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Beseda urednice  

 

Smo pred vrati novega šolskega leta in naše poti se ponovno 

združujejo. To poletje nam je dalo veliko v razmislek, predvsem pa 

smo se postavili v vlogo tistega, ki posluša, ker to namreč znamo 

najbolje opraviti. Kaj smo »slišali«? Mnogo želja, emocij, različnih 

vrednot in pogledov, odprtosti in zaprtosti za razlike ipd. Ko smo 

naredili analizo, smo videli, da nam je vsem veliko skupnega. Ko 

poslušamo drugega, dajemo drugemu vrednost. Velikokrat smo se v 

uredništvu znašli pred moralnim presojanjem in vedno prišli do tega 

spoznanja, da smo le-tega zmožni samo in le takrat, koliko poznamo 

konkretno situacijo. Ne glede na to, kaj smo počeli, smo vedno 

pozornost usmerili k sočloveku in njegovemu posebnemu položaju, 

kar nas je pokazalo kot izredno empatične. Lahko bi rekli, da nas je 

kdaj to popolnoma prevzelo in smo se nekaj časa vrteli še samo okoli 

tega – z željo pomagati sočloveku. To je tudi Realka. Želimo vam dati 

možnost izkustvenega učenja tudi za sočloveka, za ideje in stvari. 

Vseskozi se nam postavljajo izključno eksistencialna vprašanja, kjer 

se tudi sami venomer sprašujemo, kdo smo, kakšni želimo postati, v 

čem je smisel trenutka, življenja, kako nadaljevati? Na vsa ta 

vprašanja nismo vedno dobili odgovorov, tako kot verjetno tudi vi 

vedno ne. A naš smisel se vedno ustavi pri pisanju, pri prenosu 

znanja, od nas do vas in od vas do nas. Tokratna številka je tako 

raznolika, kot smo mi sami včasih. Vedno znova poudarjamo, da 

zagovarjamo inkluzijo in jo razumemo samo kot obliko vključevalne 

prakse, namenjeno mnogokrat izključenim skupinam otrok. Kako 

pomembno je razumeti in videti drugačnost – to je pot napredka. 

Poglejte, živimo zares v kompleksnem in hitro spreminjajočem se 

svetu in soočenje z drugim, kot drugačnim, nam daje priložnost, da 

spoznamo samega sebe (svoje predsodke), da osebnostno rastemo 

in da si ustvarimo še več ciljev v življenju, ki jih želimo doseči. Ko 

pogledam nase, vidim, da si želim še več znanja in izkušenj, da lahko 

zmanjšujem negotovost takrat, ko se pojavi.  

 

1. septembra bodo vstopili v naše razrede in igralnice novi obrazi. 

Zavedajmo se jasne pedagoške vloge odraslega v vseh vzgojnih 

situacijah, v katerih bomo prisostvovali. Novo šolsko leto nam daje 

neskončno možnosti, izkoristimo to, da bodo nove poti jasne in 

prepletene z dobrimi zgodbami otrok, učencev, dijakov. Te zgodbe 

pa čakajo na vas, da jih zapišete kot dobre primere praks.  

 

Hvala za vaše prispevke, saj z njimi zaključujemo to šolsko leto. Se 

beremo v novem. 

 

Jasna Colnerič, prof. slov.  

mag. manag. izobr. 
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Aktivna vloga otroka v vrtcu 

 

BRANKA BARKOVIČ, prof. mag. inkluz. ped. 

branka.barkovic@vrtec-mladirod.si 

 

Povzetek: Aktivnost otrok je naravno pogojena z vedoželjnostjo, 

raziskovanjem, z nenehnim zastavljanjem vprašanj in iskanjem 

odgovorov na različna vprašanja o ljudeh, materialih ali dogodkih, ki 

v njih prebudijo otroško radovednost. Pri aktivnem učenju ne gre 

zanemariti pozitivne interakcije med otrokom in odraslo osebo kot 

tudi prostorsko ureditev vrtca in pa izbiro primernih materialov. To, 

da otrokom omogočamo raziskovati, daje otrokom sporočilo, da je 

radovednost še kako zaželena, kar jih notranje motivira oziroma 

spodbuja k vseživljenjskemu učenju. Izkušnje otrok namreč kažejo 

drugače: že v vrtcu kot tudi kasneje v šoli je bilo učenje nekaj 

odmaknjenega od tega, kar je otroke zanimalo in skrajno 

dolgočasnega, zato se je interes za odkrivanje novega (za 

raziskovanje) hitro izgubil. Eden od osnovnih principov učenja v 

vrtcu, poleg igre, je raziskovanje, kar je ena temeljnih prednosti 

vrtcev. Raziskovanje v tem primeru pomeni obrniti sedanjo strukturo 

pošolanih zaposlitev na glavo kot tudi odločitev vzgojiteljice, da bo 

pri raziskovanju izbranega problema otrokom v podporo in pomoč 

pri samostojnem iskanju odgovorov in da se bo skupaj z otroki učila. 

 

Ključne besede: aktivna vloga otroka, izkustveno učenje, 

raziskovanje, arhitektura 

 

Abstract: Children's activity is naturally tied to/motivated by a thirst 

for knowledge, exploration, constant questioning, and the search for 

answers to the many questions regarding people, materials, or 

events, that awaken their childhood curiosity. By allowing children to 

explore, we are conveying the message that curiosity is indeed very 

much desirable, which in turn motivates and drives them toward 

lifelong learning. Children's real-life experience, however, indicates 

otherwise: starting in kindergarten and continuing all throughout 

school years learning is o en considered something dissociated from 

children's interests and extremely boring, which in turn causes their 

interest in discovery (exploration) to disappear quickly. One of the 

basic principles of learning in kindergarten, next to play, is 

exploration, which is one of the fundamental advantages of 

kindergarten. Exploration in this sense would mean turning the 

current structure upside down as well as the decision of the teacher 

to support and help the children in their independent search for 

answers and learn alongside them. 

 

Keywords: active role of the child, learning through experience, 

exploration, architecture 
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UVOD  

Pristop k raziskovanju izhaja iz izkušenj, predznanj in pojmovanj 

otrok, kar pomeni, da v samem procesu ne odkrivamo samo znanih 

dejstev, pač pa so otroci tisti, ki gradijo nove predstave in pojme 

oziroma določajo nove pomene, v svojih glavah ustvarjajo laična, 

napačna pojmovanja z znanimi dejstvi. Vzgojiteljica je v tem procesu 

tista, ki skuša izhajati iz pojmovne strukture otrok oziroma iz njihove 

perspektive. To se najbolje vidi pri sami izbiri problema, kjer se 

uveljavlja načelo otrokovih interesov. Problemi morajo biti zanimivi 

in smiselno povezani z življenjem otrok in ne katalogi znanj 

posameznih znanstvenih disciplin. »Skozi aktivno učenje – 

neposredne takojšnje izkušnje in izpeljevanje pomena iz njih skozi 

razmišljanje – otroci konstruirajo znanje, ki jim pomaga razumeti 

njihov svet« (Hohmann, 2005, str. 5). 

 

Raziskovanje mora zagotavljati in tudi zagotavlja iniciativo otrok in 

njihovo aktivno udeležbo v vseh fazah raziskovanja, od postavitve 

problema do odgovora. Raziskovanje je lahko individualno, v 

primeru, da ga izvaja, še prej pa načrtuje posameznik, ali skupinsko v 

primeru, da ga načrtuje in izvaja skupina. Ena in druga oblika 

raziskovalnega dela imata svoje dobre in slabe strani. Ne glede na to, 

ali raziskujemo sami ali v skupini, je pomembno, da vemo, kaj želimo 

raziskovati in zakaj.  

 

Izhodišče raziskovalnega dela je problem, ki ga je potrebno rešiti, 

razčleniti na podprobleme in na osnovi tega postaviti vprašanja.  

Slabo izbran problem vodi k neuspehu, ker postane hitro nezanimiv, 

zato je izbor vsebine ključnega pomena. Potrebno je upoštevati tudi 

smiselnost, primernost, dostopnost in aktualnost ter seveda želje 

otrok. Načelo primernosti se nanaša na otroke izvajalce. Te ob 

pomoči vzgojitelja/učitelja izvedejo delo, pri čemer vzgojitelj/učitelj 

ne sme preobremeniti otrokovih umskih in fizičnih sposobnosti 

oziroma biti preambiciozen. Sposobnostim otrok mora podrediti 

obseg dela, način izvedbe, kraj in čas oziroma trajanje. 

Vzgojitelj/učitelj otroke najprej vključi v proučevanje bolj enostavnih 

problemov, najbolje takšnih, ki jih otroci poznajo in razumejo. Na 

takšen način delo otrok postopno dosega novo kakovost. Pomembno 

pa je vedeti, da morajo biti problemi, ki jih otrok raziskuje, preprosti 

in povezani z okoljem, v katerem otrok živi, in sicer zato, ker mnogih 

problemov otrok ne raziskuje le v vrtcu, temveč tudi doma, kar 

pomeni, da so v reševanje problema vključeni tudi bratje, sestre, 

prijatelji, starši, stari starši. Pomembno je razvijati otrokove 

sposobnosti za delo v skupini, po parih, kot tudi za individualno delo. 

Oblika dela je odvisna od zahtevnosti in obsega posameznega 

primera. Enako pomembno je, da otrok pri tem početju ni preveč 

obremenjen oziroma da pri delu uživa, zato morajo primeri biti 

pripravljeni tako, da otroka izzovejo k aktivnosti. Ste se kdaj vprašali, 

kdaj je izkušnja, postopek ali metoda razvojno primerna? Odgovor se 

glasi takrat, ko: 

− spodbuja in uporablja otrokove sposobnosti; 
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− otroku pomaga razviti vzorec interesov, ciljev in talentov, ki je 

enkraten; 

− otroku omogoča, da naučeno, poveže s prejšnjimi izkušnjami 

takrat, ko to najbolj obvlada. 

 

Pomembno izhodišče za problem, ki ga obravnavamo v članku, je 

zajeto tudi v naslednji misli iz kurikuluma za vrtce, ki pravi: »Učenje 

predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in 

pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o 

dejavnostih ter oblikovanju predstav in predpojmovnih struktur na 

osnovi prvih generalizacij, na notranji motivaciji in reševanju 

konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj« 

(Kurikulum, 1999, str. 19). 

 

V članku se bomo osredotočili na aktivno učenje predšolskih otrok in 

ne na transmisijo oziroma prenašanje znanja na otroke, ki je ločeno 

od izkušenj in konkretnih življenjskih okoliščin. Dokazano je namreč, 

da se posledice takšnega transmisijskega učenja kažejo v premajhni 

trajnosti znanja, ki ga pridobimo, kot tudi v neznanju uporabe znanja, 

pridobljenega na takšen način. Vedno več je dokazov, ki potrjujejo, 

da učenju, ki otroka aktivira celostno, miselno in čustveno, lahko 

rečemo kakovostno učenje, ali z drugimi besedami aktivno učenje. 

Stroka je ugotovila tudi, da je učenje uspešnejše, če poteka s 

samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s postavljanjem in 

preizkušanjem hipotez, s smiselnim dialogom v skupini na način, ki 

otroka miselno in čustveno aktivira, je osebno pomemben in vpet v 

življenjske okoliščine. Tako učenje bo otroku dalo trajnejše znanje, ki 

ga bo lahko uporabil v novih situacijah, pomagalo mu bo bolje 

razumeti sebe in svet kot tudi bolj 

pametno posegati vanj. Gre za to, da se kot vzgojitelji lahko veliko 

naučimo, če le opazujemo otroka in njegovo spontano učenje, na 

primer učenje gibalnih spretnosti, kot tudi dejstva, da se otrok 

spontano nauči govora in sam oblikuje lastne razlage o pojavih, 

čeprav se nekatere njegove razlage o pojavih kasneje izkažejo za 

napačne.  

 

Ni odveč omeniti niti tega, da imajo v zgodnjem učenju otroka 

pomembno vlogo vse dejavnosti, vendar samo, če so kakovostne. Če 

povzamem različne dejavnosti, imajo dodano vrednost ob 

poznavanju oziroma upoštevanju osnovnih specifičnosti učenja, pri 

čemer je potrebno posebej poudariti dopolnjevanje med zunanjo in 

notranjo motivacijo, otrokovo radovednost, življenjsko situacijo, v 

kateri otrok živi, ter probleme, s katerimi se srečuje. Otroka zanima 

vse, kar ga obdaja, njegovo iskanje novega je neusmerjeno. Šele ko 

otrok spozna okolico, se usmeri k neznanemu. Tukaj pride do izraza 

aktivna vloga odraslih, s katero se iskanje in radovednost vedno bolj 

razvijata. Odrasli naj bi tudi opazovali in razmišljali, zavestno 

sodelovali in opazovali otroke, medtem ko naj bi otroci konstruirali 

svoje razumevanje sveta. Prizadevali naj bi si prepoznati interese in 

sposobnosti vsakega posameznika ter mu na osnovi videnega 

ponuditi primerno spodbudo: 
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− okolje organizirajo tako, da je primerno za aktivno učenje (npr. 

jasno določene igralne površine, na katerih so zanimivi, starosti 

primerni materiali); 

− vzpostavljajo pozitivno ozračje za socialne interakcije (razmerja 

med odraslimi in otroki so sproščena); 

− spodbujajo otroka pri reševanju problemov in pri verbalnem 

razmišljanju (osredotočenje odraslega na otrokova dejanja in 

cilje); 

− opazujejo otroka z vidika razvojnih načel; 

− načrtujejo izkušnje, ki so zgrajene na dejanjih in interesih vsakega 

posameznika. 

 

Projektno učno delo  

Glede na to, da vemo, da predšolski otroci svet doživljajo celostno in 

da jih ni smiselno poučevati ločeno po vzoru šolskih predmetov, nam 

postane razumljivo, zakaj strokovnjaki za vzgojo mlajših otrok dajejo 

prednost enemu od didaktičnih načel – integraciji področij 

dejavnosti. V zvezi s tem se najpogosteje omenja tematsko ali 

projektno delo, kjer ena tema vključuje dejavnosti iz več področij. 

Namen projektnega dela je, da otroci dobijo boljši vpogled v dogodke 

iz okolja, se poglobljeno lotijo določene teme in pridobijo izkušnje. 

Pri projektnem delu otroke spodbujajo k samostojnim odločitvam, 

samostojni izbiri in sodelovanju z vrstniki. Projekt se lahko začne na 

pobudo odraslega, s slučajnim dogodkom ali z idejo otroka. 

Vzgojiteljice morajo otrokom, ki sodelujejo pri projektnem delu 

zagotoviti dovolj časa, da otroci lahko razmišljajo in raziskujejo. 

Pomemben del takšnega načina dela je tudi ta, da otroci sporočajo 

svoje občutke, ideje, opažanja, razmišljanja skozi različne načine 

vizualne reprezentacije. Zaradi značilnosti, ki jih projektno učno delo 

vsebuje, ga uvrščamo med didaktične sisteme. Gre za to, da sta pri 

projektnem učnem delu združena element vzgojiteljevega vodenja 

učnega procesa in element samostojnega dela otrok. Vzgojitelj vodi 

otroke  skozi učni  proces, postopno v smeri uresničevanja vzgojno-

izobraževalnih ciljev in nalog. Njegova naloga med potekom projekta 

je spodbujanje, usmerjanje in pomaganje otrokom pri učenju 

oziroma pri izvajanju aktivnosti. Gre za to, da bi se otroci čim več 

samostojno učili ob posredni pomoči vzgojitelja, in sicer tako, da 

opazujejo nek pojav, zbirajo potrebne podatke, raziskujejo, rešujejo 

probleme, izvajajo neko praktično aktivnost. Na ta način otroci 

prihajajo do neposrednih spoznanj in znanja preko lastne aktivnosti. 

 

Primer dobre prakse – seznanjanje z arhitekturo 

Pri načrtovanju projekta sem si pomagala z različnimi publikacijami, 

knjigami in otroškimi revijami. Izbirala sem posamezne teme (iz 

različnih tematskih sklopov), ki so primerne starosti in razvojni 

stopnji otrok. Načrtovane dejavnosti so otrokom omogočale razvoj 

čutil (vid, tip in sluh), razvoj kritičnega pogleda na okolje kot tudi 

razvijanje interesa in zadovoljstva ob odkrivanju širšega sveta zunaj 

domačega okolja. Otroci so z lastno dejavnostjo, opazovanjem, 

raziskovanjem fotografiranjem, pripovedovanjem in opisovanjem 

spoznavali in odkrivali kulturno dediščino okolja, v katerem živijo. 
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Zastavljeni cilji so bili doseženi delno ali v celoti predvsem zaradi 

tega, ker so otroci imeli možnost načrtovati in sodelovati pri sami 

izvedbi projekta, pa tudi zato, ker so ob odkrivanju kulturne dediščine 

svojega kraja pridobili določene izkušnje. Končni cilj projekta je bil 

proces, skozi katerega smo šli, da smo preko lastne aktivnosti 

spoznali arhitekturo kot takšno, arhitekturne pojme, poklic arhitekta 

in nenazadnje velikana arhitekture na Slovenskem - Jožeta Plečnika. 

Motivacija otrok je bila ves čas trajanja projekta na zelo visokem 

nivoju, s tem pa so tudi pri starših vzbudili zanimanje za dogajanje v 

vrtcu. Načrtno opazovanje otrok, njihove igre in pogovori z otroki so 

bili moje izhodišče za nadaljnje načrtovanje. Aktivnosti otrok ob 

načrtovanih dejavnostih so spodbujale vse vidike otrokovega razvoja 

(gibalnega, zaznavnega in spoznavnega, govornega, čustvenega in 

socialnega), hkrati pa uresničevanje ciljev na vseh področjih 

kurikuluma (gibalnem, jezikovnem, umetnostnem, družbenem, 

naravnem in matematičnem). Nekaj zelo močnih posameznikov je v 

času trajanja projekta imelo vodilno vlogo, kar je pripomoglo pri 

sledenju skupnim ciljev kot tudi pri občutku pripadnosti skupini. 

 

Naš vrtec se nahaja v Ljubljani v Savskem naselju, kar pomeni, da ga 

od centra Ljubljane loči le kakšen kilometer. Plečnikove stvaritve se 

tako nahajajo v naši neposredni okolici, zato sem otroke lahko peljala 

samo na sprehod, in že smo si lahko ogledali: 

− Žale, 

− Navje, 

− centralni stadion, 

− NUK, 

− Tržnico in Tromostovje. 

 

Obiske znamenitosti v okolici so otroci poimenovali izleti, vmes pa 

smo v vrtcu izvajali dejavnosti, ki so si sledile v nekem logičnem 

zaporedju in postopoma - od lažjih k težjim oziroma tako, da so na 

znanju, ki so ga že imeli, lahko gradili naprej. Raziskovali smo tako v 

vrtcu kot v neposredni okolici vrtca. Ogledovali smo si projekte, se o 

njih pogovarjali, na načrtih iskali različne inštalacije, ob teh usvajali 

poklice kot tudi nove arhitekturne pojme, kot so arhitekt, tloris, 

projekt, gradbeni material, perspektiva, maketa, vse s cilji 

spodbujanja radovednosti, raziskovanja, domišljije in ustvarjalnosti 

in razvijanja interesa ter zadovoljstva ob odkrivanju širšega sveta 

zunaj domačega okolja. Skupaj z otroki smo si ogledali tudi načrt 

enodružinske hiše, v igralnici gradili različna domovanja iz različnih 

materialov in le-ta spoznavali v knjigah kot tudi v okolici vrtca. Ob 

tem smo usvajali nove arhitekturne pojme kot tudi utrjevali že znane. 

Z vprašanji odprtega tipa sva (skupaj s pomočnikom vzgojitelja) na 

sprehodih spodbujala otroke k natančnem opazovanju manj znanih 

delov hiš kot tudi k primerjavi našega vrtca (stara meščanska vila) s 

hišami v neposredni okolici. Nekajkrat so otroci v igralnici razvrščali 

predmete glede na material, iz katerega so narejeni (steklo, les, 

plastika ...). S pomočjo revij so poskušali ugotoviti, iz katerega 

materiala so narejene hiše na fotografijah, potem pa smo se zopet 
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odpravili na sprehod in te trditve preizkusili s pomočjo tipa. Na ta 

način so otroci odkrivali in spoznavali predmete ter jih razvrščali 

glede na možnost gradnje hiš z danimi. Ugotavljali so lastnosti le-teh 

kot tudi s pomočjo papirja in voščenk delali odtise materialov. 

Spoznavali so besedo in knjigo kot vir informacij in značilnosti okolja, 

ki so pomembne za lokalno skupnost. V času trajanja projekta so se 

seznanili tudi z zemljevidom. Otroci so se naučili na zemljevidu 

poiskati Žale, Navje in Centralni stadion, NUK, Tržnico in Tromostovje 

pa ne, ker na zemljevidu ni bilo simbola, ki bi jim bil v pomoč pri 

iskanju teh. Z namenom spoznavanja, kako je zgrajena družba, so se 

otroci seznanili z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja (s 

poklici). V skupino sem s tem namenom povabila enega od staršev – 

arhitekta, ta pa nam je predstavil poklic s pomočjo risb in 

pripomočkov. Spoznavali so tudi prostore v vrtcu in se ob tem učili 

orientacije. Opazovali so stavbe v okolici vrtca, jih opisovali, 

primerjali med seboj kot tudi s stavbami, za katere je načrte naredil 

Jože Plečnik (ugotavljali podobnosti in razlike). Stavbe v okolici vrtca 

so tudi fotografirali in primerjali s fotografijami Plečnikovih stvaritev 

v knjigah. Ugotavljali so namembnost različnih stavb (stanovanjske – 

hiše, bloki, stolpnice; gospodarske – garaže, delavnice; ustanove – 

trgovine, banke, šole, bolnišnice, gledališča ...) in skupaj s starši iskali 

informacije o znanih ljubljanskih arhitektih z namenom ozaveščanja 

in spoznavanja, da Plečnik ni edini arhitekt. S pomočjo lastnega 

zemljevida (evakuacijski načrt vrtca) so se otroci učili orientirati na 

zemljevidu in v prostoru, to znanje pa utrjevali z igro, kot je »Ugani 

kje je...kuhinja«, utrjevali poznavanje prostorov kot tudi njihovo 

namembnost. Projekt smo s skupnimi močmi zaključili z obiskom 

kamniškega Malega gradu in železniške postaje »Kamnik mesto« (za 

katero je načrte naredil učenec Jožeta Plečnika, Vinko Glanz pod 

Plečnikovo taktirko) in izdelavo listovnika, ki sem ga pokazala staršem 

na zaključnem roditeljskem sestanku z namenom, da bi videli, kaj vse 

smo v času trajanja projekta počeli in na kakšen način. 

 

ZAKLJUČEK 

Projektne naloge, praviloma vsebujejo tematiko iz življenja in vsem 

udeležencem je skupen končni cilj projekta, zato je za otroke zelo 

pomembno, da poskušajo zastavljeni cilj doseči z uporabo različnih 

čutil (oči, rok, ušes, nosu). Ena od značilnosti projektnega dela je 

povezava umskih in telesnih dejavnosti, aktivnosti in mišljenja, 

teorije in prakse, življenja in vrtca/šole, zato lahko rečemo, da 

projektno učno delo omogoča učni pristop, v katerem je udeležba 

celega človeka (otroka) obvezna. Mnoge raziskave so potrdile 

učinkovitost sočasne rabe čim večjega števila čutil pri učenju. Prav 

zaradi poudarjene aktivne vključenosti otrok ima projektno učno 

delo veliko zagovornikov. Z vsestranskim spodbujanjem čutil je 

možno preprečevati monotonost učnega procesa. Ugotovljeno je 

bilo tudi, da se z istočasno obremenitvijo kanalov (vizualnega, 

slušnega, tipnega idr.) da vplivati oziroma bistveno povečati 

zapomnitev kot tudi, da ima večstransko aktiviranje otrok/učencev v 

učnem procesu velik vpliv na dvig učne motivacije. Povezovanje 
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aktivnosti z motivacijo vpliva na ohranjanje vsebin v spominu dalj 

časa, vendar samo v primeru povezave motorične aktivnosti z 

mišljenjem in doživetjem. S pomočjo čutil in lastne udeležbe v 

projektu, sem otrokom želela približati okolje, v katerem živijo. V 

času trajanja projekta sem se tudi sama učila. Iskala sem vedno nove 

načine, kako preko igre otrokom približati pojme, kot so: načrt, tloris, 

perspektiva, arhitekt, arhitektura in kako motivirati otroke, da 

razvijejo interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj 

domačega okolja. Upoštevala sem tudi dejstvo, da bodo otroci lahko 

razumeli nove pojme le, če bodo gradili na obstoječem znanju, zato 

smo veliko dejavnosti izvajali v znanem vrtčevskem okolju in v okolici 

vrtca. Postopoma smo svoje delovanje širili na širšo okolico vrtca 

(Ljubljano). Veliko smo hodili peš, fotografirali, opazovali in se 

pogovarjali. Otroke sem spodbujala, da sklepajo po svojih najboljših 

sposobnostih in zaključke povedo z lastnimi besedami. Trudila sem 

se prisluhniti razmišljanju otrok in ga spodbujati ter biti vedno 

zraven, ko so potrebovali varnost in zavetje. 
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Poučevanje in učenje slovenščine 

malo drugače 
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Povzetek: Kako učence motivirati za učenje? Kako narediti pouk 

zanimiv in drugačen? S takšnimi vprašanji sem se ubadala v zadnjih 

letih poučevanja, ko sem zasledila veliko nezainteresiranost za 

učenje in sledenje pri pouku. Uporabila sem vsa pridobljena znanja 

in se podala na neznane vode poučevanja, inovativnosti in 

drugačnosti. Učence sem želela izbezati iz »cone udobja«. Zastavila 

sem pouk književnosti malo drugače. Spopadala sem se z bojaznijo, 

da bodo učenci nergali, vendar so drugačen način pouka, zgrabili z 

veliko mero pozitivizma. Med samim delom so krepili socialne 

veščine, se naučili strpnosti in sodelovanja. Osvojili so različne učne 

metode in pridobili tehnološka znanja. Najpomembneje pa je, da so 

osvojena znanja znali uporabiti. Znanje pridobljeno na inovativen in 

zabaven način, pa je trajnejše. 

 

Ključne besede: učenje, metode učenja, pouk, inovacija, slovenščina  

 

Abstract: How to motivate students to learn? How to make lessons 

appealing and diverse? These were the questions I struggled with in 

the last years of teaching, when I noticed a great disinterest for 

learning and following in class. Using all of the gained knowledge I 

set on an unknown journey of teaching, innnovation and diversity. I 

wished for the students to come out of their comfort zone. I arranged 

the literature lessons a little bit differently. Fighting the innitial fear 

that the students might disapprove of a different style of teaching, 

they took it with a great deal of positivism. During their work, they 

strenghtened their social skills, learned about tolerance and 

collaboration. They mastered various teaching methods and gained 

technological skills. However, most importantly, they knew how to 

incorporate the acquired knowledge and use it. Knowledge gained in 

an innovative and fun way is more long-lasting. 

 

Keywords: learning, teaching methods, class, innovation, Slovene  
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UVOD 

Učenje, beseda, ki v otroku in mladostniku zbudi neprijetna čustva. 

Učimo se radi samo tisto, kar nas zanima, veseli. Učitelji skušamo 

poiskati zanimive tehnike, nove načine poučevanja, da bi dvignili 

motivacijo za učenje in učencem približali predmet, ki ga poučujemo. 

Tudi epidemija Covid-19, ni bila dobrodošla za šolarje, saj po dveh 

letih šolanja na daljavo opažamo velik upad učne kondicije, 

motivacije za učenje in delo. Vendar pa se vsi moramo učiti, če ne 

drugače, pa za življenje ali poklic, ki ga bomo opravljali. Velikokrat je 

pot strma in je vanjo potrebno vložiti veliko truda, ki pa se na koncu 

obrestuje. 

 

Kaj je učenje? 

Uradna in strokovna definicija učenja se glasi: »Učenje je vsaka 

sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, 

stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo 

pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev« . Do 

učenja pride na osnovi izkušenj, ob interakciji med človekom in 

njegovim fizikalnim in socialnim okoljem« (Drofenik, 2015, str. 3). Na 

učenje pa vplivajo tako zunanji kot notranji dejavniki. 

 

Notranji dejavniki so: 

− Fiziološki: izvirajo iz človekovega telesnega stanja, zdravja, 

počutja. Glede na naštete izvore pa te lahko delimo na začasne 

(npr. pretirana lakota, utrujenost ali neprespanost) kot tudi na 

trajnejše, ki vplivajo na tvoj organizem npr. zaradi bolezenskega 

stanja. 

− Psihološki: mednje štejemo dejavnike, ki vplivajo na uspešno 

učenje. To so naše učne navade, spretnosti in metode učenja, ki 

jih uporabljamo. Ti dejavniki so umske in delno druge 

sposobnosti, način sprejemanja in predelovanja informacij ter 

reševanja problemov, količina in urejenost predhodnega znanja, 

učne navade, metode in spretnosti, ki omogočajo uspešno 

pridobivanje novih znanj, motivacija za učenje, osebnostno-

čustvene posebnosti. 

Med notranjimi in zunanjimi dejavniki uspešnega učenja ne moremo 

vedno potegniti neke ostre meje, saj se med seboj tesno prepletajo. 

Za učno uspešnost je torej pomembno efektivno okolje, tisto, ki na 

posameznika vpliva, prirojene dispozicije, posameznikov razvoj in 

izkušnje. 

 

Zunanji dejavniki so: 

− Fizikalni: to so dejavniki iz okolja, kot so osvetljenosti in 

opremljenost prostora, prisotnost hrupa, splošen vpliv okolja, pa 

tudi urejenost učnih pripomočkov, kar pomeni, da jih med 

učenjem ne iščeš in tako izgubljaš čas in koncentracijo za učenje. 

− družbeni ali socialni: ti izvirajo iz ožjega in širšega učenčevega 

družbenega okolja: družina, šola, širše družbeno okolje … 

(Drofenik, 2015, str. 3–4). 
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Kaj je pouk? 

Pojem pouk zajema tri enakovredne osnovne dejavnosti: 

poučevanje, učenje in vzgajanje in vključuje dejavnosti učitelja in 

učenca. Izhaja iz naravnega, zunajšolskega učenja in 

samoizobraževanja. Je »načrten, organiziran in smotrn vzgojno-

izobraževalni proces, ki poteka znotraj sorazmerno koherentne učne 

skupine in ga usmerjajo zanj usposobljeni ljudje v zato urejenem 

okolju« (Strmčnik, 2001, str. 99). 

 

Poučevanje je aktivnost učitelja, vendar pa mora biti vzpostavljena 

interakcija med učiteljem in učencem. Namen poučevanje je 

vzpodbujanje učencev k samostojnemu in ustvarjalnemu učenju, 

zato ima motivacija velik pomen pri poučevanju. Poučevanje je 

vedno v funkciji poučevanja in učenja (Strmčnik, 2001, str. 61). 

Didaktična načela so pomembna teoretična podlaga celotnemu 

izobraževanju. Kot splošne smernice omogočajo uspešno vodenje 

pouka. Vendar jih je treba prilagajati konkretni učni situaciji. 

Didaktična načela s svojo splošnostjo in univerzalnostjo vplivajo na 

cilje, naloge, vsebine pa tudi metode in strategije pouka, kar daje 

pouku enotnost in znanstveno naravnanost. To preprečuje 

enostranskost ali samovoljnost šolskih delavcev pri njihovem delu. 

Obenem pa, kar je glavni namen didaktičnih načel, trdi F. Strmčnik, 

»razkrivajo logiko, vzroke, zakonitosti, nasprotja, razvoj, 

problemskost in druge osmislitve posameznih segmentov učnega 

procesa«. In prav to znanje, poleg poznavanja posebne didaktike 

svojega učnega predmeta, učitelju omogoča, da iz didaktičnih načel 

izpelje konkretne napotke za učno delo. Didaktična načela ravno 

zaradi svoje splošnosti in temeljnosti veljajo tudi za posebne 

didaktike, ki pa imajo ob tem tudi svoja načela (Strmčnik, 2001, str. 

296–298). 

 

Učenčeva aktivnost in motivacija 

S pojmom aktivnost se tesno povezuje pojem motivacija. Oboje je 

bistvenega pomena za posameznikov osebnostni razvoj. Aktivnost 

mora biti, da je čim bolj produktivna, dobro motivirana. Misel, da je 

motivacija predhodna aktivnosti, danes velja za nekoliko zastarelo, 

saj je le polovica resnice. Motivacija je danes razumljena kot 

»najpomembnejša lastnost notranje strukture in bistva aktivnosti 

same« (Strmčnik, 2001, str. 307). 

 

Ločimo tri vrste motivacije: primarno ali intrinzično, sekundarno in 

terciarno. Za razvoj učenčeve osebnosti, spodbujanje njegovega 

splošnega zanimanja, radovednosti in pripravljenosti za učenje je 

najprimernejša intrinzična motivacija, ki pa je tudi najzahtevnejša. 

Izhaja iz učenca samega, iz njegove naravne želje po spoznavanju, 

delovanju, učenju itd. Ne upošteva le delovanja na kognitivnem 

področju, ampak tudi na vseh drugih – moralnem, socialnem, 

estetskem, psihomotoričnem … Zato je pomembno, kako poteka 

pouk, važna je kakovost in zanimivost. Težave se pojavijo pri mlajših 

in šibkejših učencih, pri katerih so pomembne tudi zunanje 
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spodbude. Sekundarno motivacijo predstavljajo zunanje spodbude – 

nagrade, pohvale, pa tudi privlačne vsebine, metode, privlačnost 

učitelja … Dviguje torej učenčev ugled in izpolnjuje njegovo potrebo 

po ugodju, ugajanju drugim. Te vrste motiviranost hitro zamre, ko se 

končajo zunanje spodbude, saj ne izhaja iz posameznika, njegovega 

»hočem«, ampak »moram«. Slabost take motivacije je delovanje po 

liniji najmanjšega napora. Terciarno motivacijo pa predstavljajo učni 

pogoji, kot so zdravje, prehrana, počutje, učne navade, prostor, čas 

učenja, socialni odnosi, delovna klima … (Blažič, 2003, str. 173–174). 

 

Učne metode 

Pri metodah pouka oziroma metodah poučevanja se prepletajo 

aktivnosti poučevanja in učenja, ne smemo pa jih enačiti z metodami 

učenja. Iz sodobnih didaktičnih spoznanj sledi, da poučevanje ni 

samo posredovanje gotovega znanja, kot je to v veliki meri veljalo v 

starejših obdobjih. Metode poučevanja so po definiciji »znanstveno 

in praktično preverjeni načini učinkovite komunikacije med učiteljem 

in učenci na vseh stopnjah učnega procesa, od pripravljanja, 

obravnavanja ali obdelovanja nove učne vsebine, vadenja, 

ponavljanja in preverjanja znanja, sposobnosti in spretnosti« (Tomić, 

2003, str. 87). 

 

Sodoben pouk naj bi čim bolj spodbujal in omogočal samostojnost, 

soodločanje, sodelovanje in ustvarjanje učencev pri učenju. Zato je 

veliko bolj v ospredju »proces komunikacije in interakcije med učitelji 

in učenci« kot pa tradicionalni »razlagalno-posredovalni proces«. 

Naloga učitelja je tako usmerjati učence pri pridobivanju znanja in 

sposobnosti, jih 24 vključevati v vse faze izobraževalnega procesa, jih 

spodbujati pri učenju in sproti prirejati njihovo dejavnost, pri vsem 

tem pa mora tudi ponuditi gotovo znanje. Naloga učencev pa je, da 

sodelujejo pri iskanju, oblikovanju in usvajanju znanja ter tako 

soustvarjajo ta izobraževalni proces. Danes se pri pouku namesto 

metode posredovanja znanja uporabljajo predvsem metode 

»pridobivanja in usvajanja znanja, razvijanja miselnih sposobnosti in 

oblikovanja osebnostnih lastnosti« (Blažič, 2003, str. 332–334). 

 

Za učiteljevo uspešno in učinkovito delo je potrebno teoretično 

metodično znanje, torej da učitelj pozna različne metode, med njimi 

situaciji primerno izbira in jih med seboj povezuje. V izobraževalnem 

procesu imajo osrednje mesto metode obravnave nove snovi. V njih 

se prepletajo različne dejavnosti: iskanje, odkrivanje, oblikovanje, 

posredovanje, zaznavanje, sprejemanje, razumevanje, usvajanje in 

zadrževanje znanja. Z izvajanjem teh dejavnosti se ustvarja 

didaktična komunikacija in interakcija med učiteljem, učencem in 

snovjo. Med poukom ima učitelj na voljo več vrst metod za izvajanje 

zgoraj naštetih dejavnosti in interakcijo z učenci. 

 

Metoda razlage 

To je govorna metoda, ki poteka pretežno enosmerno od učitelja k 

učencem. Primerna je za obravnavo snovi, ki je učenci sami ne bi 
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mogli uspešno usvojiti, saj nimajo dovolj (pred)znanja ali jim je snov 

čutno zaznavno in miselno težko dostopna. Prav tako pri tej metodi 

ni aktiven samo učitelj, ampak tudi učenci, saj morajo razlagi miselno 

slediti, pri razlagi enostavnejših delov snovi pa lahko tudi sami 

sodelujejo. Ta metoda največkrat poteka v frontalni obliki, torej pred 

celim razredom učencev, ki morajo biti zato razporejeni tako, da vsak 

izmed njih lahko vidi učitelja, ki navadno stoji spredaj (Blažič, 2003, 

str. 346). 

 

Metoda predavanja 

Metoda je namenjena predvsem visokošolskemu izobraževanju in 

izobraževanju odraslih. 

 

Metoda razgovora  

To je dialoška metoda, ki poteka med učiteljem in učenci – je torej 

dvosmerna. Učenci so neposredno dejavni, sodelujejo s svojimi 

odgovori, učitelj pa jih spodbuja k sodelovanju in upošteva njihove 

odgovore. Metoda je primerna za obravnavo snovi, ki učencem ni 

čisto neznana – z razgovorom poglabljajo, sistematizirajo in razširjajo 

svoje znanje. Primerna pa je tudi za ponavljanje, za ugotavljanje 

predznanja, za preverjanje usvojenega znanja in za razvijanje 

medsebojnih odnosov (Blažič, 2003, str. 350–360). 

 

 

 

Metoda z uporabo besedila  

Metoda je primerna za obravnavo nove snovi. Spodbuja poglobljeno 

lastno miselno aktivnost, samostojno pridobivanje znanja in uporabo 

besedil pri učencih. Navaja jih k analiziranju, povzemanju bistva, 

komentiranju, posploševanju itd. V središču izvajanja te metode je 

besedilo, kamor sodi v prvi vrsti učbenik, saj je didaktično oblikovan 

in zato učencem olajša stik s snovjo, podobna prilagojena besedila so 

tudi delovni listi, plakati, zapisi na tabli. Učitelj pa mora v 

nadaljevanju učence navajati k uporabi tudi drugih besedil: slovarjev, 

leksikonov, priročnikov, knjig, revij časopisov. Posebno mesto ima 

leposlovje. Metoda, pri kateri se učenci srečujejo z besedilom, urijo 

branje in pisanje ter različne kognitivne sposobnosti (analiza, sinteza, 

povzemanje, presojanje …), ne dosega le izobraževalnih ciljev. 

Besedilo (še posebej literarno) sproža v učencih, zaradi vrednot, ki jih 

vsebuje, čustveno doživljanje, pomaga pri oblikovanju njihovega 

lastnega vrednostnega sistema in izgrajevanju osebnosti in tako 

izpolnjuje tudi vzgojne cilje (Blažič, 2003, str. 364–367). 

 

Metode prikazovanja  

Te metode »temeljijo na spoznanju o pomenu čutnega zaznavanja« 

pri učenju in uresničujejo načelo nazornosti. Metode funkcionirajo 

tako, da učenci opazujejo, kar učitelj prikazuje, to opazovanje pa nato 

prehaja v različne faze miselne aktivnosti. Pri teh metodah, ki so zelo 

obsežne, gre za ilustrativno prikazovanje in prikazovanje resničnih 

objektov ali za demonstracijo delovanja/procesov. Naprej se 
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prikazovanje ločuje na govorno (metoda razlage, predavanja, 

razgovora), tekstualno (metoda z besedilom), zvokovno (petje, 

igranje inštrumentov, zvočni posnetki), grafično (uporaba skic, slik, 

shem, fotografij, zemljevidov itd.) in stvarno prikazovanje 

(prikazovanje predmetov, modelov, naprav). Poleg tega pa poznamo 

še gibalno prikazovanje (telesne dejavnosti, gibi), dramatizacijo (igra 

vlog, pantomima), uprizarjanje in prikazovanje različnih procesov 

(fizikalnih, kemijskih, bioloških) (Blažič, 2003, str. 367–374). 

 

Od teorije k praksi, pouk slovenščine malo drugače 

Kadar poučujem, uporabljam različne metode, saj je slovenščina 

predmet, ki med učenci ni najbolj priljubljen, saj je ogromno snovi, 

potrebno je brati in pisati. Kot učitelj jemljem svoje poslanstvo resno, 

zato se trudim učencem približati slovenščino na različne načine. 

Želim, da se naučijo kritičnega mišljenja, samostojnega učenja in 

medpredmetnega povezovanja. Z željo po branju sem učencem 

osmih razredov dodelila dve zanimivi in mladinsko atraktivni knjigi za 

domače branje, in sicer Zeleno kolo in Avtobus ob treh. Učenci so 

imeli dva meseca časa, da so knjigo prebrali. Sama sem se, seveda, 

pred tem pozanimala, ali sta ti dve knjigi širše dostopni v bližnjih 

knjižnicah. Učenci so se morali razdeliti v skupine po štiri. Pred 

branjem je vsak skupina dobila navodila, kjer so morali razčleniti 

knjigo in pokazati razumevanje prebranega. Navodila so bila za vsako 

skupino drugačna.  

 

 
Slika 1: Primer navodil 

Vir: Lasten 

 

Po prebrani knjigi, izpolnjenih navodilih, so morali knjigo predstaviti 

učencem. Izbrali so različne načine dramatizacije. Učenci so bili 

izredno inovativni, ustvarjalni in domiselni. Poskrbeli so za sceno, 

rekvizite in kostume. Ob koncu predstavitev, sem razdelila 

evalvacijske liste, kjer sem jih povprašala o danem načinu dela. 

Izrazili so željo po čim večjem številu takšnega načina dela, saj jim je 

bil zelo všeč. Na ta način so se zbližali s sošolci, s katerimi se drugače 

ne bi. Prav tako so bili postavljeni pred izziv – nastopanje pred 

občinstvom, sodelovanje, prilagajanje skupini, govorno izraženje. 
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Odločila sem se za nadgradnjo in medpredmetno povezavo, saj nam 

je dano delo to omogočalo. Avtorica knjige Zelo kolo prihaja iz 

Saudske Arabije in ker je v knjigi omenjena tudi kulinarika Saudske 

Arabije, smo na spletu poiskali tradicionalne recepte le te države in 

jih s pomočjo učiteljice za gospodinjstvo, pripravili tudi sami. Odločili 

smo se za kebab in falafel. V pripravi in kuhi smo uživali, se naučili 

veliko novega, še bolj pa smo uživali v pripravljenih jedeh. Takšno 

medpredmetno povezovanje je smiselno, saj si bodo učenci na ta 

način, zagotovo bolj zapomnili učno snov, značilnosti države in 

pomembnosti sodelovanja. Res je, da s takšnim načinom dela, 

učitelju naložimo dodatno delo, sploh kar se tiče ocenjevanja, saj je 

potrebno razčleniti in dodelati kriterije, vendar pa je ob koncu 

najpomembnejše zadovoljstvo tako učencev kot učitelja. V tem 

razredu se je metoda prikazovanja izkazala kot dobra, zato sem z njo 

nadaljevala. Po obravnavi poezije in vseh sestavinah le te, sem se 

odločila, da jim poezijo približam na drugačen način. Če se učimo na 

pamet, kaj hitro pozabimo, kaj so metafore, primere in druge 

besedne figure. Kadar pa so učenci postavljeni v skupine in pred izziv, 

da morajo v pesmi, ki je nismo obravnavali, najti določene besedne 

figure, obstaja veliko večja možnost, da bo pomnjenje trajnejše in 

razumevanje snovi boljša. Eno šolsko uro sem namenila samo razlagi, 

kaj je recital. Ogledali smo si tudi posnetek recitala. Dodelila sem jim 

zbirko: Grafenauer: Skrivnosti. Ponovno so se razdelili v skupine, ki 

so tokrat morale biti mešene (dva fanta, dve dekleti). Tokrat smo si 

dovolili več svobode, zato so učenci pripraviti kratki film, kasneje pa 

še recital. Večina učencev v razredu obiskuje tudi izbirni predmet 

Film, zato natančnejša navodila, o izdelavi filma niso bila potrebna. 

 

 
Slika 2: Vsebinska navodila za posnetek filma 

Vir: Lasten 

 

Določili smo datum, do kdaj morajo film oddati. Vse filme smo skupaj 

v šoli pogledali in analizirali. Učenci so opravili odlično delo, ponovno 
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pokazali veliko ustvarjalnosti in domišljije. Pri posnetkih smo se tudi 

nasmejali, saj so se učenci izjemno vživeli v like.  

 

 
Slika 3: Fotografija iz posnetka filma 

Vir: Lasten 

 

Učenci so posneli kratki film, kot intervju s pesnikom Grafenauerjem. 

V sklopu intervjuja pesnik predstavi svojo zbirko Skrivnosti. Pesnik 

Grafenauer (učenec) predstavi zbirko v intervjuju s posnetki svojih 

učencev, kateri v naravi berejo njegove pesmi in predstavijo njega in 

zbirko Skrivnosti. 

 
Slika 4: Film: Predstavitev zbirke Skrivnosti 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 5: Film:  Predstavitev zbirke Skrivnosti 

Vir: Lasten 
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Slika 6: Film: Predstavitev zbirke Skrivnosti, zaključek intervjuja. 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 7: Recital v šoli 

Vir: Lasten 

 

 

ZAKLJUČEK 

Za uvajanje inovativnega pouka je pomembna usmerjenost k 

inovacijam, ki terjajo nove pristope in oblike in ne vračanja v udobno 

območje preizkušenega in preverjenega. Pomemben učinek, ki ga 

pričakujemo od uvajanja inovativnega pouka so tudi pozitivni psiho-

socialni vplivi, torej izboljšan odnos učencev do šole, pouka in znanja 

v najširšem smislu. Cilj inovativnega pouka je doseči čim 

kakovostnejše znanje in čim bolje razviti različne kompetence. Ko 

sem vpeljala nove oblike in metode za popestritev pouka, sem dobila 

pozitivne povratne informacije od učencev. Učenci velikokrat nad 

novimi načini dela niso najbolj navdušeni, včasih pokažejo kar nekaj 

nejevolje, saj vedo, da bo potreben kakšen dodaten trud, saj jih s tem 

izbezamo iz »cone udobja«. Tokrat sem bila izredno pozitivno 

presenečena, saj so inovativno idejo zgrabili z veliko veselja. Skratka 

velik izziv in trud se je izkazal za izredno pozitiven, zato bom s takšnim 

načinom poučevanja nadaljevala tudi v prihodnje. 
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Povzetek: Epidemija Covida-19, kateri priča smo bili zadnji dve leti, 

je povzročila številne spremembe, katerih posledica je bil tudi upad 

gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov na celotni ravni države. V 

letu 2020 je tako prišlo do največjega upada gibalnih sposobnosti v 

zgodovini samostojne države. V članku smo analizirali in predstavili 

rezultate meritev gibalnih sposobnosti osnovnošolskih otrok pred in 

med epidemijo na eni od slovenskih šol. V analizo so bili vključeni 

učenci treh različnih generacij, podatke o gibalnih sposobnostih pa 

smo pridobili z meritvami športnovzgojnega kartona. Ugotovili smo, 

da so se v času epidemije rezultati meritev v vseh razredih, razen v 

enem, poslabšali, kar kaže na upad gibalnih sposobnosti. 

Predstavljeni so ukrepi in primeri dobre prakse, s katerimi smo želeli 

vplivati na izboljšanje gibalnega stanja pri učencih. 

 

Ključne besede: epidemija, gibalne sposobnosti, športnovzgojni 

karton 

 

Abstract: The epidemic of Covid-19, which we have witnessed over 

the last two years, has brought about a number of changes that have 

resulted in a decline in the motor skills of children and adolescents 

at national level. The year 2020 has seen the biggest decline in motor 

skills in the history of the independent state. In this paper, we 

analyse and present the results of measures of motor skills of 

primary school children before and during the epidemic in one 

Slovenian school. The analysis included students from three different 

generations, and the data of motor skills were obtained by 

measuring sports education card. We found that during the 

epidemic, all but one of the classes showed a deterioration in their 

scores, indicating a decline in motor skills. The measures and 

examples of good practice that we aimed to influence the 

improvement of the motor status of the students are presented. 

 

Keywords: epidemic, motor skills, sports education card 
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UVOD 

Gibanje skozi igro je naravna potreba, ki otrokom in mladostnikom 

omogoča skladen duševni in telesni razvoj, pomemben v mladosti kot 

tudi v obdobju zrelosti. Ključno je, da se gibalni in telesni razvoj otrok 

sistematično spremlja, saj skozi gibanje utrjujejo svoje telo, razvijajo 

gibalne sposobnosti in spretnosti ter pridobivajo športne 

kompetence, ki so dragocene za kasnejše ukvarjanje s športom (Škof, 

2016). Do nedavnega so bila šolska in športna igrišča polna živahnih 

otrok. Nato pa 12. marec 2020, zapiranje šol in športne vadbe ter 

omejitve gibanja. Razglašena je bila epidemija Covida-19, ki je krojila 

naše življenje zadnji dve leti, ko smo večkrat pozabili na osnovne 

potrebe človeka. Pravzaprav smo jih zanemarili, saj nam je bilo 

gibanje v mnogih primerih onemogočeno. Povprečen dan šolarja je 

izgledal tako, da je 63 % časa presedel, 30 % časa je opravil 

neintenzivno in le 7 % časa zmerno do intenzivno gibalno dejavnost 

(SLOfit, 2022). Tako kot večina učiteljev športne vzgoje smo tudi mi 

pri svojem delu v zadnjem obdobju opazili spremembe v gibalnem 

razvoju učencev, kar se je kazalo predvsem pri različnih spretnostnih 

nalogah in igrah, tako z žogo kot tudi brez. Opaženo stanje pri 

učencih smo  povezovali z epidemiološkimi razmerami v zadnjih dveh 

letih, zato smo se odločili narediti krajšo raziskavo in se prepričati o 

našem razmišljanju. Glavni cilj raziskave je bil analizirati rezultate 

meritev športnovzgojnega kartona osnovnošolskih otrok na eni od 

slovenskih šol in predstaviti s tem povezane ukrepe kot primer dobre 

prakse.  

Delitev in opis gibalnih sposobnosti 

Gibalne sposobnosti se  obravnavajo kot skupek notranjih dejavnikov 

človeka, ki so odgovorni za razlike v gibalni učinkovitosti (Pistotnik, 

1999). So tako kot druge človekove sposobnosti po eni strani 

prirojene, po drugi strani pa pridobljene. To pomeni, da je človeku že 

z rojstvom dana stopnja, do katere se bodo sposobnosti lahko razvile 

ob normalni rasti in razvoju. Z rojstvom določeno temeljno stopnjo 

razvitosti gibalnih sposobnosti pa se lahko preseže z ustrezno telesno 

aktivnostjo oziroma s t. i. treningom (Pistotnik, 1999, Pistotnik, 

2003).  

 

Na podlagi nomotetične delitve razvrščamo gibalne sposobnosti na 

šest osnovnih, in sicer: Gibljivost je sposobnost doseganja 

maksimalnih amplitud (obsegov) gibov v sklepih ali sklepnih sistemih 

posameznika.  

Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri 

premagovanju zunanjih sil. Koordinacija je sposobnost za učinkovito 

oblikovanje in izvajanje kompleksnih gibalnih nalog. Kaže se v 

učinkoviti realizaciji časovnih, prostorskih in dinamičnih dejavnikov 

gibanja.  

Hitrost je sposobnost izvesti gibanje z največjo frekvenco ali v 

najkrajšem možnem času. Preciznost je sposobnost za natančno 

določitev smeri in sile pri usmeritvi telesa, tj. projektila, proti 

želenemu cilju v prostoru.  
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Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih 

(dopolnilnih, nadomestnih) gibov, ki so potrebni za vračanje telesa v 

ravnotežni položaj, kadar je le-ta porušen. Vzdržljivost, kot 

funkcionalna sposobnost, pa je v glavnem odvisna od funkcionalnih 

sposobnosti srca, ožilja, dihal in seveda skeletnega mišičevja, ki mora 

biti prilagojeno na dlje časa trajajoče, vendar ne posebno intenzivne 

napore (Pistotnik, 2003). 

 

Športnovzgojni karton 

Športnovzgojni karton je podatkovna zbirka za ugotavljanje, 

vrednotenje in spremljanje telesnih značilnosti (tri merske naloge) in 

gibalnega razvoja otrok in mladine (osem merskih nalog). Vanj so od 

leta 1986 vključene vse slovenske osnovne in srednje šole. S pomočjo 

podatkov lahko otroci in njihovi starši spremljajo telesni in gibalni 

razvoj, učitelji športne vzgoje pa pridobijo pomembne informacije, 

na podlagi katerih otrokom in mladostnikom strokovno pomagajo pri 

njihovem razvoju. Namen športnovzgojnega kartona je tudi svetovati 

staršem, učencem in dijakom glede primerne prostočasne športne 

vadbe, športnemu pedagogu pa omogočiti racionalno in objektivno 

diagnosticiranje stanja za posameznika oziroma vadbeno skupino, ki 

jo poučuje, in s tem ustrezno individualizacijo oziroma diferenciacijo 

vadbe (Strel in drugi, 1996; Kovač in drugi, 2013). 

 

 

 

Preglednica 1: Merske naloge podatkovne zbirke športnovzgojni karton 

Merska naloga Področje mrejenja 

Telesna višina Dolžinska razsežnost telesa 

Telesna teža Voluminoznost (masa) telesa 

Kožna guba nadlahti  Voluminoznost telesa (količina podkožnega maščevja) 

Dotikanje plošč z roko Frekvenca izmeničnih gibov 

Skok v daljino z mesta Hitra (eksplozivna) moč 

Premagovanje ovir nazaj Koordinacija (skladnost) gibanja celega telesa 

Dviganje trupa Moč mišičja trupa 

Predklon na klopci Gibljivost 

Vesa v zgibi Mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok 

Tek na 60 m Šprinterska hitrost 

Tek na 600 m Splošna vzdržljivost 

Vir: Kovač in drugi, 2013 

 

Ugotovitve naše raziskave 

V raziskavo so vključeni podatki meritev športnovzgojnega kartona iz 

šolskega leta 2018/2019, torej pred epidemijo in podatki meritev iz 

šolskega leta 2020/2021, torej med epidemijo. V analizo so tako 

zajeti učenci, ki so v šolskem letu 2018/2019 obiskovali prvi, tretji in 

šesti razred ter njihovi rezultati iz leta 2020/2021, ko so obiskovali 

tretji, peti in osmi razred. Analiziranih in interpretiranih je osem 
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meritev športnovzgojnega kartona. Primerjava je narejena s pomočjo 

T-vrednosti, ki nam pove, kje znotraj populacije se nahaja rezultat 

posameznika. T-vrednost 50 tako pomeni, da je rezultat na sredini 

(polovica slabših in polovica boljših rezultatov), vrednost, višja od 50, 

pomeni, da je rezultat boljši, nižja pa slabši (Kovač in drugi, 2011). 

 

Preglednica 2: Rezultati športnovzgojnega kartona 2018/2019 in 2020/2021 

Šolsko 

leto 
Raz. 

Teles

na 

mas

a 

Kožn

a 

guba 

Skok 

v 

dalji

no z 

mest

a 

Polig

on 

nazaj 

Dvig 

trup

a 

Vesa 

v 

zgibi 

Tek 

60 m 

Tek 

600 

m 

2018/19 
1. a 

(ž) 

45,3 60,6 53,1 48,6 52,3 59,1 52,6 59,7 

2020/21 45,3 68 61,1 36 48,6 50,7 66,8 52,8 

2018/19 
1. b 

(ž) 

45,9 53,7 52,6 57,4 51,1 60,6 50,9 43,9 

2020/21 48,7 43,7 44,4 46,9 46 47,4 43,2 38 

2018/19 
1. a 

(m) 

48,6 58,2 52,5 51 53,5 50,2 51,3 62,4 

2020/21 48,8 59,8 53,7 38,1 39,5 46,7 55,7 35,5 

2018/19 
1. b 

(m) 

50 51,5 53,1 57,4 51,1 53,1 54 49,1 

2020/21 50,7 42,2 48,2 50,7 42,2 53,9 51 44,5 

2018/19 
3. a 

(ž) 

43,2 53,4 48,7 47,4 47,1 44,6 54 45,9 

2020/21 48,3 47,3 41,3 35,5 45,3 40,5 51,1 36,9 

2018/19 
3. b 

(ž) 

46,4 54,7 53,4 46,6 47,1 58,1 51,1 48,9 

2020/21 52 53,4 42,2 39,8 48,7 51 38,1 34,7 

2018/19 
3. a 

(m) 

47,5 54,8 50 47,8 46 46,8 54,9 44,8 

2020/21 48,8 48,9 43,1 37,3 44,2 46,1 51,3 43,9 

2018/19 
3. b 

(m) 

56,3 46,2 47,7 46,7 41,4 46 51,6 46,8 

2020/21 58,1 47,4 44,1 43,4 40,3 43,4 43,2 35,5 

2018/19 
6. a 

(ž) 

55,4 50,1 45,7 39,4 38,6 44,4 52 48,4 

2020/21 55 50,8 42,2 39,8 37,7 41,2 45,7 42 

2018/19 
6. b 

(ž) 

53,9 54,6 43,5 46,6 2 50,1 54,6 47,3 

2020/21 52,3 58 41 42,8 41,8 47,6 3,8 46,1 

2018/19 
6. a 

(m) 

47,7 50 49,3 48,8 45,6 55,6 48,3 47,8 

2020/21 61,3 49,1 50,6 49,9 43 51,3 56,3 49 

2018/19 
6. b 

(m) 

51,1 48,9 53,7 48,7 43,7 51,3 42,9 41,9 

2020/21 56,5 46,7 48,9 45,9 37,6 42,1 36,1 34,8 

Vir: Ivančič, L. (2022) 

 

Iz preglednice lahko ugotovimo, da je bila XT vrednost, ki ponazarja 

povprečno vrednost osmih T-vrednosti, učenk 1. a razreda, v šolskem 

letu 2018/2019, 53,8, v letu 2020/2021 pa 50,6. To kaže na 

poslabšanje gibalnih sposobnosti, ki so »padle« skoraj pod 

nacionalno povprečje. Če pogledamo vrednosti učenk 1. b razreda, 

ugotovimo, da so imele v šolskem letu 2018/2019 XT vrednost 52,1, 

dve leti kasneje pa 43,9. To pomeni, da so se gibalne sposobnosti 

poslabšale. Še več, poslabšale so se pod dolgoletno nacionalno 

povprečje, kar je lahko zaskrbljujoče. V obeh razredih je do 
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največjega upada rezultatov prišlo pri poligonu nazaj (1. a 12,6 in 1. 

b 10,5 centila). To kaže na izrazito poslabšala koordinacija gibanja 

celega telesa. Poleg omenjenega so upadli tudi rezultati pri merskih 

nalogah dvigovanje trupa, vesa v zgibi in teku na 600 m. 

 

Če pogledamo rezultate učencev 1. a in b razreda, ki so dve leti 

kasneje obiskovali tretji razred, lahko vidimo, da so imeli v šolskem 

letu 2018/2019 XT vrednost 1. a 52 in 1. b 52,4, dve leti kasneje pa 

44,2 in 48, 2. Tudi tukaj smo opazili upad gibalnih sposobnosti in 

poslabšanje pod dolgoletno nacionalno povprečje. Največji upad je 

zaznati pri teku na 600 m, poligonu nazaj in dvigovanju trupa. 

 

Učenke, ki so v šolskem letu 2018/2019 obiskovale tretji razred, so 

imele XT vrednost 3. a 48,1 in 3. b 50. Dve leti kasneje, ko so 

obiskovale peti razred, je bila XT vrednost 3. a 42,4, 3. b pa 43,1, kar 

pomeni, da so se gibalne sposobnosti v obeh oddelkih poslabšale in 

padle pod dolgoletno nacionalno povprečje. Tudi v teh dve oddelkih 

se je največje poslabšanje pokazalo pri teku na 660 m, poligonu nazaj, 

v b oddelku pa tudi v skoku v daljino z mesta in teku na 60 m. 

 

Učenci, ki so v šolskem letu 2018/2019 obiskovali tretji razred, so 

imeli XT vrednost 3. a 47,8  in 3. b 48,8. Dve leti kasneje je bila 

izmerjena XT vrednost 3. a 45,6, 3. b pa 42,9. Opazimo lahko, da so 

imeli učenci obeh oddelkov že pred epidemijo raven gibalnih 

sposobnosti pod dolgoletnim nacionalnim povprečjem, v času 

epidemije pa se je njihovo stanje gibalnih sposobnosti še samo 

poslabšalo.  

 

Učenke, ki so v šolskem letu 2018/2019 obiskovale šesti razred, so 

imele XT vrednost 6. a 44,9 in 6. b 46,3. Dve leti kasneje, ko so 

obiskovale osmi razred, je bila XT vrednost 8. a 42,4, 8. b pa 44,3. 

Izrazitih odstopanj v primerjavi rezultatih obeh meritev ni opaziti, saj 

so bile učenke obeh oddelkov že pred epidemijo v relativno slabem 

gibalnem stanju, ki se je v času epidemije še samo poslabšalo. 

 

Učenci, ki so v šolskem letu 2018/2019 obiskovali šesti razred, so 

imeli XT vrednost 6. a 49,2  in 6. b 46,9. Dve leti kasneje je bila 

izmerjena XT vrednost 8. a 54,1, 8. b pa 45. Razveseljiva je ugotovitev, 

da so učenci oddelka a uspeli svoje gibalne sposobnosti, v času 

epidemije, izboljšati in »dvigniti« nad dolgoletno nacionalno 

povprečje, medtem pa so učenci oddelka b izrazito poslabšali 

rezultate pri vesi v zgibi, teku na 60 m in 600 m ter pri dvigovanju 

trupa. 

 

Naše ugotovitve sovpadajo z nekaterimi ugotovitvami dosedanjih 

raziskav, ki so bile v zadnjem obdobju opravljene na področju 

gibalnih sposobnosti otrok in mladine. Starc in drugi (2021) so 

ugotovili, da smo v primerjavi s prejšnjimi leti, priča največjemu 

upadu gibalnih sposobnosti slovenskih otrok, za kar 14 % pri dečkih 

in 13 % pri deklicah. Zaznati je tudi upad deleža visoko gibalno 
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sposobnih otrok v slovenski populaciji (več kot 2/3) in največje 

povečanje deleža otrok z debelostjo (25 %) v zgodovini spremljanja 

športnovzgojnega kartona. Članek v časopisu DELO (Kuralt, 2022) 

navaja, da so se gibalne sposobnosti otrok in mladine v času 

epidemije poslabšale. Največji padec je opaziti pri koordinaciji 

(poligon nazaj) in vzdržljivosti (tek 600 m). Ukrepi med epidemijo so 

bili družbeni eksperiment in igra na srečo, ki se je najbolj odrazil v 

poslabšanju gibalnih sposobnosti otrok. Kar 20 % več otrok je debelih 

in 70 % otrok ima slabše gibalne sposobnosti kot pred dvema letoma.  

 

ZAKLJUČEK 

Tudi v šolskem letu 2021/2022 smo bili, v določenih primerih, priča 

poučevanju preko ekranov. Zato smo se učitelji športa ponovno 

znašli v situaciji, ki nikakor ne sovpada s telesno aktivnostjo in 

zdravim načinom življenja. Na srečo je bilo takšnih ur bistveno manj 

kot v preteklih dveh letih, zato smo lažje in učinkoviteje dosegali 

zastavljene cilje pri urah športa. Glede na rezultate in ugotovitve, ki 

smo jih opisali v prejšnjem poglavju, smo bili učitelji športa primorani 

ukrepati na način, da se stanje ne bi še poslabšalo. Zato smo pred 

pričetkom šolskega leta opravili skupen sestanek na temo gibalnih 

sposobnosti učencev. Za vsak razred posebej smo preverili njihove 

rezultate športnovzgojnega kartona in določili področja gibalnih 

sposobnosti, kjer so najbolj nazadovali. Nato smo naredili za vsak 

razred posebej načrt, kako se lotiti izboljšanja stanja. Vsak od 

učiteljev športa je pripravil nekaj predlogov in vaj, ki smo jih zabeležili 

in jih nato skozi celotno šolsko leto rotirali in prilagajali stanju 

učencev. Na uvodni uri smo posameznemu razredu predstavili 

njihove rezultate meritev, jih seznanili z našim razmišljanjem in jim 

predstavili potek dela pri urah športne vzgoje. Poleg opisanega smo 

se z določenimi učenci, katerih rezultati meritev so bili izrazito slabi 

in so predstavljali zanje zdravstveno tveganje, osebno pogovorili in 

jih spodbudili k dodatnemu športnemu udejstvovanju.  

 

Uvodni in zaključni del ure smo izkoristili za vsebine, s katerimi smo 

vplivali na izboljšanje stanja telesne pripravljenosti učencev, ne glede 

na to, kaj smo počeli v glavnem delu ure. Na začetku ure smo 

mnogokrat izvajali vaje, ki imajo poudarek na koordinaciji, kot so 

poskoki s kolebnico, različna žongliranja z rokami in/ali nogami, 

spretnostne igre v parih in podobno. Ko so bili učenci še spočiti, smo 

prakticirali različne ravnotežne naloge, pri čemer smo si pomagali 

tudi z ravnotežnimi pripomočki (ravnotežne polžoge in deske, nizke 

gredi, žoge ...). Izbirali smo vaje, ki so od učencev zahtevale, da imajo 

oporo na vseh štirih okončinah (plazenja, lazenja in plezanja). S tem 

smo vplivali na koordinacijo gibanja celega telesa. V uvodne dele ure 

smo vključevali tudi različne naloge, ki imajo poudarek na 

vzdržljivostni komponenti in so trajale dve do pet minut z ustreznimi 

odmori. To so bili dolgotrajni teki in teki s preskakovanjem ovir ter 

fartlek, kjer so učenci med tekom izvajali različne naloge, kot so 

počepi, skoki, sklece in podobno.  
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V zaključnem delu ure smo največkrat izvajali vaje za moč, s katerimi 

smo želeli vplivati predvsem na razvoj moči mišic trupa in 

ramenskega obroča. Prakticirali smo različne vaje, z lastno težo, za 

razvoj trebušnih in hrbtnih mišic ter plezanja po vrvi in žrdi za razvoj 

moči mišic rok in  ramenskega obroča. Vaje za moč smo kombinirali 

z vsebinami za razvoj gibljivosti, pri čemer smo izbirali vaje in naloge, 

ki so imele poudarek na izboljšanju gibljivosti nog in kolčnega sklepa. 

Tako smo izvajali različne oblike predklonov in zamahov z nogami. 

Glede na dejstvo, da vaje za moč in gibljivost niso priljubljene med 

učenci, je bilo ves čas treba učence motivirati in poskušati tovrstne 

vaje izvajati tudi skozi igro. 

 

Na letošnjih meritvah športnovzgojnega kartona smo pri mnogih 

učencih zaznali izboljšanje rezultatov, kar lahko zagotovo pripišemo 

tudi ukrepom, ki smo jih dosledno izvajali skozi celotno šolsko leto. 

Rezultati sicer niso vključeni v to raziskavo, je pa kljub izboljšanju, pri 

nekaterih še vedno zaznati stanje pod dolgoletnim nacionalnim 

povprečjem. Ne smemo pa spregledati dejstva, da so bili učenci v 

letošnjem šolskem letu manj »priklenjeni« na računalnik zaradi šole, 

imeli so več možnosti svobodnega gibanja in imeli so možnost, da se  

ukvarjajo s športno dejavnostjo v okviru klubov, kar je nenazadnje 

tudi pripomoglo k izboljšanju stanja nekaterih. Zavedati se moramo, 

da stanje slabše telesne pripravljenosti dosežemo zelo hitro. 

Izboljšanje gibalnih sposobnosti pa je dolgotrajen proces, ki zahteva 

svoj čas in vztrajnost – zato bomo pri naših ukrepih vztrajali še naprej. 
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Z glasbo v lepši svet 
 

ANJA BEŠTER, dipl. vzg. 

anja.bester@gmail.com 

  

Povzetek: Namen članka je predstaviti glasbeno dejavnost, s katero 

predšolskim otrokom na prijeten in otrokom primeren način 

predstavimo novo glasbilo. Vzgojitelji opažamo, da se otroci med 

glasbo (petje, poslušanje glasbe, igranje na instrumente) sprostijo in 

pokažejo svojo čustveno in ljubeznivo stran. Različne študije 

dokazujejo, da se tudi odrasli ljudje skozi glasbo (poslušanje, petje) 

umirjajo in sproščajo stres. Vedno znova, ko vzgojitelji delimo strast 

do glasbe med otroke v vrtcu, se otroci odzivajo pozitivno, njihova 

radovednost in pričakovanja pa zrastejo. Njihovi odzivi nam dajejo še 

večjo motivacijo po spoznanju, odkrivanju in raziskovanju 

najrazličnejših glasbenih dejavnosti.  

  

Ključne besede: glasba, glasbene dejavnosti, instrumenti  

 

Abstract: This article is written to inform others about a kindly and 

child-friendly way, to introduce common musical instruments to 

children in preschool. While introducing multiple instruments on 

different ways like: singing, listening to music and/or playing musical 

instruments, we noticed that children are starting to relax more, 

showing their emotional and loving sides of themselves. We know 

throughout different researches that adults are also releasing stress 

and getting relaxed while listening/singing to various genres kind of 

music. Every time we shared our passion for music with children in 

the kindergarten, the children response positive and there is a big 

growth of their curiosity and expectations. All of this ensures us of a 

even greater motivation to discover and explore a wide variety of 

musical activities in the kindergarten.    

 

Keywords: music, musical activities and instruments 
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UVOD 

Skozi celotno šolsko leto je bila v naši skupini glasba prisotna vsak 

dan. V začetku šolskega leta smo ob uvajanju prepevali veliko pesmi 

in poslušali najrazličnejšo glasbo. Kaj hitro sem opazila, da glasba 

otroke zelo pomirja. Pogosto sem v roke vzela tudi kitaro, ki je z 

mojim igranjem in mrmranjem določene melodije pesmi pritegnila 

pozornost otrok. Igranje so najraje poslušali v moji neposredni bližini 

ali v naročju sodelavke. Otroci so tako skozi leto spoznavali različne 

ritmične in melodične instrumente. Vsakič znova je bil odziv otrok 

neverjeten, zato sem se odločila, da eno od predstavitev instrumenta 

podrobneje opišem.  

 

Glasbene dejavnosti v vrtcu 

»Glasba ima pri vzgoji otrok neprecenljivo vlogo, saj prispeva k 

uresničevanju široke palete vzgojno-izobraževalnih ciljev. Glasbene 

izkušnje spodbujajo raziskovanje drugačnih in novih idej, povečajo 

otrokovo izražanje čustev ter izostrijo zavedanje in opažanje čustev 

drugih« (Pesek, 1997, str. 6). Glasbene dejavnosti razdelimo na 

poslušanje, izvajanje in ustvarjanje glasbe. Za vsa tri področja je 

značilno, da se v njih srečujemo z glasbo, ki daje otrokom navdih in 

ustvarjalnost. Med izvedbo dejavnosti otrok glasbo lahko izvaja, 

ustvarja in posluša. S poslušanjem glasbe otrok vstopa v glasbeni svet 

poln najrazličnejših tonov, ki vpliva na njegov čustveni razvoj in na 

razvoj njegovih glasbenih sposobnosti. Otrok lahko posluša 

instrumentalno, vokalno, vokalno-instrumentalno glasbo, glasbene 

pravljice in navsezadnje zvoke iz narave in okolja. Zelo pomembno je, 

kako otrokom približamo glasbo ter kakšne vsebine izbiramo za 

poslušanje. Otroci imajo radi glasbena dela, ki v njih vzbujajo različna 

razpoloženja (veselje, žalost, strah, presenečenje ...). Otrokom so 

izredno zanimiva tudi glasbena dela, ki jih spodbujajo k plesu in 

rajanju. Pomemben dejavnik poslušanja je tudi prostor. Pomembno 

je, da v njem ni motečih dejavnikov, ki bi preusmerili otrokovo 

pozornost in zanimanje. Vzgojitelji moramo biti zelo pozorni pri izbiri 

glasbenih del. Izbirati moramo glasbo iz različnih zgodovinskih 

obdobij. Vsa glasbena dela moramo prilagoditi glede na starost otrok 

ter ciljev, ki smo si jih zadali za izvedbo dejavnosti. S pravilnim 

pristopom do otrokovega poslušanja glasbe lahko pozitivno vplivamo 

na njegovo čustveno občutljivost in pomagamo razvijati sposobnost 

pozornega poslušanja (Denac, 2010, str. 59–61). 

 

Velik pomen v vrtcu pripisujemo izvajanju glasbe. Med aktivnosti, 

povezane z izvajanjem glasbe uvrščamo petje, ritmično izreko in 

igranje na glasbila. S petjem in igranjem na glasbila otroci razvijajo 

svoje sposobnosti doživljanja glasbe, spretnosti pri igranju na glasbila 

ter povečujejo svoje zanimanje za glasbo. Pri vseh dejavnostih je 

izredno pomembno, da ohranjamo otrokovo zanimanje za glasbo, da 

je glasba čim bližje otroku in da otroci glasbo razumejo in se v njej 

dobro počutijo. Pomembno področje v izvedbi glasbene dejavnosti 

predstavlja tudi glasbeno ustvarjanje. Z njim otroci urijo svoje 

sposobnosti in spretnosti ter nadgrajujejo svoje znanje pri 
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ustvarjanju glasbe. Otroci se poigravajo z melodijami, sestavljajo 

svoje izmišljene glasbene izdelke, izdelujejo otroška glasbila ter si 

ustvarjajo svoj glasbeni svet. Otroci ob svojem ustvarjanju čutijo 

zadovoljstvo in veselje, zato je potrebno, da se na to odzovemo z 

navdušenjem in ne dopustimo možnosti, da bi se katera od njihovih 

glasbenih idej ne realizirala. Le tako lahko preprečimo, da bi se 

njihovo glasbeno ustvarjanje zatrlo (Denac, 2010, str. 64). Glasbeno 

ustvarjalnost razvijamo z raziskovanjem sveta zvokov ter z vokalnim 

in instrumentalnim eksperimentiranjem, ustvarjanjem lastnih    

instrumentalnih in vokalnih vsebin ter oblikovanjem in izdelovanjem 

otroških glasbil. Na splošno pa glasbeno ustvarjanje razdelimo na 

ustvarjanje v glasbi in ob njej z ustvarjanjem lastnih vokalnih vsebin 

(Denac, 2010, str. 64). 

 

Petje 

Petje je najbolj razširjena oblika muziciranja otrok, zato moramo biti 

vzgojitelji še posebej pozorni (Denac, 2012): 

− da pojemo pesem v zapisani intonaciji, 

− da pri prvem srečanju z novo pesmijo ne sledimo cilju, da bi otroci 

samostojno odpeli naučeno pesem, pozorni moramo biti, da 

otrok čustveno doživi pesem, 

− da otroci slišijo pesem kot celoto, 

− da je pesem prisotna v vsakdanjem življenju, 

− da doživeto in estetsko interpretiramo pesem, 

− da vključimo besedilo pesmi v krajšo pripoved, igro, 

− da izberemo primerno pesem, glede na starost otrok, 

− da izberemo pesem z manjšim tonskim obsegom, šele kasneje 

težimo k širjenju tonskega obsega navzgor. 

 

Ritmična izreka  

Ritmično izreko lahko uporabljamo pri izrekanju, ritmizaciji, ob 

gibanju in ob instrumentalnem izvajanju. Izštevanke so pesmi brez 

melodije oziroma krajše nekitične pesmi, za katere je značilno, da so 

napisane v verzih. Skupni imenovalec izštevank je zabaven in smešen 

pridih njihove vsebine, ki otroke pritegne k poslušanju in izrekanju 

izštevank. Besedilo, ki ga izgovarjamo pri interpretaciji izštevanke, 

mora biti izrečeno jasno, enakomerno in razločno, z uporabo enake 

intonacije (Borota, 2013). V vrtcu se največkrat poslužujemo 

predvsem ritmičnih izštevank. Velikokrat jih uporabljamo pri 

dejavnostih, kjer je treba izbrati nekaj otrok. Otroci se pri tem 

zabavajo in nestrpno čakajo, kdo bo izštet. Opazila sem, da 

izštevanke uporabljajo starejši otroci pri sami igri. 

 

Igranje na glasbila 

Otroci lahko igrajo na različna glasbila. Glasbilo, ki ga vsak izmed nas 

vedno nosi s seboj, je telo. Otroci tako lahko uporabljajo svoje roke 

(tleskanje, ploskanje, udarjanje), noge (topotanje, drsenje), in 

govorila (pokanje z ustnicami, pihanje, sikanje ..). Radi posegajo tudi 

po Orffovih glasbilih (ritmična in melodična glasbila) in po 

improviziranih glasbilih (glasbila z opnami, glasbila, na katere lahko 
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brenkamo, v katera lahko pihamo, trobimo ...) (Denac, 2012, str. 56). 

Z igranjem na različna ritmična in melodična glasbila omogočamo 

otrokom razvijanje melodičnega in ritmičnega posluha, razvijanje 

drobne motorike, uvajanje v skupinsko muziciranje, samostojno 

izbiro instrumentov za slikanje različnih razpoloženj in vsebin, 

eksperimentiranje z zvokom in ustvarjanje melodičnih in ritmičnih 

motivov (Denac, 2010, str. 58). Za samo motiviranje otrok pri 

muziciranju lahko uporabimo različne zgodbe in teme. Ob tem lahko 

uporabljamo zvoke, ki jih otroci že poznajo iz narave (dež, grom, zvok 

znanih živali, kapljanje vode, zvok vetra ...). Otroke spodbujamo, da 

ob pesmi, ki jo pojemo, poskušajo s svojim znanjem zaigrati na 

instrumente in s tem ustvariti spremljavo. Lahko si pomagajo z izbiro 

različnih glasbil, na katere lahko zaigrajo z različno jakostjo, barvo in 

tonom zvoka. Vlogo miške na primer pospremijo s tihimi in hitrimi 

zvoki, pri spremljavi vloge mačke pa je njihovo igranje glasnejše in 

bolj počasno (Denac, 2010). Pri igranju na glasbila ločimo ustvarjalno 

in poustvarjalno igranje na glasbila.  V moji skupini, kjer so otroci stari 

ena do dve leti, se poslužujemo bolj ali manj ustvarjalnega igranja. 

Pri ustvarjalnem igranju na instrumente otroci samostojno 

ustvarjajo, iščejo rešitve za boljši in drugačen zvok, na svoj način 

samostojno pojejo in petje spremljajo z glasbili ter poslušajo igranje 

svojih prijateljev. Kadar otroci samostojno ustvarjajo, jih ne motimo 

in jih samo opazujemo. Otroci imajo v takšnih situacijah, ko jih 

prepustimo samim sebi, izredno veliko domišljije, ki jo včasih združijo 

z ostalimi. Pri igri v naši skupini so otroci velikokrat pripravili svoj 

»koncert«, na katerega so bili zelo ponosni. Pri ustvarjalnem igranju 

se v igro vključimo samo takrat, kadar nas otroci potrebujejo.   

 

Ustvarjalno in poustvarjalno igranje na glasbila  

 Pri ustvarjalnem igranju na glasbila poznamo neusmerjeno 

instrumentalno ustvarjanje, kjer otrokom pustimo prosto pot ter jim 

damo možnost, da raziskujejo instrumente in Usmerjeno 

instrumentalno ustvarjanje, kjer je poudarek na ustvarjanju, 

izvedenem z določenim namenom ali vsebino (npr. otroci ustvarjajo 

tiho in glasno glasbo) (Borota, 2005). O poustvarjalnem igranju na 

glasbila govorimo takrat, kadar otroci igrajo vnaprej določene 

glasbene vsebine. Reproduciranje glasbe je pomembna glasbena 

sposobnost, ki pa jo moramo pri otroku razvijati. Njegov uspeh je 

odvisen od zmožnosti osredotočanja na zvok, glasbenega pomnjenja 

in od sposobnosti reproduciranja slišanega (Borota, 2005). Ta način 

igranja na instrumente je bolj primeren predvsem v starejših 

skupinah, kjer so starejši in hitreje učljivi otroci. Na tak način se otroci 

lahko naučijo veliko najrazličnejših spremljav in ritmov, ki jih lahko 

uporabimo v glasbenih pravljicah, ob spremljavi petja ter ob izvedbi 

raznih iger. S tem ko otroci uporabljajo glasbene instrumente, 

spoznavajo nove zvočne barve posameznega glasbila in raziskujejo 

njegov zvok. S sodelovanjem v skupinskem igranju soustvarjajo 

instrumentalno glasbo.  
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Zanimanje otrok za glasbo  

Za ohranitev zanimanja za glasbo pri otroku je zelo pomemben 

njegov prvi stik z glasbilom. Umestitev novega glasbila v glasbene 

dejavnosti, ki jih izvajamo z otroki, mora biti natančna in opredeljena 

z jasnim ciljem in namenom, ki ga želimo doseči. Prva komunikacija 

otroka z glasbilom je v poslušanju danega glasbila. Otrok ga bo sprejel 

kot glasbilo in ne kot igračo, ker bo na glasbilo igrala oseba, ki mu 

veliko pomeni. Naslednja stopnja spoznavanja glasbila je povezana z 

individualnim igranjem otroka, kjer lahko otrok spozna različne 

možne načine igranja. Sooči se z odzivi glasbila na njegova dejanja. 

Spozna, da glasbilo zveni drugače, če je njegovo razpoloženje 

drugačno. Ko otrok spozna, da tudi drugi otroci igrajo na drugačen 

način kot on, ga mine igranje na lasten način. Takrat začnejo 

posnemati odraslega, zato je toliko bolj pomembno vzgojiteljevo 

tehnično znanje igranja na glasbila (Borota, 2013).  Z igranjem na 

glasbila otroci raziskujejo zvok in glasbila, spremljajo petje in ritmične 

izreke ter izvajajo samostojne glasbene vsebine. Motivacija otroka in 

spodbujanje k raziskovanju igra izredno vlogo pri raziskovanju glasbil 

in zvoka, ki ga producirajo. Raziskovanje je lahko usmerjeno v 

odkrivanje različne jakosti, barve in dolžine zvoka ob različni uporabi 

instrumenta. Poleg tega lahko raziskujejo v smeri spoznavanja 

materialov, iz katerih je instrument narejen. Pri vsem tem otrokom 

omogočimo samostojno raziskovanje in spoznavanje novosti, 

povezanih z glasbili in glasbo. Otroke lahko spodbujamo z 

dejavnostmi, v sklopu katerih bodo lahko iz določenega materiala 

naredili svoje novo glasbilo. Posledično se bodo naučili razlikovati 

materiale, ki sestavljajo improvizirana in prava glasbila (Borota, 

2013). Pri samostojnih glasbenih vsebinah je poudarek na 

samostojnosti in ustvarjalnosti otrok. Tu otroci sami ustvarjajo, 

poustvarjajo ali spremljajo pesem. Otrokom damo proste roke pri 

igranju in improviziranju. Ugotovimo lahko, da je večina otrok zelo 

sposobnih in nadarjenih pri glasbenem ustvarjanju, zato je škoda, da 

bi jim to omejevali s svojim nenehnim popravljanjem (korigiranjem) 

njihove igre. Lahko jim ponudimo, da skupaj z vzgojiteljem zaigrajo 

neko spremljavo (Borota, 2013). Pri raziskovanju zvoka lahko 

izvedemo veliko igric, v katerih bodo otroci pozorni na zvok. Glasbila 

skrijemo za paravan, da jih otroci ne bodo videli. Nato zaigramo na 

posamezno glasbilo in otroci poskušajo uganiti, katero glasbilo so 

slišali. Na glasbila lahko zaigramo tudi na drugačen način in 

opazujemo odzive otrok. Otroci pri tej dejavnosti urijo svojo 

poslušnost in znanje o že poznanih glasbilih. Petje in ritmično izreko 

lahko spremljamo z različnimi glasbili. Uporabimo lahko Orffove 

instrumente, zvočila ali lastna glasbila. Uporabimo jih šele takrat, ko 

vidimo, da je otrok že osvojil nek ritem in to pokaže z enakomernim 

ploskanjem. Takrat mu ponudimo glasbilo, pred tem pa lahko vajo 

izvajamo s ploskanjem ali udarjanjem po kolenih. Spremljavo pesmi 

si lahko izmislimo sami, lahko ustvarimo nek ritem, ki bo spremljal 

našo pesem. Odločimo se lahko med različnimi možnostmi 

spremljanja z glasbili. Lahko spremljamo samo refrene kitic, začetke 

ali konce pesmic ali pa spremljamo celotno pesem. To določimo po 
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presoji, glede na zmožnosti otrok pri  spremljavi pesmi. O spremljavi 

petja ali ritmični izreki z glasbili govorimo takrat, ko otroci istočasno 

uspešno pojejo in spremljajo pesem.  

 

Orffov instrumentarij 

Orffove instrumente je izumil nemški skladatelj Carll Orff. Za izdelavo 

teh instrumentov se je odločil predvsem z namenom, da bi omogočil 

lažje igranje otrokom, ki so bili še premajhni za igranje na velike 

instrumente. Tako se Orffovi instrumenti še danes veliko uporabljajo 

v vrtcih  in šolah in so nepogrešljivi del glasbenih dejavnosti (Borota, 

2013). Orffove instrumente delimo na melodične instrumente 

(zvončki, ksilofon, metalofon) in ritmične instrumente (pavke, veliki 

in mali boben, tamburin, kraguljčki, triangel, činele, ropotulja, 

kastanjete, paličice, strgalo, les). Poleg Orffovih instrumentov pa 

lahko uporabljamo tudi blokflavto, violončelo ali kitaro (Borota, 

2013). Tudi v našem vrtcu veliko posegamo po Orffovih instrumentih. 

Vzgojitelji jih velikokrat uporabljamo pri raznih glasbeno-didaktičnih 

igrah, pri znaku za pospravljanje, pri znaku za umiritev otrok, pri 

najrazličnejših glasbenih pravljicah ali lutkovnih predstavah, ki jih 

sami izvedemo. Instrumenti so otrokom blizu, saj jih tudi sami radi 

uporabljajo. Najbolj posegajo po instrumentih, kot so tamburin, 

boben, triangel, ropotulje in kraguljčki. Mlajši otroci z njimi ustvarjajo 

lastne melodije, medtem ko starejši že igrajo lažje spremljave, tako 

melodične kot tudi ritmične.  

 

 

Predstavitev novega glasbila 

Predstavitev novega glasbila otrokom mora biti zelo nazorna, pri 

čemer pa ima velik pomen pravilen prikaz ustrezne tehnike igranja. 

Otroke moramo spodbuditi, da instrumentu prisluhnejo, se ga 

dotaknejo in da nanj zaigrajo ter poskušajo iz njega izvabiti nekaj 

osnovnih tonov (Pesek, 1997).  

 

Predstavitev dejavnosti: ropotulja, dober dan!  

Cilji:   

 Otrok: 

− pozorno prisluhne zgodbi, 

− poišče ropotulje v igralnici, 

− preizkuša zvočne značilnosti ropotulje, 

− sodeluje pri izdelavi ropotulje. 

 

1. dejavnost: obisk lutke 

Pri prvi in hkrati uvodni dejavnosti je k otrokom na obisk prišla lutka 

– deklica Živa. Ta je za njih pripravila posebno zgodbo, ki so jo otroci 

z velikim zanimanjem poslušali. Po koncu zgodbe smo deklici zapeli 

nekaj pesmic in skupaj odšli na krajši sprehod v okolici vrtca. Vsak 

otrok je imel možnost nošenja deklice na sprehodu in čisto vsi so se 

z velikim zanimanjem odzvali na druženje z deklico. Ob vrnitvi smo ji 

razkazali našo igralnico in se v atriju z njo tudi poigrali. Živa se je zelo 

rada spuščala po toboganu skupaj z otroki. Ob koncu dneva smo Živo 

odložili na polico in upali, da se naslednji dan ponovno srečamo.  
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2. dejavnost: ropotulja se predstavi 

Naslednji dan se nam je deklica Živa ponovno pridružila pri jutranjem 

pozdravu. Obnovili smo zgodbo prejšnjega dne in dejavnost 

nadgradili. Živa je za otroke pripravila skrito presenečenje. V 

garderobi je skrila majhno škatlico, v kateri se je skrivalo 

presenečenje. Starejši otroci so takoj stekli do vrat in čakali, da se le-

ta odprejo. V garderobi so otroci z nekaj najinega usmerjanja iskali 

škatlico pod klopmi, za vrati in jo na koncu našli v eni izmed omaric 

otrok. Škatlico smo nato odnesli v igralnico in jo z velikim zanimanjem 

tudi odprli. V njem se je skrivala ropotulja v obliki jajca. Najstarejša 

deklica je dejala, da nam je Živa prinesla jajce. A smo kaj kmalu 

spoznali, da nam ni prinesla jajca, ampak nov ritmični instrument. 

Otrokom sem nato instrument predstavila in nanj zaigrala. Otroci so 

z zanimanjem poslušali zvok ropotulje.  

 

3. dejavnost: poiščimo ropotuljo 

Pri tretji dejavnosti smo izvedli igro iskanja ropotulj. Otroci so igro že 

poznali, saj smo jo pred tem že večkrat izvajali z različnimi predmeti. 

Ker so otroci igro sprejeli za svojo, sem se odločila, da jo uporabim 

tudi tokrat. Otroci so s pomočnico vzgojiteljice odšli v garderobo, jaz 

pa sem med tem časom skrila več ropotulj v naši igralnici. Otroci so 

ob vstopu v igralnico pričeli z iskanjem ropotulj. Večino ropotulj so 

našli sami, nekajkrat pa sva jih morali z usmeritvijo tudi pomagati. Z 

veseljem sem opazovala nasmehe in iskrice v očeh otrok, ko so našli 

ropotulje. Igro smo nato na željo otrok kar nekajkrat ponovili.  

4. dejavnost: zaigraj na ropotuljo 

Pri četrti dejavnosti so se otroci v jutranjem krogu podrobneje 

seznanili z ropotuljo. Vsak izmed otrok je ropotuljo lahko prijel v roko 

in nanjo zaigral. Še posebej zabavno se je zdelo otrokom, ko so na 

ropotulje igrali vsi otroci hkrati.  

 

5. dejavnost: izdelajmo ropotuljo 

Pri zadnji, peti dejavnosti pa smo z otroki izdelovali ropotulje. Vsak 

izmed otrok je v vrtec prinesel dva plastična lončka, jaz pa sem 

prinesla nekaj drobnih kamenčkov. Otroci so lončke najprej okrasili 

(lepljenje različnih barvnih oblik), nato pa z vstavljanjem kamenčkov 

v lonček med drugim urili sposobnost fine motorike. Vse skupaj smo 

nato z najino pomočjo in lepilo dokončali in zabava z ropotuljami se 

je lahko pričela. Otroci so ponosno zaigrali na svojo čisto pravo 

ropotuljo, ki pa so jo konec meseca lahko odnesli tudi domov. 

Ropotulje smo uporabljali tudi v naslednjih dneh, saj smo z njimi 

ustvarili pravi glasbeni kotiček ropotulj.  

  

ZAKLJUČEK 

 Vsaka dobro izvedena dejavnost pri meni pusti poseben pečat. Rada 

opazujem otroke, kako se skozi najrazličnejše dejavnosti učijo, s 

kakšnim zanimanjem opazujejo novosti, ki jim jih predstavimo, in 

kako radi pristopijo k ponujeni dejavnosti. Tako malo je potrebno, da 

so otroci srečni in zadovoljni. Otroci že s pomočjo dveh palic najdejo 

igro in odkrijejo zvok. Pomembno je le, da jim dopustimo možnost 
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raziskovanja in lastnega ustvarjanja. Glasba je namreč vse okrog nas, 

le slišati jo moramo. Lahko jo slišimo ob ptičjem petju, ropotanju 

loncev v kuhinji, pri ploskanju, pri glasnem korakanju po pločniku … 
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Povzetek: Igra je bistvenega pomena za celosten razvoj otroka. Ker 

imajo otroci prirojeno željo po igri in raziskovanju, sta učenje skozi 

igro in raziskovalno učenje najbolj primerna pristopa za izvajanje 

naravoslovnih dejavnosti v vrtcu. Otrok je pri dejavnostih aktiven, kar 

mu omogoča pridobivanje trajnejšega znanja in povečuje njegovo 

zanimanje za spoznavanje naravoslovnih vsebin. Pomembna je vloga 

vzgojitelja, ki pripravi spodbudno učno okolje, v katerem lahko 

samostojno raziskuje. Naravoslovne teme so primerne za vodeno 

raziskovanje, ki omogoča prve korake v znanost in otroke seznani z 

znanstvenimi metodami dela. V drugem delu članka so predstavljene 

dejavnosti, ki so bile izvedene s predšolskimi otroki v okviru 

naravoslovnega projekta Čudovito človeško telo. 

 

Ključne besede: začetno naravoslovje, človeško telo, projektno delo 

v vrtcu, raziskovalno učenje, učenje skozi igro 

 

Abstract: Play is essential for a child's holistic development. As 

children have an innate desire to play and explore, play-based 

learning and exploratory learning are the most appropriate 

approaches for implementing science activities in kindergarten. The 

child is active in the activities, which enables him/her to acquire 

more lasting knowledge and increases his/her interest in learning 

about science. The role of the educator is important, as he/she 

provides a stimulating learning environment in which the child can 

explore on his/her own. Science topics lend themselves to guided 

exploration, which provides a first step into science and introduces 

children to the scientific method of work. The second part of the 

article presents the activities carried out with pre-school children in 

the framework of the science project The Wonderful Human Body. 

 

Keywords: primary science, human body, project work in 

kindergarten, exploratory learning, learning through play 
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UVOD 

Hiter znanstveno-tehnološki razvoj oblikuje potrebo po novih 

poklicih in prva zanimanja za naravoslovje in znanost se pri otroku 

lahko vzbudijo že v vrtcu.  Otroci ves čas poslušajo pravila, navodila, 

prepovedi v stilu: ne jej sladoleda, ker te bo bolelo grlo; obuj copate, 

da se ne prehladiš; umij si zobe, da ne bo črvičkov; umij si roke, da ne 

zboliš; ne igraj se z blatom, ker boš dobil gliste … Vprašanje pa je, ali 

otroci razumejo, zakaj pride do vseh posledic, ki jim jih starši povejo. 

In niti ne znajo oceniti, ali je vse, kar povejo starši, pravilno. Namen 

projekta je bil zato omogočiti otrokom spoznavanje in raziskovanje 

človeškega telesa, jim pripraviti spodbudno učno okolje, v katerem 

se lahko učijo skozi igro, hkrati pa so stopali v (prvi) stik z znanostjo.  

 

Zgodnje naravoslovje v vrtcu in postopnost spoznavanja narave 

Kurikulum za vrtce (1999) v poglavju Narava med drugim opredeljuje 

cilje in dejavnosti, skozi katere otroci spoznavajo lastno telo, njegove 

lastnosti in delovanje, spoznavajo življenjske spremembe pri sebi in 

osveščajo pomen zdravja, primerne prehrane, higiene in 

preprečevanja bolezni. V prvih letih otrokovega življenja je otroku 

treba naprej približati okolje, v katerem živi in del katerega je, na 

otroku razumljiv način, vendar čim bolj realno, saj lahko z nepravilno 

ali naivno razlago povzročimo težave kasnejšemu razumevanju in 

usvajanju strokovno ustreznih razlag (Petek, 2010). Naravoslovne 

teme, s katerimi se otroci seznanjajo v vrtcu, večinoma izhajajo 

neposredno iz njegovega okolja, saj mu to omogoča samostojno 

raziskovanje in spoznavanje, poleg naštetega pa strokovnjaki 

poudarjajo tudi neobremenjenost s predsodki in motivacijo (Novak, 

2003). Postopnost spoznavanja narave lahko razdelimo na tri 

stopnje. Na začetku so otrokom v veliko pomoč različni modeli in 

simulacije realnega dogajanja, ki otroku pomagajo oblikovati pogled 

na svet. (Novak, 2003). Pri spoznavanju človeškega telesa je to na 

primer okostnjak in didaktične igrače za igro zdravniki. Modeli 

omogočajo otrokom samostojno opazovanje. S samostojnim 

opazovanjem pridobijo neposredne izkušnje in v otrocih poraja 

mnoga vprašanja, na katera želijo odgovor (Tomažič, 2014). V 

naslednji stopnji nadomesti modele in simulacije govorno izražanje, 

saj se da z besedami opisati več podrobnosti, kot jih je mogoče 

pokazati na modelu. V tretji, zadnji fazi pa težimo k posploševanju, 

univerzalnosti (Novak, 2003). 

 

Vodeno raziskovanje in raziskovalno učenje 

Vzgojitelj z vodenim raziskovanjem omogoča otroku prvi stik z 

znanostjo in njenimi metodami dela. Naravoslovne teme so primerne 

za vodeno raziskovanje, saj so predmeti in pojavi konkretni, hkrati pa 

omogočajo preskoke in nadgradnjo na abstraktno raven (Novak, 

2003). Razvrščanje, urejanje, merjenje so preprosti naravoslovni 

postopki, s katerimi se otroci srečajo v vrtcu. Začetno naravoslovje 

pa zajema tudi preprosta vprašanja, na katera otrok zna odgovoriti. 

Naravoslovje je torej aktivna, poučna in zabavna aktivnost, z njim se 

otroci učijo strategij mišljenja in razvijajo spretnosti raziskovanja 
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(Krnel, 2012). Raziskovalno učenje poteka kot posnemanje 

znanstvenega raziskovanja. Otrok je v aktivni vlogi raziskovalca, ki v 

didaktično pripravljenem okolju raziskuje in skuša najti odgovor na 

nalogo, ki izhaja iz njegovega vsakdanjega življenja (Cencič in Cencič, 

2002). Učenje je v igri najbolj poglobljeno, saj otrokom omogoča 

razumevanje in povezovanje znanja, ki so ga pridobili preko svojih 

zamisli, občutkov in odnosov (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001).  

 

Projektni pristop pri oblikovanju vzgojno-izobraževalnega procesa 

v vrtcu 

Priprava na projektno delo 

Pred začetkom predstavljanja nove teme mora vzgojitelj odkriti, kaj 

otroci o tem že vedo, kaj si o tem predstavljajo in spodbuditi njihovo 

razmišljanje o tem, kar je najlažje z zastavljanjem različnih vprašanj. 

Z  njimi vzgojitelj vzpodbudi otrokovo radovednost in odkrije njihovo 

predznanje, otroci pa so v procesu učenja aktivni tudi tako, da tudi 

sami veliko sprašujejo: »Zakaj to?«, »Kako to?«. Takrat je 

vzgojiteljeva vloga, da otroku pomaga  pri iskanju odgovorov na 

najrazličnejša vprašanja in dileme (Katalinič, 1993, str. 7). Zato je pri 

naravoslovnih temah zelo pomembna predhodna priprava 

vzgojitelja. Prav za spoznavanje človeškega telesa v predšolskem 

obdobju avtorji Začetnega naravoslovja z metodiko (Novak, 2003, str. 

120) pravijo, da »za razumevanje obravnave tematike je za delo z 

najmlajšimi nujno potrebno aktivno znanje anatomije in fiziologije 

človeka v obsegu učbenikov za osnovno in srednjo šolo«, vendar 

dodajajo, da je raven obravnave posamezne teme odvisna od starosti 

otrok in njihove motivacije.  

 

Dejavniki projektnega dela 

Slunjski (2012) poudarja štiri med seboj prepletene dejavnike 

projektnega dela. Na prvem mestu kakovostno učno okolje. Široka 

ponudba materialov spodbuja otrokovo zaznavanje, raziskovanje, 

reševanje problemov eksperimentiranje, graditev znanja in 

razumevanja. Naslednji dejavnik je sodelovalno učenje otrok. Otrok 

v komunikaciji z drugimi svoje znanje preverja, poglablja in 

postopoma spreminja. Če prej omenjeni dejavnik izpostavlja vlogo 

otrok, tretji dejavnik izpostavlja vlogo odraslega, vzgojitelja. 

Vzgojitelj mora biti občutljiv za vsakega posameznega otroka in 

kontekst vzgojno-izobraževalnega procesa. Njegova sposobnost 

opazovanja in razumevanja otrok je pogoj za kakovostne vzgojno-

izobraževalne intervencije, s katerimi si prizadeva, da bi zagotovil 

prehod v t. i. območje bližnjega razvoja (Vigotski v Slunjski, 2012).  

Zadnji dejavnik je redno skupno načrtovanje in evalvacija, ki poteka 

z ostalimi strokovnimi delavci vrtca, kar zagotavlja nove vire 

potrebne za potek projekta, omogoča skupno presojanje in 

izmenjavo dobre prakse. 

 

Primer dobre prakse dejavnosti v vrtcu 

Prve pobude za zanimanje o človeškem telesu so pri otrocih v skupini 

prišle iz okolja, ko so bili zaradi poostrenega higienskega režima v 
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času epidemije Covid-19, pogosti pogovori o skrbi za zdravje, ter 

situacij, kot je npr. kros, ko so otroci po teku začeli opažati, da jih 

bolijo noge, da težko dihajo, da se potijo, da so žejni, da jim je vroče, 

nekdo je padel in si odrgnil koleno in dlani … Začeli smo se spraševati, 

čemu je to tako, iz česa sploh je naše telo, kaj se skriva pod kožo, kako 

deluje, kakšno funkcijo ima določen organski sistem. Da sem lahko 

otrokom razložila stvari, mi je bil v veliko pomoč učbenik za 

naravoslovje in tehniko za četrte razrede Planet Radovednih pet 4. 

Za lažje razumevanje precej zahtevne teme smo se poslužili otroških 

pravljic in enciklopedij, risank Nekoč je bilo življenje, modelov 

nekaterih organov ali organskih sistemov, modela skeleta, modela 

človeka, kamor vstavljaš organe ter različnih iger.  

 

Pravljice in risanke za pogovor 

Za uvod v določen organski sistem smo prebrali pravljico ali pa smo 

si ogledali poučno risanko.  

 

Škrat Brokolino ali Pametne glave so zdrave 

Cilji:  

− Otrok se seznani z zdravo in nezdravo prehrano, 

− otrok se seznani, da v nekateri hrani obstajajo vitamini, ki so 

pomembni in potrebni  za naše telo, 

− otrok se seznani, da moramo vsak dan jesti sadje in zelenjavo ter 

drugo zdravo hrano. 

 

Novice iz Aleje mlečnih zobkov 

Cilji: 

− Otrok spoznava, katera hrana škodi zobem, 

− otrok se seznani, zakaj si je potrebno umivati zobe. 

 

Novice z vlaka Trebušaka 

Cilji: 

− Otrok se seznanja s tem, da je treba hrano dobro prežvečiti, 

− otrok spozna, kakšne so zdrave prehranjevalne navade. 

 

Zdravje in higiena (Podobe za najmlajše) 

Cilj: 

− Otrok spoznava, kako skrbeti za higieno in zdravje. 

 

Enciklopedije Moje telo, Atlas človeškega telesa: raziščimo človeško 

telo, Moje čudovito telo, Moja prva enciklopedija (Larousse), Moja 

prva enciklopedija (Tehniška založba Slovenije), Moje telo (Knjiga o 

najpomembnejših organih in delih telesa ter njihovih funkcijah, Za 

otroke od 3. leta starosti) 

Cilji: 

− Otrok spoznava, da imamo različne organske sisteme, 

− otrok se seznanja s funkcijami vsakega posameznega organskega 

sistema, 

− otrok spoznava delovanje organskih sistemov, 

− otrok spoznava knjigo kot vir informacij. 
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Risanka Nekoč je bilo življenje: Možgani in živčevje ter Srce 

Cilji: 

− Otrok na zabaven in zanimiv način spoznava delovanje in funkcije 

možganov, živčevja in srca, 

− otrok spoznava, da na svoje zdravje lahko vpliva tudi sam. 

 

Risanka Zakaj zbolimo? 

Cilji: 

− Otrok spozna, da do bolezni pride zaradi virusov in bakterij, 

− otrok se seznanja, da se virusi in bakterije prenašajo s kašljanjem 

in kihanjem, 

− otrok spozna, da se bakterije in virusi zadržujejo na rokah, 

oblekah in predmetih. 

 

Modeli organskih sistemov 

Pljuča 

Model pljuč smo izdelali iz dveh vrečk in dveh slamic. Otrokom sem 

demonstrirala delovanje pljuč tako, da sem z vpihovanjem zraka v 

slamici napolnila vrečki – to je bil vdih, z izsesavanjem zraka pa sta se 

vrečki izpraznili, kar je bil izdih. Kasneje sem model pljuč prilepila na 

risalni list, na katerega sem narisala silhueto prsnega koša, vratu in 

glave. Poleg omembe pljučnih mešičkov in sapnic smo poimenovali 

še ostale dele dihalne poti: sapnik, grlo, žrelo in nosna votlina, nos.  

 

 

Sečila 

Model sečil sem izdelala s pomočjo plastenk in slamic. Otroci so z 

vlivanjem vode v model lahko spremljali pot, ki jo naredi tekočina iz 

ledvic po sečevodih v mehur, iz mehurja pa po sečnici iz telesa. 

Poimenovali smo vse dele sečil, poudarili pomen pitja tekočine, skrbi 

za higieno in ugotavljali razlike med spoloma, ki se kažejo tudi s 

spolnimi organi. 

Prebavila 

Model prebavil ima »kanal« po katerem so otroci lahko spuščali zrnje 

prosene kaše. Vsak del prebavne poti je bil drugače pobarvan. 

Medtem ko je otrok po kanalu spuščal proseno kašo, sem mu 

povedala oz. so kasneje otroci že sami poimenovali, kje se nahaja 

(npr. usta, požiralnik, želodec, tanko črevo, debelo črevo …) 

 

 
Slika 1: Prebavila 

Vir: Lasten 
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Kri 

Izdelala sem model krvi, s katerim sem prikazala, kako izgleda kapljica 

krvi, če bi jo 1000-krat povečali. V plastenki so bile bele in rdeče 

perlice, ki predstavljajo bele in rdeče krvničke, na kvadratke narezana 

rdeča folija, ki predstavlja krvne ploščice, in tekočina. Razložili smo 

vlogo posameznih krvnih telesc. Rdeče krvničke nosijo kisik, bele 

krvničke so pomembne za imunski sistem, saj telo branijo pred 

mikrobi, virusi in bakterijami, ter krvne ploščice, ki pomagajo pri 

celjenju poškodb. 

 

Dejavnosti po posameznih organskih sistemih 

Kri in ožilje 

− Predstavitev rdečih in belih krvničk in krvnih ploščic 

O krvi so otroci vedeli le to, da je rdeče barve. Z modelom krvi sem 

jim predstavila, da rdeče krvničke nosijo kisik, bele krvničke so 

pomembne za imunski sistem in lovijo škodljive snovi, krvne ploščice 

pa pomagajo celiti rane. Ponazorili smo, kako se v primeru manjše 

poškodbe krvne ploščice zberejo na mestu rane in ustvarijo krasto, ki 

zaustavi krvavitev. 

− Ožilje  

Na silhueto človeka smo narisali srce in žile. Povedali smo, da po žilah 

teče kri, ki jo poganja srce. Kri dovaja kisik in hranilne snovi vsem 

organom v telesu. Kri nato teče v pljuča, kjer odda ogljikov dioksid in 

prejme kisik, nato gre spet v srce, srce pa kri, polno kisika, spet 

požene po telesu.  

Pogovarjali smo se tudi o tem, da zdravniki z odvzemom krvi 

ugotovijo različne bolezni in kako pomembno je darovati kri. 

− Ustavimo krvavitev iz nosa 

Naučili smo se, da se kri pravilno ustavi s stiskom hrustančnega dela 

nosu, hladnim obkladkom na zatilju, brado pa pritiskamo k prsim. 

− Oskrbimo manjšo rano 

Prikazali smo, da je potrebno rano izpirati pod hladno tekočo vodo 

ter jo sterilno zaščititi, če pa je rana manjša, lahko uporabimo manjši 

obliž. Vsak je imel možnost pomagati prijatelju oskrbeti prasko, ki si 

jo je narisal s flomastrom. 

− Klic na številko 112 

Na kartončkih so bile slike različnih poškodb (poškodba roke, noge, 

glave, opeklina, utopitev, nezavest), različni kraji dogodka (igrišče, 

dom, vrtec, trgovina, cesta, gozd, morje, gore), različne nesreče 

oziroma dogodki (prometna nesreča, rop, fizično nasilje, padec s 

kolesom, požar, zastrupitev s hrano, zdravili, utopitev), različen čas 

dogodka (ravnokar, pred kratkim), koliko je ponesrečencev (1, 2, 3, 

več), kakšno pomoč potrebuješ (reševalci, gasilci, policisti). 

Otrok je iz vsakega kupčka potegnil eno kartico in tako sestavil svoj 

dogodek in okoliščine, ki jih je moral nato poročati v klicu na 112. Na 

začetku je bil operater odrasla oseba, kasneje pa so se igrali sami in 

so menjali vlogi klicatelja in operaterja. 

− Merimo stopnjo kisika v krvi 
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V vrtec sem prinesla naprstni pulzni oksimeter. Nekateri otroci so ga 

že poznali, niso pa vedeli, kaj izmeri. Tako smo se naučili, da meri 

nasičenost krvi s kisikom ter srčni utrip.  

 

 
Slika 2: Pulzni oksimeter 

Vir: Lasten 

 

Sečila 

− Merjenje količine popite tekočine 

Pogovarjali smo se, da je pomembno, da v telo vnesemo dovolj 

tekočine. Zanimalo nas je, koliko dejansko kdo popije v vrtcu. Zato je 

vsak, ki je izpraznil svoj lonček, na plakatu poleg svojega imena s 

črticami označil količino popitih kozarčkov. 

− Izdelamo model sečil 

Z modelom na poenostavljen način prikažemo delovanje sečil. 

− Utrjujemo pojma levo in desno  

Ugotavljali smo, kateri deli telesa in kateri organi imajo svoj par. Našli 

smo kar nekaj parov: roke, noge, ledvice, pljučni krili, jajčniki. ušesa, 

oči, prsi. 

 

Dihala 

− Prikaz prenosa virusa 

Pomagali smo si z bleščicami. Ko sem kihnila, so se v rokah pojavili 

bacili (bleščice), roke sem si malo obrisala v hlače, nato sem prijela 

otroka, šla k mizi in se naslonila nanjo, za konec pa prijela še za kljuko. 

Za tem, je po moji poti odšla še sodelavka, ter šla še na nekaj drugih 

mest v igralnici in se dotikala predmetov in otrok. Povabili sva še 

otroke, da se sprehodijo po igralnici in kmalu je bil prostor poln 

bleščic. Otroci so spoznali, da se virusi in bakterije širijo res hitro.  

− Pesem Angina 

Naučili smo se pesem Janeza Bitenca Angina. 

− Pogovor o pravilnem brisanju nosu in kam kašljamo 

V času Covid-19 smo tej temi posvečali veliko pozornosti, tako da 

otroci zdaj dobro vedo, da kihajo in kašljajo v komolec, po brisanju 

nosa pa si morajo umiti roke. 

− Merjenje količine izdihanega zraka po plitvem in globokem vdihu 

Otrokom sem naročila, da naj najprej dihajo globoko, nato plitvo, da 

naj zajamejo veliko zraka v pljuča in nato naj le plitvo vdihnejo. 

Vprašala sem jih, če lahko izmerimo, koliko zraka smo izdihnili. Z 

nekaj namigi jim je uspelo ugotoviti, da lahko zrak izpihamo v balon 

ali še lažje v vrečko. Nato smo primerjali, koliko zraka kdo izpihne. 
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− Model pljuč 

Za domačo nalogo so otroci od doma prinesli dve 1l plastični vrečki, 

dve slamici in 2 elastiki. Vsak je izdelal svoj model pljuč in opazova,l 

kako se pljuča širijo in stisnejo. 

 

 
Slika 3: Izdih 

Vir: Lasten 

 

− Ogled risanke Zakaj zbolimo 

Risanka nam na razumljiv način predstavi, da ne zbolimo zaradi 

mraza, ampak zaradi virusov in bakterij, ki v hladnejšem času lažje 

prodrejo v naša telesa, ker je zrak bolj suh in naša sluznica ni več 

dovolj vlažna, da bi se uspešno borila proti vsiljivcem. 

 

Zobje in prebavila 

− Prehranska piramida 

Z otroki ugotavljamo kakšno razmerje hranil je potrebno za zdravo 

življenje. Na koncu so iz revij izstrigli različne prehranske izdelke in 

izdelali svojo prehransko piramido. 

− Ščetkanje umazanije z zob 

Na papir smo narisali usta z zobmi in jezikom, list prelepili s 

samolepilno folijo, nato pa po zobeh in jeziku s flomastrom za belo 

tablo narisali umazanijo. Otroci so nato s ščetko zobe in jezik krtačili 

toliko časa, da je umazanija izginila. 

− Knjige Novice iz Aleje mlečnih zobkov, Novice z vlaka Trebušaka 

in Škrat Brokolino 

Ob pravljicah so otroci izvedeli, da je potrebno hrano dobro 

prežvečiti, da so sladkarije slaba izbira tako za zobe, kot za želodec 

ter da se je treba zdravo prehranjevati, da ne zbolimo. 

 

Možgani in čutila 

− Vaje za čutila 

Okušanje hrane z odvzemom čutila 

V vrtec sem prinesla nekaj različne hrane, ki je otroci niso videli. Na 

voljo so imeli limono, čokolado, kruh, jabolko, grisin, salamo in sir. 

Sprva so imeli le zaprte oči, vendar se je že pri tej nalogi izkazalo, da 
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imajo težave s prepoznavanjem okusa, ko pa so si še zamašili nos, je 

naloga postala skoraj neizvedljiva. Le limono so prepoznali v obeh 

primerih, presenetilo pa me je, da čokolade niso prepoznali ne po 

teksturi ne po okusu.  

− Kje je telefon 

V prostoru smo skrili telefon, ki je čez nekaj časa začel tišje zvoniti. 

Kar nekaj otrok je imelo težave locirati skrivališče. 

− Slepe miši 

Otroku smo prekrili oči, ostali pa so hodili okoli njega ter ga občasno 

poklicali ali zaploskali. Njegova naloga je bila, da ujame prijatelja. 

− Opiši predmet 

V vrečko smo skrili nekaj predmetov. Otroci so morali samo s tipom 

opisati enega od njih. Sprva so imeli pri tem kar nekaj težav, 

predvsem s pridevniki (hladen, gladek, hrapav, mehek, trd, puhast, 

nazobčan …). 

− Vaje za možgane 

 

Trebuh in glava 

Poskusili smo se hkrati tapkati po glavi in z drugo roko božati po 

trebuhu. Le redkokomu je uspelo. 

− Kvačkanje s prsti 

Desni kazalec položimo na palec leve roke, nato desni palec damo na 

kazalec leve roke in tako kvačkamo dlje časa. Za otroke je bila naloga 

velik izziv, ko pa so se naučili, jim je bilo zelo zabavno. 

− Vrtenje rok 

Roke dvignemo nad glavo, nato pa eno roko začnemo vrteti naprej, 

drugo pa nazaj. Zabavna vaja, ki kmalu postane vrtenje obeh rok v 

isto stran. 

− Dotik kolena in komolca 

Z levim kolenom se dotaknemo desnega komolca in obratno. Če so 

otroci nalogo izvajali počasi, niso imeli težav. 

− Dvoročno risanje 

Otroci so v vsaki roki držali pisalo in z obema rokama naenkrat začeli 

risati ali pisati. Brez razmišljanja so nastale zrcalne slike. Pri 

podpisovanju se je videlo, kdo je med vajo preveč razmišljal in se 

trudil z obema rokama napisati "pravilno". 

− Risanka Nekoč je bilo življenje – Možgani in živčevje 

Risanka obravnava precej zapleteno temo, vendar so  otroci ob moji 

dodatni razlagi razumeli kakšne zapletene procese izvajajo možgani. 

 

Skelet 

− Poskus s kostjo 

V alkoholni kis smo za en teden namočili piščančjo kost. Ko smo kost 

vzeli iz kisa, je bila mehka in upogljiva. Izvedeli so, da je kis zmanjšal 

vsebnost kalcija, ki je zelo pomemben za trdnost naših kosti. Razložila 

sem jim, da smo s poskusom prikazali, da brez kalcija kost ni več 

dovolj trdna, vendar da našim kostem kis ne škoduje, ampak je bil 

uporabljen le pri poskusu.  Povedali smo tudi, da s tem, ko jemo 

mlečne izdelke in pijemo mleko, vnesemo v telo kalcij, ki je za otroke 

pomemben, saj njihove kosti še rastejo. 
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− Iščemo sklepe na našem telesu 

Našli smo tiste glavne, ki jih opazimo najhitreje: komolec, zapestje, 

kolk, koleno, gleženj. Sklepe smo s povoji utrdili, da jih niso mogli 

premikati, nato pa so morali izvesti kakšno nalogo, npr. pobrati 

predmet s tal, brez da bi upognili kolena, tek z utrjenimi koleni in 

gležnjem, risanje z utrjenim zapestjem, met žoge s povitim 

komolcem… 

− Ogled rentgenskih slik 

Deček v skupini si je izpahnil ramo in skupaj smo si ogledali rentgenski 

posnetek njegove roke. Od drugih otrok smo dobili še slike pljuč, 

zvina prsta in zloma noge. Slike smo si ogledali na svetlobni mizi. 

− Izdelamo okostje dlani 

Iz vatiranih palčk smo izdelali okostje dlani. Otrokom je bila v pomoč 

rentgenska slika. 

 

Mišičje 

− Merimo srčni utrip 

Srčni utrip smo merili z oksimetrom in tudi z otipom pulza na 

zapestju. Šteli smo število udarcev v petnajstih sekundah, nato sem 

število udarcev pomnožila s štiri. Merili smo ga v mirovanju in po teku 

in skakanju. Tako so otroci sami opazili razliko, koliko več krvi mora 

srce prečrpati po telesni dejavnosti. 

− Narišemo srčni utrip 

S svinčnikom so otroci narisali svoj srčni utrip med mirovanjem, nato 

pa so skakali, tekli, plesali, spet poslušali in tipali srčni utrip in ga še 

enkrat narisali. Sliki sta se med seboj zelo razlikovali. 

− Risanka Nekoč je bilo življenje – Srce 

Otroci so spoznali, kako srce deluje, kako poganja kri po žilah, da se 

po krvi prenaša kisik v celice v celem telesu. 

− Gibalne minutke 

Vsak dan preživimo veliko časa v naravi, tokrat pa smo nekaj časa 

namenili gibalnim minutkam, kjer smo bili pozorni na to, katere 

mišice najbolj delajo pri določeni vaji. 

− Grimase 

Ob vprašanju, kje imamo mišice, so otroci odgovarjali, da na rokah in 

nogah, potem so prišli še do trebuha. Pokazala sem jim nekaj 

premikov na obrazu in jih vprašala, s čim sem to naredila. Tako smo 

prišli do ugotovitve, da so za vsak premik telesa potrebne različne 

mišice. Radi so se igrali igro delanja grimas, saj so se lahko pačili, 

kolikor so želeli.  Na voljo smo ves čas imeli model človeka, ki si mu v 

telo vstavil različne organe. Izdelali pa smo še shemo telesa (otroka 

smo obrisali na karton in izstrigli), kamor smo narisali ožilje, kosti, 

zobe, dihala, sečila, živčevje, možgane, čutne organe, prebavila in 

mišice. 
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Slika 4: Vstavljanje organov 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Z uporabo didaktičnih modelov, izbrane literature, didaktičnih igrač 

in pomočjo AV medijev se je otrokom nudilo spodbudno učno okolje. 

Odprli smo jim novo okno za pogled v svet, pri tem pa smo s 

pogovorom in razlago širili besedni zaklad. Otroci so raziskovali, 

ugibali, razmišljali o vprašanjih o telesu in ob pomoči sredstev 

prihajali do novih spoznanj. Začeli so razmišljati o svojem telesu, 

postavljati vprašanja, opažati razlike med seboj, razumeti so začeli, 

kaj dejansko potrebujejo za zdravo in varno življenje. Če jim bo le 

delček slišanega in pridobljenega znanja ostal v glavi, je to že velik 

korak. Otroci zmorejo več.   
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Otroci in prva pomoč 
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Povzetek: V članku sem se osredotočila na to, zakaj je zgodnje 

pridobivanje znanja prve pomoči pomembno. Zanimalo me je, ali so 

otroci zmožni pomagati, ali se jih da naučiti osnove prve pomoči ter 

na kakšen način. Na različne načine smo se učili, kako oskrbeti lažje 

rane, kako pomembno je, da skrbimo tudi za svojo varnost ter kaj vse 

je treba povedati operaterju, ko kličeš na številko 112. Ključno je, da 

se otroci učijo preko aktivnega učenja, zato jim različne dejavnosti in 

igre pomagajo usvojiti znanje, ki jim ostane v spominu dlje časa. 

Pomembno pa je, da se slišano in naučeno ves čas obnavlja, 

dopolnjuje, nadgrajuje, za kar pa je potrebno sodelovanje s starši in 

povezovanje z drugimi organizacijami, kot so Rdeči križ Slovenije in 

Zdravstveni domovi. Ob spoznavanju postopkov reševanja je prišlo v 

ospredje tudi sočutje. 

 

Ključne besede: nudenje prve pomoči, preprečevanje poškodb, klic v 

sili, poškodbe otrok 

 

Abstract: In this article, I focus on why early first aid is important. I 

wanted to know if children are able to help, whether they can be 

taught basic first aid and how. We learned in different ways how to 

take care of minor wounds, how important it is to take care of your 

own safety and what to tell the operator when you call 112. The key 

is that children learn through active learning, so different activities 

and games help them to acquire knowledge that will stay with them 

for a long time. It is important that what is heard and learnt is 

constantly renewed, supplemented and built upon, which requires 

cooperation with parents and networking with other organisations 

such as the Slovenian Red Cross and Health Centres. Compassion also 

came to the fore when learning about rescue procedures. 

 

Keywords: first aid, injury prevention, emergency call, child injuries 
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UVOD 

Znanje prve pomoči je pomembno in uporabno celo življenje. Kljub 

temu, da se ob pravilnem ukrepanju ob nezgodi lahko izognemo 

hujšim zapletom ali celo smrti, pa ima mnogo ljudi občutek, da prve 

pomoči ne bodo izvedli pravilno in se nudenju le-te celo izognejo, če 

je le možno. Tudi otrokom je pogled na kri nelagoden. Ko jo 

zagledajo, pomislijo, da se bo zgodilo nekaj hudega ali da bodo 

morda celo umrli, zato začutijo bolečino in postanejo panični. S 

pogovorom in različnimi dejavnostmi sem želela otrokom predstaviti 

znanje in nudenje prve pomoči kot nekaj nujnega in plemenitega, da 

se v krizni situaciji ne bi ustrašili. Zdelo se mi je potrebno, da slišijo 

kako pomagati v nezgodah, kako lahko rešijo življenje in kako 

poskrbijo, da se izognejo nevarnim situacijam. Veliko časa smo 

namenili klicu na številko 112, kaj vse je treba sporočiti operaterju, 

da bo pomoč najbolj učinkovita. Torej je bil cilj, da se otroci zavejo, 

da četudi so majhni in mladi, lahko pomagajo poškodovanemu in v 

krizni situaciji ohranijo mirno kri. 

 

Kaj je prva pomoč? 

Znanje prve pomoči je pomembno področje, saj je njen cilj, da se reši 

življenje, prepreči poslabšanje zdravstvenega stanja in da oseba dobi 

strokovno pomoč. Prva pomoč je oskrba poškodovane ali nenadno 

obolele osebe, ki jo je potrebno nuditi na kraju dogodka ali čim prej 

po dogodku. Izvajati jo je treba toliko časa, da prispe strokovna 

pomoč ali dokler ne dosežemo želenega stanja. Uporabljamo lahko 

preproste pripomočke in večkrat je potrebna improvizacija. Paziti pa 

moramo, da ukrepamo hitro, pravilno in v pravem zaporedju (Ahčan, 

2007).  

 

Rdeči križ Slovenije in dejstva 

Pri Rdečem križu Slovenije se zavedajo pomembnosti znanja uporabe 

prve pomoči, prav tako se trudijo, da bi začeli usposabljati že otroke 

v predšolskem obdobju. Rdeči križ Slovenije se zavzema, da bi država 

zakonsko uredila, da bi bila usposabljanja iz prve pomoči obvezna v 

vseh segmentih šolanja, od vrtca, osnovne in do srednje šole, na vseh 

delovnih mestih in za udeležence v prometu. Pridobljeno znanje pa 

bi bilo obvezno obnavljati vsaj na vsakih 5 let. Leta 2016 je bil slogan 

Svetovnega dneva prve pomoči Prva pomoč in otroci. Vanj so želeli 

vključiti otroke, ki znajo nuditi prvo pomoč in otroke, ki v primerih 

različnih nesreč prvo pomoč potrebujejo. Otroci so sposobni reševati 

življenja, tako v družinskem krogu kot med vrstniki, seveda ob 

podpori in spodbudi odraslih, ki je ob vsakodnevnih nesrečah 

nepogrešljiva. Rdeči križ Slovenije navaja nekaj pomembnih dejstev: 

− Skrbijo poškodbe otrok v starosti od prvega leta naprej, saj letno 

umre več kot 100.000 otrok zaradi posledic poškodb ali fizičnega 

nasilja.  Več kot 1.000.000 otrok pa trpi zaradi posledic poškodb, 

ki pa niso smrtno nevarne. 

− Pomemben odstotek svetovnega prebivalstva predstavljajo 

otroci, ki bodo krojili prihodnost človeštva in Rdečemu križu se 

zdijo ključna investicija za sedanjost in prihodnost. 
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− Otroke bi morali usposabljati iz prve pomoči tako zaradi njihove  

lastne varnosti in zaščite kot zaradi dobre pripravljenosti in 

učinkovitega odziva v nujnih primerih. Tako bodo lahko rešili 

svoje življenje ali življenje ljudi okoli njih. 

− Zaradi slabšega predvidevanja in zaradi različnih vzorcev 

izpostavljenosti tveganjem so otroci veliko bolj ranljivi in 

ogroženi. Zato je pomembno opozarjati na primerno 

izobraženost odraslih pri reševanju otroških življenj, hkrati pa 

tudi na to, da svoje znanje odrasli v čim večji meri prenesejo na 

otroke. Tako bodo otroci ustrezneje ukrepali v kritičnih situacijah. 

− Ob sodelovanju otrok in odraslih pri nudenju prve pomoči, bi se 

stopnja preživetja otrok lahko povečala. Razumeti je treba, da so 

otroci zmožni izvajati osnovne prijeme prve pomoči, treba je 

vzgajati bolj odporne prihodnje generacije in jim omogočiti 

aktivno vlogo pri zaščiti sebe in drugih. 

 

Izpostavljajo predvsem naslednje cilje: 

− Otroci, stari od 3 do 15 let naj se naučijo izvajati prvo pomoč tako 

za sovrstnike kot tudi za družinske člane, 

− ozavestiti, da so otroci sposobni nuditi prvo pomoč, saj je to zelo 

pomembno za družbo, 

− otroci naj imajo aktivnejšo vlogo v skupnosti. 

     

 Predstavitev postopkov nudenja prve pomoči v zgodnjih letih vodi h 

krepitvi znanj in spretnosti o prvi pomoči, kar bodo lahko uporabljali 

celo življenje. Ujeti je treba čas, ko se otroci zelo hitro učijo, saj jim 

pridobljeno znanje o prvi pomoči omogoča ustrezno ukrepanje ob 

nesrečah, hkrati pa lažje prepoznajo tvegane in nevarne situacije 

(Rdeči križ Slovenije, b. d.). 

 

Kako ukrepati v različnih situacijah 

Otroke moramo opozoriti na nevarnosti v okolju, v katerem se gibajo. 

Naučiti se morajo, kako se jim izogniti oziroma kako se z njimi varno 

soočiti (Krebs, 2012). 

 

Praske in odrgnine nastanejo, če se podrgnemo po trši podlagi ali 

predmetu. To so površinske rane in ne segajo skozi vse plasti kože. 

(Ahčan idr., 2008). 

Take rane je treba izpirati s hladno tekočo vodo, če te ni na voljo pa 

z vodo iz plastenke. Nato jih zaščitimo s sterilno gazo ali pa se uporabi 

obliže ali obloge za rane (Ahčan, 2007). Kljub temu, da je ugriz živali 

ali človeka sprva videti kot površinska poškodba, je rana navadno 

globlje, kjer se lahko pojavijo raztrganine, vbodnine in zmečkanine. 

Rano je potrebno temeljito izprati z vodo in očistiti z milom ter 

sterilno pokriti. Ob ugrizu živali je potreben pregled pri zdravniku, 

predvsem zaradi možnosti okužbe (Ahčan idr., 2008). 

Krvavitve iz nosu zaustavimo tako, da pritisnemo na hrustančni del 

nosu za 10 do 20 minut, glavo nagnemo naprej in držimo mrzli 

obkladek na zatilju (Ahčan idr., 2008). 

 

https://www.rks.si/sl/Novice/Prva_pomoc_in_otroci/
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Nujna medicinska pomoč 

Nujna medicinska pomoč je izvajanje nujnih ukrepov zdravstvenega 

osebja pri bolniku oziroma poškodovancu, katerega življenje je 

neposredno ogroženo, ali pa bi lahko zaradi bolezenskih znakov v 

kratkem času bilo ogroženo (Ahčan idr., 2008). Ko nekdo potrebuje 

nujno medicinsko pomoč, se najprej pokliče ljudi v bližini, da 

pomagajo pri oskrbi ter pri morebitnemu klicu v sili na eno izmed 

telefonskih številk: Evropski center za obveščanje 112 in Policija 113. 

Interventni klic sprejmejo na regionalnem centru za obveščanje in 

pošlje pomoč ali usmerijo klic na ustrezno službo (Krebs, 2012). 

 

V primeru klica v sili je o nezgodi treba povedati naslednje podatke 

(Ahčan, 2007):  

− Kdo kliče? (lastna predstavitev)  

− Kaj se je zgodilo? (kratek opis okoliščin nezgode)  

− Kje se je zgodila nezgoda? (natančen opis kraja nezgode)  

− Kdaj se je zgodilo? (približen čas nezgode)  

− Koliko poškodovancev ali prizadetih je treba oskrbeti in kdo so? 

− Kakšne poškodbe ali znake imajo prizadeti? 

 

Položaj za nezavestnega 

Roko, ki je bližje nam, dvignemo nad glavo. Drugo roko in nogo 

skrčimo, roko položimo pred obraz. Pokrčeno nogo primemo pod 

kolenom, z drugo roko za ramo in obrnemo nezavestnega proti sebi. 

Spodnjo roko rahlo skrčimo, dlan zgornje roke položimo pod obraz, 

spodnja noga je iztegnjena, zgornjo nogo skrčeno položimo ob 

spodnjo (Pomoč nezavestnemu, b. d.) 

 

Dejavnosti v vrtcu – primer dobre prakse 

Do teme prve pomoči smo prišli povsem spontano, ko smo izhajali iz 

situacij v oddelku. V vrtcu večkrat pride do lažjih poškodb, ki pa sem 

jih vedno reševala sama, nisem dajala prevelike pozornosti temu, da 

bi otroci sodelovali, mi pomagali. Poškodovanec je sicer videl 

postopek oskrbe rane, drugi otroci pa največkrat ne. Ker smo ravno 

obravnavali temo Naše telo, pa sem pomislila, da bi bilo dobro, da z 

otroki bolj podrobno raziščemo, kaj se je zgodilo s poškodovancem 

in se hkrati naučimo, kako oskrbimo manjše rane.  

1. Primeri poškodb 

Pogovarjali in razmišljali smo, kakšne poškodbe se največkrat zgodijo. 

Osredotočili smo se na lažje, ki jih lahko rešijo otroci. Izbrali so 

krvavitev iz nosa, odrgnine in ugriz (največkrat kar od sovrstnika), 

strinjali pa smo se, da bi bilo dobro vedeti tudi, kako imobiliziramo 

roko, v kakšen položaj damo nezavestnega in koga pokličemo, če ne 

moremo sami rešiti situacije. 

Krvavitev iz nosa 

To je ena najpogostejših situacij v vrtcu. Sprva so otroci kar šokirani, 

ko zagledajo toliko krvi, vendar jim s pogovorom razložimo, da 

krvavitev iz nosa največkrat hitro mine in ni nevarna. Otrokom smo 

pokazali pravilen postopek, da krvavitev ustavijo tako, da stisnejo 
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hrustančni del nosa, brado dajo proti prsim in držijo hladen obkladek 

na zatilju. 

Ugriz 

Med sovrstniki v vrtcu pogosto pride do ugriza, ki pa k sreči ponavadi 

ni tako močan, da bi mesto ugriza zakrvavelo. Potrebno je izpiranje z 

milom in hladno vodo, po potrebi rano prekrijemo s sterilno gazo.  

Odrgnina 

Na igrišču se velikokrat zgodi kakšen padec in pride do praske ali 

odrgnine. Naučili smo se, da je potrebno rano izpirati pod hladno 

tekočo vodo ter jo sterilno zaščititi, če pa je rana manjša, lahko 

uporabimo manjši obliž. Vsak je imel možnost pomagati prijatelju 

oskrbeti prasko. 

 

 
Slika 1: Povijanje rane 

Vir: Lasten 

 

 

 

Imobilizacija uda 

V primeru lažje poškodbe roke, je potrebno ud imobilizirati, za 

začetek je dovolj dobra že opora narejena iz rutke, če pa le-te 

nimamo, lahko uporabimo tudi pulover ali majico z dolgimi rokavi. 

 

 
Slika 2: Imobilizacija uda 

Vir: Lasten 

 

Položaj nezavestnega 

Na srečo je situacij nezavesti v vrtcu malo, otroci s tem še niso imeli 

izkušenj. Naučili smo se, da je potrebno preveriti, če človek diha, nato 

pa ga obrnemo v bočni položaj za nezavestnega, da jezik ne zapira 

dihal. Pri obračanju odrasle osebe so imeli otroci nekaj težav, 

sovrstnike pa so obračali pravilno in bolj lahkotno. 
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Slika 3: Položaj nezavestnega 

Vir: Lasten 

 

2. Preprečevanje nesreč oziroma omilitev posledic 

Čas smo namenili še pomembni temi, kako preprečiti nesreče 

oziroma kako omiliti njene posledice. Večino stvari so otroci že 

vedeli, našteli so skoraj vse najpogostejše preventivne  ukrepe, ki jih 

morajo vedno upoštevati: 

− pri vožnji s kolesom, rolkami, rolerji, kotalkami, drsalkami, sanmi, 

na smučanju nosimo čelado, 

− ko se vozimo v avtomobilu, smo pripeti v otroških sedežih, tudi 

če gremo le na krajšo vožnjo, 

− v vodo gremo le v spremstvu odrasle osebe, 

− pri mizi ne skačemo, da se ne polijemo z vrelo hrano ali pijačo, 

− ne jemljemo zdravil, ki nam jih ne da odrasla oseba (če jih npr. 

najdemo). 

− Dodali smo še: 

− zastrupitev s hrano, 

− neznanih gob in plodov na različnih rastlinah ne smemo jesti, 

− tablete za pomivalne in pralne stroje ter ostala čistila so smrtno 

nevarni.  

 

Cilja tega pogovora sta bila predvsem: 

− spoznavanje varnega načina življenja, 

− spoznavanje, kako se lahko varuje pred poškodbami, boleznimi in 

škodljivimi snovmi (Bahovec, 2013, str. 56–57). 

 

3. Igre na temo prve pomoči 

Z otroki smo izdelali plakat in didaktične igre na temo prve pomoči, 

katerih cilji so predvsem: 

− seznanjanje z varnim načinom življenja, 

− otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati 

in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, 

dobro počutje in udobje, 

− otrok se seznanja z zdravniškim poklicem (Bahovec, 2013, str. 50–

51). 
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Z otroki smo izdelali plakat, na katerem so bili narisani postopki 

oskrbe ran ter položaj za nezavestnega. Bil jim je v pomoč, ko so se 

igrali zdravnike, da so ob njem preverjali svoje znanje. Otroci so se 

igrali tudi igro spomin. Slike v parih niso bile enake, ampak so se 

dopolnjevale. Tako so bili pari npr.: poškodovana roka – rutka za 

imobilizacijo uda, krvavitev iz nosa – hladen obkladek, odrgnina – 

obliž, odprta rana – šivanka in nit, kolo – čelada, avto – varnostni pas, 

bazen – rokavčki … Nadgrajena igra jim je vsaj na začetku 

predstavljala večji izziv.  

 

Otroci so delali v parih. Otroci so imeli domačo nalogo, da od doma 

prinesejo sterilno gazo ali zloženec in obliž. Vsak si je poiskal svoj par. 

Poškodovanec si je s flomastrom narisal rano, prišel k zdravniku in 

mu povedal, kakšno poškodbo ima. Zdravnik je moral pravilno 

ukrepati. Rano je spral pod tekočo vodo, nato obrisal z zložencem in 

na koncu prilepil obliž. Če česa ni znal, mu je z nasveti lahko pomagal 

pacient. Na začetku so preigravali poškodbe, ki smo se jim tudi mi 

bolj posvetili, kasneje pa so prešli na zahtevnejše poškodbe. Pri tem 

so se večkrat obrnili po pomoč k odraslim v oddelku, kasneje pa so 

začeli rešitve iskati v knjigah prve pomoči, ki so opremljene s slikami. 

Poudarila sem za otroke pomembne podrobnosti, kot sta, da se 

obliža na delu, ki bo prekrival rano, ne dotikamo, ter da si lahko doma 

sami sperejo rano. 

 

 

Kartice za klic na 112 

Na kartončkih so bile slike različnih poškodb (poškodba roke, noge, 

glave, opeklina, utopitev, nezavest), različni kraji dogodka (igrišče, 

dom, vrtec, trgovina, cesta, gozd, morje, gore), različne nesreče 

oziroma dogodki (prometna nesreča, rop, fizično nasilje, padec s 

kolesom, požar, zastrupitev s hrano, zdravili, utopitev), različen čas 

dogodka (ravnokar, pred kratkim), koliko je ponesrečencev (1, 2, 3, 

več), kakšno pomoč potrebuješ (reševalci, gasilci, policisti). Otrok je 

iz vsakega kupčka potegnil eno kartico in tako sestavil svoj dogodek 

in okoliščine, ki jih je moral nato poročati v klicu na 112. Na začetku 

je bil operater odrasla oseba, kasneje pa so se igrali sami in so menjali 

vlogi klicatelja in operaterja. 

 

ZAKLJUČEK 

Učenje prve pomoči pri petletnikih se je izkazalo za precej enostavno, 

saj so hitro dojemljivi, hitro izgubijo strah in predsodke, so radovedni, 

ves čas si želijo izvedeti še več. Pomembno se mi zdi, da so dobili 

občutek, da so lahko tudi oni superjunaki, ki rešujejo življenja. 

Ozavestili so, da lahko veliko naredijo sami, da se izognejo nesreči. 

Opazila sem, da so postali bolj pozorni en do drugega, pa tudi na 

okolico. Gledali so, če kje kdo potrebuje pomoč, zanimalo jih je, kam 

drvi reševalec ali leti helikopter. Ponovno se je izkazalo, da zmorejo 

in znajo veliko več, kot si mislimo. Starši so bili presenečeni, koliko 

novih stvari so se otroci naučili. Verjamem, da je zgodnje seznanjanje 

otrok s prvo pomočjo zelo pomembno in upam, da bodo imeli manj 
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stisk v kriznih situacijah, kot jih ima marsikateri odrasel človek, ko 

pride do situacije, ko naj bi nudil prvo pomoč. Treba jih je videti kot 

kompetentne, da bi s tem znanjem gradili na sodelovanju pri varnosti 

v skupnosti. 
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Uvajalno obdobje v vrtec 
 

MARIJA BLAŽEK, vzg. predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja 

Vrtec Ptuj 

marija.blazek@hotmail.com 

 

Povzetek: Vstop v vrtec je ena izmed prvih velikih sprememb, ki jo 

doživlja otrok in prav tako starš, saj bo to njuna prva ločitev za daljši 

čas. Na spremembe se je vedno dobro pripraviti, tako sebe kot vse 

okrog nas. In če poznamo, kakšne bodo te spremembe, je to toliko 

lažje. V življenju smo vedno občutljivi, ko se gre za otroka, pa naj bo 

to naš ali katerikoli drugi in vsi si želimo, kar je za otroka najboljše. Z 

vstopom v vrtec tudi vzgojiteljica postane veliki del otrokovega 

življenja, zato je dobro, če pozna otrokov značaj, njegovo rutino, 

navade, potrebe in tukaj je zelo pomembno dobro sodelovanje s 

starši. Dobro je, če s starši najdemo najustreznejši način in čas 

uvajanja njihovega otroka v vrtec. Dolgoletno uvajanje otrok v vrtec 

me je vzpodbudilo, da zapišem svoje videnje ob tem. Vsako leto si 

zadam cilj, da bom kar najbolj pripravljena na prvi september ali 

katerikoli drugi dan v letu ob sprejemu novinca. Poskušam se odzvati 

na vse strahove staršev in jim biti v podporo in vzpodbudo s 

strokovnostjo in empatijo, otrokom pa varno in zaupljivo zavetje.  

 

Ključne besede: priprava, uvajanje, čas, spoznavanje 

Abstract: Entering kindergarten is one of the first big changes 

experienced by the child and also by the parent, as it will be their first 

separation for a long time. It is always good to prepare for changes, 

both yourself and everyone around us. And if we know what these 

changes will be, it is so much easier. In life, we are always sensitive 

when it comes to a child, be it ours or any other, and we all want the 

best for the child. By entering kindergarten, the teacher also 

becomes a big part of the child's life, so it is good if she knows the 

child's character, his routine, habits, needs, and good cooperation 

with parents is very important here. It is good if parents find the most 

appropriate way and time to introduce their child to kindergarten. 

Many years of introducing children to kindergarten encouraged me 

to write down my vision about it. Every year I set myself the goal of 

being as prepared as possible on the first of September or any other 

day of the year when a newcomer is welcomed. I try to respond to 

all the parents' fears and to support and encourage them with 

professionalism and empathy. A safe and trustworthy shelter for 

children. 

 

Keywords: preparation, introduction, time, getting to know each 

other 
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UVOD 

Vsak otrok se različno odzove na uvajanje v vrtec in za to je potreben 

različen čas in se od otroka do otroka razlikuje. Na uvajanje otrok v 

vrtec vpliva veliko dejavnikov, od želja staršev, njihovega 

razpoložljivega časa, ki ga imajo za uvajanja do tega, koliko časa bo 

potreboval sam otrok. Vzgojiteljice se tukaj po svojih izkušnjah 

poskušamo povezati tako s starši kot z otroki in smo jim v pomoč, da 

bo ta prehod, čim manj stresen. Ker je bila do sedaj družina njegovo 

primarno okolje in na katero je bil sedaj najbolj navezan, je ta korak 

za otroka, korak v nov svet, poln novih izkušenj in zaupanja v svet. Pri 

tem pa mu z vsemi sredstvi in čustveno podporo ob strani stojimo 

odrasli.  

  

Navezanost 

Otrok je že od rojstva navezan na svoje starše,msaj so starši prvi 

njegov stik, prva bližina in mu dajejo prvi občutek varnosti. Vedno 

bolj ko otrok odrašča, vedno bolj se ta navezanost izoblikuje in na njo 

vplivajo tudi odnosi v primarni družini in v njeni okolici.  Bolj je otrok 

navezan na mater, težje se bo ločil od nje. Zato je zelo pomembno, 

da otrok in mati vzpostavita zdravo navezanost, da otrok ve in čuti, 

da se bo mama vedno vrnila, ko odide. 

 

Del navezanosti na starše v sorazmerno kratkem času prenesti na 

strokovne delavce v vrtcu je za otroka zahteven proces in zelo velik 

izziv. Otroci se morajo spopadati s spremembami, ki jih narekuje 

življenje v vrtcu, na nas, odraslih, starših in vzgojiteljih pa je, da jim 

po svojih najboljših močeh pomagamo. Dejstvo je namreč, da tega 

koraka, vključitve v vrtec in sprejemanja prilagoditev, povezanih z 

njo, odrasli pač ne moremo storiti namesto svojih otrok, lahko pa jih 

vodimo v pravo smer. Pomaga že topla mamina ali očetova beseda, 

ki jo zjutraj namenita vzgojiteljici, preden oddata svojega malčka – na 

ta način dasta namreč otroku vedeti, da odhaja v varne roke, ki si ga 

želijo, in predvsem, da odhaja v varstvo osebam, vrednim zaupanja 

(Kostanjšek, 2018).  

 

Družina 

Družina je najosnovnejša celica, ki predstavlja temelj za vse, kar sledi 

v življenju. Predstavlja varno bazo, odskočno desko in vir ljubezni. Je 

najpomembnejši in najbolj dragocen dar. Ne pozabimo, da smo mi 

tisti, ki otroku gradimo temelje za njegovo prihodnost. Družina je za 

otrokov razvoj in njegovo uspešnost izredno pomembna. Družine ni 

mogoče nadomestiti z nobeno drugo vzgojno ustanovo, četudi je ta 

še kako uspešna pri vzgoji in razvoju otroka. Otrok dobi v družini 

podobo o svetu – če smo sami prestrašeni in nezaupljivi do ljudi in 

sveta, bomo to projicirali tudi v otroka. Če pa ga učimo, da je svet lep 

in mu dovolimo, da se uči na svojih napakah, bo v življenju zelo 

verjetno uspešen in suveren (A. K., 2021). 
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Priprava otroka na vrtec 

Starši, ki prvič pripeljejo otroka v vrtec, so polni vprašanj in skrbi za 

svojega otroka, saj ne vedo, kako bo njihov otrok sprejel novo okolje 

in nove ljudi. Tukaj jim v pomoč priskočimo vzgojitelji in svetovalna 

služba. Predvsem je dobro, če starši zaupajo vase v svoje odločitve in 

v otroka. Starši lahko otroka na vrtec pripravijo tudi doma. Tako da si 

naredijo ritem, ki je podoben ritmu v vrtcu (spanje, hranjenje …). se 

z otrokom pogovarjajo o vrtcu, o prijateljih v vrtcu, v pogovor 

vključijo, v kolikor poznajo tudi imensko vzgojiteljico (npr. Marija se 

bo igrala z vami, brala vam bo pravljice ...), predvsem pa naj ne 

uvajajo kakšnih novosti (odvzem ninice, dude, flaške, spanje v novi 

sobi, navajanje brez plenice ...). Sami starši se lahko pripravijo na 

vrtec tako ,da se vprašajo, kaj pričakujejo od vrtca, kako bodo uvajali 

v vrtec, kaj si želijo za svojega otroka, se pogovorijo s strokovnim 

osebjem v vrtcu v primeru, da imajo kakršnekoli dileme ali strahove. 

Vse strokovno osebje jim bo z veseljem pomagalo. V našem vrtcu 

pripravljamo sestanke za starše, novincev, na katerih staršem 

predstavimo  program vrtca in kjer tudi spoznajo vzgojitelje in pom. 

vzgojiteljev ter že takoj spoznajo vrtec, igralnico, ki jo bo obiskal 

njihov otrok.  

 

Z vzgojiteljico se lahko domenite tudi za skupen obisk z otrokom. 

Otrok se bo lahko spoznal z vzgojiteljico, ogledal si bo garderobo, 

igralnico, stranišče, igrišče in opazoval, kaj se dogaja v vrtcu. Tudi 

vzgojiteljica se bo lažje pripravila na prihod otroka, ker ga bo že 

nekoliko poznala, saj zanjo ne bo tujec. Poleg takega »uradnega« 

obiska pa lahko otroka večkrat peljete v vrtec na kratek obisk ali na 

igrišče, kjer se bo igral. Dobro je, če take obiske napoveste osebju 

vrtca (Varjačič, 2007). 

 

Uvajanje 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da imajo starši pravico do 

postopnega uvajanja svojega otroka v vrtec. Želela bi opisati, zakaj je 

postopno uvajanje pomembno, kako poteka pri nas in kako se sama 

pripravljam na novo šolsko leto. Vključevanje otroka v jasli poteka v 

najobčutljivejšem obdobju, saj v tem času najintenzivneje izrazi 

doživljanje strahu pred ločitvijo – v tem razvojnem obdobju namreč 

poteka občutljivo obdobje ločevanja med otrokom in materjo, ki sta 

do sedaj živela v simbiozi (Rupert, 2021). Pri 11-mesečnem otroku vsi 

psihični procesi potekajo na čustveni, nezavedni ravni, zato je 

pomembno, da še pred pričetkom uvajanja starš večino priprave na 

vrtec opravi sam in s tem prične dovolj zgodaj (Varjačič, 2007). Tako 

starši kot pedagoški delavci se morajo občutljivosti tega obdobja 

dobro zavedati in upoštevati otrokovo stisko, se nanjo odzivati in 

otroku pomagati pri premagovanju teh stisk. Izjemnega pomena je, 

da so starši na vključitev otroka v vrtec pripravljeni ter se zavedajo 

pojava določenih vedenj otroka, ki so pričakovana in normalna (Bajt, 

2012). Uvajanje v vrtec mora potekati postopno, saj gre za velike 

spremembe v otrokovem in skrbnikovem življenju. Majhen otrok 
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mora spremembe in strahove premagati ter predelati postopoma 

(Rupert, 2021). 

 

Primer uvajanja v vrtec pri mojem delu 

Pred prvim septembrom skupaj z vzgojiteljico urediva igralnico, 

pripraviva različne kotičke za otroke. Meni najljubši je kotiček z 

mehkimi igračami, saj se mi zdi, da preko njih najlažje pridem do 

otroka in se mu tako najlažje približam. Zraven mehkega kotička je tu 

tudi ustvarjalen, v katerem so različni naravni materiali (palčke, listki, 

prilagojeno letnemu času) skodelice, žličke, knjižni kotiček, razne 

slikanice – predvsem z živalmi, kartonke, lepo zložene na polici na 

dosegu otroških rok. Na razpoložljive stene nalepiva plastificirane 

fotografije različnih vsebin, ki jih menjavama po želji otrok. Tukaj 

slediva zanimanju otrok (npr. na sprehodu vidimo pikapolonico, 

skupaj se pogovorimo o njej, raziskujemo njeno življenje in prilepiva 

različne fotografije pikapolonice na steno). Fotografirava tudi otroke 

in jih nalepiva na veliki plakat v višini otrokovih oči. Skozi leta sem 

namreč opazila, da se otroci zelo radi gledajo in poimenujejo druge. 

Urediva garderobo, kjer si vsak otrok ob prihodu izbere svoj znak. 

Garderobo urediva čez poletje, da je privlačna otrokom in staršem. V 

garderobi na oglasni deski nastaviva tudi različne članke, izseke iz 

knjig, kateri se nama zdijo, da bi lahko bili v pomoč staršem. Te tekom 

leta tudi menjavava na potrebo oz. dinamiko skupine in staršev. 

 

O vsaki temi se tudi same pogovoriva in izobraziva, vedno sva pa na 

razpolago tudi staršem. Sama se na prvi september pripravljam z 

branjem raznih tem o uvajanju, o novostih na to temo primernosti 

starosti otrok, ki jih bom imela v skupini. Starši se različno pripravijo 

na prvi vrtčevski dan. Nekateri si vzamejo cel teden dopust za 

postopno uvajanje, nekateri le dva dni ali pa celo samo prvi dan. Ob 

prihodu jih z vzgojiteljico izmenično sprejema ve, kakor katera lahko. 

Starše lepo pozdravim, se predstavim, povabim jih v garderobo, kjer 

si otrok izbere svoj znak, ter jih povabim v igralnico. Starše 

povprašam o otroku, o njihovem pričakovanju glede uvajanja in ob 

pogovoru poskušam navezati tudi stik z otrokom, da ga povabim v 

kakšen kotiček. Večinoma pa se otroci ob prisotnosti staršev težje 

navežejo name. Staršem razložim, da naj sledijo potrebam svojega 

otroka in da si naj vzamejo čas za uvajanje toliko, kolikor ga lahko in 

kolikor mislijo, da ga otrok potrebuje. Starši skupaj z otrokom 

raziskujejo igralnico, jaz pa se jim občasno priključim in opazujem, kaj 

je tisto, kar je najbolj pritegnilo otroka, saj vem da bom s to igračo, 

dejavnostjo, knjigo v naslednjih dnevih, ko ne bo starša zraven, se 

približala otroku, da bo pridobil moje zaupanje in se bo počutil 

varnega in sprejetega. Včasih starši prvi dan ostanejo z otrokom le 

eno uro, kar je dovolj, da otrok spozna igralnico. Ker želimo, da je 

prehod otroka iz varnega objema mame v novo neznano okolje čim 

bolj mehak, ves čas sledimo otroku in njegovim potrebam ter 

čustvom in razpoloženju. Staršem vedno iskreno povem, kako se je 

otrok počutil v vrtcu, če je jedel, spal, se igral ... Staršem tudi 
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priporočam, da v času uvajanja naj otroka ne navajajo na večje 

spremembe (odvajanje od pleničk, spanje v novi sobi, odvajanje od 

dude …), celo zaželeno je, da imajo otroci s seboj ninico, mehko 

igračo, dudo, flaško, na kaj so navezani, da jim bo lažje. Čez čas, ko 

bo jim igralnica in vzgojiteljice postale bolj blizu in se bodo dobro 

počutili v vrtcu, se bodo lažje odrekli tudi dudi in plenički, prej pa 

morajo sprejeti novo okolje in nove osebe, se počutiti varno. 

 

Ko starši oddajajo otroka, je pomembno, da starši oddajo otroka v 

naročje vzgojiteljici, s kratkim slovesom, ali je to poljubček, objemček  

in da se ob tem ne poslavljajo na dolgo, saj bo to za njih in za otroka 

še bolj stresno. Včasih začutim tudi stisko staršev, s katerimi se 

poskušam pogovoriti, saj vsak strah ali dvom vpliva tudi na otroka. 

Starši drugi dan ostanejo z otrokom dlje časa v igralnici, tretji, četrti 

dan ostanejo otroci v igralnici že sami, kratek čas, seveda je tu zelo 

različno, vse je odvisno od tega koliko časa imajo starši na razpolago 

za uvajanje in kako otrok sprejme vrtec in novo okolje. Če otrok 

kratko odsotnost dobro prenese, v naslednjih dneh puščajo otroka v 

oddelku vse daljši čas. Če otrok tudi krajšo odsotnost slabo prenaša, 

starša povabim nazaj v igralnico in se še bolj intenzivno vključujem v 

igralno dejavnost z otrokom in s staršem. Seveda je vse odvisno od 

razpoloženja otrok. V uvajalnem obdobju večino časa z otroki 

presedim na blazini in izvajam razne dejavnosti, za katere mislim, da 

bodo otroke pritegnila. Veliko vključujem tudi mehke ročne in prstne 

lutke. Lutke se ves čas gibajo, plešejo pojejo, se pogovarjajo z njimi 

in otroci jim z zanimanjem sledijo. Veliko se igram z njimi razne 

bibarije, jih nežno božam, otroci so v moji bližini ali naročju, se me 

dotikajo, plazijo okrog mene, jaz jih kličem po imenu ali pa se 

pogovarjam z njimi. Z nasmehom in umirjenim glasom jih poskušam 

usmerjati k igram ali igračam. Otroke pomirja tudi nežna glasba, petje 

pesmic ...  Poskušam čutiti otroka, se odzivati na njegovo stisko, jok, 

na njegove potrebe. Nekateri otroci potrebujejo več pozornosti, 

drugi manj, nekateri potrebujejo cartanje, tolaženje, drugi se raje 

umaknejo. Svojo pozornost namenjam vsem in vsakemu posebej in 

iz dneva v dan se otroci bolj povežejo z menoj in me sprejmejo, se 

počutijo varne in sprejete. Zelo pomembno se mi zdi, da starši v 

uvajalnem obdobju doma namenjajo otrokom še več ljubkovanja, 

cartanja, več pozornosti in da poskušajo čim več časa preživeti z 

njimi, saj mu s tem lahko le pomagajo zmanjšati čustveno stisko. 

Nekateri bodo jokali kratek čas in bodo se hitro prilagodili novemu 

okolju, nekateri pa rabijo dalj časa. Vsak otrok je individuum in skozi 

leta mojega dela, se vsak september v uvajalnem mesecu vedno 

znova in znova učim. 

 

ZAKLJUČEK 

Ob svojem delu vedno prisluhnem otrokom in staršem, poskušam 

upoštevati njihove potrebe in želje, ki pa se med seboj zelo 

razlikujejo, kar je zame še dodaten izziv, da jih uskladim, saj vem, da 

bo le to pripomoglo k uspešnemu uvajanju in našemu skupnemu 

sodelovanju skozi celotno leto. Celo življenje se učimo, vzgojitelj pa 
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svoje znanje vsako leto nadgrajuje in izpopolnjuje, da lahko nariše 

nasmehe na otroške obraze. Ni pa dovolj le znanje, pomembno je 

razumevanje, sočutnost, empatičnost, odgovornost in vzgojitelj 

mora biti vzgled otrokom. Uvajalni proces v vrtcu pa ne traja samo 

14 dni ali pa cel mesec, ampak traja skozi celo leto, zato je še toliko 

bolj pomembno, kako bo potekal. Z vsakodnevnim spremljanjem 

otroka in z različnimi dejavnostmi, ki otroka pritegnejo, ter z dobro 

medsebojno komunikacijo s starši otrok lažje sprejme novo okolje in 

osebe. Pri uvajanju veliko pozornost posvečam vsakemu otroku 

posebej in najini medsebojni interakciji. Upoštevajoč pri tem 

individuum otroka in čas, ki ga potrebuje, da sprejme vrtec kot nekaj, 

kamor se rad vrača. 
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Povzetek: Selektivni mutizem je manj znana anksiozna motnja, o 

katerem ni veliko literature, informacij in splošnega znanja v 

populaciji. Tudi sama sem se z otrokom, ki mu je bil opredeljen 

selektivni mutizem srečala prvič. Z željo, da bi način dela, ki sem ga 

izvajala, in spoznanja, katera sem ob tem pridobila, pripomogla še 

komu drugemu pri izvajanju dodatne pomoči, sem zapisala članek. 

Članek služi tudi v namene ozaveščanja o selektivnem mutizmu, saj 

je zaradi specifičnosti motnje izjemno pomembno, da jo poznajo tudi 

strokovni delavci, ki se še niso srečali v praksi s tovrstnim primerom. 

Članek na kratko predstavlja osnovne informacije o selektivnem 

mutizmu, dotakne se metod in priporočil za delo ter predstavlja moj 

primer dela v okviru specialno-pedagoških obravnav v vrtcu.  

 

Ključne besede: selektivni mutizem, zgodnja obravnava, vrtec, 

dodatna strokovna pomoč 

 

Abstract: Selective mutism is a relatively uncommon anxiety 

disorder, of wich there is not a lot of literature, information and 

genral knowlodge in the population. The following article is wrotten 

with the desire that the way I worked and the knowledge I gained 

would help someone else in providing help to children with selective 

mutism. Furthermore the article also serves the purpose of raising 

awareness about selective mutism, because due to the specificity of 

the disorder, it is extremely important that it is known also by 

professionals who have not yet encountered such a case in practice. 

The article briefly presents basic information about selective mutism, 

touched upon methods and recommendations for work, and 

presents my example of work in the context of special-pedagogical 

treatments in kindergarten. 

 

Keywords: selective mutism, early treatment, kindergarten, 

additional professional help 
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UVOD 

Biti zmožen govoriti v vseh socialnih situacijah ni lahko, še zlasti ne 

za otroka, ki ima pri tem posebne ovire. To razumeti in takemu 

otroku pomagati ni enostavno, je pa nujno. Selektivni mutizem, ki 

označuje kompleksno anksiozno motnjo se pojavi v zgodnjem 

otroštvu, večinoma takrat, kadar se otrok vključi v vrtec. Večina 

izmed otrok s selektivnim mutizmom ima močno željo po tem, da bi 

govorili, ampak zaradi nezmožnosti prenašanja izjemno anksioznih 

občutkov, ki jih v njih povzročajo socialne situacije in/ali ljudje, iz 

sebe ne morejo proizvesti niti glasu. Strokovni delavci so tisti, ki so 

najprej pozorni na odsotnost verbalne komunikacije in na prisotno 

anksioznosti pri otroku. Kadar je ta način sporazumevanja neskladen 

s tem kar starši opažajo doma je pomembno postopanje in iskanje 

pomoči. Zgodnja detekcija in obravnava je namreč lahko tista, ki 

takemu otroku in njegovi družini pomaga razumeti in premostiti 

težave.   

 

Opredelitev selektivnega mutizma 

Selektivni mutizem je redka kompleksna anksiozna motnja, ki se 

najbolj manifestira v verbalnem ter včasih tudi neverbalnem 

izražanju (Kotrba, 2015). Otrok s selektivnim mutizmom zna govoriti, 

vendar mu motnja onemogoča, da zunaj svojega doma oz. v manj 

znanih socialnih situacijah spregovori. V teh situacijah se otrok 

največkrat  poslužuje neverbalne komunikacije, ali pa sploh ne 

komunicira (Kunstelj, 2020).  

 

Motnjo natančneje opredeljujemo z naslednjimi diagnostičnimi 

kriteriji (Mac, 2015): 

− nezmožnost govora v specifičnih socialnih okoliščinah, kjer se 

govor pričakuje (denimo v šoli ali v vrtcu), čeprav v drugačnih 

okoliščinah oseba zmore govoriti (npr. doma govori, govori tudi v 

garderobi s starši); 

− motnja ima negativen vpliv na učne/delovne uspehe ter socialno 

vključevanje; 

− težave se pojavljajo vsaj en mesec; 

− nezmožnost govora ni povezana z neznanjem ali 

nerazumevanjem jezika; 

− primarni vzrok težav niso govorno-jezikovne motnje ali druge 

motnje (npr. jecljanje, avtizem). 

Povprečna starost, ko se selektivni mutizem odkrije pri otrocih, je 

med 3 in 8 let. Največkrat pa se težave manifestirajo kadar otrok 

vstopi v šolo ali vrtec. Takrat namreč omenjena težava postane zaradi 

pričakovanj po verbalnem odzivanju okolja najbolj vidna (Zabukovec, 

2013).  

 

Značilnosti otroka s selektivnim mutizmom 

Otrok s selektivnim mutizmom je sposoben govora in govor razume. 

Lahko je povprečno ali celo nadpovprečno intelektualen. Težava se 

pa pojavi, ko se znajde v okolju, ali pred ljudmi, ob katerih se ne 

počuti varno, sproščeno in zato ga preplavi občutek strahu. V 
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določenih socialnih situacijah se od otroka pričakuje, da bo govoril, 

verbalno komuniciral in ravno to pričakovanje te otroke spravi v 

anksiozno počutje in posledično nesposobnost govora (Mandl, 

2021). Izvor in vzrok pojava selektivnega mutizma nista znana 

natančno. Med razloge za nastanek štejejo dednost, kakor tudi 

teorijo o neustreznem delovanju možganske žleze amigdale 

(Zabukovec, 2013). Kotrba (2015) opredeljuje nekatere lastnosti, ki 

jih lahko opazimo pri večini otrok s selektivnim mutizmom:  

− težave pri vzpostavljanju verbalne komunikacije in odzivanju 

nanjo; 

− težave pri neverbalnemu načinu sporazumevanja; 

− povprečna do nadpovprečna inteligenca; 

− občutljivost na določene dražljaje, senzitivnost; 

− pojav t. i. 'zmrznitve' oz. togosti telesnih gibov, kadar so pod 

stresom, nepredvidljivo situacijo (opaža se kot napetost v obrazni 

mimiki, zakrčenost mišic predvsem ramen, rok); 

− daljši odzivni čas; 

− šibek očesni stik. 

Dimic (2010) pa obenem navaja še naslednje karakteristike otroka s 

selektivnim mutizmom, ki so opazne v šolskih situacijah oz. vrtcu: 

− ne govori z vzgojiteljem, učiteljem in/ali vrstniki; 

− ne govori le z določenimi izbranimi osebami; 

− prisotna je le neverbalna komunikacija: 

− s starši se pogovarja, kadar ti pridejo ponj (npr. v garderobi, na 

hondiku);  

− deluje nervozen; 

− umika se očesnemu stiku; 

− se polula, saj ne zmore prositi za dovoljenje, da gre na stranišče; 

− odklanja določeno vrsto hrane. 

 

Priporočila za delo z otrokom 

Osnova dela z otrokom, ki ima selektivni mutizem je, da se o tem 

primanjkljaju ustrezno izobrazimo. Torej, da pridobimo verodostojne 

informacije. Pomembno je, da so z otrokovim primanjkljajem 

seznanjeni vsi, ki lahko z njim utegnejo priti v stik (na primer tudi 

drugi zaposleni v šoli ali vrtcu, kjer se otrok večino časa nahaja, prav 

tako širši družinski člani in sorodniki) (Kovac in Furr 2018). Mandl 

(2021) v svojem članku povzema nekaj ključnih strategij in priporočil, 

ki jih lahko strokovni delavci uporabljajo pri svojem delu z otrokom s 

selektivnim mutizmom. Naj bo to v skupini ali v sklopu dodatne 

strokovne pomoči. Kot ključno nalogo in najpomembnejšo prvino pri 

delu z otrokom izpostavlja zmanjševanje tesnobe s pomočjo 

ustvarjanja varnega, toplega, sproščenega in prijetnega okolja. Za 

dosego tega predlaga naslednje:  

− Vključitev otoka v aktivnosti, ki ne zahtevajo verbalnega odziva, 

vendar s pomočjo katerih lahko začuti, da je vseeno pomemben 

del skupine (npr. pomaga vrstniku sestavit sestavljanko); 

− Delitev izkušenj, občutij z otrokom. Otroku omogočimo čas, da 

spozna vzgojitelja. (npr. vzgojitelj otroku pove, če ima slab dan, 
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pove kaj ga je razveselilo, opisuje dogajanje, ki se mu je zgodilo 

in kako se je ob tem počutil).  

− Pomemben element je igra, zabava in humor. Ob tem ko se otrok 

vživi v igro, se lahko zelo sprosti, preusmeri svoje misli.  

− Varno okolje lahko zagotovimo tudi z delom v manjših skupinah z 

vrstniki, ki so otroku blizu.  

− Pomemben je pogovor z drugimi otroki v skupini. Brez prisotnosti 

otroka s selektivnim mutizmom lahko izpeljemo pogovor z 

njegovimi vrstniki o tem, česa je otroke v skupini strah. Kot 

iztočnico za pogovor lahko uporabimo slikanice o strahu. Pogovor 

lahko izpeljemo tudi bolj direktno s pomočjo slikanic kot je Ana 

premaga strah pred govorjenjem pisateljice Darke Mazi.  

 

Ključen element je zagotovo medsebojna komunikacija. Mandl 

(2021) podaja nekaj pomembnih napotkov, s čimer lahko strokovni 

delavci zagotovijo in ustvarijo primeren način komunikacije z 

otrokom s selektivnim mutizmom. Avtorica poudarja, da je 

pomembno, da otroku zagotovimo, da mu z vzgojiteljem ne bo 

potrebno govoriti, če si tega ne bo želel. Pomembno pa je, da mu 

objasnimo, da bo lahko vedno spregovoril, kadar bon na to 

pripravljen ali si bo to želel. Otroku dajmo vedeti, da cilj druženja ni 

to, da on spregovori, ampak to, da se igrat, zabava in se ima lepo. 

Obenem otroku ne postavljamo vprašanja o govorjenju ali o tem 

zakaj ne govori itd. Taka vprašanja in komentarji so neprimerna, saj 

otroku močno povečajo tesnobo in strah. Pogovor lahko začnemo z 

opisovanjem, reflektiranjem in dodajanjem lastnih izkušenj. S tem 

dajemo otroku možnost in občutek, da tudi sam deli svojo izkušnjo, 

hkrati spozna drugo osebo in njegovo doživljanje (npr. 'Uporabil si 

rdečo bravo, veš, da je tudi meni zelo všeč rdeča barva. Zato najraje 

nosim rdeče čevlje.’). Pomemben element medsebojne komunikacije 

je očesni stik, ki ga z otrokom s selektivnim mutizmom 

vzpostavljajmo postopoma in po občutku. Ko se otrok sprosti, lahko 

postavljamo zaprta vprašanja z možnostjo izbire. Po postavljenem 

vprašanju dajmo otroku čas, da nam odgovori. V primeru, da nismo 

dobili odgovora se vsekakor izogibajmo branju misli. Namesto tega 

lahko uporabimo vprašanja, kjer opisujemo trenutno situacijo ali 

dogajanje npr. ‘Vidim, da kažeš na knjigo s tovornjaki. Bi želel, da ti 

preberem to knjigo ali katero drugo?’ Kadar/če otrok spregovori, 

temu ne posvečajmo pretirane pozornosti, ne izkazujemo posebno 

navdušenje in ga ne postavljamo v središče pozornosti (npr.’O ste 

slišali, končno je nekaj povedal!’). Odreagirajmo naravo, lahko se 

izrazimo tako: ‘Hvala, da si mi povedal, zdaj mi je veliko bolj jasno, 

zakaj vedno rišeš črnega mačka’. Uporaba pohval je pomembna tudi 

takrat, kadar se otrok izpostavi npr. pokaže svojo risbo, z neverbalno 

komunikacijo opozori na neko dogajanje (Mandl, 2021).  

 

Poleg prej opisanih napotkov je ključnega pomena tudi, da se 

strokovni delavec znotraj sebe razbremeni pritiska, da mora otrok ob 

njem spregovoriti. Namreč lahko vzgojitelj ob tem, ko otrok z njim ne 

komunicira začuti nemoč, jezo ali občutek nesposobnosti Prav zaradi 
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tega je pomembno, da ima vzgojitelj dodatno podporo s strani 

svetovalne službe, izvajalca dodatne strokovne pomoči in prav tako 

tudi staršev otroka (Kovac in Furr, 2018). 

 

Dodatna strokovna pomoč otroku s selektivnim mutizmom 

Pri zgodnji obravnavi otroka s selektivnim mutizmom je ključno 

prepoznavanje in nato individualiziranje pomoči in prilagoditev 

posameznemu otroku, saj se lahko raven komuniciranja med 

posamezniki zelo razlikuje. Prav zaradi tega je lahko dodatna 

strokovna pomoč v individualni ali skupinski obliki velikega pomena. 

Pri tem je prav tako kot pri pomoči znotraj vrtčevske skupine 

pomembno, da se o omenjenemu primanjkljaju dobro izobrazimo. 

Hkrati je nujno, da se s pomembnimi posamezniki, ki sodelujejo pri 

uresničevanju skupnih ciljev dobro povežemo ter kontinuirano 

sodelujemo. Največ informacij lahko pridobimo od staršev, še 

posebej zato ker je lahko otrokovo vedenje, komuniciranje in 

odzivanje doma povsem drugačno kot v vrtčevskem okolju.  

 

Priporočljivo je izvajanje dela izven oddelka. Napredek, ki ga izvajalec 

dodatne strokovne pomoči doseže z otrokom izven skupine pa naj 

potem skuša prenesti v oddelek (Kotrba, 2015). Pri individualnem ali 

skupinskem delu izven oddelka namreč lahko otroku zagotovimo bolj 

varno in zaupno okolje. Mandl (2021) predlaga, da k sodelovanju pri 

urah dodatne pomoči lahko povabimo tudi starše otroka. S tem mu 

dajemo še več varnosti in zaupanja. Avtorica predlaga tudi obisk 

vzgojitelja ali izvajalca dodatne pomoči na domu oz. v okolju, kjer se 

otrok počuti sproščeno. S tem lahko ta odrasla oseba deluje kot 

»most« med domom in šolo ter tako pomaga širiti varnost tudi izven 

domačega okolja.  

 

Pri nudenju dodatne strokovne pomoči je ključnega pomena 

ustvarjanje empatičnega, razumevajočega in zaupljivega odnosa. 

Preko individualnega pristopa je mogoče tak odnos ustvariti s 

pomočjo igre (Wonders, 2020). V literaturi  lahko zasledimo nekaj 

primerov dejavnosti, ki so še posebej primerne za otroke, ki verbalno 

ne komunicirajo. Ena od teh je igra z zaprtimi očmi. Otrokom s 

selektivnim mutizmom namreč pri komunikaciji velikokrat oviro 

povzroča to, če jih kdo opazuje. Prav zato je lahko igra, kjer ima 

sogovornik zaprte oči, npr. skrivanje predmetov, tipanje predmetov, 

itd. zanj lahko zelo zanimiva (Bork, Harwood in Bennett, 2014). 

Večkrat lahko zasledimo tudi tehniko od zvoka do glasu, pri čemer 

začnemo ustvarjati razne zvoke brez ust (ploskanje, korakanje …), 

potem zvoke z usti (pihanje milnih mehurčkov, tekma pihanja vatk 

…), nato zvoke (oponašanje živali, tleskanje z jezikom ...) in počasi 

preidemo na enostavne glasove in kasneje na besede (Mandl, 2021). 

Kot motivacijsko sredstvo lahko uporabimo tudi lutko, pri čemer 

lahko lutko damo otroku s selektivnim mutizmom. Otroku lahko uspe 

spregovoriti tudi s pomočjo lutke (si zamišlja, da govori lutka, ne on). 

Za otroke, ki to potrebujemo lahko izdelamo majhne sličice z raznimi 

oznakami, s pomočjo katerih lahko komunicirajo (npr. sporočijo, da 
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želijo na stranišče, sporočijo, če jim kaj ni všeč ali kaj ne razumejo) 

(Bork, Harwood in Bennett, 2014). Kot pomemben element pri delu 

z otrokom moramo zagotovo upoštevati postopnost. O tem govori 

tudi tako imenovana 'sliding in' metoda, ki temelji na tem, da za 

otroka nove osebe vpeljujemo v njegovo okolje postopno in po 

korakih. Smiselno je, da se najprej osredotočim na tiste osebe, s 

katerimi se otrok dobro počuti, nato na druge. Denimo, če otrok 

govori v okviru manjše skupine, ne pa pred vzgojiteljem, je smiselno, 

da se vzgojitelj pridruži skupini najprej za kratek čas ali le delno, nato 

postopno podaljšuje čas svoje prisotnosti. V primeru, da otrok govori 

v določeni situaciji oz. okolju v drugih pa ne, se postopnost dela lahko 

upošteva tako, da le del časa preživimo v okolju, kjer se ne počuti 

prijetno ali ga tja pošljemo le z določenim namenom, pri čemer ga na 

začetku spremlja oseba, s katero se počuti varno (npr. obisk knjižnice, 

telovadnice itd.) (Mandl, 2021).  

 

Primer dela z otrokom 

Osnovne informacije 

Dečka s selektivnim mutizmom sem imela v obravnavi njegovo 

zadnje vrtčevsko leto. Njegove pomanjkljivosti pri komunikaciji so 

bile opazne že pri drugem letu obiskovanja vrtca (takrat 3-letnemu 

otroku), kadar so se nakazovala odstopanja pri njegovem 

funkcioniranju v domačem in vrtčevskem okolju. Iz takratnega zapisa 

vzgojiteljice je bilo razvidno, da otrok verbalno ne komunicira z 

odraslimi osebami v vrtcu. Uporablja predvsem neverbalno 

komunikacijo. V skupini z večino otrok prav tako neverbalno 

sporazumeva, verbalno komunicira z bratrancem, ki je v njegovi 

skupini ter dvema ožjima prijateljema. Center za zgodnjo obravnavo 

je starše napotil na vključitev na psihološke obravnave. V naslednjem 

šolskem letu pa se je sklical sestanek multidisciplinarnega tima z 

namenom oblikovanja pomoči za otroka, pri čemer je deček pridobil 

zapisnik o dodatni strokovni pomoči v vrtcu v obsegi dveh ur 

tedensko. V pomoč se je svojimi nasveti, vključevanjem in 

opazovanjem v vrtcu vključevala tudi otrokova psihologinja. 

 

Potek izvajanja dodatne pomoči otroku 

Dodatna pomoč se je izvajala dvakrat tedensko. Na začetku je delo 

potekalo znotraj skupine. Predvsem z opazovanjem in sodelovanjem 

pri igri. Na nevsiljiv in neposreden način sem se želela približati 

otroku. Opazila sem, da me deček zelo opazuje, vendar se mi izmika 

in oddaljuje. Med posameznimi igrami sem se osredotočila na samo 

igro, se vživela ter sem se želela izogniti temu, da bi imel otrok 

občutek, da je opazovan. Tako je potekalo nekaj začetnih srečanj, pri 

čemer sem že zelo hitro opazila napredek v otrokovi sproščenosti. Pri 

tem sem izkoristila priložnost, da predlagam igro izven oddelka v 

manjši skupini izbranih otrok. Pri tem sem otroke izbirala tako, da 

sem jih rangirala glede na občutek varnosti, ki mu ga nudijo 

izbranemu otroku (na podlagi opažanj, mnenj vzgojiteljice in mame 

otroka). Na srečanjih sem spreminjala in izbirala material glede na 

težavnost (od iger, ki ne zahtevajo verbalno izražanje, preko iger, ki 
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zahtevajo uporabo ene besede, pa vse do iger, kjer se pripoveduje). 

Kot prostor sem na začetku izkoristila knjižnico. Pri menjavah 

prostora, iger ali prisotnih oseb sem poskušala biti pozorna na to, da 

ko eno variablo spremenim ostaneta drugi dve znani oz. tisti, ki 

omogočata največ varnosti. Namreč če otrok govori v posebnem 

prostoru z otroki in izbrano osebo, ni nujno, da bo govoril tudi v 

igralnici in na hodniku z istimi osebami. Z vzgojiteljico je po skoraj 

vsakem srečanju potekala izmenjava mnenj, opažanj. Posebej sva 

upoštevali, da to ni potekalo pred otrokom.  

 

Deček se je na srečanjih vedno bolj sprostil, neverbalnega izražanje 

je bilo vedno več, zaznala sem tudi šepetanje prijateljem. Pri delu je 

veliko vlogo igrala zabava in smeh s čim sem želela vzpostaviti varno 

in sproščeno vzdušje. Pri igrah, ki so zahtevalo nekaj verbalnega 

izražanja je imel deček vedno na voljo prilagoditve npr. pokazal znak, 

prišepnil prijatelju ipd. Opazno je bilo tudi to, da je deček dovoljeval 

vedno več fizičnega stika npr. prijel me je za roko, dovolil, da mu na 

hrbet s prstom napišem črko itd. Preden se je pojavil govor sem na 

srečanjih opazila razne zvoke, ki jih se spuščal npr. brnenje motorja, 

oponašanje rešilnega avta, mrmranje melodije, nato čez čas je bil 

opazen tudi zelo glasen smeh. Opazno je bilo, da se deček počasi 

'pripravlja' na govor. Pričel je govoriti nekaj srečanj kasneje med igro 

skrivalnice. Govor se je pojavil takrat, kadar sem imela zaprte oči in 

so trije otroci imeli nalogo, da manjše predmete skrijejo v prostoru. 

Nato ko sem odprla oči in začela iskati skrite predmete je nadaljeval 

z govorjenjem (to se bile le kratke besede: toplo, hladno, blizu, daleč 

ipd.) ter vedno skupaj z drugim otrokom. Tekom naslednjih srečanj 

je potem večkrat uporabljal te krajšem besede, ki so nadomestile 

njegovo neverbalno komunikacijo. Njegov govor je bil tih, vendar 

razločen in razumljiv. Nato je postopoma začel sproščeno govorit, 

pripovedovat. Pri pogovoru z otrokom sem poskušala čim več 

reflektirat, torej povzemat njegove odgovore. Na skupnih srečanjih 

so enostavne neverbalne igre prešle v družabne igre, ki zahtevajo več 

verbalnega izražanja. Uporabljala sem pogovorne kartice, igre 

opisovanja, igro poimenovanje, iskanja besed, sestavljanja zgod itd.  

Deček je čez čas vedno z večjim veseljem posegal po teh igrah. K 

skupinski obravnavi sem postopoma povabila tudi druge otroke, ki 

niso njegovi najbližji prijatelji. Takrat se je deček verbalno občutno 

manj izražal in deloval je bolj zadržan. Vzgojiteljica se je tudi 

nekajkrat pridružila naši igri, vendar deček takrat v nobenem od teh 

srečanj ni spregovoril (ne z mano, ne s prijatelji). Verbalno izražanje 

z odraslimi osebami v skupini je ostalo nespremenljivo, se je pa 

verbalno več izražal z drugimi otroki. Svoj krog prijateljev je razširil. 

Opazila pa se je večja sproščenost, razigranost pri dečku ter dobro 

sprejemanje vrtčevskega okolja. Izvajanje dodatne pomoči se je za 

otroka izkazalo kot zelo uspešno. Tako na skupnih obravnavah, kot 

tudi nato v skupini je deček postal zelo sproščen in zadovoljen. Pri 

delu je v veliki meri pomagalo sodelovanje, tako s starši otroka kot 

tudi njegovo psihologinjo. Hkratna izmenjava mnenj med mano, kot 

izvajalko dodatne pomoči in vzgojiteljico je pomagalo ne le dečku, 
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ampak tudi vzgojiteljici pri njenem delu z otrokom in sprejemanju 

otroka. Na koncu šolskega leta se nam je zdelo pomembno, da k 

sodelovanju povabimo tudi osnovno šolo, ki jo bo deček obiskoval 

naslednje šolsko leto. Svetovalna delavka vrtca je zato organizirala 

sestanek s šolo, kjer je sodelovala tudi otrokova psihologinja. Skupaj 

smo njegovi bodoči učiteljici v prvem razredu ter njegovi novi 

izvajalki dodatne pomoči predstavili zmožnosti in trenutno raven 

funkcioniranja dečka. Predlaagne so bile tudi možnosti za nadaljnje 

delo, napotki in izkušnje. Srečanje se je izkazalo za zelo dobrodošlo 

in uspešno.  

 

ZAKLJUČEK 

Preko obravnav otroka s selektivnim mutizmom sem spoznala kako 

pomembno lahko odrasla oseba vpliva na njegov razvoj v zgodnjem 

otroštvu. Spoznala sem kako pomembno je, da še preden se 

osredotočimo na metode, strategije in didaktične elemente dela, 

pred sabo 'postavimo' otroka in prepoznamo njegovo edinstvenost 

in posebnost.  Tekom dela sem dobila potrditev o tem kako 

pomembna je vzpostavitev dobrega odnosa med otrokom in 

odraslim, ki ga lahko ustvarimo le s pristnim, spoštljivim in 

razumevajočim pristopom. Ustvarjanje varnega, sprejemajočega in 

sproščenega odnosa in okolja je namreč osnova vsakega nadaljnjega 

terapevtskega dela, brez katerega proces pomoči ne more steči. Pri 

tem imajo zagotovo veliko težo osebne karakteristike izvajalca 

dodatne strokovne pomoči, kakor tudi tima, ki stoji za to osebo. Z 

medsebojnim sodelovanjem in soustvarjalnimi odnosi, ki se vztrajno 

prepletajo med seboj, lahko dosegamo premike v smeri zaželenega 

cilja. Zelo jasno se je pri delu izkazala tudi pomembnost postopnosti, 

potrpežljivosti in vztrajnosti pri delu. Dati otroku čas, se usmeriti na 

proces in ne na doseganje ciljev, se vživeti v otroško igro in se pri tem 

sprostiti, je nekaj kar odrasli velikokrat pozabimo, a še tako zelo je 

pomembno.  
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Povzetek: Namen javne šole je čimbolj uspešno izobraževati in 

vzgajati. To zagotavlja uspešen učni proces, ki ga vodi učitelj s svojo 

avtoriteto. Avtoriteta se vzpostavlja preko transferja z učenci na 

podlagi učiteljeve pozicije in osebnosti, velik pomen pa imajo tudi 

učiteljeva ravnanja. Kako se učitelji spopadamo z vzpostavitvijo 

avtoritete v današnjem času in kaj je bil pogoj za vzpostavitev 

avtoritete v preteklosti? Preko intervjujev, posnetkov in izkušenj 

spoznamo pristope javne šole v preteklosti, ki je temeljila na 

tradicionalnih vzgojno-izobraževalnih pristopih ter danes, odnos 

učitelja do učenca in obratno. 

 

Ključne besede: avtoriteta, učitelj, preteklost, sedanjost, pouk 

 

Abstract: The purpose of a public school is to educate and educate 

as successfully as possible. This ensures a successful learning process 

led by a teacher with his authority. Authority is established through 

transfer with students based on the teacher's position and 

personality, and the teacher's actions are also of great importance. 

How do we teachers cope with the establishment of authority today 

and what was the condition for the establishment of authority in the 

past? Through interviews, recordings and experiences, we learn 

about the approaches of public schools in the past, which were based 

on traditional educational approaches, and today, the relationship 

between the teacher and the student and vice versa. 

 

Keywords: authority, teacher, past, present, class 
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UVOD 

Vloga učitelja se je skozi desetletja spreminjala, tako kot se je 

spreminjala družba. Je učitelj še vedno avtoriteta v razredu oziroma 

oddelčni skupnosti? Opredelili bomo izvor izraza avtoriteta, definicije 

kot jih vidijo pedagoški strokovnjaki, razlikovali različne tipe 

avtoritet. Primerjali bomo pouk in vlogo učitelja v preteklosti in 

danes ter ugotovili, kaj so lastnosti, ki učitelju dajo vodilno vlogo 

oziroma avtoriteto. 

 

Izvor izraza »avtoriteta« 

Pojem avtoriteta izhaja iz latinskega izraza »auctor«, kar pomeni 

ustanovitelj, svetovalec učitelj, zastopnik, vzor. Poznamo tudi izraz 

»auctoritas«, torej oblast, veljavo, vpliv in ugled.  

 

Definicija avtoritete 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika lahko preberemo, da je 

avtoriteta »ugled ali vpliv, ki izhaja iz vodilnega položaja, moči, 

znanja«. To lastnost bi  lahko pripisali znanstvenikom, priznanim 

strokovnjakom, politikom, vojaškim oficirjem, direktorjem in drugim.  

Stanko Gogala (2005, str. 69), slovenski pedagog, v svojih izbranih 

spisih pravi, da »o avtoriteti govorimo takrat, ko priznamo človeka 

toliko nad seboj, in nad svojim duševnim in duhovnim obzorjem, da 

hočemo od njega sprejemati izobrazbene resnice in spoznanja ali pa 

živa doživetja vrednot«.   

V odnosu med učiteljem in učencem poznamo kar nekaj klasifikacij 

vrst avtoritet, ki jih definirajo različni avtorji (Kroflič, Kovačič). Robi 

Kroflič (1997, str. 14), v svojem delu Avtoriteta v vzgoji avtoriteto 

razlaga kot »pomoč, napredovanje, osvobajanje s pomočjo 

podrejanja«. Z besedo avtoriteta se po njegovem mnenju označuje 

poseben odnos. V različnih definicijah avtoritete pa lahko razberemo, 

da je avtoriteta »neenakovreden odnos, v katerem nadrejeni pol 

določa vsebino odnosa in teži k temu, da bi podrejeni pol to 

ponotranjil in jih bolj ali manj zavestno ter posledično svobodno 

sprejel za svoja«, hkrati pa je tudi »moč, ki nekemu dejavniku 

omogoča vpliv na druge predvsem brez uporabe očitne prisile« 

(Makovec, 2014, str. 73).  

 

Različne vrste avtoritete 

Kroflič razlikuje pozicijsko, karizmatično, notranjo in anonimno 

avtoriteto. Pozicijska avtoriteta izhaja iz same pozicije, položaja 

učitelja, ki mu ga nekdo dodeli. Karizmatična avtoriteta temelji na 

osebnostnih karakteristikah učitelja, na njegovi karizmi, s katero 

vpliva na učence. Notranja je povezana s tistim delom osebnosti, v 

katerega se zapisujejo načela in norme. V krščanstvu ta del 

poimenujejo vest, v psihoanalizi pa nadjaz, superego. Anonimna 

avtoriteta je izraz za spretno prikrito obliko vplivanja na otroka, ki se 

tega ne zaveda, zato se ne more upirati. Drugi izraz za to obliko 

vplivanja je manipulacija.  
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Kovačič razlikuje dva tipa avtoritete. Prvi prvem tipu je to 

strokovnjak, ki ima znanje - v tem primeru so za otroka avtoriteta vsi 

odrasli. Drugi tip pa izhaja iz učiteljeve možnosti nagrajevanja in 

kaznovanja, saj mu moč daje dejstvo, da ima sredstva, s katerimi 

učenec zadovolji svoje potrebe (Kovačič, 2008, str. 170–185). M. 

Kovač Šebart in Krek (2009) omenjata, da učiteljevo avtoriteto 

nakazuje učiteljevo zastopanje šolskih pravil, ki jih le-ta posreduje 

učencem, kajti iracionalno bi bilo od učencev pričakovati, da pravila 

spoštujejo brez kakršne koli razlage in vsebine. Iz različnih teoretičnih 

opredelitev lahko opazimo dejstvo, da je moč avtoritete odvisna od 

učiteljeve osebnosti, njegovega položaja in obvladovanja vzgojnih 

dejavnikov. 

 

»Na učiteljevo osebnost pa vpliva tudi njegovo čustvovanje. 

Raziskave kažejo, da so uspešnejši tisti učitelji, ki so bolj odprti, 

energični in intuitivni, pripravljeni pa so preizkušati tudi nove stvari« 

(Tolar v Marentič Požarnik, 2019; Peklaj, Pečjak, 2015). Brajša (1995, 

str. 79, v Marentič Požarnik, 2019) je zapisal, da ni smiselno 

sestavljati dolgih seznamov lastnosti idealnega učitelja, zato jih je 

sam izbral: ekstravertiranost ali obrnjenost navzven, empatičnost ali 

zmožnost vživljanja v drugega, osebnostna zrelost, pozitivna 

samopodoba, proaktivnost in »odprtost do negotovosti«. Poleg 

učiteljeve osebnosti pa na vzpostavljanje in ohranjanje učiteljeve 

avtoritete vplivajo tudi pravila. Če pravila niso natančno določena, ne 

zavezujejo niti učenca niti učitelja. Takih pravil se učenci držijo le 

takrat, ko jih učitelj opazuje, saj jih je strah kazni. Pravila tukaj učenca 

ne zavezujejo k odgovornosti in ne opravljajo svoje naloge (Tolar v 

Javornik Šebart 1991; Kovač Šebart 2002; Kovač Šebart, Krek, 2009). 

 

Kako je bilo z avtoriteto učitelja nekoč?  

V preteklosti je imel učitelj avtoriteto že zaradi svojega naziva:   

»Pozicija učitelja je nekoč že sama po sebi uživala ugled in 

spoštovanje. Takšna je bila družbena klima in tudi starši so v tem duhu 

vplivali na otrokovo mnenje o učitelju, posledično na njegovo 

avtoriteto. Zato bi lahko rekli, da ima učitelj danes vse manj avtoritete 

na podlagi hierarhije, zato se mora truditi, da si jo pridobi na podlagi 

osebnosti, pri čemer imajo velik pomen njegova ravnanja« (Rus, 

2011, str. 7). 

 

Vez med učiteljem in učencem danes 

Učitelj potrebuje avtoriteto, če želi doseči uspešen učni proces. Za 

vzpostavitev avtoritete pa je potreben osebni odnos, vez med 

učiteljem in učencem, imenovan transfer. V šolski situaciji bi to 

pomenilo, da odnos med učiteljem in učencem vpliva na učenčev 

odnos do učenja in učne snovi. O tem, da to poteka na nezavedni 

ravni, je pisal že Sigmund Freud. »Transfer torej vzpostavimo takrat, 

ko osebi dodelimo za nas pomembno vrednost, to je vednost« (Rus, 

2011, str. 8). Učitelj zavzame mesto osebe, za katerega se 

predpostavlja, da ve, zato postane vreden zaupanja. Rus (2011, str. 

9) v svoji diplomski nalogi opaža:  
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Tudi pri Gogali najdemo mesta, ki jih je mogoče razlagati v tem 

pomenu, torej transfer kot čustvena, osebna vez. Pri tem ima 

najpomembnejšo vlogo učiteljeva osebnost. Zato to omenjeno vez 

Gogala poimenuje »osebnostni most«. Govori tudi o tem, kako se 

lahko učitelj učencu priljubi oziroma na kakšne načine lahko učitelj 

učenca pritegne, da se vzpostavi ta »osebnostni most«. Razlaga, da 

ima učitelj na voljo tri načine: svojo osebnostno moč in pomembnost, 

osebni način dela in končno predmet in učno snov. 

 

Iskanje prave mere 

Učitelji in starši se sprašujejo, kako najti ravnotežje med razvajanjem, 

permisivnostjo in strogostjo. Ni dobro, če so učitelji pretirano 

omejujoči ali popustljivi. Iskanje prave mere vedno pomeni 

postavljanje jasnih, trdnih in pravičnih mej, ki se jih morajo otroci 

zavedati, jih poznati in se jih držati. To je ključnega pomena pri 

vzgajanju otrok in pomembno vpliva na oblikovanje avtoritete in 

moči v vzgoji. Otroci in mladostniki ne le potrebujejo avtoriteto, 

temveč jo celo zahtevajo, saj se le tako počutijo varne in sprejete 

(Gomboc, 2003, str. 39–44). 

 

Praktični del 

Pouk nekoč in danes 

Po branju intervjuja učenca Maksa z babico in dedkom je bila 

izvedena primerjava njunih odgovorov. Oseba 1 (dedek) je 

obiskovala šolo kmalu po vojni, leta 1947. Oseba 2 (babica) je hodila 

v šolo približno deset let pozneje. Osebo 3 predstavlja učitelj danes. 

 
 Oseba 1  Oseba 2  Oseba 3 

 

Način potovanja v šolo 

peš  peš  peš, avtobus/kombi, lasten 

prevoz 

 

Šolski inventar 

stare, iztrošene klopi svetli, veliki razredi, nova oprema nove klopi, oprema, veliko 

učil 

 

Sedežni red 

ločeno po spolih ni podatka poljubno 

 

Šolske potrebščine 

dva zvezka, svinčnik, radirka, 

stara očetova torba 

zvezki, knjige, barvice, svinčniki, 

pero, črnilo, peresnica, šolska 

torba 

po seznamih, ki jih določijo 

učitelji 

 

Šolski obroki in njihova 

vsebina 

malica le za otroke delavcev malica zajtrk, hladna malica, 

kosilo, popoldanska malica 

 

Vsebina šolske malice 

košček kruha s pašteto ali 

marmelado, skodelica čaja 

kruh z različnimi namazi, 

skodelica čaja, bele kave, kakava 

pestra, določena s strani 

vodje šolske prehrane 

 

Pouk 

dve izmeni: 7.00 – 13. 00., 14. 

00 – 19. 00, tudi ob sobotah 

trajal od 4 do 7 ur Razširjen program: jutranje 

varstvo, pouk se prilagaja 

šolskim prevozom: od 8. 00 

– 13. 00, odvisno od 

razreda, podaljšano bivanje 

 

Odmori 

dva po 5 minut in eden po 10 

minut 

kratki odmori med vsako uro in 

en daljši med malico 

po vsaki uri 5 min, med 

malico 20 min, med kosilom 

25 min 

 

Interesne dejavnosti 

/ planinski, športni, dramski krožki, 

pevski zbor, atletika, taborniki 

pestra ponudba, vsak 

učitelj najmanj 1 interesna 

dejavnost 

 

Pomen izobrazbe 

pismenost ni podatka velika 

 

Avtoriteta učitelja 

brezpredmetna  spoštovanje, vendar jim je tudi 

prisluhnil 

odvisna od učitelja 

 

Posledice kršenja pravil 

tepež s palico po prstih, 

klečanje na koruzi, sedenje v 

oslovski klopi 

podpis, zaprtje v učilnici po pouku po presoji učitelja: v skladu 

z vzgojnim načrtom šole 

Tabela 1: Primerjava pouka v obdobju po vojni, 10 let pozneje in danes 

Vir: Lasten 
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Iz preglednice razberemo, kako se je šolski sistem spreminjal in 

kakšnega imamo danes. Pri osebi 1 vidimo, da je pouk potekal 

izmensko, z minimalnim številom odmorov, avtoriteta učitelja ni bila 

vprašljiva. Poudarek je bil na delu in pismenosti. Danes namenjamo 

pozornost pestremu številu vsebin in interesnih dejavnosti, ki jih 

ponuja predmetnik razširjenega programa osnovne šole. Učenci se 

lahko po pouku v šoli zadržujejo v katerikoli obliki varstev, ki so jim 

omogočeni.  Na spletnih portalih je pester izbor video vsebin, ki 

prikazujejo naravo pouka nekoč. Ure takega pouka se lahko 

udeležimo v Radovici, v času pred epidemijo pa so ga izvajali tudi na 

eni izmed lokalnih podružnic Osnovne šole Stična na Muljavi, kjer se 

nahaja tudi šolski muzej.  

 

 
Slika 1: Šolski muzej na Podružnični šoli Muljava 

Vir: https://prijetnodomace.si/kulturna-dediscina/solski-muzej/  

 
Slika 2: Šolski muzej na Podružnični šoli Muljava 

Vir: https://prijetnodomace.si/kulturna-dediscina/solski-muzej/ 

 

 
Slika 3: Stara učilnica kot del šolskega muzeja na Podružnični šoli Muljava 

Vir: https://www.kamra.si/mm-elementi/solski-muzej/  

 

https://prijetnodomace.si/kulturna-dediscina/solski-muzej/
https://www.kamra.si/mm-elementi/solski-muzej/


 

73 
 

Avtoriteta učitelja danes 

Lasten vidik 

Kako je z avtoriteto učitelja danes? Za učence je strog učitelj tisti, ki 

je »nesramen, daje kazni in ni prijazen«. Prijaznost, doslednost in 

pravičnost niso lastnosti strogega učitelja. Tako dojemanje avtoritete 

izhaja iz časov, ko je bila v večini domov prisotna le avtoritarna 

oziroma železna vzgoja, ki so jo imeli »veliki očetje in dedki. Temelji 

na moči, na tem, kdo je glavni/večji/starejši. Zanjo sta značilni 

zahtevnost in neodzivnost na otrokove potrebe in interese. V tej 

situaciji otrok nima pravice glasu, hkrati pa pričakujemo, da bo 

ubogal na prvo besedo« (Juhant). Taka avtoriteta sloni na boječnosti 

in strahu, ne na spoštovanju. To pa ni cilj učitelja, ki mu je prioriteta 

otrokovo dobro počutje, pozitiven psiho-socialni razvoj, dobra 

samopodoba. Kot čuteči učitelji moramo biti pripravljeni poslušati 

otroke in jih slišati. 

 

Vsak se v razredu individualno sooča z izzivi. Avtoriteta ni več 

samoumevna in pridobljena zgolj zaradi pozicije, starši so postali zelo 

zaščitniški do svojih otrok, ti pa si upajo vedno več. Kaj lahko 

naredimo v razredu? Kakšno avtoriteto si kot učitelji želimo? Kakšni 

si želimo biti v odnosu do svojih učencev? Kako si želimo, da bi nas 

učenci dojemali?  

 

 

 

Analiza članka 

Hreilikh in Vydolob v svoji razpravi Psychological features of 

pedagogical interaction in the teacher-student system izpostavljata 

nekaj ključnih dejavnikov uspešne interakcije med učencem in 

učiteljem. Ustrezna izbira pedagoških metod, ki so učinkovite, z 

namenom boljšega razumevanja učne snovi, saj so zaposleni v 

modernem izobraževalnem sistemu odgovorni za namensko in 

uspešno razvijanje napredovanja posameznika, tako z osebnostnega 

kot tudi s profesionalnega vidika. Posebno pozornost namenjata 

zaupanju in komunikaciji med učencem in učiteljem, ki mora biti na 

nivoju brez pretirane »domačnosti«, a z ustrezno mero spoštovanja 

do učenca, njegovih potreb. Poudarjata pomembnost določene 

distance med učiteljem in učencem, ki je nujno potrebna za zdrav in 

spoštljiv odnos ter kvalitetno in uspešno klimo, saj pretirano 

zbliževanje prispeva k poslabšanju akademske discipline, kar 

posledično vpliva na kvaliteto izobrazbe. Moramo se zavedati, da 

imamo učitelji še vedno posebno moč, naša beseda je za učence zelo 

pomembna. Seveda, če smo z njimi vzpostavili odnos, če smo do njih 

prijazni, predvsem pa dostopni. To uravnotežimo z jasno 

postavljenimi pravili, ki se jih dosledno držimo. Predstavimo 

posledice, vsakič, ko se pravil ne držijo. Pomembno pa je, da učence 

tudi pohvalimo, če in kadar si to zaslužijo. Naš cilj je postavljanje in 

utrditev mej z malo upora, v to pa bi radi usmerili malo časa in truda. 

Je to izvedljivo? Mesec september ni le snovno obsežen, je tudi 

vzgojno zahteven. Učenci se navajajo na novega učitelja, na njegove 
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vzgojne prijeme, na nov, zahtevnejši razred. Vsak ima različne 

pristope, reakcije, prijeme, ki ne pridejo v poštev pri vseh. Vsako leto 

je kakšen učenec, ki ga ne moremo kategorizirati v povprečno 

skupino predvidljivo pridnih otrok. Z njim si moramo vzeti čas in 

postopati drugače. Ne, ker bi bil nekaj posebnega, pač pa zaradi 

osebnosti, osebnostnih karakteristik, okolja in vzgojnega ozadja 

družine. Tak posameznik najbolj potrebuje razumevanje, avtoriteto 

in s tem postavljene meje. Morda potrebuje le pozornost, minuto 

našega časa, da mu prisluhnemo, kaj je počel za vikend. Vsak otrok 

se največ nauči z zgledom, zato moramo biti pri podajanju povratnih 

informacij o neželenem vedenju previdni in premišljeni. Otrok 

ponotranji naše zapovedi, vključi jih v svoje vsakodnevno delovanje, 

zato pri tem pazimo, kaj in kako sporočamo. 

 

Danes se moramo učitelji za to, da imamo podobo avtoritete, bolj 

potruditi in v to vložiti kar nekaj truda. Za učence, njihove starše pa 

tudi za celotno družbo ni več dovolj, da se naučijo delati in so zgolj 

pismeni. Učenci imajo pri pouku več izobraževalnih predmetov, 

vključeni so v razširjene programe šol, obiskujejo po več interesnih 

dejavnosti, v različne dejavnosti pa so vključeni tudi izven šolskih 

prostorov. Čeprav so se skozi leta pojavile ocene pri športu, likovni in 

glasbeni umetnosti ter se teh predmetov ni več vrednotilo z izrazi 

»zelo uspešno, uspešno, manj uspešno«, se je skozi leta tudi črtal 

pouk vzgoje (športna vzgoja – šport, likovna vzgoja – likovna 

umetnost, glasbena vzgoja – glasbena umetnost), brez nje pouka kot 

vzgojno-izobraževalnega procesa ni mogoče izvajati. Brez vzgoje 

oziroma vzgojnih prijemov tudi ni mogoče vzpostaviti avtoritete. K 

poučevanju pristopamo celostno. 

 

ZAKLJUČEK 

Vzgoja otrok in vzpostavljanje avtoritete staršev se začne že zelo 

zgodaj v razvoju otroka. Ravno tako učitelj s tem začne na začetku 

šolskega leta v mesecu septembru. Za samo dinamiko in klimo 

razreda ni pomembno, kakšnega učitelja so učenci imeli v prejšnjem 

razredu, saj si mora vsak učitelj sam vzpostaviti avtoriteto. To naredi 

z jasno postavljenimi pravili, ki so učencem predstavljena. Ko 

govorimo o pravilih v razredu, omenimo posledice neželenega 

vedenja in pričakovanja učitelja v zvezi z vedenjem posameznika in 

šolskimi obveznostmi. Ob kršenju pravil ukrepamo takoj, ob tem smo 

dosledni. Z ustrezno metodo vključimo učence v pogovor, da sami 

prepoznajo prekršeno pravilo in katera posledica sledi. Ukrepamo v 

skladu z vzgojnim načrtom šole. Ob vzgojno-izobraževalnem delu 

skozi šolsko leto tem smo pozorni, da sta kritika in pohvala 

uravnoteženi. Učitelji moramo biti za učence dostopni, do njih 

pravični in prijazni, spodbudni. Kot sta omenila Hreilikh in Vydolob 

sta ključna elementa komunikacija in zaupanje učenca do pravičnosti 

učitelja, izbire ustreznih pedagoških metod, strokovnosti in 

ustreznega podajanja povratnih informacij o znanju učenca. Strinjam 

se o pomembnosti »neprekoračitve« meje prijateljstva, saj je učitelj 
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starejši, je oseba, za katero se predpostavlja, da je strokoven, da je 

pedagoški vodja, ki usmerja učence na poti pridobivanja znanja.  
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Povzetek: Mobilnost je pomemben del našega življenja. Z njegovo 

pomočjo lažje in hitreje premagujemo krajše ali daljše razdalje tako 

na osebnem kakor tudi na gospodarskem področju. Ker so v sistemu 

vsi načini prevoza nepogrešljivi, moramo stremeti k temu, da jih 

uporabljamo čim bolj trajnostno. Opažamo, da je zadnjih nekaj let 

motivacija za uporabo trajnostne mobilnosti močno upadla. Čim prej 

moramo vsi stremeti k temu, da bo mobilnost postala prijaznejša do 

okolja. Predvsem z zmanjšanjem števila voženj z avtomobilom bomo 

dosegli zmanjševanje emisij in dosegali večjo trajnost. To doseči v 

današnjem tempu življenja je resen izziv. Človek se mora zavedati, da 

nam preobrazba te miselnosti omogoča in zagotavlja boljšo kakovost 

življenja, saj vse to vpliva na naše zdravje in posledično na boljše 

počutje. S predstavljenim projektom smo želeli prispevati k 

spreminjanju potovalnih navad učencev in njihovih bližnjih ter 

posledično k zmanjševanju uporabe motornega prometa. Na ta način 

želimo prispevati tako k zmanjšanju okoljskih obremenitev, kakor 

tudi k spodbujanju gibanja otrok in s tem krepiti njihovo zdravje. Cilj 

projekta je, da učence spodbudimo, da prihajajo in odhajajo v šolo 

na čim bolj trajnostni način: peš, s skirojem, kotalkami, rolerji ali 

kolesom. Želimo, da učenci pridobljene dejavnosti ponotranjijo. Le 

tako bodo pridobljeno znanje uporabljali tudi takrat, ko bomo 

zaključili z razrednimi dejavnostmi. 

 

Ključne besede: trajnostna mobilnost, ozaveščanje, spreminjanje 

vzorcev mobilnosti, gibanje, zdravje 

 

Abstract: Mobility is an important part of our lives as it helps us 

overcome short and long distances, either for personal or economic 

reasons. Since all means of transport are important in a system, they 

must therefore be used in a sustainable way. Unfortunately, it has 

been noticed in the past few years that motivation to use sustainable 

mobility has declined rapidly. However, we must all do our best to 

make mobility environmentally-friendly. For example, using a car less 

leads to less emissions and to greater sustainability. However, 

achieving this in today's pace of life is a serious challlenge. So man 

has to be aware that when one changes his/her attitude to mobility  

this enables and ensures better quality of life. Moreover, it 

influences our health and mood. The purpose of this presented 

project is firstly, to contribute to the change of the travelling habits 

of pupils and their close-ones and secondly, to use motor traffic less. 

In this way, our environment is less polluted and what is more, pupils 

are encouraged to move more which contributes to their health. So, 

the aim is to encourage pupils to either come to school or go home 
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in sustainable ways: going on foot, riding a bike or using a scooter, 

roller skates or rollerblades. We want students to internalize the 

acquired activities. They will use the acquired knowledge even when 

we finish the class activities. 

 

Keywords: sustainable mobility, awareness, changing patterns of 

mobility, movement, health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

Sodoben način življenja ni trajnosten. Zaradi naraščajočega prometa 

so pešci, predvsem otroci, v prometu vedno bolj ogroženi – tako s 

fizičnega vidika kot z vidika onesnaženosti zraka. Sami ogrožamo 

svojo varnost in varnost svojih potomcev. S tem ko otroke 

vsakodnevno vozimo v šolo in iz nje, jim je odvzeta pravica do 

svobodnega gibanja. Tako otroci vedno manj časa preživijo na 

prostem in vedno manj so aktivni. Zavedati se moramo, da povečana 

mobilnost negativno vpliva na željo po gibanju. Zaradi povečane 

mobilnosti je pri otroku spodbuditi željo po gibanju pravi izziv. V 

strokovni literaturi je moč prebrati, da z zmanjševanjem otrokove 

aktivnosti zmanjšujemo tudi njegov intelektualni razvoj. 

 

Gibalna mobilnost 

Mobilnost je pomemben del našega gospodarskega in družbenega 

življenja. Ob tej besedi najprej pomislimo, na lažje in hitrejše 

premagovanje poti na delo, obiskov družine in prijateljev ter turizem. 

Mobilnost in promet sta nujno potrebna tudi za ustrezno delovanje 

svetovnih dobavnih verig. Ob vseh teh koristih mobilnosti 

pozabljamo na okoljske posledice (onesnaženost zraka in vode, hrup, 

biotske raznovrstnosti itd.), ki vplivajo na  naše zdravje. »Evropski 

zeleni dogovor poziva k 90-odstotnemu zmanjšanju emisij 

toplogrednih plinov iz prometa, da bi EU lahko postala podnebno 

nevtralno gospodarstvo do leta 2050, medtem ko bi si prizadevala 

tudi za cilj ničelnega onesnaževanja« (Sporočilo komisije evropskemu 
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parlamentu, svetu, evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in 

odboru regij, 2020, str. 3). Kot navajata Drobne in Mohar (2009) je 

gibalna aktivnost tesno povezana še s psihičnimi sposobnostmi, 

socializacijo, pozitivnim pogledom na življenje, izražanju čustev in 

zdravjem. Stremeti moramo k temu, da bodo otroci začeli sprejemati 

šport kot način življenja, druženja in zabave. 

 

Motivacija k spreminjanju vzorcev mobilnosti 

Za učenčevo motivacijo k uporabi trajnostne mobilnosti je zelo 

pomembno, da ima okrog sebe vzoren model. »Ko zna učitelj 

ustvariti takšno situacijo, da zbudi interes pri tistih učencih, ki ga 

prvotno niso imeli, govorimo o situacijskih interesih. /…/ Situacijski 

interesi lahko postopoma vodijo do razvoja osebnih interesov« 

(Marentič Požarnik, 2021, str. 203). Torej lahko navdušenje za 

trajnostno mobilnost deli le tisti, ki je tudi sam navdušen nad 

uporabnostjo.  Ker sama tudi daljše razdalje premagujem trajnostno, 

sem želela učencem dvigniti notranjo motivacijo za odnos do 

ohranjanja narave in njihovega zdravja. Ob tem sem si zastavila tri 

celoletne cilje: 

− S pomočjo vzornika spodbujati poseganje po trajnostni 

mobilnosti. 

− Spreminjanje vzorcev mobilnosti. 

− Osmisliti in izkustveno doživeti uporabnost različnih prevoznih 

sredstev. 

Ob tem sem si zastavila vprašanje, katere vrste dejavnosti bom 

izbrala, da bom želene cilje dosegla. Zavedala sem se, da bodo učenci 

povečali interes za uporabo alternativnih prevoznih sredstev, ki 

delujejo trajnostno, le tako, če bo večina dejavnosti izhajala izključno 

iz njihovih predlogov. 

 

Primer dobre prakse 

Roditeljski sestanek  

Pri vzpodbujanju učenca k aktivnemu sodelovanju pri zadanem 

projektu je sodelovanje staršev najpomembnejše. To je bilo vodilo, 

da sem starše že v začetku šolskega leta povabila k sodelovanju. Tako 

sem del prvega roditeljskega sestanka namenila predstavitvi 

razrednega projekta. Predstavila sem jim šolske dejavnosti, s 

pomočjo katerih bomo stremeli k dvigu uporabe in ozaveščanja k 

trajnostni mobilnosti. Soglasno so podprli izvedbo projekta. 

 

Možganska nevihta 

Z učenci sem se v okviru pouka Naravoslovje in tehnika pogovarjala 

o njihovem vključevanju v promet. Najprej sem želela ugotoviti, kaj 

jim predstavlja pojem trajnostna mobilnost. Možganska nevihta je 

bila zelo produktivna in dobili smo veliko zanimivih odgovorov. Veliko 

učencev je najprej pomislilo na uporabo mobilnih telefonov. Pomislili 

so, da bomo pri uri uporabljali različne mobilne aplikacije, zato je bilo 

veselje nepopisno. Seveda sem jim delno ugodila njihovo željo in so 

lahko v spletnem Slovarju slovenskega knjižnega jezika poiskali 
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razlago iztočnice. V omenjenem slovarju niso našli iskane besedne 

zveze. Šele po ločeni najdbi pomena obeh iztočnic in njunem 

smiselnem pomenskem povezovanju, so učenci raziskali glavni 

namen učne ure. Zavedali so se, da je za njegovo dolgoročno 

uporabnost potrebnih več ur in bi tako današnji pogovor lahko 

nadaljevali s projektom. 

 

Ozaveščanje o problemu 

V nadaljevanju so učenci naštevali, s katerimi prevoznimi sredstvi so 

že potovali in kako vsakodnevno prihajajo v šolo. Rezultate smo 

prikazali z grafom. Največ učencev uporablja prevozno sredstvo avto, 

s katerim jih nekdo vsakodnevno pripelje točno pred šolo. Kljub 

temu, da so pred šolo parkirne površine za kolesarjenje, se te oblike 

mobilnosti učenci ne poslužujejo. Povedali so, da so zdaj še brez 

kolesarskega izpita. Le-to jim onemogoča samostojno uporabo koles 

na javnih površinah. 

 

Z namenom spodbujanja iskanja drugačnih oblik potovanja, so učenci 

ob pogovoru razmišljali o morebitnih posledicah netrajnostne 

mobilnosti na okolje in osebno zdravje. Sledila je njihova ugotovitev, 

da z nekaterimi prevoznimi sredstvi vsakodnevno in po nepotrebnem 

onesnažujejo okolje. Trajnostno načrtovanje prometa se osredotoča 

izključno na človeka. Zato sem jih s pogovorom vodila do sklepne 

misli, da z jutranjo vožnjo v šolo ničesar ne naredijo za svoje zdravje 

in morebitno druženje s sovrstniki. V njih se je zbudila misel, da bi 

lahko poskusili v šolo prihajati na bolj trajnostni način. Njihovi 

predlagani načini realizacije ideje so bili realni.  

 

Prebujajmo se skupaj 

Sama sem navdušena nad uporabno alternativnih oblik premikanja, 

ki so naravnani k trajnostni mobilnosti. Kot vzoren model sem učence 

pričela z navduševanjem. Čeprav nisem doma v šolskem okolišu, sem 

prvi mesec vsako jutro z njimi prehodila en kilometer njihove šolske 

poti. Najprej smo si zadali približen časovni okvir, ob kateri uri bom 

na določeni relaciji. Najlaže in najvarneje je bilo, da so me učenci 

pričakali na avtobusni postaji. Tukaj so se priključili skupini in 

nadaljevali pot do šole. V prvem tednu je bilo učencev zelo malo. 

Kmalu so le-ti povedali, kako zanimivo je jutranje druženje ob 

hkratnem opazovanju in spoznavanju okolice. S tem je bil moj cilj 

dosežen, da učenci širijo pozitivizem do hoje in druženja. Tako se 

nam je vsak dan pričelo priključevati več učencev. V okolici šole 

imamo dobro infrastrukturo za pešce. Prav zaradi tega je bil namen 

te dejavnosti le vzpodbujanje h gibanju in druženju. Kjer je cestni 

promet gostejši, je semaforizirano križišče. Prav tako so pred šolo 

ležeči policaji, ki jih vozniki striktno upoštevajo in je tod promet 

mirnejši. 

 

Ozaveščanje učencev in krajanov o trajnostni mobilnosti 

Učenci so predlagali način, kako bi tudi druge učence, morda tudi 

delavce šole, spomnili na zmanjševanje okoljskih obremenitev.  
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Na slikah 1, 2 in 3 je prikazano, kako izvirna je bila njihova ideja glede 

informacijske table. Izbrali so pločnik, ki meji na šolski prostor. 

Popisali so ga s vprašalnimi povedmi: Kako si prišel v šolo? Si prišel 

peš? Si se pripeljal s kolesom? Si prirolkal? Si prišel s skirojem? Morda 

z avtobusom?  

 

              
Slika 1, 2 in 3: Ozaveščanje o trajnostni mobilnosti 

Vir: Lasten 

 

V tednih, ko smo merili prihod oz. odhod učencev v šolo in iz nje, sem 

mesečno opazila povečano zanimanje za trajnostno mobilnost. 

Razredne rezultate so učenci označevali in spremljali v tabeli, ki sem 

jo izobesila na vrata razreda. To je bila velika vzpodbuda za 

sodelovanje, saj so se učenci veselili našega skupnega razrednega 

uspeha. 

 

Štetje prometa 

Kmalu so razmišljali o načinih, kako bi naš napredek trajnostnega 

prihajanja lahko merili. Predlagali so, da bi en teden v mesecu 

ozaveščali okolico in takrat tudi šteli promet. Iz slike 4 in 5 je razvidno, 

da je dejavnost potekala pred šolo. Štetje so opravljali ob petkih med 

7.30. uro in 8.30. ure ter od 12. ure do 13. ure, pred tednom 

razrednega izvajanja oz. beleženja trajnostnih prihodov in nato še v 

tednu razrednega beleženja trajnostnih prihodov. Čas merjenja je bil 

ves čas enak. S primerjanjem rezultatov smo ugotovili, da je bilo že 

po predstavitvi projekta manj prometa mimo šole. Nato nas je 

rezultat zmanjševanja netrajnostnih prihodov v šolo vsak mesec 

razveseljeval. Menimo, da smo k tako dobremu rezultatu pripomogli 

z rednim ozaveščanjem oz. z vzpodbujanjem mimoidočih na 

spreminjanje vzorcev mobilnosti. 

 

 
Slika 4 in 5: Štetje prometa pred šolo 

Vir: Lasten 

 

Raziskovanje varnih poti v šolskem okolišu 

Učenci so v izbranem tednu raziskovali o varnih in nevarnih poteh v 

šolskem okolišu. Ob tem so razmišljali tudi o njihovi vključenosti v 
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promet ter o varnosti in videnosti v prometu. Skicirali so svojo pot od 

doma do šole (Slika 6). Svoje ugotovitve o nevarnih prometnih 

odsekih so označili z rdečim trikotnikom. Učenci so bili pri svojem 

delu zelo natančni in vestni, tako da mojih dodatnih vprašanj in 

vzpodbud niso potrebovali. Sama predstavitev skice je potekala na 

terenu. Učence sem razdelila v manjše skupine. Le tako smo počasi 

in natančno prehodili šolski okoliš ter se na poti pogovarjali o 

nevarnih oz. varnih odsekih. 

 

 
Slika 6: Skicirana pot v šolo 

Vir: Lasten 

 

Ekološko osveščeni na izlet 

Za zaključni izlet smo se odpravili trajnostno (Slika 7). Z vlakom smo 

se odpeljali do Celja. Ob napovedi vožnje z vlakom so bili učenci zelo 

navdušeni, saj jih večina takšnega izleta še ni izkusila. Da nam bo izlet 

trajno ostal v spominu, smo se vsi celo leto trudili in pridno zbirali 

odpadni papir. Le-tega smo na Surovini prodali. Tako je bil naš izlet 

dvojno koristen za naravo. Z zbranim izkupičkom je bila naša vožnja 

brezplačna. Med samo vožnjo smo opazovali drevesa in se 

pogovarjali, kakšna bi bila narava, če zanjo ne bi tako zavestno 

skrbeli.  

 

 
Slika 7: Eko izlet 

Vir: Lasten 
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Težave in njihova rešitev 

Težave nas spremljajo vedno in povsod. Tudi tokrat. Čeprav smo 

mestna šola, so v našem razredu učenci, ki so od šole oddaljeni več 

kot 10 km in so vozači. Ti so se najbrž neprijetno počutili v izvedbi 

razrednega projekta. Ker jim razdalja tega ni dopuščala, je razumljivo, 

da se vanj kljub želji niso mogli vključiti. Ko smo zaznali težavo, so 

učenci pravila dopolnili. Tako so bili učenci pozvani k sodelovanju le 

pet dni v mesecu. To so bili tisti dnevi, ko smo merili trajnostne 

prihode in odhode v šolo in iz nje. Dovoljena jim je bila prilagojena 

krajša pot. Del poti so se torej pripeljali s poljubnim prevoznim 

sredstvom (avtomobil, avtobus, vlak), drugi del pa so prehodili ali 

uporabili druge alternativne oblike trajnostne mobilnosti (skiro, 

rolka, kotalke). Ta del poti sem jim individualno predstavila, glede na 

to, iz katere smeri so se pripeljali v šolo. 

 

ZAKLJUČEK  

V začetku šolskega leta je bila učenčeva motivacija za uporabo 

različnih prevoznih sredstev, ki so okolju prijaznejša, zelo nizka. 

Mnogi učenci so jutranji sprehod do šole doživljali kot nekaj težkega 

in zahtevnega. Zato smo si na tem področju prizadevali, da bi učenci 

razvili boljše navade, s katerimi premagujejo razdaljo. Izrednega 

pomena je bilo, da odrasli s svojim vzgledom vzgajamo učence za 

življenje. Več kot bomo odrasli pri tem sodelovali in ga spodbujali, 

večja je možnost, da bomo dosegli zastavljen cilj. Ob medpredmetnih 

povezovanjih ter izbranih dejavnostih smo vse učence navduševali za 

različne načine premagovanja razdalje in s tem bistveno izboljšali 

trajnostno mobilnost. Ob tem smo bili pozorni, da smo zajeli vse 

učence. Prav zaradi učencev, ki so doma izven šolskega okoliša, smo 

prilagodili pravila uspešnejšega sodelovanja. S pomočjo vestnega 

izpolnjevanja tabele, ki je bila na vidnem mestu ter mesečnega 

pogovora in merjenja, smo dosegli izjemne rezultate. Z vsem 

spodbujanjem, pogovarjanjem ter dodatnimi aktivnostmi smo število 

trajnostnih prihodov uspeli povečati. Namen učnih ur, aktivnosti in 

dejavnosti, ki so potekale v okviru razrednega projekta, je bil, da pri 

učencih že z jutranjo aktivnostjo vplivamo na njihovo telesno in 

duševno zdravje. Ves čas smo stremeli k temu, da bi učenci razmišljali 

o trajnostni mobilnosti dolgoročno.  

 

Glavni cilj razrednega projekta je ozavestiti učence, pedagoge in 

meščane k uporabnosti trajnostni mobilnosti. Tako bomo s skupnimi 

močmi prispevali k zmanjševanju toplogrednih plinov. Posledično 

bomo dihali čistejši zrak in pridobili na večji kakovosti bivanja. 

Menimo, da so učenci usvojili usmerjenost v spodbujanje hoje, saj so 

ugotovili, da se tako lahko na poti v šolo ali iz nje družijo tudi z 

ostalimi učenci šole. Tako prijetno združijo s koristnim. Tudi pedagogi 

smo bili učencem za zgled. Želimo si, da bi kljub tempu življenja 

učenci ponotranjili dejavnosti razredne skupnosti. Tako bi spremenili 

svoj življenjski slog in trajnostno potovali oz. se gibali tudi v 

prihodnje. Naj jih znanje in pozitivni občutki spremljajo tudi takrat, 

ko bodo zapustili šolske prostore. 
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Inkluzija v predšolskem obdobju 
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Povzetek: Inkluzija je v vrtcu zelo pomembna, saj daje vsem otrokom 

občutek pripadnosti, pomembnosti, ne glede na njihov spol, raso, 

kulturo in nenazadnje na primanjkljaje, ki jih nekateri otroci imajo. 

Vzgojitelji in učitelji se moramo zavedati, kako velika je naša vloga pri 

vključevanju otroka s posebnimi potrebami v skupino, saj 

povezujemo celoten krog ljudi, ki tega otroka obdaja. To so vrstniki, 

starši, izvajalci dodatne strokovne pomoči, vodstvo ter ostali 

strokovni sodelavci. V članku se bom dotaknila teoretičnih spoznanj 

o inkluziji, sodelovanju s starši in strokovnjaki, vključevanju vrstnikov 

v proces sprejemanja otroka s posebnimi potrebami ter spodbujanja 

empatije, ki jih bom povezovala z lastnimi izkušnjami, pridobljenimi 

v vrtcu. 

 

Ključne besede: inkluzija, sodelovanje, vrstniki, empatija 

 

Abstract: Kindergarten inclusion is very important, as it gives 

children a sense of belonging and importance, regardless of their 

gender, race, culture, and last but not least, the deficits that some 

children have. Both pre-school teachers and teachers must be aware 

of how big our role is in integrating a child with special needs into a 

group, since we connect the entire circle of people who surround this 

child: peers, parents, providers of additional professional assistance, 

management and other professional colleagues. In the article, I will 

refer to the theoretical knowledge about inclusion, cooperation with 

parents and experts, the inclusion of peers in the process of 

accepting a child with special needs, and the promotion of empathy, 

all of which I will connect with my own experiences gained in 

kindergarten. 

 

Key words: inclusion, cooperation, peers, empathy 
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UVOD 

Otrok skupaj s starši prestopi vrata vrtca in takrat se začne njegova 

pot v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Kakšna bo njegova pot, je 

odvisno od njegovega razvoja, zato je ključno, da prepoznamo 

morebitna odstopanja, jih spremljamo ter se o njih pogovarjamo s 

starši, strokovnimi sodelavci in vodstvom. Težko je, ko ugotovimo, da 

so ta odstopanja velika. Sprašujemo se, kako naprej, na kakšen način 

otroku pomagati in kako prilagoditi delo v skupini. Iščemo različne 

načine, kako otroka vključiti v dejavnosti in dnevno rutino. Najtežji 

del je pogovor s starši. Sprašujemo se, kako jim razložiti in pomagati 

razumeti, da je njihov otrok drugačen.  

 

V nadaljevanju bo predstavljen pomen inkluzije, kako pomembno je 

sodelovanje med vsemi vpletenimi ter kako pomemben člen pri 

vključevanju otroka s posebnimi potrebami so lahko vrstniki, če jim 

to omogočimo.  

 

Ideja inkluzije  

Temelj ideje o inkluziji je omogočanje družbe, s spreminjanjem 

obstoječih in ustaljenih načinov delovanja, večjo participacijo in 

vključenost manjšinskih skupin, ki so bile doslej izključene oziroma 

tistih potisnjenih na rob družbenega dogajanja (Lesar, 2009c, str. 3).  

Rutar (2012) govori o ožjem in širšem poimenovanju inkluzije. Ožje je 

orientirano na inkluzijo otrok (oseb) s posebnimi potrebami, širše pa 

na inkluzijo, kjer zagotavljamo enake možnosti za vse otroke (osebe). 

Pravi, da je to ključna razdelitev, ki se je moramo zavedati pri začetku 

vzpostavljanja aplikativnih okvirov uresničevanja inkluzije (prav tam, 

str. 19). Pri inkluziji je pomembno, da si sprejet, nekam pripadaš in 

da si član določene skupnosti. Je torej prepričanje, da sta učenje in 

skupno življenje boljši vzgojno izobraževalni način, ki prinaša 

prednosti tako otrokom kot tudi strokovnim delavcem (Clement 

Morrison, 2008, str. 23). Inkluzijo lahko razumemo tudi kot obliko 

vključevalne prakse vseh otrok, ne le otrok s posebnimi potrebami. 

Inkluzija v vrtcih in šolah skrbi za optimalen razvoj vseh, saj se 

trudimo vključiti v proces odločanja vsakogar. Omogoča, da se v 

vzgojno-izobraževalne ustanove vključijo vsi otroci s svojimi 

individualnimi značilnostmi, interesi in posebnostmi, na drugi strani 

pa vrtec, individualne prilagoditve izobraževanja, omogoča vsakemu 

otroku v skupini. Za inkluzijo sta ključnega pomena pozitiven odnos 

do različnosti in drugačnosti ter razvijanje kulture, z iskanjem novih 

pristopov. Inkluzija ljudi med seboj povezuje in posega v področje 

duha (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010, str. 201).  

 

Kurikulum za vrtce  

Cilj kurikula je upoštevanje otrokovih in človekovih pravic ter 

upoštevanje različnosti in drugačnosti. Preko zagotavljanja 

enakovrednih pogojev za optimalen razvoj vsakega otroka in 

upoštevanje individualnih razlik v razvoju učenja se uresničuje preko 

uresničevanje načela enakih možnosti in upoštevanje različnosti med 

otroki. To pomeni širše in fleksibilno, vendar vseeno strokovno 
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zagotavljanje pogojev za občasno ali stalno vključevanje predšolskih 

otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca (Kurikulum, 

1999). Siraj-Blatchford in Vlarke (2010) poudarjata, da mora biti 

kurikulum poučen ter predvsem socialno interaktiven. Opara (2012) 

pravi, da dostopnost fleksibilne učno-vzgojne metode in fleksibilnost 

kurikula služijo kot ključ v kreiranju vrtca/šole za vse. Dovolj 

fleksibilen kurikulum zagotavlja možnost prilagajanja individualnim 

potrebam različnih otrok in stimuliranje vzgojitelja/učitelja, da išče 

različne načine in potri za upoštevanje možnosti in potreb vsakega 

posameznika. Pri uresničevanju inkluzije v vzgoji in izobraževanju ima 

kurikulum zelo pomembno vlogo. Kvaliteta vzgoje in izobraževanja 

ter dostopnost sta interakcijsko povezana, zato je potrebno 

kurikulum analizirati v sklopu termina inkluzija (prav tam, str. 78).  

 

Inkluzija v vrtcu  

Priporočljivo je, da se tudi otroci s posebnimi potrebami, najpozneje 

po tretjem letu otrokove starosti, vključijo v vrtce. To obdobje je 

namreč najprimernejše za prilagajanje otrok s posebnimi potrebami 

drugim vrstnikom in nasprotno. Potrebno pa je vedeti, da 

vključevanje v vrtec med druge vrstnike zahteva od vseh 

strokovnjakov intenzivno pedagoško, specialno, terapevtsko in 

psihološko delo z otrokom in njegovimi starši. Tukaj gre namreč za 

partnerski oziroma sodelovalni princip (Novljan, 2003).   

 

Stopnje in nivoji inkluzije v vzgojno-izobraževalnemu programu ne 

obstajajo. Prav tako ni delne inkluzije. Inkluzija je popolna namestitev 

otroka s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalni program 

(Novljan, 2001). Zelo pomembno je, da se otroka vključi v socialno 

skupino, kjer skozi interakcijo, prepoznavanje, posnemanje in 

drugačno dinamiko v skupini, hitreje razvija svoje sposobnosti in se 

uči nadomeščati primanjkljaje, ki jih ima. Za večino teh otrok je 

vključevanje med vrstnike najboljše okolje, predvsem kadar 

ugotovimo, da ima otrok posebne potrebe. Hitreje mu bomo 

prilagodili delo, okolje in pogoje, tudi če se postopek usmerjanja ne 

prične takoj.   

 

Otroke v postopke usmerjanja usmerjamo zato, da ugotovimo, kako 

jim pomagati, kakšne so njihove specifične potrebe in kako prilagajati 

delo ter organizirati okolje, da bi se čim uspešneje razvijali (Opara, 

2005, str. 28).  

 

Vrtec kot socialni prostor  

 Vrtec kot socialna mreža je za otroke zelo pomemben, saj je prostor 

odnosov z vrstniki in vzgojitelji, v katerem se izkazujejo zmogljivosti 

ter sposobnosti posameznika ter prostor različne vzgojno-učne 

interakcije. Vrtec ima, kot vsaka institucija, svoj ritem dela in 

življenja, svoj hišni red, način, kako vzpostavljati odnose med otroki 

in vzgojitelji, pravila … Otroci v vrtcu dobijo pomembna sporočila npr. 

kakšni so sprejemljivi načini odzivanja v različnih situacijah, kako 
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upoštevati pravila, socialne vzorce, kakšen je sprejemljiv odnos do 

avtoritete … Inkluzija pa je tudi prizadevanje za ugodno – ustrezno 

sožitje med otroci z namenom, da se zadovoljujejo tudi nekatere 

druge potrebe npr. po uveljavljanju, o varnosti, o priznanju … Kar je 

stvar skupine, kolektiva, oddelka kot socialne skupnosti. Pomen 

inkluzije je oblikovanje takšne kulture, da bodo otroci na otroka s 

posebnimi potrebami, druge veroizpovedi, jezika, socialno ogroženih 

družin, etnične pripadnosti rase itn. gledali kot na vse druge ali nase, 

pa čeprav je lahko zelo drugačen od njih. Če tega ne dosežemo, 

potem bo ostajala prikrita segregacija. Sprejetost otrok s posebnimi 

potrebami je ključ inkluzije; otrok mora doživljati občutke sprejetosti, 

potem se bo počutil tudi varno (Resman, 2003, str. 76–77). Socialne 

vrednote morajo biti pomembnejše od individualnih, kar je eno od 

bistvenih stališč inkluzivnega vrtca/šole. V ta namen je potrebno 

spodbujati socialne odnose med ljudmi, solidarnost, socialno 

odgovornost, kooperativnost. To so vrednote družbene prihodnosti, 

in treba jih je gojiti v vrtcu/šoli (Resman, 2001). Vključitev inkluzije v 

zgodnje otroštvo je idealno za začetek socialne kohezije. V 

inkluzivnem okolju to zgodnje obdobje v vsem otroškem življenju 

zagotavlja plodna tla za vlivanje empatije in občutka pripadnosti 

(Loughran, 2012).   

 

 

 

 

Empatija  

Otroci v otroštvu razvijajo več socialnih kompetentnosti in več 

socialnih interakcij. Razvija se sposobnost empatije, komuniciranja in 

skupnega reševanja problemov (Marjanovič Umek, 2004, str. 363).  V 

prvih dveh letih življenja se sposobnost empatije razvija in ostaja kot 

pomemben moralni motiv celo življenje (Marjanovič Umek idr. 2004, 

str. 273). Zelo pomembna je za gradnjo socialne interakcije. Je 

sposobnost vživljanja v občutke emocije drugega, ob tem pa je 

pomembno izražanje topline do komunikacijskega partnerja.   

  

Moralni razvoj se pri predšolskem otroku povezujemo z 

vzpostavljanjem stika z okolico. Razvijajo se kognitivne možnosti za 

razvijanje moralnega razsojanja in odločanja, ki jih z ustreznimi 

pedagoškimi pristopi lahko podpremo. Idealne so priložnosti, ko 

pride do takšnih in drugačnih konfliktov, ki pri otroku povzročajo 

stres in njihovega reševanja. Otrok je ob tem motiviran za učenje 

moralnega razsojanja in odločanja; kar se dogaja v realni situaciji, mu 

hkrati omogoča izkustveno učenje, ki ga otrok uporablja pri 

reševanju v drugih podobnih konfliktnih situacijah (Kroflič, 2001, str. 

19).   

 

Vloga vzgojitelja in vrstnikov 

Vzgojitelji v proces pomoči otroku s posebnimi potrebami vstopajo 

pri neposrednem vsakodnevnem delu z njimi, pri sodelovanju s starši 

in različnimi strokovnjaki. Od njih se zahteva več znanja, osebne 
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angažiranosti in izkušenj. Potrebujejo vso strokovno podporo, tako 

specialnih pedagogov in drugih strokovnih delavcev, ki otroka 

obravnavajo, kakor tudi različnih zunanjih sodelavcev, svetovalne 

službe vrtca, vodstvenih delavcev vrtca in ravnatelja vrtca.  

 

Temeljito morajo poznati karakteristike otroka s posebnimi 

potrebami in njegove sposobnosti, in s tem lahko vplivajo na 

otrokovo aktivnost in razvijajo otrokov interes za raziskovanje 

novega v okolici. Način vzgoje otroka s posebnimi potrebami je 

predvsem v tem, da bo znal znanje poiskati in uporabiti v življenju. So 

otrokovi zaupniki, zaupati pa morajo tudi v njegov razvoj, njegove 

sposobnosti. To je tudi temelj, da se lahko vživijo v otroka in ga 

spodbujajo, mu nudijo strokovno in osebno pripravljenost za otroka, 

predvsem pa z refleksijo lastnega dela pomagajo otroku pri razvoju. 

Zelo odgovorna, ampak občutljiva naloga vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljem je priprava drugih otrok in staršev na vključitev otroka s 

posebnimi potrebami. Primerno klimo za sprejetje otroka in 

nadaljnje sožitje s skupino, v katero je otrok vključen, ustvarjajo z 

lastnim zgledom in vplivom (Kastelic idr., 2010). 

 

Resman (2003) pravi, da je za uspešno inkluzijo pomembnejša kot 

vzgojiteljeva neposredna pomoč, medsebojna pomoč in drža otrok, 

kar pa ne pomeni, da je vzgojiteljeva vloga samo postranska. Sama 

od sebe se bo pozitivna interakcija med otroki še posebnimi 

potrebami in ostalimi otroki težko vzpostavila. Trdi, da uspešne 

inkluzije ne bo brez usposobljenega motiviranega in stimuliranega 

vzgojitelja. Inkluzija je stvar usposabljanja vzgojiteljev za oblikovanje 

ustrezne socialne ekologije, stvar njihove pedagoške strategije in 

stila dela; pripravo oddelka otrok, kolegov in staršev za sprejem in 

inkluzijo otrok s posebnimi potrebami; njihovih kompetenc za 

mentorsko vodenje oddelka. Vzgojitelj mora biti pripravljen in  

sprejemati končne odgovornosti za otroke s posebnimi potrebami.  

 

Primanjkljaje v socialnem razvoju se zmanjšuje s sprejemanjem 

otroka takšnega, kakršen je, z ustvarjanjem situacij, v katerih bo 

pridobival ustrezne socialne izkušnje, razvijal in bogatil socialne 

veščine in si na pozitiven način utrjeval svoj položaj med vrstniki, 

vključenost, doživljal sprejetost, osebno pomembnost in varnost. 

Pozitivni učinki se kažejo tudi pri skrbi za vrstnike, mlajše, šibkejše, 

predvsem če je pri tem uspešen in če dobi za to primerno priznanje 

itd. Primanjkljaji na kognitivnem področju se zmanjšujejo z 

razvijanjem vseh možnih oblik osebne ekspresije – intenzivnejšim 

spoznavanjem narave in družbe, z bogatenjem besednega zaklada, z 

razvijanjem morebitnih talentov za ritem, glasbo, likovno 

ustvarjanje, ples (Čas, idr. 2003, str. 36). 

 

Rezultati Lebaričeve in drugih (Lebarič idr., 2006, str. 117) kažejo, da 

je razumevanje drugih zelo pomemben dejavnik pri socialni 

integraciji otrok s posebnimi potrebami. Nekateri otroci, brez 

komunikacijskih zmožnosti, z željo po socialnih interakcijah in 
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sodelovanju, se lahko poslužujejo drugačnega, konstruktivnega 

delovanja v skupini. Vživeti se skušajo v občutke vrstnikov, vrstnike 

želijo razumeti, kažejo interes zanje in so jim pripravljeni pri skupnih 

dejavnostih narediti kakšno uslugo (opraviti delo namesto njih ipd.).  

 

Sodelovanje strokovne skupine  

Kot meni Clement Morrisonova (2008), je pri obravnavi otrok s 

posebnimi potrebami najučinkovitejši timski pristop. Delo s temi 

otroki nemalokrat povzroči veliko stisk strokovnim delavcem. 

Zaskrbljeni so, ker niso tako uspešni, kot bi želeli. Večkrat se pojavi 

občutek pomanjkljive usposobljenosti, neučinkovitosti ali 

preobremenjenosti, ali pa občutek, da kljub temu, da delajo vse, kar 

je v njihovi moči, otrok ne napreduje. Strokovni delavci, pri katerih se 

pojavijo take stiske, čutijo olajšanje, ko se zavedo, da imajo podporo 

strokovnih sodelavcev in tako s timskim pristopom dosegajo boljše 

rezultate.   

 

Kot navajajo Kus, Leskovec in Pesan (2006), je strokovni tim 

imenovan iz strani ravnatelja. Sestavljajo ga strokovni delavci, ki 

bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa. 

Timsko delo je nujno zaradi organizacije dela, prilagoditev in 

usklajevanja. Člani tima so prav tako starši, ki jim je potrebno 

predstaviti individualiziran program načrtovan iz strani vsakega 

izvajalca za svoje strokovno področje, ki ga tudi podpišejo. Zelo dobro 

je, da upoštevamo njihove predloge ter da z njimi navežemo zaupljiv 

in prijeten stik in odnos. Sodelovanje staršev v timu je odvisno od 

njihovih sposobnosti, uvida problema in njihovih pričakovanj.   

 

Lastne izkušnje v povezavi s teorijo 

Ob prvem stiku z otrokom s posebnimi potrebami je prisoten strah, 

nemoč, vprašanja na katera si ne znamo odgovoriti. Vprašanja kako 

otroku pomagati, da se bo vključil v skupino, kako pomagati staršem 

in kako pomagati sebi. Ob prvem stiku z otrokom s posebnimi 

potrebami ne veš, kako postopati, kako na primanjkljaje, ki jih otrok 

ima, opozoriti starše. Ne veš, kako pripraviti dokumentacijo, kakšne 

cilje si lahko zastaviš, ker otroka ne poznaš. Vse se spremeni, ko otrok 

dobi dodatno strokovno pomoč. S pomočjo strokovnih sodelavcev, 

specialne pedagoginje, svetovalne delavke in vodstva se pričneš 

zavedati, kako pomembno je v takšnih primeri sodelovanje. 

Predvsem so izvajalci dodatne strokovne pomoči tisti, ki lahko s 

svojim znanjem in nasveti pokažejo drugačno pot pri reševanju 

določenih problemov ter odgovorijo na marsikatero vprašanje. 

Pomembno je, da je kontakt z njimi konstanten, da se morebitne 

težave rešuje sproti in da se dogovarja o načinu dela za naprej.  

 

Pri vključevanju otroka s posebnimi potrebami v skupino imajo zelo 

veliko vlogo njegovi vrstniki. V mojem primeru je bil ta korak ključen, 

saj so bili moji pomočniki v situacijah, ko otrok ni želel sprejeti 

pomoči odraslega. Otroku so pomagali pri oblačenju, obuvanju, hoji. 

Učili so ga pravilne izgovorjave besed, ga spodbujali. Pomagali so mu 
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celo pri hranjenju in bili ključni pri odvajanju otroka od plenic, saj so 

ga vodili do stranišča. Veselili so se vsakega njegovega napredka in 

ga bodrili ob vsakem padcu. Ključni so bili tudi pri reševanju 

konfliktov, saj so sledili navodilom odraslega in jih prenašali v 

situacije z otrokom s posebnimi potrebami. Pomembno je, da je 

otrok v skupino vključen enakovredno v dnevno rutino in v vse 

dejavnosti, ki so prilagojene njegovim zmožnostim.  

 

Sodelovanje s starši je v vsakem primeru drugačno. Pomembno je, da 

smo previdni pri izbiri besed, načinu komunikacije in da smo jim v 

stalno oporo, saj jo potrebujejo. Težko je opazovati njihovo nemoč in 

včasih razočaranje, ampak spodbujati jih moramo k pozitivnemu 

razmišljanju in iskanju novih rešitev v dobrobit njihovega otroka. V 

primeru, ko se starši ne strinjajo z našimi ugotovitvami in opažanji, je 

ključnega pomena sodelovanje s svetovalno delavko in vodstvom. 

 

Na koncu je najbolj pomembno otrokovo počutje. Če se v vrtcu 

počuti sprejetega in je obdan z ljudmi, ki ga spodbujajo in bodrijo, bo 

njegov napredek zagotovo uspešnejši. Žal tega ne moremo vedno 

doseči, saj ima vsak otrok drugačne potrebe. Dosežemo pa lahko, da 

bodo njegovi vrstniki znali sprejemati drugačnost in bodo sposobni 

empatije. 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

V članku je predstavljen teoretični del inkluzije v predšolskem 

obdobju, ki sem ga povezovala z nekaj svojimi izkušnjami. Ob stiku z 

otroki s posebnimi potrebami sem ugotovila, da so si med seboj zelo 

različni. Čisto vsak potrebuje drugačen pristop in čisto vsak nam 

postavlja drugačne izzive. Ključno je, da vzgojitelji povezujemo 

celoten krog tima, ki deluje v dobrobit otroka in se zavedamo, kako 

velika je naša vloga.  

Menim, da je ideja inkluzije pozitivna za otroke s posebnimi 

potrebami, saj jim omogoča vključevanje v vzgojno-izobraževalni 

sistem in kot pravi Morrison (2008, str. 23), pri inkluziji je 

pomembno, da si sprejet, nekam pripadaš in da si član določene 

skupnosti. Je torej prepričanje, da sta učenje in skupno življenje boljši 

vzgojno izobraževalni način, ki prinaša prednosti tako otrokom kot 

tudi strokovnim delavcem. 
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Bivanje na prostem 
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Povzetek: V vrtcih Brezovica smo si bivanje na prostem postavili kot 

prednostno nalogo. Otrokom smo želeli omogočiti več usmerjenih 

dejavnosti tudi v zunanjem okolju. Zadali smo si nalogo, kako 

dejavnosti, ki smo jih do sedaj izvajali v igralnicah prenesemo na 

prosto. Opisala sem nekaj dejavnosti, ki smo jih uspešno prestavili iz 

igralnice na zunanje površine vrtca, v gozd, na travnik ... Vseeno pa 

ob vodenih dejavnostih ne smemo pozabiti na prosto igro, ki je za 

otrokov celostni razvoj zelo pomembna. Zunanje okolje je polno 

spodbud z neskončnim številom materiala in pripomočkov za igro. 

Pomembno je, da s svojim delom dobro seznanimo tudi starše, da so 

pri delu z njihovimi otroki naši zavezniki in z nami sodelujejo, saj 

vedo, zakaj je pomembno, da smo veliko zunaj in smo včasih tudi 

umazani.  

 

Ključne besede: bivanje na prostem, igra, gozd 

 

Abstract: We made a decision in Kindergarten Brezovica - spending 

time outdoors is a priority. We wanted to enable children to have 

more focused activities in the outdoor environment. We have set 

ourselves a task - transferring some of the activities that we have 

been working on inside, to the outdoors. In the article, I am 

describing some of the activities that we have successfully moved 

from the playroom to the outdoor areas of the kindergarten. To the 

forest, to the meadow... However, doing this, we can not forget 

about free play, which is very important for a child's overall 

development as well. The outdoor environment is full of stimulation 

with an endless number of materials and play accessories. It is 

important that while doing this we inform parents. Them, being well-

informed means we can build a trusted bond between us, where 

parents are now our allies and can cooperate well on daily basis. 

Cooperating with parents is important. Them being well informed, 

also means they will understand why sometimes a child simply 

comes home dirty. 

  

Keywords: spending time outdoors, play, woods 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:urska.cuden@gmail.com


 

93 
 

UVOD 

Kot vrtec imamo z našo lokacijo idealne pogoje za bivanje na 

prostem. Okoli nas je veliko travnikov, makadamskih poti, na katerih 

sem in tja srečamo kakšen traktor, gozd, ki nam omogoča različne 

poti in kotičke, kjer lahko preživljamo naše dopoldneve. Zunanje 

okolje nam omogoča številne načrtovane in spontane dejavnosti, v 

katerih so otroci vključeni in jih soustvarjajo. Današnje otroštvo je 

drugačno od tistega, ki sem ga imela sama. Vse preveč so otroci 

priklenjeni pred ekrane vseh vrst. Na drugi strani pa trpi bivanje na 

prostem, igra v gozdu, na dvorišču, na travniku. Corona časi so to 

krizo le poglobili.  O tem govori tudi Sue Palmer (2015, str. 67): »Eden 

od stranskih učinkov tehnološke revolucije, ki se kaže pri mnogih 

otrocih, je zamenjava starih igralnih dejavnosti (tekanje, plezanje, 

igra vlog, ustvarjanja, deljenja) s samotarskim, sedečim življenjskih 

slogom pred zasloni.« Vrtec je eden od členov v verigi, ki otrokom 

lahko pokaže svet izven ekranov in risank, ki je še bolj pisan, če si 

dovoliš vstopiti vanj in ga spoznati. Pomembno pa je, da znamo 

pozitivne vidike bivanja na prostem predstaviti tudi staršem. Otroci v 

vrtcu veliko časa preživijo na prostem, ta čas je po večini namenjen 

prosti igri, premalo pa izkoriščen za učenje, ki bi ga lahko iz igralnice 

nadaljevali tudi zunaj. Temu smo se posvetili, nikakor pa nismo 

zanemarili proste igre.  

  

 

 

Pomen zunanjega okolja za predšolske otroke 

Stik z naravo je vse bolj omejen. Vrtci so kraj, kjer otroci preživijo 

veliko časa in imamo priložnost, da otroke ponovno povežemo z 

naravo in s tem ustvarimo pogoje, da bodo nove generacije 

spoštovale naravo (Dolenc, Orbanič, 2022). Pomembna zunanja 

površina, na kateri se zadržujemo med bivanjem na prostem, so 

igrišča. Igrala na njih so varna, opremljena z podlogami, ki ublažijo 

padce. Vseeno pa v vsej svoji raznolikosti še vedno ne dosegajo 

potenciala, ki ga ima za razvoj otrokovega gibanja naravno kolje kot 

je npr. gozd, kjer se otroci srečujejo z različnimi gibalnimi izzivi, 

spremljajo rastlinje, živalski svet okoli sebe (White in Stoecklin, 

2008). Zato je pri načrtovanju dejavnosti na prostem potrebno poleg 

igrišča vključiti tudi površine izven vrtčevske ograje, pomembno pa 

se mi zdi tudi, da igrišča ne izkoristimo samo za igro na igralih, ampak 

nam s svojimi zelenimi površinami ponuja precej več. Bivanje na 

prostem omogoča otroku, da je gibalno bolj aktiven kot v igralnici. 

Predšolsko obdobje predstavlja temelj gibalnega razvoja otroka. 

Preko gibalnih dejavnosti otrok spoznava svoje telo in njegove 

zmožnosti, ob tem doživlja ugodje in pridobiva na pozitivni 

samopodobi. Gibalna dejavnost je povezana z vsemi področji razvoja 

otrok. Vpliv aktivnosti v naravi, v zgodnjem otroštvu, pa ima po 

mnenju Palmerjeve (2015) tudi dolgoročne prednosti, saj imajo ti 

otroci boljše možnosti, da bodo razvili zdrav, aktiven življenjski slog, 

ko bodo odrasli. Poleg gibanja v naravi je tu še učenje otroka, saj sta 

to dve področji, ki sta med seboj neposredno povezani (Hojs, 2014).  
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Z bivanjem na prostem v otroštvu razvijemo odnos do narave. Otrok 

z bivanjem v naravi spontano gradi svoj odnos do nje, tega se mu 

kasneje v življenju ne bo potrebno učiti, saj je do nje razvil empatijo 

in povezanost z njo tudi ko odraste (Hojs, 2014). To je ena izmed 

pomembnih stvari, s katero lahko otroke opremimo v predšolskem 

obdobju.  

 

Zunaj otrokom omogočamo tudi konkretne izkušnje v realni situaciji. 

Dejstvo je, da nobena razlaga, film, slika ali kako drugače pripravljena 

umetna situacija v igralnici otrokove pozornosti ne pritegne tako 

močno kot konkretno dogajanje zunaj, v naravi, v okolju, na cesti, 

pred vrtec, na igrišču … (Širec, 2010).  Zakaj bi se učili o jeseni  in 

jesenskih plodovih v igralnici, kamor tako radi prinašamo cele košare 

naravnega materiala. Ali nebi bilo bolj pristno, da se dobro obujemo, 

oblečemo in jo mahnemo v gozd, na polje, na kmetijo in stvari 

raziščemo skupaj: iščemo material, ga tipamo, poimenujemo, 

prenašamo, razvrščamo … In vse to je precej bolj pristno zunaj, v 

naravnem okolju, v sam proces učenja pa so bolj aktivno vključeni 

tudi otroci, saj sami nabirajo, raziskujejo, stvari jim niso servirane na 

pladnju ob naši razlagi. Raziskujemo skupaj z njimi. Povsod, kjer se 

znajdemo, se nekaj dogaja, in to je tista prava motivacija za učenje, 

če jo seveda vidimo, izkoristimo in načrtujemo (Širec, 2019). V naši 

okolici je priložnosti za učenje neskončno. Pomembno je, da smo 

odprti, jih opazimo, nanje nas velikokrat opozorijo prav naši mali 

raziskovalci. Bivanje na prostem podpira zdrav in dejaven življenjski 

slog, otrokom ponuja možnost za svobodo in fizično aktivnost, 

pospešuje občutek zaupanja vase in občutek dobrega počutje, 

ponuja veliko možnosti za urejanje medsebojnih odnosov otrok, 

spodbuja učno zmogljivejše otroke, spodbuja razvoj otrokovega 

mišljenja, otrokom omogoča razvijanje ustvarjalnosti in 

samostojnega reševanja problemov, pomaga jim razvijati domišljijo,  

komunikacijske spretnosti, otrokom ponuja tesen stik z naravo, stik z 

vremenskimi spremembami in spremembami povezanimi z letnimi 

časi (Širec, 2010).  

 

Dejavnosti v igralnici na prostem 

V skladu s prednostno nalogo, da bi letošnjem šolskem letu na prosto 

preselili dejavnost, ki smo jo do sedaj vedno izvajali v igralnici, sva s 

sodelavko izbrali praznovanje rojstnih dni. Nabor dejavnosti, ki smo 

jih začeli izvajati zunaj, pa je bil vedno daljši, saj sva v bivanju na 

prostem in izvajanju dejavnosti našli številne prednosti. Že pretekla 

leta smo bili skupina, ki smo veliko časa preživeli na prostem, sedaj 

pa sva preživljanje časa izven igralnice še malo bolj osmislili z 

dejavnostmi iz vseh kurikularnih področji. Igralnico smo vsaj enkrat 

na teden zapustili takoj po zajtrku in celotno dopoldne preživeli na 

prostem. Vedno je bil z nami nahrbtnik, v katerem ni manjkala 

malica, prva pomoč in material za dejavnosti, ki sva jih s sodelavko 

načrtovali za tisti dan. Dejavnosti na prostem smo izvajali v vsakem 

vremenu in vsakem letnem času. V celotnem šolskem letu je bil 

morda kašen dan, ko sva presodili, da razmere niso primerne za 
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bivanje na prostem. Vse ostale dni smo se mi prilagodili vremenu z 

ustrezno opremo. Naša rojstnodnevna torta je bila narejena iz 

naravnega materiala in je v nahrbtniku potovala z nami na različne 

konce na prostem. Kje bomo praznovali rojstni dan, je izbral 

slavljenec: igrišče vrtca, različni kotički v gozdu, na travniku, ob 

sprehajalnih poteh. Rojstni dan smo zunaj praznovali v vsakem 

vremenu, še posebej so se otroci zabavali ko smo oblekli dežne plašče 

in med kapljicami in po lužah zaplesali rojstnodnevni ples. Preko 

fotografij (za vsako leto ena) in opisov, kaj se je pri določeni starosti 

dogajalo (to so uredili starši doma), smo prišli do četrte svečke na 

torti. V prihodnjem šolskem letu bova praznovanja ohranili, otroci pa 

bodo torto slavljencu, iz naravnega materiala, naredili vsakokrat na 

novo, saj sva ugotovili, da so pri kreiranju z naravnim materialom 

izredno ustvarjalni. Naravno okolje je široko polje ustvarjalnosti, vpliv 

na kreativnost otrok (Hojs, 2014).  Otroci so se praznovanja veselili, 

dobili so možnost soustvarjana svojega dne. Nihče si ni izbral 

praznovanja v igralnici, kljub temu da je bila to tudi možnost.  

 
Slika 1: Praznovanje rojstnega dne na prostem 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 2: Praznovanje rojstnega dneva na prostem v deževnem vremenu 

Vir: Lasten 

 



 

96 
 

Ob dejavnosti, ki jih izvajamo na prostem, pomislimo najprej na 

področje gibanje, vendar sva zunaj izvajali dejavnosti iz čisto vseh 

področji kurikula, kot tudi dejavnosti dnevne rutine: malica v vseh 

letnih časih (otrokom je bila najbolj všeč zimska malica na snegu), 

počitek na prostem (na igrišču vrtca, v gozdu) , likovna ustvarjanja v 

gozdu in na igrišču, socialne igre, učenje in prepevanje pesmic in 

deklamacij med sprehodi v naravo, lutkovne predstave v gozdnem 

gledališču, naravoslovni poizkusi, rajalne igre, pustovanje, obisk 

policista, gasilcev, pustovanje na prostem, gibalni poligoni v naravi in 

na igrišču ... Pri vseh dejavnostih na prostem se nama je obneslo, da 

sva otrokom pustili nekaj časa za divjanje in prosto igro, potem sva 

jih lažje pritegnili k dejavnosti. Na igrišču sva ob igri na igralih 

otrokom vedno ponudili tudi načrtovano dejavnost. Otroci so se ji 

pridružili po želji. Dejavnosti so bile tekom šolskega vedno bolj 

obiskane. Otrokom sva se na ta način lahko bolj individualno 

posvetili.  

 
Slika 3: Zimska malica na prostem 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 4: Počitek na prostem 

Vir: Lasten 

 

Naša igralnica na prostem je zares ogromna: igrišče, poljske poti, 

gozd, neskončni travniki, obrežja grabnov, športna ploščad, urejene 
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sprehajalne poti v našem kraju, še dodatno pa smo jo razširili s 

pomočjo avtobusa in raziskovali arboretum in slovensko obalo. 

Vsako leto, ko so otroci starejši pa naša igralnica na prostem postaja 

vse večja, saj so otroci vedno bolj vzdržljivi in lahko hodijo na daljše 

sprehode, ki nam omogočajo znova in znova nova raziskovanja. 

 

Naš najljubši kotiček na prostem je gozd 

Največ časa na prostem smo gotovo preživeli v gozdu. Bližje vrtcu je 

gozd, ki ga poimenujemo Gulč. Z letošnjim letom pa nam je, zaradi 

izgradnje pločnika, postal dostopen tudi drugi gozd, za katerega smo 

dolgo izbirali ime. Na koncu se je najbolj prijelo drugi Gulč. Otroci so 

največkrat izbrali gozd kot naš prostor za igro, raziskovanja in 

dejavnosti na prostem. Sami so si uredili igralnico na prostem, kjer so 

se največkrat igrali igro vlog (bili so zagnani delavci), premagovanje 

naravnih ovir, konstruiranje iz naravnega materiala. Skoraj vedno pa 

jim je bil na voljo tudi kotiček, ki sva ga ustvarili s sodelavko, kjer so 

se lahko preizkusili v dejavnostih iz različnih kurikularnih področij.  

 

V gozdu so se dobro počutili prav vsi otroci. Saj gozd, z razliko od 

športnih dejavnosti, je gozdna pedagogika namenjana in primerna za 

vse otroke ne glede na značaj, temperament, njihove navade, gibalne 

sposobnosti, predznanje ali morebitne ovire v razvoju (Hojs, 2014).  

Vse kar nam gozd da lepo opiše Kaplja (2017, str. 8):  

 V gozdu se krepi domišljija, ki jo dandanes med otroci 

primanjkuje. Tam potihne hrup                                               frekvence 

ponorelega sveta, pozornost se umiri in tam se rojevajo sanje ter 

krepi pogum da jih uresničimo. Tam se premagujejo strahovi in 

nastajajo vedno nove zgodbe. Gozden zgodbe. Tale srčne, prijazne 

in vzpodbudne. Take s katerimi ustvarjamo lepši svet! 

 

 
Slika 5, 6: Igra v gozdu 

Vir: Lasten 

 

Pomen proste igre 

Poleg usmerjenih dejavnosti, pa sva na prostem velik poudarek dali 

tudi prosti igri. Zunanji opazovalec bi morda lahko rekel, da so otroci 

v prosti igri prepuščeni sami sebi in da strokovni delavci med tem 

časom počivamo. Pa je trditev zmotna, v ozadju proste igre je veliko 

več. Ob opazovanju igre kot strokovni delavci aktivno spremljamo 

skupinsko dinamiko in smo hkrati pozorni na vsakega otroka. Prosta 

igra je pomembno orodje za razvoj izpopolnjenih in srečnih otrok, saj 

ima dragocen pomen že sama po sebi, ne da bi pri tem imela nek 
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končen cilj. Kar se otroci naučijo med igro, se ne da vedno izmeriti, je 

pa nadvse pomembno: uči se socialnih spretnosti, obvladovanje 

čustev, spoprijemanje s stresom in premagovanje težkih okoliščin 

(Dissing Sandahl, 2019). Ne smemo pa pozabiti naše vloge, da 

otrokom zagotavljamo varnost in jih smiselno usmerjamo, posegamo 

v njihovo igro, če je to potrebno. Otroška prosta igra je kompleksen 

koncept, ki se izmika natančni definiciji, vendar je otroška igra 

običajno prijetna, samomotivirana, domiselna, ne ciljno usmerjena, 

spontana, aktivna in brez pravil, ki jih vsiljujejo odrasli. Kakovostna 

igra vključuje celotnega otroka: grobo motoriko, fino motoriko, 

čutila, čustva, intelekt, individualno rast in socialno interakcijo 

(White, Stoecklin, 2008). Igranje na prostem je zelo pomembno, saj 

pri tem ne gre zgolj za igro ampak za učenje. Otroci se v predšolskem 

obdobju bolje učijo skozi prosto igro in raziskovanje (White in Stock, 

2008). Otroci so bili pri svoji igri izredno kreativni, razvijali so 

medosebne odnose, reševali konflikte (precej boljše kot v igralnici). 

Konfliktov je bilo na prostem manj kot v igralnici. V igralnici npr. ni 

bilo dovolj orodja za vse otroke, igra je bila hitro preglasna. V gozdu 

je bilo kladiv, izvijačev in žag neskončno (naravni material).  Vsak 

otrok je imel na prostem več prostora zase, za umik in gibanje, na 

prostem je bila precej manjša glasnost kot v igralnici, kjer je bila 

včasih že zares moteča. Zunaj otroci niso opozarjali na glasnost, v 

igralnici pa so nanjo opozorili večkrat. Igra na prostem je bila precej 

bolj mirna in je trajala dlje časa, manj je bilo menjava aktivnosti.  

 
Slika 7: Igra na prostem: sodelovanje, gibanje, raziskovanje 

Vir: Lasten 

 

Sodelovanje s starši 

Dolenc Orbanić (2022) navaja nekaj pasti bivanja na prostem, na 

katere moramo biti pozorni: vreme, izpostavljenost umazaniji in 

prahu, nevarnost poškodb, pikov, stroški s prevozi, več časa za 

načrtovanje dejavnosti, normativi in standardi. Na vse te stvari 

moramo biti kot vzgojitelji pozorni in njih pripravljeni. Izrednega 

pomena pa se mi zdi, da z njimi seznanimo tudi starše. Ena takih 

priložnosti so roditeljski sestanki, na katerih je zelo pomembno, da 

staršem predstavimo, kako bo potekalo naše bivanje na prostem, kaj 

bodo otroci potrebovali (ustrezna obutev in obleka), soočiti pa jih je 

treba tudi z morebitnimi praskami in umazanimi čevlji otrok. 

Pomembno je, da skupaj z njimi naredimo dogovor, kako bomo 

preživljali naše dopoldneve in jim strokovno razjasnimo morebitne 

skrbi in pomisleke. Beležimo namreč izjemen porast starševskih 

strahov, ki so pripeljali do omejevanja otrokovih fizičnih dejavnosti, 
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njihove igre in svobode, da se potikajo izven zidov doma, šole in 

drugih nadzorovanih okolij (Palmer, 2015).  

 

Staršem moramo povedati, da je učenje na prostem enakovredno 

učenju v igralnici, da bodo otroci od tega imeli več in da ne hodimo 

zgolj na sprehode, ampak se tam tudi učimo, saj nam okolje ponuja 

vedno nove učne priložnosti . Otroške dejavnosti na prostem se 

razlikuje od tiste v notranjosti. Otrokom je omogočeno več čutnih 

izkušenj, večji igralni prostor jim omogoča, da so glasnejši, imajo več 

svobode pri gibanju, ki pa je njihova temeljna potreba, lahko so bolj 

kreativni, za njih je manj omejitev kot v zaprtih prostorih. Umazani 

čevlji in obleke pa so konec koncev spet dober poligon za učenje 

samostojnosti: otroci se morajo preobleči, poskrbeti, da umazana 

oblačila vzamejo domov, si očistiti čevlje (to naredimo včasih skupaj 

v vrtcu, včasih jih to opravilo čaka doma, k temu spodbujamo tudi 

starše). Pomemben se mi zdi tudi zgled. Če bomo mi kot vzgojitelji, ki 

smo otroku pomembni, uživali na prostem v vsakem vremenu in 

vsakih pogojih, bomo to prenesli tudi na otroke. Na nas je, da otroku 

to predstavimo kot nekaj zanimivega in za nas koristnega. 

Neposredno preko otrok prenašamo to tudi na starše in družine 

naših otrok in tudi njih spodbujamo, da preživijo čim več časa na 

prostem in v naravnem okolju.  

 

Letošnji roditeljski sestanek sva, v skladu z našo prednostno nalogo, 

izpeljali na prostem. Nov način izpeljave je bil dobro sprejet med 

starši, vzdušje pa je bilo bolj sproščeno in prijetno kot v igralnici ali 

sejni sobi, kjer sva do sedaj izvajali roditeljske sestanke.  

 

ZAKLJUČEK 

Pomembno je, da dejavnosti na prostem vzgojitelji načrtujejo in jih 

smiselno povezujejo med različnimi področji kurikula. Naša zunanja 

okolica nam ponuja neštete priložnosti za učenje in pomembno je, 

da to izkoristimo. Poskrbeti moramo za varno okolje in biti 

pripravljeni, tako vzgojitelji in starši, na umazana oblačila in prasko 

sem in tja. Gotovo pa bomo nagrajeni s srečnimi, nasmejanimi, 

vedoželjnimi in raziskovalnimi otroci. Bivanje na prostem nam nudi 

veliko možnosti za aktivno učenje. Ne smemo pozabiti na moč igre, 

ki je otrokova razvojna potreba, saj se otrok v predšolskem obdobju 

najlažje uči skozi igro, ki je sijajno orodje za celostni razvoj otroka. 

Prevečkrat pa je igra na prostem, zaradi lastnih strahov (staršev), 

omejena. Naša naloga je, da otroke učimo varnega obnašanja na 

prostem, vseeno pa jih ne omejujemo preveč. Pri izvajanju dejavnosti 

ne smemo pozabiti na ustrezno opremo, oblačila in obutev. 

Pomembno je, da s tem seznanimo starše že na uvodnih roditeljski 

sestankih. Bivanje na prostem otrokom ne omogoča samo 

spoznavanja narave in njenih zakonitosti, ampak spoznavajo tudi 

sebe in odnos do drugih. Z bivanjem na prostem otrokom približamo 

naravo in jim predstavimo prednosti, ki nam jih svet okoli nas ponuja, 

hkrati pa gradimo otrokov pozitiven odnos do narave, ki ga bo 

prenesel v svoje odraslo obdobje. Naša okolica nam ponuja pestro 
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igralnico z neskončnimi številom izzivov in materialov. Izkoristimo, 

kar nam je dano!  
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Doživljanje narave z vsemi čutili 
 

ŠPELA DEŽELAK, dipl. vzg. 

spela.dezelak@vrtec-sevnica.si 

 

Povzetek: V Vrtcu Ciciban Sevnica smo se vključili v projekt Gozdna 

pedagogika. Vzgojno izobraževalni proces se je iz igralnic selil na 

prosto – v gozd, na travnik, ob potok, reko … Namen projekta je bil, 

da se otroke poveže z naravo, da bi si pridobivali izkušnje in 

spoznanja o svetu preko gibanja ter s pomočjo vseh čutil (okus, sluh, 

tip, vid in vonj). V različnih letnih časih in vremenskih razmerah jim je 

bilo omogočeno, da so bili v naravnem okolju sproščeni, ustvarjalni 

in inovativni. Skozi prepletajoča se področja dejavnosti iz Kurikuluma 

so opazovali, raziskovali, spoznavali in doživljali naravno okolje. V 

prispevku je predstavljeno, kako bivanje in raziskovanje v naravi 

pozitivno vpliva na otroke ter dejavnosti, skozi katere smo raziskovali 

naravo s pomočjo svojih čutil.  

 

Ključne besede: narava, gozd, čutila, igra, otrok 

 

Abstract: Ciciban Sevnica kindergarten took part in a project called 

Forest pedagogics. The educational process moved from playrooms 

to the outer area – into the forest, to the meadow, to the stream, or 

to the river …The purpose of the project was to connect children with 

nature. Additionally, children also gained experience and knowledge 

of the world through movement and through senses (taste, hearing, 

touch, vision, and smell). Different seasons and weather conditions 

enabled children to be relaxed, creative, and innovative in their 

natural environment. They could observe, explore, learn, and 

experience natural environment through intertwined areas of 

activity from the Curriculum. The article presents how living and 

exploring the nature has a positive impact on children. It also gives 

examples of the activities used to explore nature with all five senses. 

 

Keywords: nature, forest, senses, game, child 
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UVOD 

Glavni del izvajanja dejavnosti na prostem je bil v jesenskih in 

pomladanskih mesecih. Bližnja in daljna okolica vrtca nam je dala 

veliko možnosti izvajanja dejavnosti. Najpogosteje smo odšli v gozd, 

na gozdno jaso in na travnato igrišče vrtca. Kljub vključenosti v 

projekt Gozdna pedagogika, se nismo opredelili samo na dejavnosti 

s področja gozdne pedagogike, ampak sva se strokovni delavki trudili, 

da so se na prosto prenesle tudi druge dejavnosti iz različnih področij 

dejavnosti po Kurikulumu. Za to sva se odločili iz razloga, da 

dandanes otroci premalo časa preživijo na prostem in se premalo 

gibajo. Zaznali pa sva tudi, da so otroci zunaj veliko bolj sproščeni, 

ustvarjalni, večkrat v vlogi opazovalcev in raziskovalcev ter da ne 

prihaja tako pogosto do konfliktov kot pri dejavnostih, ki potekajo v 

zaprtih prostorih. Otroci so se tako imeli možnost povezati z naravo 

in jo doživeti z vsemi svojimi čutili, kar pa je bil tudi namen projekta. 

 

Pozitiven vpliv bivanja in raziskovanja v naravi 

Čas preživet na prostem je bistveno bolj kvaliteten kot čas preživet v 

notranjih prostorih. Naravno okolje vpliva pozitivno na telesni, 

čustveni in intelektualni razvoj otrok ter na njihovo zdravje (Györek, 

2014). Otroci so v naravnem okolju aktivni in soudeleženi raziskovalci 

tudi lastnih dejanj in občutkov. Narava, ki se nenehno spreminja, 

otroka ves čas izziva in ga uči odgovornosti do sebe in drugih ljudi. 

Redni obiski gozda, polj, travnikov pa niso dobri samo za razvoj otrok, 

ampak tudi za naravo. Otroci, ki bodo pogosto bivali v naravi, bodo 

imeli do narave pozitiven odnos tudi kot odrasle osebe (Vilhar, 2019). 

V naravi se otroci dobro počutijo, veliko se smejejo, so srečni, veliko 

se gibajo, pridobivajo izkušnje na senzornem področju, izboljšujejo 

se jim kognitivne sposobnosti in vse komponente pozornosti, veča se 

socialna kohezija, manj je agresivnosti, stresa, otroci so bolj 

motivirani za učenje, bolj so čustveno odzivni in stabilni. Kreativna 

igra je najbolj kvalitetna zunaj. Otroci si igro svobodno izbirajo, 

vključuje raziskovanje z vsemi čutili, reševanje problemskih situacij in 

domišljijo, otroke pa spodbuja k prevzemanju tveganja (Györek, 

2014). Če bomo dali otrokom priložnost, bodo na prostem odkrivali 

vznemirljive in čudežne stvari. Odrasli smo tisti,  ki si moramo vzeti 

čas za postanek in raziskovanje. Otroci imajo radi tišino na posebnih 

mestih, poležavanje in poslušanje petja čričkov in opazovanje brzic v 

potoku (Danks, 2007). Naravno okolje je s čutnimi zaznavami idealno 

spodbudno okolje za raziskovanje in razvoj vsej področij: gibanja, 

matematike, umetnosti, narave in družbe. Veliko vlogo pa ima tudi 

pri razvoju socialnih veščin, radovednosti, samozavesti, 

samozaupanja, čustvene odpornosti in odgovornosti.  

 

Raziskovanje narave s čutili 

Otrokov svet se gradi in postavlja na noge s čutili in izkustvenim 

učenje. Gozd s svojimi lastnostmi nudi dražljaje, ki imajo pozitiven 

vpliv na vse primarne čute (sluh, vonj, okus, tip, vid) in s tem tudi na 

razvoj otroka. Fizična zgradba gozda (relief, korenine, skale, blato, 

listi, drevesa, barve, storži, kamni …) in njegov nenehno spreminjajoč 
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in dinamičen ekosistem, optimalno vplivajo na otrokova čutila in s 

tem spodbujajo njihov razvoj. Delovanje petih osnovnih čutil je 

osnova za oblikovanje občutkov, čustvovanja, sklepanja, učenja in 

miselnih vzorcev. Možgani otroka do sedmega leta starosti so najbolj 

učinkoviti pri obdelavi podatkov, ki jih otrok sprejema s čutnimi 

zaznavami. Te čutne zaznave pa si otrok najlažje pridobi skozi igro oz. 

izkustvenim učenjem. Zato je potrebno otroku ponuditi z 

informacijami bogato okolje, v katerem bo lahko uporabil in razvil vsa 

čutila, ki mu bodo pomagala pri njegovem celostnem razvoju 

(Györek, 2014). Ackerman (2002) pravi, da nam dajejo čutila pravi 

občutek za življenje. Maria Montessori je verjela, da je dojenčke in 

malčke treba spodbujati k osredotočanju na stvarni svet in čim 

pogosteje preizkušati vsa čutila. Če se načrtno uri čutila ob 

vsakodnevnih priložnostih, je mogoče zelo izostriti čutno zavest 

otroka (Seldin, 2018). Otrok, ki bo v prvih letih življenja spoznal svoje 

občutke, se bo kasneje v življenju znašel v nepoznanih situacijah. 

Naloga nas odraslih je, da otrokom dopustimo spoznati, da je svet 

živ, zanimiv, lep, pomemben in da je en izmed smislov v življenju 

pozitivno doživljanje narave. Otroci bodo sledili svojim nagnjenjem 

in poskusili kaj novega. V naravnem okolju se otrok znajde v različnih 

situacijah, zato je pomembno, da mu omogočimo izražanje čustev na 

pravi način ter da čustva poskuša razložiti in utemeljiti. Otrok lahko 

izkusi strah, jezo, razočaranje, gnus, tesnobo, zadovoljstvo, 

navdušenje, radost. Zato potrebuje razmere, ki ga motivirajo in mu 

nudijo priložnosti, da se skoncentrira, sicer se njegovi čuti ne morejo 

razvijati. Lahko bi torej rekli, da v gozdu vsa čutila oživijo. Otrok v 

doživljajski svet gozda zavedno ali nezavedno vstopa z vsemi čutili. 

Naravno okolje otrokom s široko paleto čutnih in čustvenih zaznav 

daje moč, vitalnost, je vir veselja, otroke umirja in sprošča. Da pa vse 

to lahko zazna, morajo biti čutila na široko odprta. Pomembno pa je, 

da se tudi odrasli npr. v gozdu, na travniku, počutimo dobro, saj samo 

na ta način ista občutja vzbujamo pri otrocih (Györek, 2014). 

 

Naravno okolje in tip 

P. Menenn (1999) pravi, da je tip najstarejše človekovo čutilo in je 

tudi najnujnejše čutilo, ki se razvije najprej. V gozdu otroci ne tipajo 

samo z rokami, dotike naravnega okolja zaznava vse telo. Tudi 

otrokove noge so nenehno v stiku z neravnimi tlemi. Pri hoji se 

dotikajo različnih materialom, lahko jih kaj piči, padejo na blatni in 

mokri podlagi. Vse to pa ima pomembnem vpliv na druge vidike 

zaznave, čutno-gibalne in ravnotežne (Škerbec, 2018).  

 

Naravno okolje in vid  

P. Mennen (1999) pravi, da približno 60 % informacij iz okolja naši 

možgani prejmejo s pomočjo oči. Otrok si mora svet okoli sebe s 

pomočjo čutov najprej ustvariti in se tako naučiti uporabljati svoje 

oči. Zato dojenčke že kmalu po rojstvu obdamo z igračami različnih 

barv, različnih oblik in velikosti. Narava na naše oči deluje blagodejno 

skozi vse letne čase. S svojimi barvami pomenita pravo sprostitveno 

terapijo. Veščino opazovanja najlažje krepimo v naravi. Opazovanje 
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vsekakor vključuje vsa čutila, vendar čutilo, ki nas najprej opozori, da 

smo našli nekaj zanimivega, je vid (Györek, 2014). 

 

Naravno okolje in sluh 

P. Mennen (1999) pravi, da se sluh osredotoča na notranji svet. Zvoki 

glasov se prenašajo do naših možganov, ti pa jih prepoznajo kot jezik. 

Šele nato se odzovemo na tisto, kar nam je nekdo rekel. Slušna 

zaznava je v zaprtih prostorih in na prostem, npr. v gozdu popolnoma 

drugačna. Otroci se bodo pri poslušanju zvokov v okoljih, v katerih 

prevladujejo naravni zvoki, hitreje umirili. Sluh lahko zavestno 

razvijamo prav v naravi s poslušanjem naravnih zvokov. V gozdu, kjer 

imamo sicer občutek tišine, ni nikoli popolnoma tiho. V raziskavi 

(O'Brien, 2010) o tem, kakšni so zvoki prijetnih krajev, so ugotovili, 

da so to zvoki iz naravnih okolij (npr. šumenje vode, pihanje vetra, 

poslušanje tišine, ptičje petje). Kot so pokazale raziskave na eni 

izmed ameriških osnovnih šol, izpostavljenost otrok nenehnemu 

hrupu poveča agresivnost. Hrup pa zelo hitro nastane v zaprtih 

prostorih (šole, vrtci, telovadnice). Tudi slovenske vzgojiteljice, ki 

redno izvajajo dejavnosti v gozdu, so prišle do ugotovitve, da so 

otroci v gozdu manj agresivni. Otroci imajo v gozdu več prostora, 

zmanjšan pa je tudi hrup (Györek, 2014).  

 

Naravno okolje in voh ter okus 

Voh in okus imata v otrokovem prvem letu življenja najbolj 

pomembno vlogo. Otrok kot dojenček najprej svet okoli sebe spozna 

s pomočjo jezika in ustnic. V drugem letu življenja pa se z vonji in 

okusi ukvarjajo že zelo čustveno. Nekaj povohajo in poskusijo in nato 

odreagirajo (Škerbec, 2018). V raziskavi (O'Brien, 2010) so ljudje kot 

najprijetnejše vonje izpostavili vonje narave (vonj svežega zraka, 

borovcev, morja, sveže pokošene trave). Vsi ti vonji so jim vzbujali 

prijetne občutke. Zgodi se, da nekega vonja ne znamo opisati, znamo 

pa opredeliti, kakšne občutke nam vzbuja nek vonj (Györek, 2014). 

Vse, kar je živo, otroke motivira. Otroci v spoznavanje novega 

vključujejo vsa svoja čutila in celo svoje telo. Narava otrokom nudi 

veliko možnosti kognitivnega učenja (Škerbec, 2018). 

 

Dejavnosti, ki smo jih izvajali v naravnem okolju 

Gozdne lučke 

Ko smo se s skupino otrok prvič v novem šolskem letu podali na 

bližnjo gozdno jaso, na katero smo se skozi celo šolsko leto še vračali, 

smo si izdelali gozdne lučke iz paličic, na katere smo natikali drevesno 

listje. Ko so bile namišljene lučke izdelane, smo se lahko podali v 

domišljijski svet narave ob pripovedovanju pesmice: »Po gozdu 

hodim sem in tja, lučka sveti ena dva.« Otroci so bili spodbujeni, da 

čim bolj pozorno opazujejo in s pomočjo vida raziskujejo gozdna in 

travnata tla. Po koncu našega raziskovanja so povedali, kaj vse so 

zanimivega našli (od različnih hroščev in bib, ki so jih prinesli pokazati 

na roki,  do deževnikov, listja različnih oblik in velikosti, paličic, za 

katere so si že zamišljali, da so meči in grablje, s katerimi so si 

pomagali pri odkrivanju listnate podlage). Lučke so otroci odnesli 
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domov in kdo ve, mogoče katera izmed njih sveti še danes in otrokom 

priskoči na pomoč pri gozdnih dogodivščinah. 

 

Ježki 

To dejavnost smo povezali s področjem umetnosti. V vrtcu smo 

prejšnji dan pripravili slano testo. Otroci so bili aktivno vključeni pri 

izdelavi le tega. Potipali smo sol, moko in vodo ter se pogovarjali o 

tem, kakšne so snovi na otip ter sol tudi okusili. Nato so otroci zbrali 

moči in sestavine zmešali v zmes. Naslednji dan so na gozdni jasi 

poiskali paličice ter jih napikali v »telo ježka«, ki so ga oblikovali iz 

slanega testa. Za oči so uporabili žir, želod ali pa želodove kapice.  

  

Naravne slike 

Dejavnost smo iz nabranega jesenskega materiala izvedli na 

vrtčevskem igrišču. Nekateri otroci so izdelali različne motive, 

nekateri pa so se odločili za abstraktno ustvarjanje. Med 

izdelovanjem slik so ostali otroci po travniku nabirali paličice, letalce 

ter različno listje, ter jih prinesli otrokom, ki so ustvarjali.  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travniški zajčki 

Po neravnem terenu smo izvajali naravne oblike gibanja: poskoki 

naprej/nazaj/levo desno, poskoki v krogu, poskoki hitro/počasi, 

poskoki visoko/nizko, poskoki cikcak, poskoki z nogami narazen, 

poskoki eden za drugim, poskoki, ki jih določijo otroci. Med poskoki 

je bilo opaziti, da so bili otroci dobri opazovalci in so se izmikali 

različnim oviram ali jih preskakovali.  

 

Mi smo gozdni gibalčki 

Otroci so si skozi različne gibalne izzive razvijali koordinacijo in 

usvajali osnovne gibalne koncepte. Dejavnosti, ki smo jih izvajali na 

gozdnih tleh so sledeče: zvezdni skoki (počepni in iz tega položaja 

skoči ter hkrati iztegni roki in nogi, kot da bi bil zvezda); ena minuta 

hitrega teka na mestu; postavitev v položaj strehe in med nogami 

poglej, kaj se skriva v gozdu za tabo; hoja po vseh štirih naprej, nazaj, 

Slika 1: Slika iz naravnega materiala 
Vir: Lasten 
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Slika 2: Hoja po gozdu s predmetom na glavi 
Vir: Lasten 

Slika 3: Iskanje različnih faz cvetenja regrata 
Vir: Lasten 

bočno in posnemanje medveda; spontano plesanje gozdnega plesa; 

opiranje z rokami ob deblo debelejšega drevesa in ga poskušamo 

podreti; preskakovanje ležeče veje naprej in nazaj; hoja po gozdu 

med različnimi ovirami s storžem ali paličico na glavi, ne da bi padla 

na tla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušanje zgodb na gozdni jasi 

Ko se je pričelo pomladansko prebujanje narave, smo tudi mi pričeli 

z našim bivanjem na gozdni jasi in travniku. Zgodbe, katerim so otroci 

prisluhnili, so se navezovale na dejavnosti, ki smo jih kasneje zunaj 

tudi izvajali. 

 

 

 

Življenjski krog regrata 

Cilj dejavnosti je bil, da so otroci na travniku iskali regratove cvetove 

in jih ustrezno razvrstili k ustrezni fazi cvetenja. Ker je med 

dejavnostjo pihal veter in nam ponagajal, smo liste, na katere so 

otroci razvrščali cvetove, pritrdili s paličicami.  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kakšna so drevesa? 

Otroci so opazovali drevesa in potipali njihova debla. Ugotovili so, da 

imajo različne liste, da so ena višja, druga nižja, da imajo nekatera 

drevesa iglice, da imajo nekatera drevesa bolj gladko in druga bolj 

hrapavo lubje. En otrok je rekel, da ima drevo na lubju »takšne 

bunkice«.  Pri tej dejavnosti so bili otroci dobri opazovalci, drevesa so 

med seboj tudi primerjali. Med tipanjem dreves so bili otroci 
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Slika 4: Razstava v gozdu 
Vir: Lasten 

Slika 5: Izdelovanje mandale iz naravnega materiala 
Vir: Lasten 

spodbujeni, da so zaprli oči in opisovali svoje občutke, drevesa smo 

tudi povonjali.  

 

Drevo iz blata in listja 

Po ogledu, tipanju, primerjanju in vonjanju dreves, so otroci 

upodabljali materiale z značilno teksturo. Slikali so s pomočjo lesenih 

paličic in »čopičev« iz paličic in pene, ki smo jih izdelali v vrtcu. 

Drevesu so deblo naslikali z blatom, ki smo mu dodali nekaj lepila, da 

se je listje lažje prijelo. Po koncu dejavnosti smo pripravili gozdno 

razstavo ter dela tudi vrednotili. Otroci so bili ponosni vsak na svoj 

izdelek. Predvsem starejši otroci so bili pozorni na upodabljanje 

teksture debla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandala iz naravnega materiala 

Med potjo do našega sevniškega gradu, kjer smo izvajali načrtovano 

dejavnost, smo nabirali travniško cvetje, trave, liste in paličice. 

Nekam materiala pa smo prinesli s seboj iz vrtca, ki smo ga pripravljali 

že nekaj dni prej. Otroke smo na našem cilju najprej seznanili z živo 

in neživo naravo, kaj posamezen pojem pomeni in vse, kar smo 

prinesli s seboj, razporedili v dve skupini – živi in neživi del. 

Razvrščene predmete smo si ogledali in preverili ustreznost izbire. 

Nato pa so bili otroci povabljeni, da iz tega materiala izdelajo 

mandala. Otroci so na tla s palico narisali nekaj krogov, nato pa vanje 

nalagali material. Pri izdelavi posamezne mandale je sodelovalo več 

otrok.  
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Poleg vseh opisanih dejavnosti pa smo tekom leta na prostem izvajali 

še spodaj naštete dejavnosti: 

− opazovanje življenja v bližnjem ribniku in ob reki Savi; 

− opazovalni kotiček: paglavci (seznanitev z življenjskim krogom 

žabe); 

− ustvarjanje zaporedij iz naravnih materialov; 

− ustvarjanje likov iz naravnih materialov; 

− poslušanje zvokov v gozdu; 

− okušanje gozdnih jagod, ki smo jih nabrali med sprehodi; 

− nabiranje jesenskih plodov; 

− kosilo na travniku pred vrtcem;  

− vožnja koles, skirojev in poganjalcev; 

− čistilna akcija v okolici vrtca;  

− hoja po čutni poti;  

− izdelovanje šopkov iz travniških rož in drevesnih vej; 

− kotaljenje po travniku navzdol; 

− plezanje po podrtem drevesu; 

− grabljenje listja na kup in valjanje po le tem; 

− kopanje lukenj med drevesnimi koreninami in iskanje »skritega 

zaklada«; 

− sprehodi v bližnjo in daljno okolico vrtca;  

− gibalni poligon po gozdu; 

− petje pesmi in rajanje na travniku; 

− pihanje in lovljenje milnih mehurčkov, ki so poplesavali v vetru; 

− opazovalnica – razvoj žabe; 

− spontana igra na travniku, gozdni jasi in v gozdu.  

 

ZAKLJUČEK 

Otroci so med bivanjem na prostem postali boljši opazovalci in 

raziskovalci. Prostor gozd – narava je otrokom postal užitek, prijetno 

okolje za sprostitev, igro in v tem zunanjem naravnem okolju so se 

oblikovali v samozavestne in ustvarjalne osebe. Otroke je gibanje v 

naravi pomirjalo, sprostilo in spodbujalo razvijanje telesnih 

sposobnosti in spretnosti na sproščen in zabaven način. Otroci so 

tako imeli možnost za raziskovanje in ustvarjalnost, za razvijanje 

domišljije in pridobivanje novih spoznanj. Strokovni delavki oddelka 

sva opazili, da otroci na prostem niso bili tako obremenjeni, vedno so 

iskali nekaj novega, načine, kako biti ustvarjalni. Opazna razlika je bila 

tudi pri navezovanju socialnih stikov z ostalimi otroki. Na prostem ni 

prihajalo do takšnega števila konfliktnih situacij kot v igralnici. Otroci 

so imeli na prostem veliko prostora in so se lahko, po želji, tudi 

odmaknili drug drugemu. V današnjem času smo, žal, velikokrat 

odrasli tisti, ki otrokom ne omogočimo vseh pristnih izkušenj na 

prostem, zaradi hitrega tempa življenja in zaradi strahu pred 

morebitnimi poškodbami in tem, da se otrok umaže. Vendar izkušnje, 

ki si jih bo otrok pridobil z okušanjem, vonjanjem, tipanjem, 

poslušanjem in opazovanjem v naravi, so zanj nekaj neprecenljivega. 

Otroci nam bodo za to hvaležni.  
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Povzetek: V lanskem vrtčevskem letu smo v oddelku 2–5 let starih 

otrok v enoti na Remšniku izvedli projekt z naslovom Zrcalce. 

Izvajanje le-tega bom predstavila v članku. Otroci so se razveselili 

velikih lutk, s katerimi sva jim predstavili zgodbo. Lutka je dobro 

motivacijsko sredstvo, ki pri otrocih vedno zbudi zanimanje. Preko 

tega smo prešli na portret. Otroci so se gledali v veliko ogledalo in na 

slikarskem platnu naslikali svoj portret. Med projektom smo v 

igralnico dobili kamišibaj. Zanimanje otrok za novo stvar je bilo 

veliko. Tako sva izkoristili tudi ta del umetnosti in otroke seznanili, da 

je kamišibaj majhno ulično gledališče. Preko zgodbe Zrcalce sem jim 

demonstrirala uporabo le-tega. Otroci niso mogli skriti navdušenja, 

saj so vsi želeli s kamišibajem predstaviti zgodbo. Tako smo prišli na 

idejo, da si vsak otrok (mlajši se priključijo starejšim otrokom), izdela 

svoj kamišibaj s svojo zgodbo. Izdelali smo ga iz škatel. Na koncu je 

vsak otrok predstavil zgodbo v svojem kamišibaju.  

 

Ključne besede: zrcalce, kamišibaj, portret, lutke, projekt 

 

Abstract: During the previous year,  we carried out a project called 

Mirror in the 2-5 year old unit in Remšnik. I will be describing it in this 

article. We used large puppets to tell the story and the children were 

excited about it. Puppets are great motivators and they always 

arouse interest in children. We went on to create a portrait. The 

children observed themselves in a large mirror and painted their 

portraits on canvas. During our project, we also introduced the 

kamishibai into our playroom. The children were very interested in 

the new object. We were happy to include this special art type and 

show the children that the kamishibai is a small street theatre. I 

narrated the story Mirror through the kamishibai and the children 

were genuinely excited and wanted to re-tell the story with it.  We 

had an idea that each child could create his/her own kamishibai 

(where the younger ones were paired with older children) and 

narrate his/her own story. They made their theatres out of cardboard 

boxes and finally narrated their stories in their own kamishibai 

theatres. 

 

Keywords: Mirror, Zrcalce, kamishibai, portrait, puppets, project 
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UVOD 

V lanskem šolskem letu smo s skupino otrok, starih 2–5 let, spoznali, 

kaj je portret in kaj kamišibaj. Z likovno umetnostjo in pripomočki so 

se otroci že večkrat srečali, vendar se niso še srečali z akrilnimi 

barvami in pomenom besede kamišibaj. S sodelavko sva otroke 

seznanili z delom slikarja (slikarsko platno, slikarsko stojalo, čopiči in 

akrilnimi barvami). Kasneje smo raziskovali tudi nov predmet – 

kamišibaj.  

 

Umetnost 

Umetnost ima močno sugestivno moč. Zaradi tega je ena izmed 

najmočnejših učnih situacij. Umetnost je tista vrsta dejavnosti, ki 

vzpostavlja največ komunikacije in spodbuja odnose (otrok z 

otrokom, otrok z odraslim in obratno ali otrok v odnosu s seboj). 

Otrok razvija svojo teorijo uma ravno skozi umetniške dejavnosti in 

sicer preko tega, ko se odraža na svoj način, posluša komentarje in 

razlage ljudi, ki opazujejo njegovo risbico/umetnino, kot jo opazuje 

sam (Kroflič, 2010). Umetnost je okno v svet, saj daje otroku 

možnost, da se izrazi preko risbe/slike in pove tisto, kar želi. Skozi 

umetnost se otrok lahko izraža, čeprav ne pozna vseh besed, ampak 

si na svoj način razlaga in povezuje pojave in dogajanja okoli sebe 

(Garden, 2010). Umetniško delo ne zajema enega področja, ampak 

je razdeljena na likovno, plesno, glasbeno, dramsko in AV-dejavnosti. 

Vsa področja se med seboj prepletajo. Kompleksnejše povezave 

najdemo znotraj posameznega umetniškega dela. Preko tega otrok 

spoznava zgodovino, kulturo, naravo ipd. (Bračun Sova, 2009). 

Sodelavka med prostim časom rada ustvarja, je prava umetnica, zato 

je otrokom vse nove besede tudi vizualno predstavila. Prikazala je 

portret, ki ga je naslikala pred leti. Otroke je seznanila s pomenom 

portreta in tudi s slikarjem Vincentom van Goghom.  

 

Portret 

»Portret je umetniška upodobitev osebe/oseb s poudarkom njihove 

individualnosti.« (SSKJ). »Portretno slikanje prikaže motiv »polna 

dolžina« (celo telo), »polovična dolžina (od glave do pasu ali bokov), 

»glava in ramena« (doprsni kip) ali samo glava. Glava subjekta se 

lahko obrne iz »poln obraz« (pogled od spredaj) do profila (pogled od 

strani)« (Internet). Najbolj znan umetnik, ki se je ukvarjal s portreti je 

bil Vincent van Gogh. Risanja se je učil sam, nato je slikarsko 

spretnost razvijal vse do smrti. V svoji tehniki se je uril s slikanjem 

portretov. Opazoval se je v ogledalu in se naslikal več kot tridesetkrat 

(Stanek, 2010).  

 

Pričetek dela  

S sodelavko sva otrokom zaigrali lutkovno predstavo z naslovom 

Zrcalce. Napisal jo je Grigor Vitez. Zgodba gre o tem, da živali na tleh 

v gozdu najdejo zrcalce. Ne vedo, da je to zrcalo, ampak se med seboj 

prepirajo, da je slika od posamezne živali (npr. zajec, veverica, ptica). 

Na koncu pride medved in glasno reče, da je njegova slika. Vse živali 

se z njim strinjajo. Medved sliko odnese domov in jo obesi na steno.  
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Iz te zgodbe sva izhajali pri naslednji dejavnosti – izdelava portreta. 

Sodelavka je otrokom predstavila pomen portreta. Nekaj portretov 

jim je tudi vizualno prikazala. Otrokom je prikazala, kako se nariše 

portret. Med otroki si je izbrala deklico in pričela s skiciranjem skice 

s svinčnikom. Sodelavka je risala oz. slikala počasi, da so otroci lahko 

opazili, da za vsako barvo uporabimo drug čopič. Tako se barve med 

seboj ne mešajo in slikamo s poljubno barvo.  Med risanjem oz. 

slikanjem je komentirala, kaj riše/slika. Portret zajema kar nekaj časa, 

saj vse ne moremo naslikati v enem dnevu, ampak potrebujemo čas, 

da se en del portreta posuši (npr. glava, nato pa naslikamo še oči, nos 

in usta). Vsak otrok si je izbral barvo za ozadje in jo tako tudi pobarval. 

Z vsemi otroki naenkrat ne moreš izvesti takšne dejavnosti, zato sva 

otroke seznanili, da bo projekt trajal tako dolgo, dokler ne bo vsak 

otrok imel svoj portret. Eden izmed ciljev je bil, da otroci opazujejo 

sebe, zato sva na mizo postavili veliko ogledalo. Tako se je vsak otrok 

najprej narisal skico s svinčnikom. Opazoval se je v velikem ogledalu. 

Pri tem sva otroke spodbujali, da si pogledajo, kakšne lase imajo 

(kratke/dolge/kodraste/ravne), ali imajo podolgovat ali okrogel 

obraz, ali imajo velike ali manjše oči/nos, ipd. Ogledalo je bilo na voljo 

ves čas. Tako so si otroci lahko pogledali, kakšne barve oči ima, ali 

ima spete lase ali v kitko, ali je bolj svetle ali temne polti, barvo las, 

ipd. Pri tem delu so otroci razvijali predvsem preciznost. Otroci niso 

tako dolgo motivirani za delo, zato je bolje, da nekaj časa odložijo 

stvari in pridejo, ko bodo spet želeli slikati. Tako je slikanje portreta 

trajalo kar nekaj časa. 

 
Slika 1: Risanje skice 

Vir: Lasten 

 

Slika 2: Končni portret 

Vir: Lasten 

 

Ko so se portreti posušili, smo pred igralnico pripravili razstavo naših 

slik. Kasneje smo se dogovorili v knjižnici Radlje ob Dravi, da lahko 



 

113 
 

naše izdelke razstavimo tudi tam. Našo gesto so pozitivno sprejeli in 

naše portrete izobesili med knjižnimi policami.  

 

 
Slika 3: Razstava portretov 

Vir: Lasten 

 

Med tem projektom smo v skupino dobili veliko »škatlo« – kamišibaj. 

Za otroke je bilo to nekaj povsem novega,  zato je pri njih zbudil veliko 

zanimanje. Njihova prva misel je bila, da smo dobili televizor. 

Zanimivo, kakšne asociacije imajo otroci pri določenih stvareh. Pri 

tem se niti niso toliko zmotili, saj je kamišibaj predhodnik televizije. 

Zaradi otrokovih interesov sva se s sodelavko odločili, da bomo tudi 

ta del vključili v naš projekt. Pričeli smo z raziskovanjem.  

 

Ulično gledališče: Kamišibaj 

»Kamišibaj, se šalimo, je stroj za pravljice. Napolniš ga z zgodbo in 

začneš… A če pogledamo še korak naprej, ni drugega kot kup skupaj 

zbitih deščic in sveženj porisanih listov. Vse ostalo imamo v sebi, 

poiščemo za to najboljše podobe in besede in jih podelimo z 

drugimi.« (Sitar, 2018, str. 9). Kamišibaj je nastal na Japonskem, 

»kami« pomeni papir, »šibaj« pa gledališče. Iz tega lahko razberemo, 

da gre za obliko »papirnatega gledališča«. V obliki kot ga poznamo 

danes, se je pojavil v poznih dvajsetih let in je trajal do zgodnjih 

petdesetih let prejšnjega stoletja (De las Casas, 2006).  

 

V Slovenijo sta kamišibaj »prinesla« Jelena in Igor Sitar iz gledališča 

Zapik. V predšolskem obdobju je kamišibaj učinkovit učni 

pripomoček, ki ga lahko uporabljamo za pripovedovanje pravljic, 

dnevno rutino ali pri spoznavanju novih vsebin. Pri kamišibaju lahko 

uporabimo tudi igro z lutkami. Tako je še, kako primeren za mlajše, 

kot starejše otroke. Vprašali smo se, kako lahko kamišibaj bolje 

spoznamo? Prišli smo do zaključka, da si ga sami izdelamo. Tako smo 

pričeli raziskovati, kaj je sploh to, iz česa je narejen, za kaj se 

uporablja ipd. Izvedeli smo veliko novega. Da bi otroci bolje spoznali 

pomen kamišibaja, sem izdelala slike zgodbe z naslovom Zrcalce 

(Grigor Vitez) v obliki formata A4, kot je po navadi format za 

kamišibaj. Preko kamišibaja sem zgodbo predstavila otrokom. Tako 

so spoznali, da je namenjen predstavitvi zgodbe/pesmi/deklamacije. 

Otroke sem seznanila z zgodbo, da se je izraz kamišibaj pojavil na 

Japonskem. Kamišibajkar (tisti, ki pripoveduje zgodbo) je s kolesom 

prišel na trg. Na prtljažniku je imel pritrjen lesen oder, imenovan 

butaj. Pod njim so bili predali za sladkarije. Na začetek zgodbe je 
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opozoril z udarjanjem dveh paličic ob drugo. Vsi so prisluhnili zgodbi. 

Okoli njega so se zbrali otroci in krajani. Za drobiž so si kupili kakšno 

sladkarijo in ogled predstave. Zgodbo je končal ravno takrat, ko je 

bilo najbolj napeto, se je poslovil in odpeljal. S tem si je zagotovil 

publiko ob naslednjem obisku.   

 

Predstava se začne tako, da kamišibajkar 

(pripovedovalec/prikazovalec) postavi butaj (lesen oder, ki je 

podoben malemu televizijskemu ekranu) na dvignjeno mesto (npr. 

miza, majhna omara). V butaju so slike, na katerih je narisana zgodba. 

Kamišibajkar odpre vratca in začne pripovedovati zgodbo. Ob 

pripovedovanju vleče slike iz butaja tako, kot teče zgodba. Ko je 

zgodbe konec, se vratca butaja zaprejo (Sitar, 2018).  Na takšen način 

smo si pripravili še eno delavnico, kjer smo z otroki izdelovali 

kamišibaj. Glede na to, da gre za kombiniran oddelek, so se mlajši 

otroci pri izdelavi kamišibaja priključili svojim starejšim 

bratcem/sestram ali prijateljem v skupini. Tako sta oba otroka 

kamišibaj pobarvala s poljubnimi barvami in vzorci. Vsak kamišibaj je 

bil poseben – unikat. Da bi lahko otroci predstavili zgodbo s svojim 

kamišibajem, so naslikali zgodbo na format A3. Pri tem so imeli otroci 

na voljo, da si izberejo poljubno zgodbo, znano ali pa izmišljeno. Tudi 

glede števila listov v zgodbi niso imeli omejitev. Vsak je določil, ali bo 

zgodbo narisal na enem listu ali več. Mlajši otroci so se posluževali 

izmišljenim zgodbam, starejši pa že bolj znanim, kot so Rdeča Kapica, 

Zrcalce, Trije prašički, ipd.  

 
Slika 4: Barvanje kamišibaja 

Vir: Lasten 

 



 

115 
 

 
Slika 5: Slikanje zgodbe 

Vir: Lasten 

 

Sledili smo zgodbi o kamišibaju, katero sem jim povedala na začetku. 

Zgodba se začne z udarjanjem dveh paličic druga ob drugi. Otroci so 

nato prišli na idejo, da bi lahko odšli v gozd. Tako so si zadali nalogo, 

da vsak najde dve paličici, ob kateri bo lahko poskrbel za tišino pred 

pripovedovanjem zgodbe. V gozdu so si vsi našli paličici, tudi 

najmlajši otroci. Vsak otrok jih je shranil v svoj kamišibaj. Tako je imel 

pripravljeno za svojo zgodbo. 

Kadar je nekdo končal s sikanjem svoje zgodbe in barvanjem 

kamišibaja, je ostalim otrokom predstavil svojo zgodbo. Moram reči, 

da sem bila nad tem pozitivno presenečena, saj so vsi otroci 

predstavili svojo zgodbo. Vmes, ko smo se veliko pogovarjali in igrali 

z lutkami, sem otroke opozarjala na pomembnost čustev v zgodbi. 

Želela sem, da se otroci vživijo v zgodbo in jo tako tudi pripovedujejo 

(npr. medved je glasen in mogočen, zajec je plašen). Za zgled so imeli 

naju, ko sva jim pripovedovali z lutkami ali preko kamišibaja. Pri 

starejših otrocih sem to tudi dosegla, na kar sem izredno ponosna. 

Zanimivo je bilo to, da so otroci najprej zgodbo povedali nekaterim 

prijateljem v kotičku, ko so se igrali spontano igro. Šele nato so jo 

predstavili vsem.  

 

 
Slika 6: Pripovedovanje zgodbe 

Vir: Lasten 
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Pravljice, ki jih zdrdramo, so besedila brez vsebine. Pripovedovalec je 

tisti, ki da besedam barvo in zgodbi doda življenje. To zmore le, če 

ima odnos do besedila, ki ga pripoveduje. Pravljico, ki jo 

pripovedujemo otrokom, je potrebno, da jo najprej sami preberemo, 

z nje razložimo pomen, nauk. Če želimo, da pravljice učinkujejo, jih 

mora pripovedovalec vzeti zares ter verjeti v njihovo moč in modrost, 

ki ju želi s pripovedovanjem predati otrokom. To kar otroka gane so 

podobe, ki zarišejo te besede ter prepričanja in občutja, ki zazvenijo 

ob pripovedovanju (Bauer, 2008).  

 

ZAKLJUČEK 

Projekt smo zaključili in otroci so pridobili nove spretnosti in 

sposobnosti. Pri portretu so otroci pridobili strpnost, preciznost in 

sposobnost opazovanja samega sebe. Kamišibaj je marsikateremu 

otroku pripomogel k napredovanju pri govoru, izgradnji samozavesti 

in nastopanja pred drugimi. Ko so vsi otroci »prebili led«  s 

pripovedovanjem so ugotovili, kako lepo je drugim pripovedovati 

svojo zgodbo. Vsi otroci, tudi mlajši, so bili željni povedati svojo 

zgodbo. Tudi, če je bila dolga samo dva stavka, so si zaslužili velik 

aplavz in pohvalo. Tako otrok lahko napreduje. Želja otrok po 

pripovedovanju je bila tako velika, da smo si morali že pripraviti 

seznam, kdo bo kateri dan pripovedoval zgodbo. Vendar nismo ostali 

le pri eni zgodbi, ampak smo jih naredili še več, katere so otroci 

tekom vrtčevega leta z veseljem pripovedovali. Verjamem, da bomo 

s tem tempom nadaljevali tudi naslednje leto.  
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Človek živi tudi od besede 
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tatjana.emersic@guest.arnes.si 

 

Povzetek: Pouk književnosti v sodobni slovenski srednji šoli poleg 

literarnozgodovinskega in literarnoteoretičnega znanja 

mladostnikom ponuja tudi priložnost za razvijanje védenja o sebi in 

drugih, mladi tako krepijo tudi empatijo do drugačnih, spregledanih, 

tistih z roba družbe. Obravnava kratke zgodbe Anton, ki govori o dveh 

osamljenih upokojencih, dijakom približa težave in stiske starejših 

med nami. Ob branju besedila se dijaki učijo razumevanja in 

spoštovanja slehernega posameznika v družbi. Dijaki s 

poustvarjalnim tvorjenjem pisem za starostnike v domovih starejših 

občanov krepijo zmožnost čutenja in doživljanja starostnikov in 

njihovih stisk, pri tem so kreativni, izvirni in tudi zadovoljni sami s 

seboj, saj vedo, da s svojim ustvarjanjem nekomu lepšajo dan.    

 

Ključne besede: pouk književnosti, šolska interpretacija, 

osamljenost, pismo za starostnike 

 

Abstract: In addition to literary-historical and literary-theoretical 

knowledge, literature classes in modern Slovenian secondary schools 

also offer young people the opportunity to develop knowledge about 

themselves and others, thus young people also strengthen empathy 

towards those who are different, overlooked, those from the 

margins of society. The examination of the short story Anton, which 

is about two lonely pensioners, brings students closer to the 

problems and hardships of the elderly among us. By reading the text, 

students learn to understand and respect every individual in society. 

By recreating letters for the elderly in the homes of the elderly, 

students strengthen their ability to feel and experience the elderly 

and their hardships, while being creative, original and also satisfied 

with themselves, knowing that with their creation they are making 

someone's day better. 

 

Keywords: literature lessons, school interpretation, loneliness, letter 

for the elderly 
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UVOD 

Katalog znanja za slovenščino v slovenski srednji (strokovni in 

poklicni) šoli predvideva obravnavo številnih umetnostnih besedil, ob 

katerih lahko v pogovoru z dijaki odpiramo najrazličnejše bivanjske 

probleme posameznika in družbe. Pri književnem pouku se dijaki 

tako ne usposabljajo samo za branje in šolsko interpretacijo literarnih 

besedil, pač pa ob srečevanju z raznovrstnimi motivi, temami in 

idejami literarnih besedil razvijajo tudi lastno samopodobo, 

zmožnost empatije, strpnosti ter moralni in socialni čut. Ko dijaki 

berejo književna besedila, poglabljajo občutljivost za čustveno, 

domišljijsko, razumsko in vrednotno zaznavanje večpomenskih 

literarnih besedil. V pogovoru s sošolci in učiteljem razvijajo svoje 

razumevanje širših družbenih pojavov in duševnih procesov pri 

posamezniku. Vse to pa je nenazadnje zelo pomembno tudi za 

varovanje psihičnega zdravja mladostnikov.  

 

Vsebine književnosti so pri pouku slovenščine v srednji strokovni in 

srednji poklicni šoli razdeljene v tematske sklope. V obeh 

izobraževalnih programih najdemo tematski sklop Drugačni in 

zaznamovani, samotneži in čudaki. Pred šolsko interpretacijo 

izbranih besedil iz obravnavanega sklopa je potreben vodeni pogovor 

o razumevanju drugačnosti med nami. Z dijaki se pogovorimo o 

odnosu do zaznamovanih in drugačnih nekoč in danes. Sprašujemo 

se, kdo je drugačen, poseben, ali poznajo koga, ki izstopa na ta način 

… Dijaki izražajo svoje mnenje, komentirajo, presojajo in tematiko 

aktualizirajo – iščejo zaznamovane med nami: bolni, invalidi, tujci, 

migranti, revni, brezdomci, istospolno usmerjeni in tudi starejši. Prav 

starost in z njo povezane stiske so gotovo tema, ki si zasluži pozornost 

mlajše generacije, saj starejše poleg bolezni in denarnih težav 

največkrat pesti še osamljenost. Slednja je lahko zelo boleča, 

dolgotrajna osamljenost namreč vpliva na vsa področja človekovega 

delovanja in poleg duševne bolečine prinaša tudi poslabšanje 

telesnega zdravja.  

 

Starostniki, nekoč stebri modrosti, danes osamljeni, odrinjeni 

»Slovenija sodi v sam vrh držav, kjer se delež starejših ljudi najhitreje 

povečuje. Družina, kot pomembna vrednota, je vse bolj na dosegu 

sprememb, ki jih narekuje hiter tempo življenja, starostniki vedno 

bolj ostajajo in živijo sami. Osamljenost pa je večplastna in tudi z 

vidika duševnega zdravja eden največjih izzivov starejšega človeka« 

(Gregorc, 2022, str. 64). »Staranje ni bolezen, temveč fiziološki 

proces, ki prinaša telesne, razumske, duševne in socialne 

spremembe. Uspešno staranje je odvisno od več dejavnikov, od 

človekove osebnosti, spolne vloge in sociokulturnega konteksta. Pri 

tem pa je zelo pomembna posameznikova prožnost, da se lahko 

znajde v novih vlogah, ki pridejo s tretjim življenjskim obdobjem. 

Največ vlog namreč človek izgubi prav ob upokojitvi, če ovdovi in ob 

smrti prijateljev« (Žibert, 2019). 
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Drugačni in zaznamovani, samotneži in čudaki 

O prijateljstvu dveh osamljenih upokojencev pripoveduje kratka 

zgodba Anton, ki jo je napisala sodobna slovenska pisateljica Polona 

Glavan (Glavan, 2004). Besedilo je vključeno v predmetni izpitni 

katalog za poklicno maturo iz slovenščine v srednji strokovni šoli, 

najdemo pa ga tudi v učbeniku za pouk književnosti v drugem letniku 

srednjih poklicnih šol. Pri pouku slovenščine zgodbo o Antonu 

spoznavamo v obeh izobraževalnih programih, saj je eno tistih 

literarnih besedil, ki v odprtem dialogu z dijaki ponuja priložnost za 

prepoznavanje težav in stisk starejših med nami, hkrati pa v 

mladostnikih prebuja empatijo do drugačnih, spregledanih, tistih z 

roba družbe.  

 

Besedilo Anton obravnavamo dve šolski uri. V prvi uri besedilo 

beremo, se o njem pogovarjamo, ga uvrstimo v ustrezno literarno 

zvrst in vrsto ter ga umestimo v literarno obdobje. V njem 

prepoznavamo temo, motive, idejo, jezikovne in slogovne 

posebnosti. Drugo  šolsko uro dijaki tvorijo poustvarjalna besedila v 

skladu z učiteljevimi navodili za delo.  

 

Anton 

Anton je upokojeni voznik tovornjaka, ki po ženini smrti živi precej 

osamljeno, ob tem se spopada še z boleznijo. Ima otroke in vnuke, a 

ga ne obiskujejo. Stanuje v bloku, kjer ljudje živijo drug mimo 

drugega. Anton se je zbližal s svojo sosedo Fani, ki je le malenkost 

manj osamljena kot on. Čeprav sta oba vdovca, ostajata prijatelja in 

ne zaživita partnerskega življenja. Družita se le za štirimi stenami, s 

pogovorom si krajšata čas, pri tem pa si vzajemno izkazujeta skrb in 

pozornost. Največkrat se pogovarjata o istih stvareh, obujata 

spomine, se pri tem tudi zabavata in sta predvsem hvaležna drug 

drugemu, da se imata (Kvas, 2010). 

 

Spregledani, pozabljeni 

Pozorno branje na videz preproste, vsakdanje zgodbe odpre številna 

vprašanja o človekovem omejenem času bivanja. Dijaki že po prvem 

branju besedila brez težav prepoznajo osamljenost starejših kot 

osrednjo temo pripovedi. Z vodenimi vprašanji jih usmerjam k 

premišljevanju o vzrokih za osamljenost starejše generacije. 

Največkrat po začetni zadregi zlahka prepoznajo, da k osamljenosti 

starejših najbolj prispevajo izguba – smrt partnerja in prijateljev, 

osamosvojitev otrok in njihov odhod iz primarne družine, upokojitev 

in s tem zmanjšanje stikov z drugimi ljudmi, najrazličnejše bolezni 

(gluhota, gibalna oviranost …), revščina zaradi nizkih pokojnin itd. 

Večini dijakov so težave starejših znane, saj skoraj vsak pozna 

kakšnega sorodnika, soseda, ki živi sam, odmaknjen, odtujen, nekako 

pozabljen od vseh in vsega. Mladostniki prav radi pripovedujejo o 

življenju svojih starih staršev ali drugih ostarelih sorodnikov. Še 

posebej zgovorni so tisti, ki živijo skupaj s svojimi babicami, dedki in 

se lahko pohvalijo s kakovostnimi odnosi znotraj svoje družine. Na 

drugi strani pa otroci poznajo tudi nemočne starostnike, ujete v 

bolezni in revščini, osamljene, tudi zlorabljene. Z dijaki ob Antonovi 
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zgodbi spregovorimo tudi o stiskah in osamljenosti mladih ljudi. Ti so 

v času ukrepov za boj proti pandemiji korona virusa bili še posebej 

prizadeti, saj izolacija, osamitev in odmik od vrstnikov, prijateljev, 

sošolcev prinašajo hude in dolgotrajne posledice, ki se kažejo z 

najrazličnejšimi zdravstvenimi težavami otrok in mladostnikov.  

 

Beseda je zdravilo 

Pogovor nadaljujemo z iskanjem rešitev, ki bi osamo starostnikov 

lahko omilile ali celo presegle. Dijaki vedo, da lepa beseda, prijazna 

gesta, čas, ki ga preživimo s svojimi bližnjimi, pogosto štejejo več kot 

materialne dobrine. Topla človeška beseda je zdravilo. Z besedo 

lahko človeka ranimo, pa tudi pozdravimo in neskončno osrečimo. 

Mladi morajo vedeti, da lahko prav oni z na videz majhnimi dejanji 

opravijo veliko delo in pomembno izboljšajo življenje starostnikov. 

Pozdrav, nasmeh, ponujena pomoč, kratek klepet o vremenu, 

dnevnem dogajanju … vse šteje. »Starejšim, ki nimajo stika z drugimi 

ljudmi, manjka izmenjave čustev, nikogar nimajo, s katerim bi govorili 

o osebnih skrbeh in težavah, zato občutek psihološke oddaljenosti in 

osamljenosti raste …« (Žibert, 2019), z njim pa narašča tudi tveganje 

za bolezen in smrt. Temeljna potreba človeka je biti z drugimi, biti 

slišan, razumljen, sprejet. Smisel življenja so kakovostni medčloveški 

odnosi, topla človeška povezanost z bližnjimi, saj samo ta prežene »… 

najhujši glad … glad srca« (Kosmač, 1989, str. 79). 

 

Ko z dijaki osvetlimo težave starejše generacije, jih povabim k 

samostojnemu reševanju nalog na učnem listu. Dijaki svoje odgovore 

zapisujejo v zvezke, nato jih ob mojem vodenju glasno prebirajo in 

primerjajo.  

 

UČNI LIST: Polona Glavan, Anton 

 

Prebrali ste kratko zgodbo Anton. Odgovorite na vprašanja. 

1. Predstavite Antona: Označite njegove lastnosti in 

navade, pripovedujte o dogodkih iz njegovega življenja. 

O čem Anton najraje govori? Zakaj skoraj nič ne govori o 

svoji ženi in otrocih in vnukih, ki jih pripovedovalka sicer 

omenja? Zakaj je tako osamljen?  

2. Kdo je Fani? V čem je Antonu podobna, kje se 

razlikujeta? 

3. Fani in Antona ne moti, da se skoraj vedno pogovarjata 

o istih stvareh. Zakaj je tak pogovor zanju pomemben?  

4. Kako ste se vživeli v zgodbo o prijateljstvu osamljenih 

starejših ljudi? Kakšno sporočilo nam o starostnikih 

predaja pisateljica? 

5. Razmišljajte, kateri pogovor v vašem življenju je bil 

najprijetnejši in najpomembnejši doslej.  

6. Napišite kratek sestavek z naslovom Človek živi tudi od 

besede. V svojem besedilu predstavite pogovor z 

izbranim starostnikom (sorodnikom, znancem, 

sosedom) in razmišljajte o pomenu pogovora v 

medosebnih odnosih nasploh.   
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Kot zadnjo nalogo dijaki tvorijo krajši zapis o pomenu pogovora med 

ljudmi. V nadaljevanju sta predstavljena odlomka iz besedil, ki sta ju 

napisali Maja in Ema, dijakinji četrtega letnika.  

 

Babica, moja učiteljica 

»Popolnoma se strinjam s trditvijo, da človek živi od besede. Kot 

primer lahko takoj najdem svojo prababico. Velikokrat nam 

pripoveduje zgodbe iz svojega otroštva. Te zgodbe smo slišali že 

neštetokrat. Zdi se mi, da jih znamo že na pamet. Ne bojim se priznati, 

da mi včasih to gre že pošteno na živce. Vsak dan ista zgodba. Če pa 

o tem dobro premislim, spoznam, da jo samo te zgodbe še držijo 

pokonci. Zanjo so vsi dnevi enaki, od trenutka, ko se vstane, do 

trenutka, ko zaspi. Z zgodbami preganja svojo osamljenost in 

ponavljajočo se rutino. Potrebuje nekoga, s katerim se lahko 

pogovarja. Velikokrat pa ne razume, da imamo mi mlajši natrpan 

urnik in nimamo veliko časa. Vemo pa, da je pomembno, da si 

vzamemo čas zanjo in z njo preživimo vsaj eno uro na dan. V njenih 

pripovedih se skriva toliko poučnih sporočil in naukov. 

Najpomembnejše pa je, da se zavedamo, da je čas, ki ga preživlja z 

nami, zanjo nadvse dragocen. Zame je moja prababica najboljša 

učiteljica in hvaležna sem, da jo še imam« (Maja, 4. a). 

 

Mladostna 96-letnica 

»Ali res lahko človek živi tudi od besede? Besede so pomembne, z 

njimi se predstavimo eden drugemu. Besede so res dragocene, saj si 

lahko le s pogovorom izmenjamo izkušnje, podelimo nasvete in 

izpovemo čustva. Mislim, da so v mojem življenju vsi pogovori 

pomembni, vsak človek te nauči kaj novega. Najraje pa prisluhnem 

starejšim ljudem. Pogosto obiščem gospo, ki je stara že 96 let, a njena 

duša jih šteje šele 25. Rada jo poslušam, tudi če mi pove isto zgodbo 

že tretjič … Gospa mi pogosto omenja svojo mladost, svoje prve 

ljubezni, od nje sem se tudi naučila, da nikogar ne prosimo za 

ljubezen, zaslužiti si jo moramo« (Ema, 4. a). 

 

Pismo za lepši dan 

V minulem šolskem letu (2021/22) smo se dijaki in učiteljice 

slovenščine na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor prvič 

pridružili projektu Pismo za lepši dan, ki ga je v novembru 2021 Young 

Caritas Slovenia organizirala že drugič zapored. Namen projekta je 

»…skupaj narediti nekaj dobrega za starejše oz. osamljene ljudi, ki za 

lepši dan potrebujejo samo nekaj toplih besed, strnjenih v prisrčno 

pismo« (Pismo za lepši dan, b. l.). Akcijo pisanja pisem za starostnike 

sem v oddelkih, v katerih smo obravnavali kratko zgodbo Anton, 

povezala s šolsko interpretacijo izbranega besedila, v drugih oddelkih 

pa sem dijake za pisanje motivirala s predstavitvijo življenja v 

domovih starejših občanov, kamor so pisma tudi bila namenjena. 

Pisma so nastala pri pouku slovenščine, potem ko smo se na spletu 

poučili o poteku akcije. Dijaki so pisma napisali lastnoročno, brez 

uporabe sodobnih tehnologij, lepe misli in voščila pa so obogatili še s 

kakšno risbico, okraskom, in tako izrazili svojo kreativnost in talente. 
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Mnogi med njimi so bili tako navdušeni nad akcijo pisanja pisem, da 

so ustvarili več besedil, tudi za svojo babico, mamo in še koga.  

  

Dijakinja Sara je takole nagovorila neznanega starostnika, ki je bil v 

projekt Pismo za lepši dan vključen kot naslovnik – prejemnik 

pisma:  

 

Spoštovani,  

sem dijakinja Srednje šole za gostinstvo in turizem 

Maribor in danes vam pišem, da vam na obraz 

nasmeh narišem.  

Če ste v tem trenutku žalostni ali osamljeni, vedite, 

da v vašem življenju še obstajajo ljudje, ki vas imajo 

radi in mislijo na vas, četudi morda sedaj niso z 

vami.  

Vse v življenju je začasno. Lepe dni uživajte, kolikor 

morete, slabi bodo minili sami … 

Gotovo ste v življenju storili veliko dobrega in 

mnoge osrečili, tako ste polepšali ta naš svet. Hvala 

vam! 

 … 

Imejte se lepo in vedite, da niste sami. Želim vam 

lepe praznike! 

                                                                                                                                                               

Sara  

 

S pismi za starostnike v slovenskih domovih starejših občanov smo 

zaokrožili obravnavo kratke zgodbe Anton. Prav vsi dijaki so se radi in 

aktivno odzvali na akcijo pisanja pisem. Sama sem ob tej priložnosti 

odkrila, kako zelo ustvarjalni so naši mladostniki. Nekateri med 

poukom slovenščine le redko spregovorijo ali pa jih moram k temu 

vztrajno spodbujati, zdaj pa so se izrazili brez težav in me prijetno 

presenetili tudi s svojimi risarskimi sposobnostmi. Ponovno sem 

spoznala, da se s problemsko obravnavo izbranih literarnih besedil in 

njihovo aktualizacijo lahko učitelji in dijaki pri pouku književnosti 

medpredmetno povezujemo (psihologija, sociologija, likovno 

ustvarjanje …), pri tem pa spodbujamo tudi medgeneracijsko 

druženje znotraj družine in zunaj nje.  

 

 
Slika 1: Pisma za lepši dan 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Temeljni cilji šolske interpretacije izbranega književnega dela so 

razvijanje bralne sposobnosti in bralne kulture dijakov ter 

pridobivanje književnega znanja. Hkrati je najvišji smoter šolske 

interpretacije literarnega dela, ki je vedno skupinski dogodek, 

sprejemanje in doživljanje leposlovja kot umetnosti, ki bralcu nudi 

estetski užitek in tudi možnosti spoznavanja sebe in drugih. Skozi to 

početje se dijaki tudi osebnostno razvijajo v svobodne, kritične in 

ustvarjalne ljudi. S šolsko interpretacijo kratke zgodbe Anton dijaki 

poleg zmožnosti estetskega dojemanja literature razvijajo še 

zmožnost doživljanja in vživljanja v svet drugačnih, ostarelih in 

osamljenih med nami. Ob spoznavanju temeljnih človeških vprašanj 

in stisk se zavedajo pomena sprejemanja vsakega posameznika v 

njegovi drugačnosti in ob tem razvijajo zmožnost spoštovanja 

slehernega med nami. Dijaki z branjem besedila Anton spoznavajo 

psihološke in sociološke razsežnosti drugačnih in zaznamovanih v 

družbi. Ob pogovoru o problemih in stiskah starejših razvijajo 

rahločutnost in sistem vrednot za lepše sobivanje v družbi, ki ji 

pripadajo.  

 

S pisanjem pisem starostnikom v domovih starejših občanov šolska 

interpretacija kratke zgodbe Anton prerašča šolske zidove. Pisma za 

lepši dan misli, želje, voščila in risbe dijakov ponesejo v naročje tistih, 

o katerih smo pri pouku doslej samo brali. Besede niso več samo črke 

na papirju – med starostniki, naslovniki pisem, zaživijo novo življenje, 

ki osmišlja tudi bivanje mladih avtorjev pisem. Dijaki namreč vedo, 

da tvorjenje pisma starostnikom ni le še ena šolska vaja kreativnega 

pisanja, vedo, da njihovo pismo najde človeka, ki je mogoče prav zdaj 

bolan, žalosten, osamljen, in se zato s svojim pisanjem še posebej 

potrudijo. Zaposleni na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor 

ne skrbimo le za strokovno izobrazbo dijakov, temveč jim želimo 

privzgojiti tudi spoštljivost, solidarnost, empatijo za soljudi, še 

posebej do drugačnih, kakorkoli zaznamovanih. Dijake izobražujemo 

za poklice v dejavnostih, v katerih bodo v stalnem stiku z ljudmi, zato 

krepimo vrednote, ki povezujejo, bogatijo in razveseljujejo. 

Pomembno je, da mladi čutijo, da se ne sramujejo svojih čustev in jih 

znajo primerno izraziti. Tako lepšajo in lajšajo življenje sebi in vsem 

ljudem na svoji osebni in poklicni poti.  
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Povzetek: »Dot art« je meditativna oblika umetnosti, ki izvira iz 

Avstralije. Staroselci so s pisanimi pikami ustvarjali pomirjujoče 

mandale.  »Dot markerji« so debeli markerji  s sferično barvno gobico 

na vrhu, s katero naredimo pisane pike na papirju in jih lahko 

vključimo v dejavnosti z vseh področjih kurikuluma. V tem članku so 

predstavljene ideje za 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. Predšolsko 

matematiko delimo na štiri sklope: logika in jezik, geometrija z 

merjenjem, števila ter obdelava podatkov in osnova statistike. 

Naloga vzgojitelja je, da otroku pripravi različne prijetne, zanimive, 

igrive situacije, s katerimi si bo pridobival matematične izkušnje. Te 

izkušnje otrok lahko dobi tudi z didaktičnimi nalogami z »Dot 

markerji«. V tem članku so primeri za osvajanje poimenovanja barv, 

razumevanje koncepta vzorcev, za spoznavanje geometrijskih likov in 

simetrije, prirejanja 1-1, prikazovanja števila – številčnosti, zapisa 

števila in tri različne namizne družabne igre. 

 

Ključne besede: »Dot art«, »Dot markerji«, matematika, predšolska 

vzgoja 

 

Abstract: "Dot art" is a meditative form of art that originated in 

Australia. Aboriginal people used colorful dots to create calming 

mandalas. "Dot markers" are thick markers with a spherical colored 

sponge on top that make colorful dots on paper and can be 

incorporated into activities from all sides of the curriculum. This 

article presents ideas for the field of mathematics. The child meets 

math in everyday life, as he has, for example, overview of his toys, 

clothes, everyday objects, which he counts, measures, compares, 

sorts, groups, shows with symbols, names and "counts", describes, 

talks about them. Preschool mathematics is divided into four 

sections: logic and language, geometry with measurement, number 

and data processing, and the basis of statistics. The task of the 

educator is to prepare various pleasant, interesting, playful 

situations for the child, with which he will gain mathematical 

experience. The child can also get these experiences through didactic 

tasks with "Dot markers". In this article, there are examples for 

mastering color naming, understanding the concept of patterns, 

learning about geometric figures and symmetry, 1 - 1 arrangement, 
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showing number - abundance, number writing and three different 

board games. 

 

Keywords: ''Dot art'', "Dot markers", mathematics, preschool 

education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

Pri svojem delu v vrtcu vedno iščem nove ideje za predstavitev 

določene teme oziroma osvajanje različnih spretnosti in znanj. Tako 

sem na spletnih straneh odkrila zanimive predloge, ki vključujejo 

»Dot markerje«.  »Dot art« je meditativna oblika umetnosti, ki izvira 

iz Avstralije. Staroselci so s pisanimi pikami ustvarjali pomirjujoče 

mandale. Ker tovrstnih markerjev v Sloveniji nisem našla, mi jih je 

prijatelj prinesel iz Amerike, lahko pa jih kupimo prek tujih spletnih 

trgovin. »Dot markerje« lahko vključimo v dejavnosti z vseh 

področjih kurikuluma, jaz pa vam bom predstavila ideje za področje 

matematike. Otrokov prvi stik z matematiko mora biti igriv. Barve, 

števila, vzorci, oblike, simetrija in drugo so vsebine, ki jih srečuje na 

vsakem koraku. Naloga vzgojitelja je, da otroku pripravi različne 

prijetne, zanimive, igrive situacije, s katerimi si bo pridobival 

matematične izkušnje. Ker matematika od otroka zahteva vztrajnost, 

iznajdljivost in natančnost, je prav, da pri teh dejavnostih otroka še 

dodatno motiviramo in spodbujamo.  

  

Matematika v kurikulumu za vrtce in načrtovanje matematičnih 

aktivnosti 

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. Tako navedeno področje vključuje najrazličnejše 
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dejavnosti v vrtcu, ki otroka spodbujajo, da v igri ali vsakodnevnih 

opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja o tem, kaj je veliko, 

kaj majhno, česa je več in česa manj, v čem so si stvari različne in v 

čem podobne, kaj je celota in kaj del, kakšne oblike so, kaj je notri in 

kaj zunaj, kaj je zdaj, prej in potem, kaj so simboli itn. (Bahovec, 

2011). 

 

Vzgojitelj ima pri matematičnih dejavnostih zelo pomembno vlogo, 

saj: 

− mora iskati zvezo med matematiko in vsakdanjim življenjem 

otroka v vrtcu in doma, 

− mora opazovati razvoj otroka in se odločati o zahtevnosti 

dejavnosti, ki jih ponuja posameznemu otroku, 

− mora opazovati otroka pri igri, da mu lahko v najprimernejšem 

trenutku (glede na njegov razvoj in njegovo znanje) pomaga 

razširiti matematično znanje, 

− se mora z otrokom zelo veliko pogovarjati, v pogovoru lahko 

uporablja matematične izraze, opiše možen način reševanja 

problema, šteje ipd., 

− otroku omogoči, da sam spozna, da je rešitev napačna in ustvari 

situacijo, v kateri otrok pride do pravilne rešitve oz. mišljenja, 

− otroke spodbuja k opravljanju zahtevnejših nalog, 

− otroku omogoča, da predmete prijema in ih spozna v igri 

(Bahovec, 2009). 

 

 

Vsebina predšolske matematike 

Predšolsko matematiko delimo na štiri sklope: 

1. Logika in jezik: 

− urejanje, 

− razvrščanje,  

− odnosi ali relacije, 

− zaporedja ali vzorci. 

2. Geometrija z merjenjem:  

− orientacija v prostoru, 

− geometrijska telesa in liki, 

− simetrija, 

− merjenje. 

3. Števila: 

1. prirejanje, 

2. štetje, 

3. prikazovanje števila. 

4. Obdelava podatkov, osnove statistike: 

− zbiranje podatkov, 

− prikazovanje podatkov, 

− interpretiranje podatkov, 

− preprosta statistična raziskava, 

− verjetnost (Marjanovič Umek, 2010). 
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Matematika skozi igro in matematična pismenost 

Prednosti uporabe igre so npr. nezavednost učenja, povečevanje 

motivacije, primernost za otroke različnih starosti in sposobnosti, 

čustveni odnos otrok do igre je pozitivnejši, aktivnost otrok je pri igri 

večja, pri igri z lahkoto dosežemo visoko pozornost, znanje, 

pridobljeno z igro je trajnejše. Igre hkrati spodbujajo diskusijo in 

sodelovanje med otroki, pri igranju se učenci manj utrudijo, pri igri 

se lahko izkažejo tudi otroci, ki se sicer ne znajo izkazati, tisti iz 

odrinjenega socialnega okolja ali tisti, ki imajo kake druge težave. Igre 

lahko izhajajo iz različnih kontekstov npr. iz otroške literature 

(Nunčič, 2018). Pri poučevanju je naloga odraslega, da se skozi igro, 

katere pobudnik je otrok, približa otroku na njegovem »nivoju« in z 

njim sodeluje enakopravno. Pri tem se lahko sreča z različnimi  

»težavami«, saj otrok lahko prekine igro ali zapusti igro in gre k drugi. 

Najpomembnejše je, da otroka pri tem dobro opazujemo in tako 

izvemo marsikaj o otrokovem znanju in mišljenju (Hojs, 2015). Pri 

razumevanju matematičnih nalog in problemov nam pomagajo tudi 

učinkoviti učni pripomočki, primerna raven zahtevnosti in ustrezna 

pomoč v primeru težav. Otrok lahko tako k uspešnemu reševanju 

naloge pristopi samozavestno in brez strahu. Vse to vodi k večji 

samozavesti in boljši samopodobi (Vipavec in Kavkler, 2015). 

Matematična pismenost pomeni sposobnost posameznika, da 

učinkovito prepozna, oblikuje, razume in uporablja matematično 

komponento v vsakdanjih situacijah zato, da sprejema pomembne 

odločitve o življenju, delu in družbi. Razvijanje matematične 

pismenosti je pomembno zato, ker le-to učencu v odrasli dobi 

pomaga pri prepoznavanju vloge matematike v vsakdanjem življenju 

ter pri odločitvah, ki jih bo sprejemal kot odgovoren državljan 

(Lipovec in Antolin Drešar, 2019). 

 

Primer dobre prakse uporabe »Dot markerjev« 

»Dot markerji« so debeli markerji  s sferično barvno gobico na vrhu s 

katero naredimo pisane pike na papirju. Ker so markerji tako debeli, 

so kot nalašč za malčke in otroke, ki še niso razvili fino-motoričnega 

nadzora za prijem običajnega flomastra. Z »Dot markerji« lahko tudi 

zelo majhni otroci izkusijo čarobnost ustvarjanja in doživijo igro z 

barvami. Ko postavijo marker na krogce, ki jih vidijo, vzpostavijo 

koordinacijo med roko in očmi. Med reševanjem dejavnosti otroci 

razvijajo fino-motorične sposobnosti, ki so odgovorne za gibanje 

prstov, rok in zapestja. Ob opravljeni dejavnosti otroci doživljajo 

neizmerno veselje. Zaradi tega se počutijo srečne in umirjene, to pa 

jim gradi zaupanje. Poleg likovnega ustvarjanja pa se »Dot markerji« 

lahko uporabljajo tudi za poučevanje naprednejših konceptov, v 

katerih bodo uživali predšolski otroci. 
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Slika 1: Primer »Dot markerjev« 

Vir: Lasten 

 

Matematične vsebine z »Dot markerji« 

1. Poimenovanje barv 

Otroci se lahko naučijo imena barv preprosto tako, da jim vzgojitelj 

pokaže barve in jih poimenuje. Na primer, ko otrok uporablja zeleni 

marker, lahko reče: »Vidim, da si naredil zeleno piko na papirju. 

Katere barve piko bi pa sedaj rad naredil?« Otroku lahko ponudimo 

didaktično predlogo, na kateri je narisana mavrica in ga povabimo, 

da jo potiska z »Dot markerji«, mi pa mu povemo, katero barvo 

uporablja. 

 

 
Slika 2: Natiskaj mavrico 

Vir: Lasten 

 

Otroci naj naredijo pike po celem papirju. Nato naj s svinčnikom 

povežejo pike iste barve. Za še večji izziv za vizualno zaznavo naj 

povežejo vse pike iste barve z barvico ujemajoče se barve. 

   

   
Slika 3: Poveži pike iste barve 

Vir: Lasten 
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2. Vzorci 

»Dot markerje« lahko uporabimo, da otrokom pomagamo razumeti 

koncept ustvarjanja in nadaljevanja vzorcev z barvami. Vzorec je 

dobro definiran takrat, ko se osnovna enota ponovi vsaj dvakrat. Na 

papir natisnemo vzorec in otroku damo navodilo, naj vzorec 

nadaljuje. Na barvne pike, ali pa poleg njih lahko otrok naredi vzorec 

še z drugim drobnim materialom. 

 

 
Slika 4: Nadaljuj vzorec 

Vir: Lasten 

 

3. Geometrijski liki 

Pri obravnavanju geometrijskih oblik moramo slediti pristopu od 

telesa do točke. Najprej otroka seznanimo z geo. modeli in nato z 

geo. telesi ter njihovimi lastnostmi. Potem otrok sam izdeluje geo. 

telesa iz različnih materialov. Nazadnje otrok odtiskuje in obrisuje 

geo. telesa in tako spozna geometrijske like. Za utrjevanje znanja o 

geo. likih lahko otroku ponudimo list z natisenimi geo. liki in ga 

povabimo, da jih potiska z »Dot markerji«, hkrati pa upošteva barvo 

lika. 

 
Slika 5: Potiskaj geometrijski lik 

Vir: Lasten 

 

4. Simetrija 

Tudi simetrijo in orientacijo v prostoru lahko urimo s pomočjo 

barvnih pik. Po sredini papirja narišemo navpično široko črto. Na levo 

polovico natisnemo obliko iz pik, otrok pa naj enako naredi na desni 

strani. 

 
Slika 6: Natisni simetrično sliko 

Vir: Lasten 
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5. Prirejanja 1-1 

Prirejanje 1-1 je temeljna matematična veščina. En predmet se 

ujema s samo enim drugim predmetom. Na primer, ko otrok šteje niz 

treh pik, se mora zavedati, da se vsako piko šteje samo enkrat (ena 

številka se ujema z eno piko). Didaktična predloga otroka uči, da v 

vsak krogec naredi eno piko. Dejavnost lahko nadgradimo tako, da 

otrok na vsako piko položi manjši predmet (cofek, gumb, medvedka 

…) v isti barvi, kot je pika in si tako razvija še finomotorične 

spretnosti. 

 

 
Slika 7: Potiskaj pike in nanje položi cofek iste barve 

Vir: Lasten 

 

6. Prikazovanje števila – številčnost  

Majhnim otrokom števila najprej prikazujemo s številskimi vzorci 

(eno sonce, dve češnji, tri hruške, štiriperesna deteljica, pet prstov 

…). Otroku je v pomoč, če pri štetju uporablja svoje prste. Na tej 

didaktični predlogi so predstavljena števila, otrok pa naj natisne 

toliko pik, kolikor je vrednost števila. S to preprosto dejavnostjo se 

otroci učijo števila, njihovega zaporedja in količinske vrednosti. 

Razumevanje količinske vrednosti števil je zelo pomembna za 

razumevanje zahtevnejših matematičnih vsebin. Nato naj otroci 

znova preštejejo pike in na vsako položijo majhen predmet (cofke, 

plastične zamaške, gumbe itd.). S tem razvijajo še fino motoriko in 

koncentracijo. 

 

 
Slika 8: Spoznaj število in natisni pike 

Vir: Lasten 

 

Če je otrok pripravljen na težji izziv, mu lahko ponudimo delovni list 

Lov na številke. Na list papirja narišemo krogce z različnimi 

številkami, otrok pa naj enake številke potiska z isto barvo.  
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Slika 9: Lov na številke 

Vir: Lasten 

 

7. Zapis števila 

Na papir narišemo število, otrok pa naj po črti natisne pike, po tem 

pa lahko še s prstom potuje po številu. Na število oz. pike lahko otrok 

polaga tudi kakšen drug material (cofke, gumbe, medvedke …). Otrok 

bo na ta način uril številske predstave, fino motoriko in logično 

razmišljanje. 

 

 
Slika 10: Spoznaj število in natisni pike 

Vir: Lasten 

 

8. Igra z igralno kocko 

Otrok vrže kocko in nato to število pik pritisne v krogce. Nadaljuje, 

dokler niso izpolnjeni vsi krogci. To igro se lahko igra več otrok hkrati 

tako, da izmenično mečejo kocko in tiskajo pike. 

 

9. Križci in krožci 

Na kos papirja naredite mrežo in dvema otrokoma dajte dva različno 

obarvana »Dot markerja«. Namesto križcev in krožcev naj uporabita 

svoje barvne pike. 
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10. Mavrične bibe 

To igro se lahko igra več otrok hkrati. Izmenično mečejo barvno kocko 

in kakršno barvo vržejo na kocki, takšno piko natisnejo v krogec iste 

barve. Zmaga tisti otrok, ki prvi potiska celo bibo. 

 

 
Slika 11: Mavrična biba 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

»Dot markerji« so zabavno in priročno orodje, s katerim si otrok 

razvija specifične ročne veščine in preko različnih prijetnih nalog 

osvaja in utrjuje najrazličnejša znanja. Otroci v moji vrtčevski skupini 

so navdušeni nad »Dot markerji« in jih z veseljem uporabljajo pri 

različnih aktivnostih. V »Dot art« kotičku imajo vedno na razpolago 

različne didaktične predloge, ki sem jih naredila sama, ali pa sem jih 

našla na spletnih straneh. Pri ustvarjanju didaktičnih predlog je dobro 

upoštevati, da natisnete krogce s premerom 20 mm tako, da imajo 

otroci pri tiskanju pik dovolj prostora. Otroke je treba opozoriti, da z 

»Dot markerji« ne smejo barvati, saj bi se v tem primeru gobica 

strgala in marker ne bi bil več uporaben. V prihodnje bom kupila in 

preizkusila še drugo vrsto »Dot markerjev«, saj kompleti vsebujejo 

več različnih barv in so drugačne oblike. »Dot markerji« nudijo široko 

paleto možnosti za ustvarjanje in učenje in verjamem, da boste tudi 

vi našli ideje, ki vam bodo všeč.  
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Aktivno učenje malčka (1–2) v 

projektu SKUM 
 

IRENA GODNIČ, dipl. vzg. 

irenag@sola-solkan.si 

 

Povzetek: V članku sem predstavila sodelovanje otrok, 1–2 leti starih 

malčkov v projektu SKUM. Dejavnosti sem načrtovala skupaj z igralko 

Katjo Povše, iz ljubljanskega gledališča AEIOU. Cilj sodelovanja v 

projektu je bil aktivno učenje malčkov ob neposredni komunikaciji z 

umetnico in lutko. Vse dejavnosti so potekale v igralnici v 

dopoldanskem času. Prvi Katjin obisk z lutko Bubu je bil za otroke 

presenečenje. Nadaljnja srečanja sem otrokom najavila. V 

teoretičnem delu sem predstavila cilje projekta SKUM ter njegov 

namen nuditi otrokom pristno izkušnjo z umetnikom. V nadaljevanju 

sem opisala razvoj malčka v obdobju od enega do dveh let po 

posameznih področjih razvoja. V praktičnem delu pa sem aktivno 

opazovala interakcijo otrok z igralko in lutko Bubu. Spremljala sem 

njihove odzive in proces posameznikovega aktivnega učenja. 

 

Ključne besede: projekt SKUM, 1–2 leti star otrok, lutka, zaznavanje, 

aktivno učenje 

 

Abstract: In the article, I presented the participation of children, 1-2 

year old toddlers in the SKUM project. I planned the activities 

together with actress Katja Povše, from the Ljubljana theater AEIOU. 

The goal of participating in the project was the active learning of the 

little ones through direct communication with the artist and the doll. 

All activities took place in the casino in the morning. Katja's first visit 

with the Bubu doll was a surprise for the children. I announced 

further meetings to the children. In the theoretical part, I presented 

the goals of the SKUM project and its purpose of offering children an 

authentic experience with an artist. In the following, I described the 

development of a toddler over a period of one to two years by 

individual areas of development. In the practical part, I actively 

observed the children's interaction with the actress and Bubu doll. I 

monitored their reactions and the process of individual active 

learning. 

 

Keywords: SKUM project, 1-2 year old child, doll, perception, active 

learning 
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UVOD 

Umetnost je eno od šestih področij dejavnosti Kurikuluma za vrtce, 

ki ponuja otroku estetsko izkušnjo in možnost doživetij ter 

umetniškega izražanja. V umetnosti otrok lahko izraža čutna in 

intuitivna spoznanja na njemu lasten način. Komunicira in razvija 

sposobnost uporabe simbolov ter svojega telesa v gibu. Umetnost 

mu ponuja način izražanja svojih občutkov in pogledov, razumevanja 

okolja v katerem živi. Spoznava sebe kot ustvarjalca in kritika. S tem 

se aktivno vključuje v skupnost in gradi samozavest. Umetnost ni 

sama po sebi namen, lahko je tudi sredstvo, medij preko katerega 

otrok spozna, ozavesti ter usvaja nova znanja drugih področij 

dejavnosti. 

 

Otrok se v vrtcu že zelo zgodaj sreča z lutko in gledališčem. Lutka je 

otroku prijatelj, zaupnik, soigralec. Med njima se vzpostavi posebna 

vez. Vez enakovrednosti in zaupanja. In tako kot lahko lutka nastopa 

v gledališču lahko vstopi tudi otrok. Kakovostne predstave, ki jih 

otrokom ponujamo v vrtcu, so zato izrednega pomena. Vsebina in 

estetski vidik sta prilagojena ciljni publiki, starosti otrok. Ko pa otrok 

vstopi v gledališčno igro postane tudi sam aktiven igralec in hkrati 

soustvarjalec. V projektu SKUM, kjer se umetniki različnih smeri 

vključijo v ta proces ustvarjanja in soustvarjanja, je za otroka nov 

izziv. Otroku tako omogočimo pristno izkušnjo z umetniki.  

 

 

Projekt SKUM 

Projekt Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-

umetnostno vzgojo (SKUM) je vseslovenski projekt, katerega 

osrednja ideja je, da ima umetniška izkušnja velik pedagoški 

potencial. Namen projekta je razvijati povezave med vzgojno-

izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri 

širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, ki bodo spodbudno vplivala 

na dvig sporazumevalnih zmožnosti otrok. 

Cilji projekta so: 

1. Opredeliti sporazumevalne zmožnosti, komunikacijo v 

umetniških jezikih ter vzgojo z umetnostjo in zmožnosti 

izražanja s kulturno umetnostno vzgojo (KUV).  

2. Načrtovati in spremljati pristope integracije umetnosti z drugimi 

področji/predmeti V okviru akcijskega raziskovanja razvijati 

pristope k učenju in poučevanju KUV. Preizkušati in evalvirati 

pristope in didaktične pristope  

3. Razviti, implementirati in evalvirati nove pristope v sodelovanju 

z umetniki in kulturnimi ustanovami ter na področju vzgoje z 

umetnostjo načrtovati in izvesti VI procese v sodelovanju z 

eksperti/umetniki v šolskih in zunajšolskih prostorih  

4. Razviti model kulturno umetniške vzgoje. 

Baloh (2022, spletni članek) definira sporazumevalno zmožnost kot: 
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zmožnost sprejemanja, razumevanja, doživljanja, vrednotenja in 

uporabe sporočil raznih vrst ter tvorjenja učinkovitih ustreznih, 

razumljivih in pravilnih sporočil raznih vrst, je zmožnost učinkovitega 

sodelovanja v dvosmernem sporazumevanju. V projektu SKUM je 

govora o sporazumevalni zmožnosti v različnih umetniških jezikih, ki 

se kaže v različnih načinih izražanja umetnosti in zajema sprejemanje 

in oddajanje sporočil (likovnih, glasbenih, gledaliških …) skozi dialog 

z umetnostjo. 

 

Za razvijanje sporazumevalne zmožnosti je potrebno bogastvo 

izbranih sporazumevalnih sredstev in odnosom med sporočevalcem 

in naslovnikom. Vloga odraslega je v tem procesu pomembna. 

Spodbujanje aktivnega sodelovanja, izražanja je odvisno od 

kompetenc odraslega.  Odrasli otrokom sledi, sledi njihovim idejam, 

spremlja njihove namene in jih predvsem poslušajo in spodbujajo k 

razmišljanju in iskanju rešitev. Z otroki oblikuje partnerstvo in hkrati 

zagotavlja pomembno interakcijo z vrstniki v učečem okolju, kjer 

lahko otroci izbirajo dejavnosti in materiale. Tako otrok razvija 

različne (gibalne, likovne, glasbene, jezikovne …) zmožnosti. Za 

otrokovo aktivno raziskovanje je pomembno ukvarjanje z različnimi 

dejavnostmi ter odkrivanje z vsemi čutili (po Kužnik, 2009). 

 

Razvoj malčka 

Otrok se od prvega do drugega leta intenzivno razvija. Ko otrok shodi,  

začne spoznavati svojo okolico in s tem pridobiva nova spoznanja na 

drugačen način. Oblikuje nove predstave in pojme ter odnose med 

njimi. Z aktivnejšo vlogo, po načelu poskusov in napak razvija svoje 

odzive. Tako spoznava značilnosti predmetov in vsega sveta ter 

postane izviren pri iskanju najboljše poti za dosego cilja. Malček je 

sposoben načrtovanja aktivnosti vnaprej, probleme že rešuje z 

uporabo pojmov in simbolov. Otrok še pred prvim letom starosti 

razume pojem manjšega števila, količine in velikosti. Simbolna 

funkcija pa ne zagotavlja logičnega mišljenja ali uporabe predpojmov 

– posploševanja. Otrok je še egocentrik, zaveda se svojega gledišča 

in misli, da vsi tako razmišljajo kot on. Pri približno dveh letih se 

razvije generični spomin – spomin večkrat ponovljenega dejanja. Z 

intenzivnim razvojem govora pri letu in pol starosti, ko se besednjak 

kvantitativno  poveča  je njegova komunikacija telegrafska. Z 

izražanjem svojih želja in občutij vzpostavlja in krepi svojo 

komunikacijo in socialne spretnosti. V obdobju med letom in pol do 

dveh let upade anksioznost – zapustitveni strah, otrok razvije 

sposobnost obvladovanja stresa. Razvije način izkazovanja 

navezanosti, najprej fizično bližino, kasneje pa pozornost in 

odobravanje. 

 

Med prvim in drugim letom starosti je otrok v zaznavno-gibalni fazi, 

kar pomeni, da je otrok omejen nase in svoje reflekse. Gibalni vzorci 

so omejeni na njihovo telo. Z razvijanjem čutnih organov se 

spreminjajo tudi spremembe v zaznavanju. Iz refleksne pozornosti se 

razvije namerno in razumsko zaznavanje. Vid se krepi tako, da otrok 
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vedno lažje sledi premičnim predmetom, postane občutljiv na barve 

in jih loči. Razvija se tudi sposobnost zaznavanja globine. Razvija se 

propriorecepcija, zavedanje lastnega telesa. S pomočjo vidnih 

informacij prilagodijo svoje kobacanje in prve korake. Otrokova 

pozornost je v tem obdobju šibka, 1 do 5 sekund. Poleg videza, otipa 

in vonja ga zanimajo tudi druge značilnosti predmetov, še posebej če 

jih ponudi odrasli. Preko različnih čutil tako otrok raziskuje svojo 

okolico in spoznava nove stvari, predmete. Išče smisel in razlago za 

različne pojave in dogodke okoli sebe (Nemec in Kranjc, 2011). 

 

Načrtovanje in potek dejavnosti 

V sklopu projekta smo izvedli tri dejavnosti. Dve srečanji z izvajalko 

Katjo Povše in lutko Bubu ter ogled predstave gledališča AEIOU 

»Glava dol noge gor!« Za prvo srečanje smo si zadali cilj utrjevanja in 

oblikovanja osnovnih življenjskih navad prehranjevanja, nege, 

počitka in igre. Otroci so utrjevali  varen in zdrav način bivanja v vrtcu 

in spoznavali sebe, svoje želje in zmogljivost kot druge. Izvajalka Katja 

je zjutraj vstopila v igralnico z lutko Bubu. Bubu je lutka zašita iz 

črnega blaga enake velikosti kot otroci iz skupine. Otroci so bili sprva 

zadržani, a radovedni. Lutko z izvajalko so si najprej ogledali, otipali 

in jo takoj sprejeli medse. Na Katjino pobudo so otroci Bubuja najprej 

božali in nosili po igralnici. Razkazali so ji vse naše kotičke. Na Katjino 

pobudo so Bubuja otroci nahranili. Prinesli so skodelice, krožnike in 

žličke iz kotička kuhinja. Po malici smo skupaj z Bubujem izvedli naš 

rutinski jutranji krog z znaki, ki jih imajo otroci. Tudi Bubu je imel svoj 

znak. Bubu je otrokom pokazal, kako skače, se vrti ter kako dela 

akrobacije – glavo dol, noge gor. Eden izmed dečkov se je na vabilo 

izvajalke pustil voditi in obračati na glavo. Ostali so z navdušenjem 

opazovali. 

 

Bubu je tudi otrokom pokazal, kako so oči odprte in kako so oči 

zaprte, otroci so se vsi ob igri »ku-ku« smejali in aktivno sodelovali. 

Tudi najmlajši. Bubuja je vzgojiteljica z otroki previla in uspavala z 

uspavanko na ležalniku. Otroci so ga božali in se stiskali k njemu na 

ležalnik. Medtem, ko je Bubu spal je izvajalka pihala milne mehurčke. 

Starejši otroci so jih lovili in pokali najmlajši pa z začudenjem 

opazovali. Ko se je Bubu zbudil, so ga otroci ponovno nahranili n 

odžejali. Vzgojiteljica je skupaj z otroki prebrala Bubuju slikopis 

Budnica za medveda (U. Krempl). Otroci so navdušeno aktivno kazali 

na sličice slikopisa in skupaj z Bubujem zaplesali Ringa raja ter Pleši 

medo. Nato je Bubu odšel. 
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Slika 1: Igra Ku-ku 

Vir: Lasten 

 

Kot načrtovano je dejavnost izvajala Katja, se odzivala na pobude 

otrok ter jih tudi sama spodbujala k sodelovanju. Vzgojiteljica, ki je 

fotografirala odzive otrok, se je občasno vključila v proces zgolj s 

povabilom bolj zadržanih otrok k vključitvi v igro. Pomočnica 

vzgojiteljice je izvedla jutranji krog in skrbela za mlajše otroke, ki so 

zgolj opazovali dogajanje v igralnici. Glede na klimo v skupini, 

odsotnost starejših otrok in uvajanju treh otrok je po mojem mnenju 

dejavnost uspela. Otroci so lutko in izvajalko sprejeli brez težav. 

Glede na vsebino, rutino, ki jo poznajo, so bili aktivni in so dajali 

pobudo po ponavljanju dejavnosti. V delu, ko je lutka izvajala 

akrobacije, so otroci intenzivno opazovali in se čudili. Sami so želeli 

pokazati, kaj znajo, zato smo prebrali slikopis in zapeli ter skupaj z 

lutko zarajali. Ob zaključku dneva v vrtcu so me otroci presenetili s 

ponavljanjem akrobacije lutke: glava dol – noge gor. Deček, ki je 

izvajal z izvajalko to gibanje, je tudi prvi začel, ostali so mu sledili. 

 

Drugo srečanje z lutko Bubu je potekalo s predstavo »Glava dol noge 

gor«. S svojo izkušnjo rutine v vrtcu in s srečanjem lutke Bubu so imeli 

otroci še eno možnost ozaveščanja in usvajanja vrtčevske rutine 

preko ogleda in aktivnega sodelovanja v gledališki predstavi. 

Predstava »Glava dol – noge gor« je na otroku privlačen in razumljiv 

način predstavil njihovo vsakdanjo rutino pred prihodom v vrtec ter 

samo bivanje v vrtcu. Lutka Bubu je lulala, spala, se igrala in se pri 

mamici nahranila. Otrokom sta bila starša predstavljena kot 

pozitivna, čarobna in šaljiva lika: čarodejka in klovn. Celoten proces 

preživljanja rutinskega dne je bil otrokom znan in šaljivo prikazan. Že 

priprava prostora (odnašanje opreme, posteljic iz igralnice) je otroke 

vznemirila. Mlajši otroci so se odzvali z jokom, še posebej pa, ko smo 

se umaknili iz igralnice, da sta se igralki pripravili. Predstavo smo si 

ogledali skupaj z otroki starimi 2–3 leta. Ko nas je Ana (oče, klovn) 

prišla z Bubujem iskat, so se Bubuja otroci izjemno razveselili. Eden 

izmed dečkov (tisti, ki je na prvem srečanju edini izvajal akrobacije s 

Katjo) je Bubuju stekel v objem in ga poljubil. Ob prihodu v 

»gledališče« so mlajši otroci začeli jokati, tako da so po 3 minutah 
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zapustili igralnico. Ostali otroci so sprva zbrano opazovali. Ko je 

dogajanje na »odru« doseglo vrh – ko Bubu zaspi, so se sprostili in 

aktivno gibalno sodelovali. Deček, ki je bil po opazovanju sodeč 

zadržan in nezaupljiv do igralk, se je ob zvoku nežne glasbene 

spremljave nasmejal in vidno sprostil. Prepoznal je trenutek 

hranjenja – Bubujevega sesanja mleka pri mami in odprl usta ter 

našobil ustnice. Počasno in šaljivo oblačenje in obuvanje igralk je 

otroke spodbudilo k iskanju krila in copat. Po pisani scenografiji 

olepšani z lučkami so otroci zavzeto iskali ustrezne copate. Pri prizoru 

»ku-ku« pa so bili otroci predvidljivo najbolj nasmejani in radoživi. 

Prepoznali so igro, ki so se jo igrali v prvem srečanju s Katjo in 

Bubujem. Ko sta igralki začeli z akrobacijami, se je eden izmed dečkov  

pognal z blazine proti njima. Deček je poskakoval in ploskal. Ostali 

otroci se mu niso pridružili.  

 

 

 

Slika 2: Bubu povabi otroke na predstavo 

Vir: Lasten 

 

Tretje in zadnje srečanje z Bubujem je potekalo v znamenju igre. S 

pomočjo lutke in njenih igrač so otroci raziskovali različne materiale 

in oblike s tipanjem. Raziskovanje je potekalo preko igre z 

eksperimentiranjem.  
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Otroci so bili navdušeni nad prihodom lutke Bubu. Dva dečka sta ga 

objela, pobožala in odnesla na blazino. Z zanimanjem so vsi čakali na 

igrače, ki jih je Katja vlekla iz škatle. Starejši otroci so takoj pograbili 

cevi in jih razvlekli po celi igralnici ter jih zvijali. Zadržani mlajši otroci 

so opazovali dogajanje in se igrač niso želeli dotikati. Kljub opaznemu 

nelagodju ni nihče jokal ali želel stran. V naročju vzgojiteljice je 

najmlajši otrok ob spodbudi vzgojiteljice le prijel ponujeno žogo in jo 

z nasmehom vrgel na tla. Želel je metati žoge, kar mu je vzgojiteljica 

omogočila. Kosmatih žic pa ni želel prijeti. Eden izmed dečkov se je 

počutil varen le na blazini in je potrpežljivo čakal, da se mu igračo 

prinese. Mirno je raziskoval vse materiale. Ko pa je ostal brez igrač, 

se je posvetil lutki Bubu, jo objemal, pestoval in ji pel. Kljub temu da 

dva otroka ne hodita, sta se po pol ure sedeče igre na blazini, 

odplazila čez celo igralnico s cevjo v roki in tako pridružila ostalim, ki 

so se aktivno gibali po prostoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Slika3: Raziskovanje materialov                      Slika 4: Igra s svetilko 

       Vir: Lasten                                                      Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

V projektu SKUM je aktivno sodelovalo 13 otrok, starih od 11 do 20 

mesecev. Z umetnico Katjo Povše smo načrtovali in izpeljali tri 

srečanja, od tega dve delavnici in eno gledališko predstavo. Prvo 

srečanje je bilo najbolj pomembno, saj so se otroci prvič srečali z 

umetnico in lutko BUBU. Nova oseba v njihovem varnem okolju s 

črno veliko lutko je otroke pozitivno vznemirila, le ena izmed deklic 

se je je ustrašila. Opazovali smo sprejemanje novih oseb in 

spoznavanje lutke njihove velikosti. Vsebina dejavnosti – rutina, je 

bila otrokom blizu. Samozavestno so se vključevali v aktivnosti po 

svojih zmožnostih. Otroci, ki hodijo, so Katji in lutki sledili po celotni 

igralnici in aktivno sodelovali, se odzivali na pobude. Z mlajšimi otroki 

smo opazovali iz bližine. Ena izmed aktivnosti so bile tudi akrobacije 

z lutko. To je bil vezni element za naslednje srečanje, gledališko 

predstavo. Vsi otroci so z občudovanjem in zbrano opazovali to 

gibanje in premetavanje. Dva najstarejša sta poskušala gibe ponoviti: 

glavo dol – noge gor. Glede na njihov motorični razvoj jim je to 

predstavljalo kar gibalni izziv. Večkrat so vztrajno poskušali, mlajšim 

smo pomagali dvigati noge. Ob zaključku dneva so otroci v prosti igri 

sami poskušali dvigati noge in tako postajali vedno bolj gibčni in 

izjemno zadovoljni. V času med srečanji smo si z otroki večkrat 

ogledali fotografije prvega srečanja in tako ohranjali nove izkušnje, ki 

so si jih s srečanjem pridobili. Srečanje z umetnicama s poslikanimi 

obrazi je bilo nov izziv, ki so ga ob pomoči lutke sprejeli z nasmeškom. 

Predstava je bila interaktivne narave in otroci so se na pobude tudi 

gibalno odzivali. Mlajši so opazovali, se zibali, mahali in ploskali. 

Zadnjega srečanja so se otroci zelo veselili. Lutko in Katjo so ob 

prihodu objeli in z zanimanjem opazovali različne materiale, ki jih je 

Katja jemala iz škatle. Predmete (cevi, vzmeti, žice, kosmate žice, 

svetilke) so otroci razvlekli po celem prostoru, se z njimi igrali in 

raziskovali njihove lastnosti. Uporabljali so vsa čutila in bili vztrajni. 

Če povzamemo, so otroci dosegli vse načrtovane cilje v projektu. 

Ozavestili so dejavnosti rutine, jo samoiniciativno nadgradili v igri, 

aktivno gibalno sodelovali med predstavo ter radovedno 

eksperimentirali z različnimi materiali. Vsekakor pa so si pridobili 

veščino socializacije in samozavesti ter lastne vrednosti prispevanja 

k dobremu počutju v skupini. 
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Izkušnja s poukom na prostem 
 

mag. MARUŠA GROŠELJ, prof. razrednega pouka 

marusa.groselj@osik.si 

 

Povzetek: V prispevku delim izkušnjo pouka na prostem, večinoma v  

gozdu. Iskala sem način dela, ki bi spodbudno vplival na učence in 

tudi name. Verjamem, da moramo biti zadovoljni učenci in tudi 

učitelji. V ospredju sem imela dve nalogi: motivirati učence za delo, 

vzpostaviti dobre medosebne odnose. Socialni vidik, potreba po 

druženju, jasno komuniciranje, samozavest, fizična nevzdržljivost – 

to so med drugim primanjkljaji učencev, ki so toliko časa preživeli 

odrezani od  vrstnikov zaradi karanten.  Predstavljam nekaj primerov 

dejavnosti pri različnih predmetih v tretjem razredu. Večino 

dejavnosti sem organizirala v skupinah, saj sem želela, da so učenci 

drug od drugega odvisni. Možnosti za takšen način dela je ogromno, 

učitelj lahko celoten pouk izvede na prostem, lahko pa le delček. 

Nujno je, da se vnaprej temeljito pripravi. Izpostavljam tudi težave, s 

katerimi se učitelj sooča pri pouku na prostem. Učenci radi čas 

preživljajo v naravi in se učijo o njej in v njej. 

 

Ključne besede: pouk na prostem, motivacija za učenje, socialni stiki, 

telesna aktivnost 

 

Abstract: In this article I share my own experience of organising 

outdoor classes, mostly in the near forest. I have been searching for 

a way that would simulatively affect students and me. I believe that 

we both need to be satisfied. I assigned myself two tasks: to motivate 

students to study and to enforce good interpersonal relations. Social 

aspect, the need to socialize with peers, clear communication, self-

confidence, poor physical endurance – these are some of the 

children’s deficit after spending quite a lot of time being isolated 

from their peers because of quarantines. I represent some examples 

of outdoor activities with the third graders. Majority of their tasks 

was organized as a group work because I wanted the children to 

cooperate, rely and depend on each other. A teacher has got many 

possibilities if he decides to organize outdoor classes. It can be a 

whole day activity or just a lesson. However it is obligatory to plan 

everything in advance. I have also listed the limitations that teacher 

face when teaching outdoor. Pupils in general like spending time 

outdoors. They enjoy nature and learn about it with pleasure. 

 

Keywords: outdoor teaching, learning motivation, social 

interactions, physical activity 
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UVOD 

Po daljšem obdobju z več prekinitvami pouka na daljavo, 

prilagojenega pouka med šolskimi klopmi in končno pravega pouka v 

šoli se učitelji in učenci srečujemo z vprašanji, težavami in željami. 

Opažamo, da se rojevajo stiske pri navezovanju stikov in njihovem 

vzdrževanju, motivacija za delo je nižja, telesna pripravljenost je že 

sicer pri večini slabša, saj kontinuirano stremimo k čedalje 

»mirnejšemu« fizičnemu načinu življenja, ki ga izven šolskega časa 

prekinejo v veliki meri le organizirane in vodene vadbe. Vprašanje, ki 

sem si ga kot učiteljica zastavila, je bilo, kako naj učence spodbudim 

k učenju, pristnejšemu druženju in hkrati gibanju na prostem. Ker 

tudi sama zelo rada preživljam čas na prostem, posebej v gozdu, 

nisem imela težav z iskanjem odgovora. V pedagoškem odnosu 

imamo pomembno mesto poleg učne snovi, učencev, tudi učitelji. 

Tudi slednji imamo želje, potrebujemo motivacijo, ki jo iščemo na 

različne načine v različnih obdobjih službovanja. Skupini učencev 

prilagajamo delo in iščemo načine, za katere kritično presojamo, da 

so v dani situaciji optimalni. 

 

Pouk na prostem 

V zgodnjih jesenskih dneh na začetku lanskega šolskega leta sem se 

udeležila izobraževanja CŠOD o pouku na prostem na Prvinah. To je 

bilo zame prvo tovrstno tematsko formalno izobraževanje kljub 

temu, da sem vsako šolsko leto odpeljala večkrat učence v gozd in 

tam z njimi izvajala pouk. Bistvena razlika je nastala po prebiranju 

literature na to temo, sledila je samorefleksija ter načrtovanje 

dejavnosti. Kot pove že sam naslov obsežne raziskave, izvedene v 

Angliji (2016), v katero so bili vključeni učenci 125 osnovnih in 

srednjih šol, so učenci bolj motivirani pri pouku na prostem, kar 

ugotavlja kar 92 % vprašanih učiteljev, 85 % učiteljev pa je opazilo 

pozitiven učinek pouka na prostem na vedenje učencev. Več kot 70 

% učiteljev takšen način poučevanja prinaša zadovoljstvo na 

delovnem mestu in tudi pozitivno vpliva na njihovo telesno zdravje 

ter počutje. 

 

Šebjaničeva in Dimčeva v prispevku (2019, str. 71–73) izpostavljata 

prednosti pouka na prostem, in sicer možnost oziroma potrebo po 

medpredmetnem povezovanju, vzbujanje radovednosti, pozivnih 

čustev ter doživljanja kot rezultat interakcije z naravnim okoljem. 

Izpostavljata nekatere države, predvsem skandinavske, kjer ima 

narava sama po sebi v njihovi kulturi in posledično tudi v šolskem 

sistemu posebej pomembno mesto, izkušnje v naravi so vir 

zadovoljstva. V nemškem prostoru z doživljajsko pedagogiko 

premagujejo učenci lastne omejitve, fizično zahtevne naloge, oblika 

je večinoma skupinska, torej je v ospredju odnos med učenci, 

zaupanje, pridobivanje pozitivnih izkušenj za kasnejše življenje. 

Volčič (2020, str. 66–68) je ugotovila, da imajo pri pouku naravoslovja 

v 1. triletju učitelji v javnih OŠ manj izkušenj s poukom na prostem 

kot v zasebnih OŠ, vendar mnenja obeh vrst učiteljev se ne 

razlikujejo, saj več kot 80 % zasebnih in javnih učiteljev označujejo 
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pouk na prostem kot pozitivno izkušnjo. Največkrat izvajajo pouk na 

prostem pri predmetih spoznavanje okolja in šport. Največji izziv je 

predstavlja učiteljem spremstvo in časovna stiska, obe spremenljivki 

sta večji problem za javne kot zasebne učitelje. 

 

Menim, da je učiteljeva motiviranost za optimalen pouk tudi 

nezanemarljivega pomena. Le motiviran učitelj se bo trudil po 

najboljših močeh izvajati kvaliteten pouk. Viseu s sodelavci (2016, str. 

442–443) ugotavlja, da je temu res tako, saj je motiviran učitelj pogoj 

za šolski uspeh. Kljub temu raje raziskujemo motiviranost učencev 

kot pa učiteljev. Ne trdim, da je pouk na prostem v povezavi z 

motiviranjem učitelja, na vsak način je učenec lahko bolj motiviran, 

seveda pa tudi marsikdo od učiteljev, saj gre pri motivacijskem 

procesu učitelja in učenca na določeni stopnji tudi za pozitivno 

korelacijo (Viseu idr., str. 451). 

  

Primer dobre prakse 

S tretješolci smo izvajali pouk na prostem občasno. Organizirala sem 

celodnevni pouk v gozdu, delni pouk in tudi samostojne učne ure. 

Iskala sem prednosti in pomanjkljivosti, vrednotila, spreminjala in 

načrtovala. Na šoli imamo učitelji navado, da tedensko načrtujemo 

dejavnosti po paralelkah. Razredni učitelj ima privilegij, da večino 

časa preživi z isto skupino, tako da ni problema pri načrtovanju dneva 

pouka v gozdu. Šola se nahaja v osrednji Sloveniji, naš poudarek na 

gozdu ni zaradi učne tematike, pač pa je na Slovenskem gozd 

prevladujoč življenjski prostor, njegova vrednost ni le gospodarska, 

večina se nas v gozdu dobro počuti, sprosti in umiri. Vsem nam je 

dostopen, je le korak stran. Kot učno okolje se ga lahko poslužujemo 

tudi pri rednem pouku, ne le pri dejavnostih, kvalitetno organiziranih 

preko CŠOD-jev, katerih se učenci tako veselijo.   

 

Slabosti pouka na prostem, pravzaprav pouka v gozdu so praktične 

narave. Učitelj razrednik ne more sam spremljati učencev, zato je 

potrebno dodatno spremstvo. Druga slaba plat je »slabo« vreme, kar 

je po mnenju marsikaterega Slovenca vreme, ko ni sončno. Otroci s 

slabim vremenom nimajo težav, tudi starši zagotovijo primerna 

oblačila in obutev, seveda pa jih je potrebno vnaprej obvestiti. 

Nastopijo še druge organizacijske »težave«, npr. organiziranost 

šolske prehrane. O dolžini izvajanja pouka odloča učitelj, prilagodi jo 

potrebam skupine.  

 

Celodnevni pouk v gozdu 

Preden se odločimo za takšen dan, mora učitelj poiskati ustrezno 

lokacijo, ki je brez težav dostopna vsem učencem. Pouk naj poteka 

na nestrmem terenu, kjer se lahko zberejo vsi in imajo dovolj 

prostora za delo. Učitelj se mora vnaprej nujno temeljito pripraviti. 

Dejavnosti na prostem potekajo individualno ali po manjših skupinah 

in potrebno je vsaj delno, če ne popolnoma, označiti potek nalog 

(npr. na kartone ali mape). Na tak način zagotovimo učencem, da 

opravljajo naloge samostojno in v lastnem tempu. 
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Navajam le nekaj primerov pouka na prostem, ki smo jih izvedli v 

tretjem razredu in opozarjam na dejavnike, ki so na prvi pogled manj 

pomembni, za praktično izvedbo pa nujni (npr. obleka, malica, izbira 

prostora …). Dokazujem, kako raznolike cilje lahko pokrivamo z eno 

dejavnostjo. Kadar smo se odločili, da bo učni dan potekal v gozdu, 

sem vnaprej obvestila učence, da so prišli v šolo primerno obuti, 

oblečeni. Naročila sem prilagojeno šolsko malico, ki so jo odnesli s 

seboj v nahrbtniku. S seboj so vzeli tudi blazine, na katere so se usedli 

med samostojnim delom. Izbirali smo dneve, ko je na urniku 5 šolskih 

ur, saj več kot eno šolsko uro namenimo zgolj pohodu. Del poti (že v 

gozdu) se da dobro popestriti. Učenci lahko hodijo tiho drug za 

drugim in le po navideznih stopinjah učenca pred njim. Pot si 

razdelimo na etape, kjer se menja tempo hoje.  

 

Eden od zastavljenih ciljev je bil tudi povečati telesno pripravljenost 

oz. gibalno učinkovitost učencev. Položnejši del poti do cilja so 

pretekli ali hitro hodili. Ker smo to večkrat počeli, sem predvidevala, 

da se jim bo telesna pripravljenost izboljšala. Veliko pozornosti sem 

namenila razmerju med obsegom in intenzivnostjo obremenitve 

posameznega učenca. Izkazalo se je, da so postopoma postali učenci, 

ki so bili sprva nemotivirani in v strahu, kako dolga pot jih še čaka, 

bolj suvereni. Na »cilju« so se s pomočjo blazinic ogreli v krogu tako, 

da je vsak kazal eno vajo, drugič v parih, včasih pa popolnoma 

samostojno. Učiteljeva naloga do te točke je bila učence spodbujati, 

jih pri vajah po potrebi tudi popravljati.  

 
Slika 1: Tek med pohodom do 

lokacije izvajanja pouka 

Vir: Lasten 

 
Slika 2: Samostojno ogrevane po teku 

Vir: Lasten 

 

Kljub temu da se tuj jezik le malokrat poučuje v naravi, menim, da ni 

zadržkov, če izbere učitelj cilje, ki jih učenci uresničujejo preko 

sporazumevalnih dejavnosti poslušanja, slušnega razumevanja ter 

govornega sporočanja oz. sporazumevanja. Predlagam gibalne igre v 

krogu, povezavo tujega jezika s športom – branje in izvajanje ukazov, 

ki jih učitelj zapiše na kartone. Našim učencem je bilo v veselje igranje 

dialogov, ki so bili tudi zapisani na kartonih. Zadostili smo 
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priporočilom učnega načrta (Pevec Semec, 2013, str. 12–14), da so 

bila besedila kratka, prilagojena in jasno strukturirana, število 

govorcev je bilo omejeno in njihove vloge jasne, učenci so se 

sporazumevali po vzorcih. Pouk je bil organiziran situacijsko in 

doživljajsko, vključeval je veččutni pristop z vključevanjem jezikovnih 

in nejezikovnih prvin. V skupini je bilo več učencev. Ko so bili 

zadovoljni, so se s pomočjo tabličnega računalnika posneli, poslušali 

in po potrebi ponovili. Posnetke smo naslednji dan pogledali v 

razredu.  

 

 
Slika 3: Učenje angleške izštevanke 

Vir: Lasten 

 
Slika 4: Snemanje pogovora 

Vir: Lasten 

 

Pri slovenščini izbiramo cilje, ki jih dosegajo učenci s čim manj 

pisanja. Navajam le nekaj primerov, ki smo jih uspešno realizirali. 

Učenci so brali odlomek berila (Pekarna Mišmaš), ki so ga po 

skupinah dramatizirali.  Skupine za delo smo oblikovali naključno z 

vlečenjem listov, kjer so bile sličice, povezane z učno temo tistega 

dne (npr. žemljice).   

 

Ob koncu učnega dneva v gozdu so otroci predstavili, kar so naredili. 

Tudi na tem mestu smo dopuščali precej svobode. Če so delali po 

skupinah, so lahko izbirali eno dejavnost in jo predstavili sošolcem. 

Vendar vztrajala sem, da so se predstavile vse dejavnosti. 

Pričakovano se lahko nekateri otroci v skupinah delu izognejo, na kar 

je potrebno biti posebno pozoren. Res je tudi, da se učenci med seboj 
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že dobro poznajo in imajo razvita določena pričakovanja. Učenci so v 

gozdu radi samostojno tiho ali poltiho brali. Najraje pa so se umaknili 

z blazinico in tabličnim računalnikom za kakšno drevo in glasno brali 

ter se snemali. Kasneje so poslušali posnetek. Izkazalo se je, da so na 

tak način individualno lepo napredovali in bili tudi kritični do lastnega 

uspeha. 

 

Likovna umetnost je učni predmet, katerega cilje lahko s pomočjo 

naravnih materialov uresničujejo učenci na prostem. Naj naštejem 

nekaj ciljev iz učnega načrta (2011, str. 6–11): oblikujejo prostorske 

tvorbe iz različnih materialov, razporejajo barvne ploskve v sliki, 

rišejo po opazovanju, spominu in domišljiji. Pri likovni umetnosti na 

prostem dajem prednost skupinskemu delu in izbiram nekoliko 

drugačne naloge. Izkoristim sodelovanje v skupini, pustim učencem, 

da se učijo razdeliti zadolžitve in se dogovorijo, kaj naj kdo opravi. Ko 

so se dogovorili, kaj bodo slikali z naravnimi materiali, je vsak nabiral 

drugo vrsto rastlin za pridobivanje barv. Oblikovali so tudi mandale, 

pri čemer so se tudi sami morali dogovoriti, kako naj izgleda in kaj 

potrebujejo. Samostojno so izdelali le »sliko iz rož«. Če povzamem, 

je največja prednost pouka na prostem v interakciji procesov učenja, 

učenja sodelovanja, možnosti delanja napak, sproščenosti, uživanja v 

naravi. Učiteljeva naloga je, da temeljito spremlja dogajanje po 

skupinah in po potrebi usmerja učni proces. 

 
Slika 5: Portret iz travniškega cvetja 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 6: Razporejanje odtenkov, barvna lestvica 

Vir: Lasten 
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Delni pouk v gozdu 

Kadar načrtujemo le del pouka na prostem oz. v gozdu, je z vidika 

organizacije izvedba lažja. Mi večkrat izvedemo uro spoznavanja 

okolja na prostem, saj marsikaterih vsebin drugače sploh ni mogoče 

poučevati. Na primer dediščina domačega kraja, orientacija, 

vremenski pojavi … V bližini šole smo pred kratkim pridobili tudi 

učilnico na prostem. Z učenci smo jo obiskali le dvakrat. Učilnica na 

prostem ima prednosti in pomanjkljivosti. Res je blizu šole, po 

površini so razporejene klopi. Tako da učenci sedijo podobno kot v 

razredu. Izvajali smo vaje poslušanja, ki so jih sprejemali kot igro. Po 

navodilih je npr. prvi učenec tvoril poved iz 4 besed, vprašalno poved, 

poved z besedami na določeno črko in jo zašepetal sosedu (telefon). 

Zanimivo, kakšne težave so imeli učenci s poslušanjem navodil! 

 

ZAKLJUČEK 

Učitelji ves čas razmišljamo, kako bi lahko kaj naredili drugače, kako 

bi pritegnili učence in bi bili tudi sami zadovoljni. Sama rada 

preživljam čas na prostem, posebej v gozdu. Kadarkoli je možnost, 

odpeljem tja tudi učence. V lanskem šolskem letu sem se bolj 

intenzivno pričela ukvarjati s »poukom v gozdu«. Zadala sem si 

nalogo, izvesti takšen pouk in ugotoviti, ali so otroci res bolj 

motivirani kot v razredu. Nedvomno je odgovor pritrdilen. Še vedno 

je pouk v razredu prevladujoč način vzgojno-izobraževalnega dela, 

pouk na prostem pa ne le popestritev, bolj potreba, da razbijemo 

enoličnost dela in učencem damo možnost, da pozitivno doživijo 

naravo, gozd. Drug cilj, ki sem si ga zadala in opazovala, kako se skozi 

določeno časovno obdobje uresničuje ter spreminja, je bil krepitev 

socialne interakcije med učenci. Potisnjeni so bili v zanje novo 

situacijo, pred seboj so imeli naloge, ki so jih morali opraviti, vendar 

le redkokdaj sami. Odvisni so bili od nekoga. Naučili so se vprašati 

vrstnike, prositi za pomoč. Gotovo je še ogromno prostora in tudi 

volje za izboljšave, a začetni korak je storjen. V prihodnjem šolskem 

letu načrtujem pouk na prostem tako, da bo vsakokrat vključena ura 

športa z delom intenzivne vadbe, učenci bodo vztrajali na optimalni 

stopnji določen čas (merili si bodo pulz). Želim izboljšanje njihove 

telesne pripravljenosti, predvidevam, da bo posledično tudi njihovo 

počutje in učenje uspešnejše. 
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Povzetek: Otrokom v predšolskem obdobju predstavimo temelje in 

jim podamo smernice za pravo sprejemanje iz okolja. Pomembo je, 

da so seznanjeni z vsemi prednostmi v lokalnem okolju in spoznavajo 

svet iz domačega na tuje. Glavni cilj je otrokom zagotoviti spodbudno 

vrtčevsko okolje, ki vpliva na interakcije med otroki in njihovimi 

starši, hkrati pa vključuje specifike kraja bivanja. Življenje na vasi in 

delo v takem okolju nam ponuja polno novih spoznanj, otroke uči 

sodelovanja in mešanja generacij. Če je le možno, povežimo vrtec z 

okoljem in otrokom predstavimo močna lokalna področja in njihovo 

dodano vrednost. V teoretičnem delu se opremo na pomen 

povezovanja in odkrivanja novih občutkov pri spoznavanju z vzgojno-

izobraževalno institucijo. S prispevkom želimo predstaviti načine, 

kako lahko sodelujemo s starši v praksi, zraven pa se 

medgeneracijsko povezujemo in dihamo z okoljem, v katerem smo. 

 

Ključne besede: sprejemanje, sodelovanje, spoznavanje, pripadnost, 

medgeneracijsko sodelovanje, dodana vrednost 

 

Abstract: We present the basics to children in the preschool period 

and give them guidelines for proper acceptance from the 

environment. It is important that they are familiar with all the 

advantages in the local environment and learn about the world from 

domestic to foreign. The main goal is to provide children with a 

stimulating kindergarten environment that affects the interactions 

between children and their parents, while at the same time including 

the specifics of the place of residence. Living in a village and working 

in such an environment offers us a lot of new knowledge, it teaches 

children cooperation and the mixing of generations. If possible, we 

connect the kindergarten with the environment and present strong 

local areas and their added value to the children. In the theoretical 

part, I focus on the importance of connecting and discovering new 

feelings when getting to know an educational institution. With this 

paper, we want to present the ways in which we can cooperate with 

parents in practice, and at the same time connect between 

generations and breathe with the environment in which we live. 

 

Keywords: acceptance, cooperation, getting to know each other, 

belonging, intergenerational cooperation, added value 
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UVOD 

Dobro poznavanje okolja in spodbujanje sodelovanja pripomore pri 

pridobivanju novih znanj in utrjevanju vsega, kar jim je dano že v 

zibelko. Otroci v vrtcu na vasi navadno pripadajo nekemu kraju. 

Pomembno je, da so tudi njihovi starši vključeni v sodelovanje in 

predstavitvi njihovih močnih področij, predvsem pa novih znanj in 

prepletanje starih družinskih običajev in navad. V našem vrtcu 

izhajamo iz spoznavanja navad domačinov in jih skušamo predstaviti 

otrokom, zraven pa tkemo vezi in se medgeneracijsko povezujemo, 

ker večino panog in dejavnosti, ki so vir preživetja v lokalnem 

območju, že vrsto let predstavljajo družinsko tradicijo. 

 

Tekom zgodnjega otroštva se večina otrok sreča z izobraževalno 

institucijo oziroma postanejo del le-te. Ker se časi spreminjajo in so 

tudi novodobni otroci precej drugačni, kot so bili včasih, je 

povezovanje in sodelovanje s pedagoško ustanovo zelo pomembno. 

Ključno je tudi za vzgojo staršev in ne samo otrok. Večino staršev se 

z javno ustanovo srečujejo prvič in jim včasih sama komunikacija in 

povezovanje predstavlja izziv. Kako bomo vzpostavili odnose, pa je 

zelo odvisno tudi od pedagoškega kadra. V vseh mojih letih dela z 

otroki in njihovimi starši je opaziti spremembe, ki se kažejo predvsem 

v zmožnosti komuniciranja in sprejemanja. Vsem vključenim v proces 

pomaga čas in komunikacija, ki naj bo pravo izhodišče za grajenje 

odnosov in zaupanja. Izhajamo iz otrok in njihovega dobrega počutja 

v okolju, ki jim je na začetku uvajanja v vrtec zelo tuje. Smiselno je 

spoznavanje na individualni ravni in sproščenem okolju. Preko 

načrtovanih dejavnosti tekom šolskega leta je dobro zavzeti vsa 

močna področja, ki jih imajo vsi pleteni v procesu in za katere izvemo 

na začetku ustvarjanja naše skupne poti. Poznavanje družinskega 

okolja, poznavanje staršev in seveda dobro opazovanje otroka nam 

je lahko v veliko pomoč pri razumevanju otroka in njegovih 

značilnosti. S tem načinom otroku lahko prilagodimo novo okolje in 

mu pomagamo, da je prehod, kjer ostaja sam brez staršev, miren in 

čim manj stresen zanj. Skoraj zagotovo do ločitvene tesnobe pride 

ravno v času, ko starši otroka prvič pustijo v vrtcu. Vseeno je to okolje 

tudi staršem neznano in jim predstavlja lahko kanček neugodja. Ta 

proces je dobrodošel in ga je treba predelati na čim bolj miren način. 

Največkrat smo ravno vzgojitelji tista prva pomiritvena vez. 

Predvsem pa je to čas, ko začnemo graditi odnose in vzpostavimo 

zaupanje. 

 

Vključevanje staršev v pedagoški proces 

Otrok že ob rojstvu zaznava in čuti želeno vplivanje ter zavrača 

nezaželene v vplive v novem okolju. Tako nastane prva človeška 

stiska, na katero se otrok odzove z jokom. Stiska se skozi razvojne 

stopnje razvija in dobiva različne razsežnosti. Konec prvega leta in v 

drugem letu življenja se pri otroku pojavi previdnost oziroma 

anksioznost do neznanih ljudi, hkrati pa separacijska anksioznost ob 

ločitvi od osebe, ki jo ima rad. »Previdnost (anksioznost) do neznanih 

ljudi je otrokov izraz strahu ali previdnega vedenja kot odziv na 
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neznane ljudi. Separacijska anksioznost pa je otrokov distresni odziv 

na ločitev od neznane osebe, s katero je vzpostavil medsebojno 

naklonjen odnos« (Zupančič, 2009, v Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009, str. 261). 

 

Vključevanje staršev v pedagoški proces se zelo krepi, zato smo 

strokovni delavci primorani poiskati načine in stopiti v korak s časom, 

hkrati pa se moramo opremiti z znanjem in staršem podati podporo 

v času, ko jo najbolj potrebujejo. Vzgojitelji smo v tem procesu lahko 

ključni pri prvih vzpostavljanjih odnosov in smo lahko odskočna 

deska za dobro povezovanje z okolico. V končni fazi imamo tudi 

odrasli kasneje v življenju lepe ali pa manj lepe spomine na vrtec.  

 

Kako v praksi zaženemo spodbudno komunikacijo in začnemo s 

povezovanjem? 

Na uvodnem sestanku na novo sprejetih otrok je smiselno predstaviti 

bodoči vrtec otroka v celoti in se opreti na močna področja, ki jih 

vrtec ima. Ljudje vedno radi pripadajo okolici ali neki skupnosti, ker 

to predstavlja občutek varnosti. Kasneje se vse to prelevi tudi v 

razmerje otroka, zato je ključno razumevanje, da je nazorna in 

sproščena predstavitev ter komunikacija lahko zelo dobra odskočna 

deska pri grajenju odnosov. Pri uspešnem sodelovanju je 

priporočljivo pridobiti veščine kakovostne komunikacije. 

»Komunikacija je sestavljena iz nebesedne in besedne komunikacije 

in marsikdo se danes zaveda pomena same nebesedne komunikacije, 

ki je filogenetsko gledano starejša od verbalne in ji zato tudi običajno 

bolj verjamemo, če pride do navzkrižja pri podajanju informacij med 

verbalnim in neverbalnim kodom. Neverbalni vidik komunikacije je 

izrednega pomena, nekateri avtorji namreč navajajo, da sestavlja kar 

90 % naše komunikacije, besedna komponenta pa le ostalih 10 %. 

Zdaj vam je verjetno šinilo skozi misli, da potemtakem sploh ni 

pomembno, kaj povemo. Seveda je pomembno, kaj povemo, a 

ključnega pomena je vendarle naš način«(Kovač, Epsihologija). 

 

Primeri dobre prakse povezovanja in vključevanja  

Majhen vrtec na vasi ima velike prednosti pri svojem delovanju in 

poznavanju interesov vključenih. Pripomore k tkanju vezi in 

ustvarjanju uspešne zgodbe. Način dela prehaja iz generacije v 

generacijo, h krati pa se spodbuja k novim pristopom in želji po 

izboljšavi. Prvi formalni začetek in druženje navadno predstavlja 

roditeljski sestanek, na katerem skušamo od sodelujočih pridobiti 

informacije katere lahko uporabimo v naši vrtčevski skupnosti. 

Pozovemo starše, da je naša rdeča nit spoznavanje okolja in poklicev, 

ki so v naši praksi prisotni. To je lahko zelo dobra izhodiščna točka, 

da starši sami pripomorejo k povezovanju in nas povabijo v svoje 

okolje. V ta namen tekom šolskega leta izvedemo srečanja, kjer 

spoznavamo zanimive poklice in vire preživljanja. Otroci se v njim 

domačem okolju dobro počutijo, predvsem pa si želijo novega 

znanja, ki ga pridobijo od svojih vzornikov.  
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Roditeljski sestanek malo drugače 

Dobra izvedba roditeljskega sestanka za starše je odskočna deska za 

postavitev temeljev v skupini. Staršem lahko na malo drugačen način 

predstavimo način dela. Zelo učinkovita je izvedba povezovalnih iger, 

spoznavnih in socialnih iger. Vsi si želimo biti del skupine in imeti 

prijatelje, nimamo pa vsi enako razvitih socialnih veščin, ki bi nam to 

omogočale. Zaradi tega lahko delujemo, kot da zavračamo družbo in 

vrstnike, smo verbalno ali fizično agresivni  ali pa se neprimerno 

odzivamo v socialnih situacijah. Vsa ta vedenja so lahko naš odziv na 

nemoč, ki jo občutimo ob socialnih stikih, zato je zelo pomembno, da 

krepimo že v zgodnjem otroštvu socialne veščine. Igra vpliva na 

otrokov telesni, socialni, čustveni in kognitivni razvoj. Otroka vabi v 

interakcijo z drugimi ljudmi in ponuja različne načine ukvarjanja z 

otrokom (Bregant, 2015). »Socialne igre predstavljajo obliko 

vzgojnega dela, ki na igriv način preko igre omogoča otrokom boljši 

vpogled vase in v svoje odnose z drugimi. Od navadnih otroških iger 

in družabnih iger se razlikujejo, saj so vodene in načrtovane, a imajo 

še vedno značaj igre, saj se otroci vanje prostovoljno vključujejo. 

Dosežejo pa svoj namen le, če se po igri udeleženci pogovarjajo o 

tistem, kar so v igri doživeli« (Urška Sovinc, 2020). 

 

Med socialne igre štejemo tiste igre, ki namesto tekmovalnosti v 

ospredje postavljajo socialne odnose med ljudmi. Delimo jih na več 

delov: 

− spoznavne igre, 

− igre spoznavanja imen, 

− igre za tvorjenje ekipe (Team builder), 

− igre s telesnimi stiki in zaupanjem, 

− igre za sprostitev,  

− tematske  in 

− igre s posebnim namenom. 

 

Glavni namen spoznavnih iger je spoznavanje. Uporabljamo jih na 

začetku določenih aktivnosti ali obdobji, npr. na začetku šolskega 

leta, taborjenja, tečaja, izobraževanja, lahko pa tudi samo za 

sprostitev. Teke igre lahko tudi poimenujemo »Ice-breaker« ali 

»Ledolomilec«. 

 

Kaj je »Ice-breaker« oziroma »Ledolomilec«?  

To je igra, s katero hočemo na hitro v določeni situaciji prebiti led, 

npr. spoznati ljudi med sabo (torej sem spadajo spoznavne igre), 

zbuditi poslušalcem pozornost …  Zelo pomembno je, da ob pravem 

trenutku izberemo pravo igro. Da nam to uspe, si moramo najprej 

razjasniti namen igre, ki jih hočemo doseči, prav tako pa moramo 

dobro poznati igro, ki jo hočemo z določenim namenom uporabiti. 

Zato igre najprej preizkusimo sami, preden jih zares uporabimo. 

Pravila iger razložimo jasno in razumljivo, podajamo vedno jasne in 

nazorne primere. Udeležence iger vzpodbujamo pri igri, ne silimo. 

Igrajo naj se prostovoljno. Igra naj bo izpeljana od začetka do konca, 

prenehamo, preden postane dolgočasna.  
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Starše pri izvedbi »roditeljskega sestanka malo drugače« postavimo 

v vlogo otroka. Na ta način se seznanijo s podobnimi občutki, ki jih 

doživljajo njihovi otroci v novem okolju. Večina staršev šele ob tem 

začuti, da tudi njegov otrok lahko doživlja stisko, kateri nekateri starši 

ne dajejo nobenega pomena ob začetku uvajanja oz. sprejemanju 

novega vrtčevskega okolja. 

 

Dejavnosti za starše: 

− Starše povabimo v jutranji krog. Stole porazdelimo v obliki kroga. 

Za uvod predstavimo sebe in spodbudimo ostale, da naredijo 

enako. Velikokrat se tudi starši med seboj ne poznajo.  

− Staršem predstavimo naše delo in pričakovanja. Razdelimo jim 

liste, na katerih so navedena vprašanja. List izpolnijo anonimno 

in njihove odgovore preberemo pred celotno skupino. 

  

Slika 1: Vprašalnik za starše 

Vir: Lasten 

 

Metoda fotogovorice 

S pomočjo različnih fotografij izvedemo delavnico za skupino staršev. 

Cilj je predstavitev pričakovanj, strahov, dvomom, želja, 

pomislekov. Fotogovorica omogoča ogromno različnih možnosti 

uporabe. Lahko jo uporabimo kot uvod v določeno temo na način, da 

fotografije razporedimo na mizo in prosimo starše, da poiščejo 

fotografijo, ki po njihovem mnenju najbolj opišejo njihov odnos do 
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teme, o kateri se nameravamo z njimi pogovarjati. Nato jih 

vprašamo, zakaj so izbrali prav to fotografijo, ali bi lahko izbrali 

katero drugo, kaj ga je na fotografiji pritegnilo ipd. Primer: Opišite 

občutke, ki jih imate ob začetku novega šolskega leta, katera slika 

najbolje opiše vašega otroka … 

 

Kadar se pogovarjamo o težkih temah, lahko preko fotogovorice lažje 

najdemo pot do sogovornika – morda nam bo preko medija 

(fotografije) prej lahko kaj zaupal. Fotogovorico lahko uporabimo 

tudi na koncu roditeljskega sestanka, da preverimo, kako so se starši 

počutili. Ponovno se pogovarjamo o tem, zakaj so izbrali to 

fotografijo, kaj jih je pritegnilo, ali bi želeli še kaj povedati ... 

  

Slika 2: Fotogovorica 

Vir: https://www.salve.si/trgovina/knjige/fotogovorica/fotogovorica-barvna/ 

 

Dejavnost v vrtcu, ki razbremeni prvi jutranji stik (jutranji pozdrav) 

Kako začnemo dan, je za posameznika zelo pomembno. Otroci svoje 

občutke ob jutranjih urah včasih težje pokažejo. V vrtcu je 

pomemben jutranji sprejem, ker otroku lahko na primeren način 

pomagamo, da se lažje poslovi od osebe, ki ga je v vrtec pripeljala. 

Predvsem pa s prijetnim slovesom na drugi strani razbremenimo 

starša. Včasih to blokado tudi predstavlja starš, ki se v določenih 

situacijah ne zna posloviti pravi čas. Pri sprejemu lahko s pravo 

metodo otroka spodbudimo, da vstopa v vrtčevsko okolje suvereno 
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in predvsem z lastnimi izraženimi občutki. Preprosto prikaže počutje 

glede na sliko, ki jo prikaže na bližnji steni ali vratih oddelka. S tem 

tudi strokovni delavec prepozna njegove občutke in ga pri njegovi 

odločitvi lahko pravilno podpre in mu nudi še naprej, da svoje 

občutke udejanji. S preprostimi znaki se s tem poveže verbalno in 

neverbalno komunikacijo. 

 

 

Slika 3: Jutranji pozdrav 

Vir: Lasten 

 

Pri jutranjem pozdravu lahko ponudimo tri izbire in le-te naj ne bodo 

prezahtevne in naj bodo otrokom znane že pri prvi izvedbi. K lažjemu 

razumevanju zelo pripomore slikovni material, ki je postavljen v 

otrokovem vidnem polju. Najboljše je, če je v višini njihovih oči. Otrok 

ob pogledu nanj lažje izbere svojo odločitev in jo tudi sprovede. Ta 

način pozdrava tudi zelo spodbuja strokovni kader, da preseže to 

načrtovano distanco, ki je vseeno prevečkrat občutena v vrtčevskem 

okolju. Na preprost način iz ljudi izvabi pristni stik in nariše nasmehe 

na obraz. Spontana dejavnost v jutranjem času otroke uči tudi 

pravilnega vedenja in komuniciranja. Otrok se lažje zaveda svojih 

občutenj in jih zna izraziti. Spodbuja spontano komunikacijo in otroke 

uči delovanja z zgledom. Navadno tudi posnemajo vrstnike in tako 

lažje izpostavijo svoje občutke. 

 

V nacionalnem dokumentu, ki spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev so 

navedena vsa področja, ki so ključna za razvoj otroka v predšolskem 

obdobju. »Kurikulum za vrtce poudarja sodelovanje z okoljem in v 

načelu sodelovanja z okoljem spodbuja strokovne delavce, da pri 

svojem delu z predšolskimi otroki upoštevajo različnosti in možnosti 

uporabe naravnih družbeno-kulturnih virov učenja v lokalni 

skupnosti vrtca (Kurikulum za vrtce, 1999).« Upoštevanje vseh 

priporočil tvori zelo spodbudno delovno okolje in predvsem 

omogoča otrokom, da se v njem dobro počutijo. 

 

Medgeneracijsko sodelovanje 

V današnjem času velikokrat tudi stari starši v vrtčevskem okolju 

igrajo zelo pomembno vlogo. Včasih so celo edini dnevni kontakt s 

pedagoškim osebjem. Ugotavljam, da imajo zelo veliko vrednost in 

pomen za vrtčevsko okolje. Za dobro počutje in sprejetje se zelo 

dobro obnesejo tudi srečanja s starimi starši, ker lahko celo v večji 

meri zagotovijo prisotnost v vrtčevskem okolju v dopoldanskem času. 

Zaradi tempa življenja je včasih bolj smiselno organizirati druženja v 
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dopoldanskem času, ko se odvija pedagoški proces, kot pa prelagati 

na popoldanski čas, ki je namenjen družini. 

 

P. L. iz Moja leta pravi: »Med pozitivne učinke druženja vnukov in 

starih staršev zagotovo štejemo tudi krepitev družinskih vezi. Družina 

je najbolj pomembna celica v našem življenju. Medsebojno 

spoštovanje, skrb drug za drugega, nesebična pomoč, vse to in še več 

zelo pozitivno vpliva tako na vnuke kot tudi na stare starše. Pri 

starejših to pomeni, da se preko pogovora, druženja izboljšujejo 

njihove kognitivne funkcije. Krepijo se možgani, spomin in razvoj za 

demenco se zmanjšuje.« 

 

V času, ko izvedemo delavnico s starimi starši, lahko tudi spoznamo 

otroke v drugi luči. Včasih nam to spoznanje pripomore k boljšemu 

razumevanju določenih specifik, ki jih posameznik ima. Druga stran 

takega srečanja pa je tudi ta, da nas na drugi strani stari starši 

spoznajo in kasneje lažje zaupajo otroka v okolje, ki je izven njihove 

domače cone udobja. Druženje pripomore tudi k spoznavanju poklica 

vzgojitelj. Spoznavajo, kako so otroci drugačni, kot so jih bili vajeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 4: Delavnica s starimi starši (izdelovanje vetrnice) 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Delo vzgojiteljice v vrtcu ni samo delo z otroki. Je veliko več. Je delo 

s celotno lokalno skupnostjo, starši in vsemi, ki so vpeti v okolje, v 

katerem je vrtec. Glavni cilj je otrokom zagotoviti, da se v vrtčevskem 

okolju dobro počutijo, se učijo iz danih prednosti v okolju in se 

medgeneracijsko povezujejo. Pomembno je, da smo tudi vzgojiteljice 

vpete v kraj in se prilagajamo okolju, hkrati pa sprejemamo 

drugačnost in z možnostjo povezovanja gradimo odnose. Z različnimi 

dejavnostmi, kot so druženja s starši in starimi starši, predstavitvijo 

poklicev in panog v bližnji okolici in formalnimi druženji na malo 

drugačen način, prinesemo v vrtčevsko okolje pozitivne spremembe 

in pripomoremo k večjemu povezovanju in sodelovanju. Okolje torej 

ustvarja človeka in posledično človek ustvarja okolje. Veliko je 

dejavnikov, ki so med seboj tesno prepleteni in prav vsak izmed njih 

nosi pomembno funkcijo, ki prispeva k razvoju posameznika. Že 
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vsakodnevna dejanja, ki omogočajo pristen stik v medosebnih 

odnosih, kot so prijazen pozdrav, iskren nasmeh, stisk roke, očesni 

stik, upoštevanje želja in potreb drugega, poslušanje, osnove 

bontona in spoštljiva komunikacija, spoštovanje različnih pogledov 

na svet ter smisel za humor, nam omogočajo, da lahko učinkovito 

pletemo skupne vezi. 
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Zakaj je tvoj otrok drugačen? 
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Povzetek: Ljudje se z drugačnostjo srečujemo vsakodnevno in na 

različne načine. Kot mama otroka s posebnimi potrebami in 

vzgojiteljica v rednem oddelku, sem želela s tem prispevkom 

predstaviti kako pomembno je najprej zaznati pri otrocih rednega 

oddelka željo po spoznavanju drugačnosti in kako le to vključiti na 

primeren način v vrtčevski vsakdan, ter s tem graditi na vrednotah 

spoštovanja,  sprejemanja, ter socialni rasti enih in drugih. V 

teoretičnem delu na podlagi Kurikuluma za predšolsko vzgojo in Beli 

knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji izpostavim 

načela, ki se dotikajo otrok s posebnimi potrebami in sovrstnikov 

brez težav v razvoju do njih.  Podrobneje predstavim kaj je to inkluzija 

in pomen le te. V praktičnem delu pa predstavljam dve leti trajajoče 

vključevanje svojega in drugih otrok  s posebnimi potrebami in 

sodelovanje z ustanovo. Prikazujem pristop in dejavnosti, ki so ob 

tem potekale. Izpostavim predvsem pomen sprejemanja drugačnosti 

pri vseh ljudeh, kot razumevanja in dojemanja posameznika kot 

indivudiuma, ki je lahko uspešen, zadovoljen in srečen tak kot je z 

vsemi drugačnostmi in posebnostmi.  

 

Ključne besede: otrok s posebnimi potrebami, inkluzija, vrtec, 

sprejemanje drugačnosti 

 

Abstract: People encounter differences in a variety of ways on a daily 

basis. As a mother of a special needs child and a teacher in a nursery 

school's regular department, I wanted to present how important it is 

to first detect the desire of children in the regular department to 

learn about special needs and how to appropriately include these 

differences in the everyday life of the nursery school children and 

thereby build on the values of respect, acceptance and social growth 

of both peer groups. In the theoretical part, based on the curriculum 

for preschool education and the White Paper on Education of the 

Republic of Slovenia, I highlight the principles that affect children 

with special needs and their peers without developmental problems. 

I present in more detail what inclusion is and why it is important. In 

the practical part, I present the two-year integration of my own and 

other children with special needs and cooperation with the 

institution. I depict the approach and activities that occurred at the 

time. Above all, I stress the importance of accepting differences in all 

people and perceiving everyone as an individual capable of success, 

fulfilment, and happiness regardless of their special needs. 

 

Keywords: children with special needs, inclusion, nursery school, 

acceptance of differences 
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UVOD 

Otroci v predšolskem obdobju že zelo zgodaj zaznavajo razlike in 

podobnosti tako na sebi, pri sovrstnikih kot v  okolici. Vzgojitelji kot 

dobri opazovalci zaznavamo različne interese, želje in razumevanje 

otrok. Ko vzgojitelj zazna otrokovo zanimanje je prav, da se na to 

odzove, mu prisluhne, odgovarja in ga usmerja. Empatija, 

spoštovanje, prijaznost, odgovornost in razumevanje drugačnosti so 

ene izmed vrednot, ki so za vključevanje, razumevanje, ter 

sprejemanje okolice in ljudi v  družbi ene najpomembnejših. Inkluzija 

otrok s posebnimi potrebami omogoča že najmlajšim otrokom 

krepitev socialnega razvoja, empatije, spoštovanja in rahljanja 

stereotipnih razmišljanj do drugačnosti. Pri tem imamo bistveno 

vlogo s svojim sprejemanjem razlik med nami, pedagogi.  

 

Kurikulum in inkluzija otrok 

Najprej bi se rada dotaknila načel in ciljev zapisanih v kurikulumu za 

vrtce, ki vključuje in poudarja pomen spoznavanja, sprejemanja in 

inkluzije otrok s posebnimi potrebami. Že načelo demokratičnosti in 

pluralizma nas zavezuje k uporabi različnih metod in načinov dela z 

našimi najmlajšimi. Z različnimi teoretskimi pristopi moramo 

ponujati pester izbor vsebin in dejavnosti. Upoštevati moramo 

načelo enakih možnosti in različnosti med otroki, pri tem pa 

zagotavljati pogoje za občasno ali redno vključevanje v vrtčevske 

oddelke tudi otrok s posebnimi potrebami. Eno izmed načel nas 

zavezuje tudi k sodelovanju z drugimi vzgojno – izobraževalnimi 

ustanovami in drugimi institucijami, kar vključuje tudi vrtce in šole s 

prilagojenim programom.  Načelo razvojno procesnega pristopa 

poleg postavljanja v ospredje vsesplošnega tako duševnega, kot 

telesnega razvoja, izpostavlja tudi sam proces učenja pri katerem naj 

bi spodbujali otrokove lastne strategije dojemanja, izražanja, 

razmišljanja. Z načelom aktivnega učenja in zagotavljanjem 

verbalizacije skrbimo za udobno in spodbudno učno okolje, ki izhaja 

iz vzgojiteljevih usmerjanj ali pa iz otrokovih vzpodbud. V ospredju je 

razvijanje občutljivosti in zavest o problemih, ter posredovanje 

odgovorov ali rešitve, pri tem pa nas to načelo še opominja da je 

pomembno pri tem uporabljati in spodbujati različne strategije in 

pripomočke.   

 

Tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju so navedena tri splošna 

načela vzgoje in izobraževanja, in sicer:  Človekove pravice in 

dolžnosti, avtonomija, pravičnost in kakovost. Dotaknila se bom zgolj 

prvega načela, ki pravi da so temelji človekovih pravic in dolžnosti 

svoboda in enakost tako posameznikov kot skupin. Zavezujejo nas k 

spoštovanju dostojanstva vsakega posameznika, razumevanju, 

prijateljstvu, strpnosti in nediskriminiranju posameznih ranljivejših 

skupin med katere sodijo tudi otroci s posebnimi potrebami.  

 

Kiswarday (2016, str. 12) o inkluziji pove slednje:  

Najpreprostejša razlaga termina inkluzija je vključenost, vendar v 

polnem pomenu besede. To pomeni: "Pridi, poskrbeli bomo zate, 
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veselimo se te, skupaj bomo pozorni na tvoje potrebe, da bomo lahko 

uredili okolje tako, da ti bo omogočalo čim bolj varno, samostojno in 

zanimivo raziskovanje, druženje, igro in učenje. Inkluzija je bogata in 

ima veliko ključnih besed. Pomeniti mora pravico, vrednoto, 

nediskriminatornost, pozitivno naravnanost do drugačnosti, 

priložnost, proces, izziv. Hkrati pa tudi učenje, raziskovanje, 

sodelovanje, pomoč, prilagodljivost, inovativnost, soustvarjanje, 

empatijo, rezilientnost in optimizem. 

 

Opredelitve inkluzije 

Kiswarday v omenjenem intervjuju še pravi da je inkluzija proces, ki 

se nikoli ne konča in da pomeni splošen dvig kakovosti v vzgoji in 

izobraževanju, ter da je koristna vsem. Inkluzija spreminja vzorce in 

pri posamezniku vidi njegove zmožnosti, potenciale, ter načrtovanje 

primerne pomoči in podpore za njegov optimalen celosten razvoj. V 

smernicah, ki jih je pripravila Evropska Agencija za razvoj profila 

inkluzivnega učitelja, ki veljajo tudi za vzgojitelja, so bila izpeljana 

specifična področja kompetenc in iz tega je Kiswarday izpostavila štiri 

temeljne vrednote in sicer: Sprejemanje in spoštovanje raznolikosti, 

torej razumevanje vseh otrok; prevzemanje odgovornosti za 

kakovostno vzgojo in izobraževanje vseh otrok v skupini in 

zagotavljanje potrebne pomoči vsem otrokom;  sodelovanje, timsko 

in partnersko delo, ter  skrb za nenehni osebni in profesionalni razvoj.  

Štemberger in Pogorevc v raziskavi (2015) Odnos prihodnjih 

vzgojiteljic predšolskih otrok do inkluzije otrok s posebnimi 

potrebami, ki je bila izvedena s populacijo izrednih študentk 

programa Predšolska vzgoja, navajata, da se pri bodočih 

vzgojiteljicah kaže visoka pripravljenost na inkluzivno vzgojo in 

izobraževanje, da pa niso povsem prepričane v samo inkluzijo. 

Izkazalo se je da študentke, ki višje ocenjujejo svojo kompetentnost, 

so tudi čustveno bolj naklonjene inkluziji, kar še enkrat poudarja da 

je vzgojitelj ključni dejavnik za uspešno uresničevanje inkluzije v 

vrtcu.  

 

V priročniku od teorije k praksi (Tankersley,D. idr., str. 68) pri 

področju Inkluzija, različnost in demokratične vrednote, je zapisano 

da se otroci na podlagi izkušenj, ki jih vsakodnevno pridobivajo, učijo 

ceniti in spoštovati različnosti, hkrati pa ob  tem razvijajo spretnosti, 

le te pa omogočajo sodelovanje. Vzgojitelj spodbuja medsebojno 

sodelovanje pri dosegi skupnih ciljev, spodbujanju prepoznavanja 

različnih potreb, ter seveda spoštovanju različnih interesov. Pedagog 

v inkluzivnem pristopu dela tako, da vsakega otroka obravnava kot 

individuum, torej sledi njegovim potrebam in razvoju. Predšolsko 

obdobje je kritično obdobje za spoznavanje in učenje o razlikah, ter 

o spoštovanju in o pozitivni naravnanosti na te. Vzgojitelji moramo 

otrokom nuditi podporo pri oblikovanju močne in pozitivne 

samopodobe, ter jih hkrati usmerjati, učiti, kako naj spoštujejo 

različnost med ljudmi na spoštljiv način. Otroci ob rojstvu nimajo 

izoblikovanih predsodkov. Z radovednostjo spoznavajo in odkrivajo 

svet okoli sebe. Zato so pozorni in postavljajo vprašanja o razlikah. 
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Spoštovanje različnosti vključuje tako razumevanje potreb drugih 

ljudi, empatijo, zmožnost povezovanja z realnostjo drugih, z 

njihovimi občutenji. »Raznolikost je torej bogastvo, ki oplemeniti 

izkušnjo z oddelkom« (Tankersley idr., str. 83). Za razvoj zdrave 

samozavesti otrok in  dobrih  socialnih odnosov z drugimi, mora 

pedagog otrokom nuditi možnost učenja objektivnega in 

učinkovitega vstopanja v interakcijske odnose z različnimi skupinami 

ljudmi. Pri tem mora najprej pedagog spremeniti svoje razmišljanje 

oz. videnje otroka. Od odraslega torej zahteva sistematično in 

predano delo, saj moramo otroke naučiti, kako se upreti 

stereotipnemu razmišljanju in predsodkom, ki so še vedno pristna v 

naši družbi.  

 

Prijateljstvo ima za zdrav razvoj vseh otrok velik pomen. Pravzaprav 

nas to, da smo nekomu prijatelji in da imamo prijatelja opredeljuje 

kot človeška bitja. V članku (Prihvaćenost i prijateljstvo djece i mladih 

s teškoćama u razvoju), ki omenja različne raziskave o prijateljskih 

vezeh z določenimi skupinami otrok s posebnimi potrebami in otroki 

brez težav v razvoju ugotavljajo,  da je vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami v redne izobraževalne oddelke povečalo število socialnih 

stikov med enimi in drugimi otroki. Otroci s posebnimi potrebami, ki 

imajo bolj razvite socialne veščine, so imeli večje prijateljske vezi z 

otroki brez težav v razvoju. Kljub večjim številom prijateljskih vezi pa 

se je izkazalo, da je med vrstniki  še vedno dokaj nizka družbena 

sprejemljivost otrok s posebnimi potrebami. V  raziskavi zato 

navajajo pomembnost vloge odraslih in ostale okolice pri 

vzpodbujanju in ozaveščanju sprememb na tem področju. Ponovno 

je tako izpostavljen velik pomen inkluzije.  

 

Primer dobre prakse  

V septembrskem času vzgojiteljice večinoma namenjamo čas 

adaptaciji in medsebojnemu spoznavanju. Tudi v najinem oddelku 24 

otrok, starih 4–5 let, je bilo tako. Kasneje v našem vrtcu po 

metodologiji »Korak za korakom«, še posebno v drugem starostnem 

obdobju, vzgojiteljice obravnavano temo ne izbiramo same, temveč 

izhajamo iz interesov, potreb in želja otrok. Ker sva s sodelavko 

opazili, da se veliko pogovarjajo ne le o sebi, pač pa tudi o svojih 

družinah, sva se odločili, da izbereva prav slednje. Med posameznimi 

dejavnostmi v kotičkih in posebnimi dejavnostmi v jutranjem krogu 

sva k sodelovanju povabili tudi starše. Le-te sva prosili za prinašanje 

različnega materiala, igrač, med drugim pa tudi za družinske albume. 

Odziv je bil velik in albume so z navdušenjem gledali in pri tem 

ugotavljali podobnosti, razlike ter spremembe v razvoju 

posameznikov. Spoznavali so tudi razlike pri posameznih družinah. 

Tudi midve s sodelavko sva prinesli svoje družinske albume. Ko so si 

ogledovali moj družinski album, so hitro opazili mojega sina Ožbeja, 

ki je na fotografijah sedel na invalidskem vozičku. Otroci so me začeli 

spraševati: Koliko je star? Zakaj, če je toliko star, kot mi, ne hodi? 

Zakaj pa je na vozičku?  Ali govori? Zakaj ne govori? Kako pa pije? 

Kako se hrani? Vprašanj je bilo res veliko in z zanimanjem o Ožbeju 
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in njegovih posebnostih so me presenetili. Zaradi tolikšnega interesa 

sva se s sodelavko odločili, da nekoliko podrobneje spoznamo osebe 

s posebnimi potrebami.   

 

Najprej sva s sodelavko želeli preveriti predznanje otrok, zato sva 

pripravili različne dejavnosti in jih spraševali. Sprva smo spoznavali 

razlike, tako telesne, kot razlike v interesih, željah, med nami v 

skupini. Veliko teh razlik smo uvrščali v grafe, o razlikah smo se 

pogovarjali tudi ob slikovnem materialu. Nato sva ponudili slike in 

fotografije ljudi, ki so kakorkoli drugačni (slepi, gibalno ovirani, 

različnih ras) in se ob tem pogovarjali, ter na takšen način spoznavali 

drugačnost. Dotaknili smo se tudi drugačnosti in posebnosti pri 

živalih. Velik pomen in poudarek pa sva ves čas namenjali tako 

strpnosti kot pomenu pripravljenosti k pomoči.  

 

Spoznavanju preko fotografij in pogovora je sledilo prvo srečanje z 

Ožbejem. Otroci so se obiska veselili. Najin namen je bil, da otroka s 

posebnimi potrebami čimbolj vključiva med samo dejavnost in rutino 

vrtčevskega vsakdana. Poleg pozdrava in igre z žogo v jutranjem 

krogu, so tako otroci, kot otrok s posebnimi potrebami, najbolj uživali 

v glasbeno didaktični igri skrivanja igračke. Opazovali so ga pri 

sedenju in pri plazenju. Ko so opazili drugačen način plazenja, so se 

na takšen način poskušali plaziti tudi oni. Ugotovili so, da je njegov 

način veliko zahtevnejši in da je s sedečega položaja veliko težje 

dostopati ali pa sploh ne do predmetov, ki so višje. Z velikim veseljem 

so ga vozili z invalidskim vozičkom, preizkusili pa so se tudi sami pri 

tem in zaznali koliko moči v rokah je potrebne, da se lahko 

samostojno premikaš.  Z vožnjo so ugotovili da različne ovire in teren 

predstavlja težjo vožnjo ali pa je dostop onemogočen. Z njim so se 

igrali v peskovniku, se žogali in se ob najini pomoči spuščali po 

toboganu. Tudi pri hranjenju so opazili da potrebuje slinček, da pri 

pitju in hranjenju potrebuje pomoč odraslega.  

 

Ker so otroci srečanje z otrokom s posebnimi potrebami tako dobro 

sprejeli in ker sva želeli njihovo sočutnost še podkrepiti, sem se 

povezala s CUDV Matevža Langusa v Radovljici, kamor je vključen 

Ožbej. Dogovorila sem se za srečanje. Poleg najine prisotnosti sva na 

srečanje povabili tudi dva starša najine skupine. V telovadnici centra 

smo spoznali Ožbejeve prijatelje, sošolce in njihove pedagoge. Poleg 

skupne igre s padalom, gibalnim poligonom in druženja smo spoznali 

njihove prilagojene prostore. Opazili smo razna dvigala, različne 

postelje, gugalnico ki omogoča guganje invalidnim osebam, še 

posebno všeč pa jim je bila senzorna soba. V senzorni sobi so opazili 

različne svetlobne predmete, uživali so ob sproščujoči glasbi in na 

vodni postelji. Ob zaključku obiska smo izrazili željo, da nam vrnejo 

obisk, kar se je tudi zgodilo.  

 

Na obisk smo se temeljito pripravili. Otroci so z najino pomočjo 

razmislili, kakšen prostor moramo pripraviti, da bo dostopen in 

prijeten za naše goste. Izbrali so igrišče zaradi lažjega dostopa. 
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Sestavili smo kratek program. Odločili so se za glasbeno 

dramatizacijo »Zrcalce« in nekaj pesmic ter narisali so jim risbice. 

Poleg programa, ki so ga otroci pripravili, moram ponovno izpostaviti 

skupno igro v peskovniku, na igralih, na blazini ob prebiranju knjig. 

Otroci so bili do otrok s posebnimi potrebami prijazni, sočutni, strpni. 

Zadovoljstvo in veselje je bilo opaziti tako s strani naših otrok kot s 

strani gostov.  

 

Omeniti moram še zbiralno akcijo plastičnih zamaškov za baterijo 

akumulatorskega vozička, ki bi Ožbeju omogočal enostavnejše 

gibanje. Otroci so skupaj s starši v manj kot mesecu dni zbrali 

zadostno količino zamaškov in akcija je bila uspešno zaključena. V 

samo spoznavanje drugačnosti sem vključila tudi obisk sodelavke, ki 

ima hčerko s cerebralno paralizo in slabovidnostjo. Otroci so spoznali 

belo palico, različne zvočne pripomočke, pravljico, zapisano v Brailovi 

pisavi, posebno zvočno tehtnico ... Ob prevezi za oči so se preizkusili 

v tipanju in spoznavali kako so se izostrila ostala čutila (tip, vonj, okus 

in sluh). Tudi to srečanje je pustilo polno novih izkušenj in doživetij. 

 

Spoznavanje drugačnosti in inkluzijo smo s to skupino otrok izvajali 

kar dve šolski leti, pravzaprav  dokler niso vstopili v šolske klopi. 

Izvedbo takšne teme bi lahko poimenovala kar projekt, saj sem se 

tako pomembne teme lotila zelo načrtovano in premišljeno. Pri tem 

sem upoštevala  kurikularno načelo postopnosti. Vsa doživetja, vtise 

in dogodke sem beležila v otrokovem portfoliu oz. osebni mapi.  

ZAKLJUČEK 

Sprva sem se vključevanja svojega otroka s posebnimi potrebami v 

redno skupino vrtčevskega okolja izogibala. V ključnem momentu pa 

sem se glede na interes, zanimanje in potrebo otrok postopoma in 

sistematično ustrezno odzvala. Pri tem sem prišla do spoznanja, da 

je imelo moje videnje in pogled na otroke s posebnimi potrebami 

močan vpliv na razumevanje in dojemanje otrok vrtčevske skupine. 

Svoje čutenje sem pozitivno zavedno in nezavedno prenesla na njih. 

Trditev, da je izrednega pomena pri inkluziji v vrtcu vloga pedagoga, 

še kako drži. Otroci so ob druženjih z osebami s posebnimi potrebami 

spoznavali razlike, njihove omejitve, sposobnosti, želje in potrebe. Pri 

tem so kazali veliko mero empatije, sočutja in prijaznosti, hkrati pa 

so se znali prilagoditi, se sproščeno z njimi družiti, poiskati primerne 

načine pomoči in vzpostaviti prijetno interakcijo. Ob igri z njimi so 

odkrivali skupne interese in spoznali, da kljub oviram lahko 

napredujejo in so lahko uspešni kot oni. Z inkluzijo pridobimo oz. 

pridobivamo vsi, tako otroci s posebnimi potrebami kot otroci brez 

težav v razvoju ter pedagogi.    
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Povzetek: Veliko učencev z avtizmom, še posebej tistih z 

Aspergerjevim sindromom (AS), se izobražuje v programih osnovne 

šole s prilagojenim izvajanjem pouka in dodatno strokovno pomočjo. 

Učitelji so tako postavljeni pred izziv, kako poučevati v oddelkih, v 

katerih je učenec z AS. Za delo z učenci z AS potrebujejo dodatna 

znanja; tako teoretična izhodišča kot praktične izkušnje. Ker imamo 

na šoli nekaj učencev z AS, smo se odločili sodelovati v projektu SAM 

prijazna šola. Sodelovali smo z Zvezo NVO za avtizem, ki je za učitelje 

naše šole izvedla predavanje o avtizmu in značilnostih teh otrok. Za 

učenca, ki sta bila vključena v projekt, smo učitelji načrtovali različne 

dejavnosti. Učenca sta bila deležna ustrezne pomoči in podpore, 

učitelji pa smo skrbneje načrtovali prilagojeno poučevanje. Vsak 

otrok z AS je drugačen, zato je pomembno, da ga učitelj dobro 

spozna, da lahko na ustrezen način prilagodi svoje poučevanje. 

 

Ključne besede: Aspergerjev sindrom, prilagoditve, močna področja 

Abstract: Many pupils with autism, especially those with Asperger 

syndrome (AS), are educated in elementary school programs with 

adjusted implementation of lessons and with additional proffesional 

help. That way, teachers are challenged with teaching lessons in 

classes, including pupil with AS. For work with pupils with AS they 

need extra knowledge; theoretical basis and also practical 

experience. Regarding the fact, that we have few pupils with AS in 

our school, we decided to participate in project SAM friendly school. 

We cooperated with Association of NGO for autism, that performed 

a lecture about autism and caracteristics of those children, for 

teachers of our school. We prepared different activities for pupils, 

that were included in the project. Theachers prepared our adjusted 

implementation of lessons more carefully, so that pupils recieved 

appropriate help and support. Each child with AS is different, so it is 

important, that teacher gets to know him well, so that he can 

appropriately adjust his way of teaching.  

 

Keywords: Asperger syndrome, adjustments, strong fields 
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UVOD 

Lastnost dobrega učitelja že dolgo časa ni več samo dobro 

poznavanje vsebin, ki jih poučuje, ampak mnogo več. V 

osnovnošolskih klopeh je vse več učencev, ki odstopajo od povprečja, 

in so si med seboj zelo različni, tako po sposobnostih kot po 

potrebah, pomanjkljivostih, ambicijah, pričakovanjih ipd. Učitelji 

moramo pri poučevanju te razlike upoštevati in vsem učencem 

omogočiti enake možnosti za učenje. Prizadevamo si za to, da bi v 

vsakem učencu znali prebuditi željo po znanju, ga z vsebinami 

pripraviti na nadaljnje šolanje in življenje. Učenci, ki jim moramo pri 

tem nameniti še posebno skrb, so učenci s spektroavtističnimi 

motnjami (v nadaljevanju SAM). Učitelji se velikokrat znajdemo v 

zagati in ne vemo, kako poučevati, ko imamo v oddelku učenca s 

SAM, kako postopati pri izraženih posebnih potrebah oziroma 

značilnostih tega učenca ipd. Na naši šoli smo se zato odločili, da 

vstopimo v projekt SAM prijazna šola in pridobimo teoretično ter 

praktično znanje, ki nam bo pomagalo pri delu s temi učenci. Ob 

koncu projekta smo prejeli (modro) zastavo ter naziv šole, ki je 

prijazna učencem s SAM.  

 

Kaj je SAM oziroma MAS? 

Izraza spektroavtistične motnje in motnje avtističnega spektra se 

uporabljata predvsem v zdravstveni terminologiji in označujeta 

spekter kot skupne znake oziroma značilnosti, ki se odražajo na 

različne načine (Strokovni center za avtizem, b. d.). Beseda spekter 

se uporablja zaradi težav, ki pa se pri vsakem posamezniku izražajo 

drugače in njihovo stanje na njih vpliva na drugačne načine 

(Svetovalnica za avtizem, b. d.). Motnja avtističnega spektra je 

kompleksna razvojna motnja, pri kateri imajo otroci nekatere skupne 

značilnosti, kot so slabše socialne zmožnosti, slabše komunikacijske 

in govorne zmožnosti, ponavljajoče aktivnosti ter omejen izbor 

interesov, ki se odraža v domišljiji, igri, vedenju. »V slovenski 

zakonodaji na področju vzgoje in izobraževanja se je v zadnjih letih 

(odkar je avtizem posebna kategorija pri opredelitvi otrok s 

posebnimi potrebami) uveljavil izraz otrok z avtistično 

motnjo« (Strokovni center za avtizem, b. d.). Motnje, ki se pojavljajo 

pri otrocih z avtističnimi motnjami so lahko po jakosti od težjih 

(klasični avtizem) do lažjih (visokofunkcionalni avtizem, t. i. 

Aspergerjev sindrom).  

 

Značilnosti posameznikov z Aspergerjevim sindromom (AS) 

Osebe z AS so v literaturi pogosto opisane kot osebe z avtizmom brez 

motnje v duševnem razvoju, ki naj bi bile socialno bolj motivirane. V 

šolskem sistemu naj bi bili otroci z AS deležni posebne skrbi in 

pomoči; potrebujejo prilagojeno poučevanje, tj. usmerjanje otrokove 

pozornosti in vzdrževanje njegovega zanimanja, skrbno načrtovane 

in spremljane cilje, učne priložnosti, razlago učne snovi ter odzivanje 

na otrokovo vedenje (Jurišić v Klemenc, 2021, str. 71). Pomoč 

otrokom z AS naj bo usmerjena v krepitev močnih področij in 

podpiranje šibkih področij ter v podporo pri načinu učenja in vedenja 
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otroka z AS. Potrebno je torej zmanjšati primanjkljaje in razviti 

nadomestne strategije, ki temeljijo na močnih področjih (besedne 

sposobnosti  pri otrocih z AS). Za samostojnost v življenju so 

pomembnejše prilagoditvene spretnosti kot učni dosežki; učenje 

spretnosti samostojnosti pozitivno vpliva tudi na druge učence v 

razredu (Jurišić v Klemenc, 2021, str. 76–77). Moteče vedenje otroka 

z AS v šoli ogroža v socialnem smislu, saj ni sprejet ali priljubljen, kot 

če tega vedenja ne bi bilo. Gre za agresivno vedenje, bes, jezo, na 

drugi strani pa pasivno vedenje. Pozorni moramo biti na to, ali želi 

otrok morebiti z motečim vedenjem kaj sporočiti ali izraziti. Lahko, 

da se želi izogniti dejavnostim, ki mu niso prijetne, lahko da želi od 

nas pozornost, lahko pa je samo izvajanje motečega vedenja zanj 

prijetno (Jurišić v Klemenc, 2021, str. 77–78). A. Kopun po L. Wing 

(2015, str. 8) povzema naslednje značilnosti otrok z AS: pomanjkanje 

empatije, enostranska interakcija, manjša sposobnost sklepanja 

prijateljstva, natančen in ponavljajoč govor, slaba neverbalna 

komunikacija, zatopljenost v določene teme, nenaravna drža, 

nerodnost in slabša koordinacija.  

 

Primanjkljaj na področju socialne komunikacije se kaže pri 

razumevanju pravil pogovora glede na socialne okoliščine, status 

sogovornika in namen pogovora. Spretnosti socialne komunikacije jih 

učimo na način, da jasno opredelimo pravila socialnega vedenja in jih 

učimo nadomestnih strategij (npr. v igrah vlog). Primanjkljaj socialne 

komunikacije se kaže predvsem v skupinah s sovrstniki v obdobju 

adolescence, ko vrstniki niso pripravljeni prilagoditi pogovora (Jurišić 

v Klemenc, 2021, str. 79–80). Težave na področju verbalne 

komunikacije se kažejo v dobesednem razumevanju govora drugih – 

mislijo, da ljudje rečejo natančno to, kar mislijo. Težko razumejo šale 

in sarkazem ter fraze in izreke. Težave na področju neverbalne 

komunikacije pa se kažejo v tem, da težko uporabljajo in razumejo 

obrazno mimiko, intonacijo glasu, kretnje, pogled ipd. V pogovoru 

lahko ponavljajo tisto, kar je nekdo rekel ali določene fraze ali pa 

neprestano govorijo le o tistem, kar jih zanima (Svetovalnica za 

avtizem, b. d.). Poleg naštetega imajo težave tudi »z razumevanjem, 

kdaj se začne in konča pogovor, težave z izbiro teme pogovora, 

uporabljajo zapletene besede in besedne zveze, ne da bi vedeli, kaj 

pomenijo. Čustev pri drugi osebi nemalokrat ne znajo ustrezno 

interpretirati, pogosto tudi sami navzven ne izražajo čustvenih stanj, 

ki jih doživljajo v različnih situacijah« (Zveza za avtizem Slovenije, b. 

d.). Govorijo torej na poseben način, drugi jih težko razumejo. Med 

govorom ne opazijo, da drugih tema oziroma njihov govor ne zanima, 

da se dolgočasijo. Pomembno je, da z osebami z AS govorimo jasno 

in jim damo čas, da obdelajo informacijo, ki jim je bila povedana 

(Svetovalnica za avtizem, b. d.). Otroci z AS se težje vklopijo v družbo 

kot nevrotipični sovrstniki, saj ne razumejo nenapisanih družbenih 

pravil, ki se jih večina nas nauči mimogrede. Težave imajo »s 

prepoznavanjem ali razumevanjem čustev in občutij drugih ljudi ter 

izražanjem njihovih lastnih.« Pogosto vstopajo v osebni prostor 

drugega ali govorijo o neprimerni temi. Ker imajo težave pri izražanju 
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svojih čustev, občutij in potreb, se zdi, kot da se vedejo neprimerno 

(Svetovalnica za avtizem, b. d.). Ne iščejo družbe drugih ljudi, zaprejo 

se vase. Lahko imajo tudi strmeč pogled.  

 

»Težave na področju fleksibilnosti mišljenja se pokažejo v tistih 

situacijah, ko si oseba ne zna predstavljati alternativnih izidov situacij 

in ji je težko predvideti, kaj se bo zgodilo »potem«. Težave se kažejo 

tudi pri razumevanju in interpretaciji misli, občutkov ter dejanj 

drugih ljudi« (Zveza za avtizem Slovenije, b. d.). Sicer imajo dober 

spomin, so težje prilagodljivi v razmišljanju, lažje pa si zapomnijo 

vizualne informacije (Kopun, 2015, str. 21). Otroci z AS imajo slabše 

razvite motorične sposobnosti; nespretni so pri gibanju, ravnotežju, 

igrah z žogo, pri ročnih spretnostih, pisavi. Pogosto imajo posebna 

zanimanja, npr. za nenavadne predmete, ki jih zbirajo. »Učenci z AS 

so velikokrat odvisno od določenih rutin, ki so nam nesmiselne, njim 

pa predstavljajo življenjsko pomembno stvar« (Kopun, 2015, str. 20). 

Vedno jim je treba vnaprej napovedati spremembo rutine.  

 

Senzorna občutljivost otrok z AS se lahko nanaša na eno ali več čutil, 

tj. vid, zvok, vonj, okus in dotik. Lahko gre za preobčutljivost ali pa 

premajhno občutljivost na dražljaje. Premočni dražljaji lahko 

povzročijo anksioznost ali fizične bolečine (Zveza za avtizem 

Slovenije, b. d.). Močna področja oseb s SAM so talentiranost na 

posameznem področju, kot je npr. glasba in risanje, dober dolgoročni 

spomin za določene podatke (npr. za datume, imena, poti, številke 

…), široko enciklopedično znanje z določenega področja (na katerega 

je vezan njihov interes, npr. zgodovina, računalniki, žuželke, 

dinozavri, številke …), vezanost interesov in hobijev na dejavnosti, ki 

zahtevajo vztrajnost in koncentracijo ter takšne kognitivne 

sposobnosti, ki jim omogočajo usmerjanje pozornosti na podrobnosti 

in tako so tudi informacije, ki jih premorejo, zelo specifične (Zveza za 

avtizem Slovenije, b. d.). 

 

Otroci z AS v osnovni šoli 

Zaradi vseh opisanih značilnosti otrok z AS je poučevanje učencev z 

AS velik izziv za učitelje v osnovnih šolah. Ker ti otroci večinoma 

nimajo kognitivnih primanjkljajev, se izobražujejo v osnovnih šolah s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Vendar pa 

učitelji za uspešno delo v razredu z učencem z AS potrebujejo 

dodatna znanja in izobraževanja. Tako naj bi se učitelji seznanili s čim 

več informacijami o učencu, njegovih razvojnih posebnostih, 

primanjkljajih, šibkih točkah in močnih področjih. Pomembno je, da 

nimajo predsodkov in negativnih stališč o otroku. Razumeti morajo 

učenčeve (posebne) izobraževalne potrebe in specifike, prepoznavati 

njegove učne zmožnosti in posebnosti ter prilagajati svoj program 

temu. Uporabljati morajo različne (posebne) učne metode in tehnike 

obravnave teh učencev (tudi v sodelovanju z drugimi strokovnjaki) 

ter ustrezne strategije poučevanja in učne pripomočke za učenca z 

AS (Kopun, 2015, str. 25–30). Učitelji morajo obvladati komunikacijo 

o odnosih, da v razredu s tem vzpostavijo medosebno zaupanje, 
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varnost, sprejemanje in razumevanje otrok s posebnimi potrebami, 

pomoč in strpnost pri reševanju konfliktov. Aktivni morajo biti pri 

sodelovanju s starši, učitelji in šolskimi svetovalnimi delavci ter z 

zunanjimi institucijami in strokovnjaki (Kopun, str. 30). Zaradi 

različnih socialnih pomanjkljivosti lahko v izobraževanju pride tudi do 

določenih konfliktov med starši in učitelji oziroma svetovalnimi 

delavci. Tako starši kot učitelji imajo določene zahteve za proces 

izobraževanja, zato morajo biti vsi v tem procesu razumevajoči in 

strpni (Gabrovec, 2011, str. 30). V vzpostavitev spodbujajoče klime 

na šoli je potrebno vložiti veliko truda. Šolsko okolje mora biti 

organizirano tako, da podpira delo strokovnih delavcev z učenci s 

posebnimi potrebami (Kavkler v Kopun, 2015, str. 31). 

»Strokovna pomoč v šoli nikakor ne sme biti omejena le na 

individualno obravnavo specialnega pedagoga, učitelj v razredu mora 

prilagoditi izvajanje pouka in k sodelovanju pritegniti vse, ki so v stiku 

z otrokom. Vrstniki, ki se šolajo skupaj z učencem z AS, bodo pridobili 

izkušnje sodelovanja za vse življenje. Upam, da bomo tako zgradili 

boljšo družbo prihodnosti, v kateri bo sodelovanje z drugimi cilj, ki 

ima prednost pred individualnimi dosežki« (Klemenc, 2012, str. 81). 

 

Projekt SAM prijazna šola 

Projekt je potekal v sodelovanju z Zvezo NVO za avtizem, in sicer v 

okviru projekta Avtizem – SAM z drugimi. Njegov namen je šolam in 

otrokom z avtizmom omogočiti boljše sobivanje in organizacijo 

spodbudnega vzgojno-izobraževalnega okolja za otroke z avtizmom, 

ki so vključeni v proces inkluzivnega izobraževanja v osnovni šoli. Na 

naši šoli smo začeli s projektom, ker se pri nas izobražuje več učencev 

s SAM, dva od učencev na šoli sta z AS. Posebno pozornost smo 

namenili njima.  

Cilji programa so: 

− Seznanjenost staršev učencev v oddelku, v katerega je vključen 

otrok s SAM, z avtizmom (značilnosti, prilagoditve, pomen 

vključevanja otroka v družbo vrstnikov, pomoč pri šolskem delu, 

orientaciji ipd.). 

− Ustrezna strukturna in vizualna podpora za otroke z avtizmom v 

šoli. 

− Seznanjenost spremljevalcev na dnevih dejavnosti z značilnostmi 

učencev z avtizmom. 

− Poznavanje značilnosti otrok s SAM vseh zaposlenih na šoli ter s 

prilagoditvami učenca z avtizmom in sprotnim uvajanjem le-teh 

v delo s tem učencem. 

− Seznanjenost sošolcev otroka z avtizmom s funkcioniranjem 

njihovega sošolca. 

 

Dejavnosti projekta SAM prijazna šola – primer dobre prakse 

Dejavnosti, ki so se izvajale na šoli pod okriljem Zveze NVO za 

avtizem, in so posredno vezane na učence s SAM, so: 

− Roditeljski sestanek oz. predavanje za starše sošolcev otroka z 

avtizmom. 
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Starši oddelka, v katerem je učenec z AS, so izvedeli veliko informacij 

o avtizmu, o tem, kako se s svojimi nevrotipičnimi otroki doma 

pogovarjati o avtizmu, kako spodbuditi svoje otroke, da bodo 

prijatelji otroku z avtizmom ipd. 

− Izvedba razredne ure – delavnica za sovrstnike otroka z 

avtizmom. 

Učenci so bili na razredni uri seznanjeni najprej z drugačnostjo pri 

živalih in preko tega na drugačnost pri ljudeh. Izvedeli so, kaj pomeni 

pojem avtizem. Spoznali so značilno funkcioniranje učenca (sošolca 

oziroma sošolke) z avtizmom, kako pristopiti do njega ipd.  

− Predavanje za zaposlene in svetovanje strokovnim delavcem. 

Na dveh daljših predavanjih so bile strokovnim delavcem šole in tudi 

drugim zaposlenim, ki prihajajo v stik z otrokom z AS, predstavljene 

značilnosti otrok z avtizmom in funkcioniranje, ki je značilno za 

otroka z AS z naše šole ter močna in šibka področja učenca. Vsi 

slušatelji so bili seznanjeni z različnimi metodami in strategijami 

poučevanja, posebnimi pripomočki, konkretnimi nasveti in navodili 

za delo z učencem. 

 

Dejavnosti, ki jih izvajamo na šoli in so neposredno vezane na delo z 

učenci s SAM, so: 

− Mesečni sestanki oddelčnega učiteljskega zbora za oddelek, v 

katerem je učenec s SAM.  

Na sestankih se srečujemo vsi učitelji, ki poučujemo učenca, in se 

dogovarjamo o sprotnih dejavnostih z učencem, o prilagoditvah, 

sodelovanju s starši ipd. Med drugim se dogovorimo o tem, kdo bo 

spremljal otroka na dnevu dejavnosti ter kako in kdaj ga bo pripravil 

na dejavnost pred začetkom le-te. 

− Slikovna podpora za učence z avtizmom. 

Vsa vrata prostorov na šoli so opremljena s sliko, ki predstavlja 

prostor, v katerega vodijo vrata. Učencu ni potrebno brati napisa na 

vratih, ampak se orientira že po sliki. Učencu odhod iz razreda na 

stranišče tako ne predstavlja večje težave. Za oba učenca smo 

pripravili urnik, ki ju bo opozarjal na spremembe v dnevnem urniku 

predmetov in na spremembe o prihodu učiteljice dodatne strokovne 

pomoči v razred po učenca. Urnik ima možnost premikanja listkov s 

predmeti. 

 

 
Slika 1: Slikovna podpora (prostor) 

Vir: Lasten 
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Slika 2: Urnik 

Vir: Lasten 

 

− Ureditev kotička za umirjanje za otroke z avtizmom. 

Za vsakega učenca se pripravi kotiček, prilagojen njegovim željam in 

potrebam. Oba učenca naše šole sta sodelovala pri pripravi kotička. 

Kotiček za učenca, ki je precej moteč pri pouku, je postavljen pred 

učilnico, in sicer učenec ima možnost umika v otroški šotor, v 

katerem je odeja. Kotiček za drugo učenko je v kotu v učilnici zadaj, 

delno pregrajen. V njem je blazina in odeja. V obeh kotičkih imata 

učenca knjige, ki ju sproščajo (prvi učenec o letalih, dinozavrih, druga 

učenka pa uganke z labirinti). Za oba otroka so narejena slikovna 

navodila, kaj smeta v tem kotičku početi (na primer simbol za berem 

knjigo, barvam, sem tiho, ko zvoni odštevalnik časa, se vrnem v 

razred … ). Ta slikovna navodila so jima bila razložena in so obešena 

v kotičku. V kotičku imata uro (odštevalnik časa), s katero imata 

omejen čas počitka v kotičku in se po zvonjenju ure vrneta v razred.  

 

 
Slika 3: Kotiček za umirjanje pred učilnico 

Vir: Lasten 
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Slika 4: Kotiček za umirjanje v učilnici 

Vir: Lasten 

 

− Krepitev močnih področij učencev z avtizmom. 

Najbolj ustrezen čas za krepitev močnih področij je za učenca naše 

šole v oddelku podaljšanega bivanja ter pri interesnih dejavnostih. 

Učencu je bil v podaljšanem bivanju omogočen čas za ustvarjanje, saj 

rad riše, barva in striže. Učenka je vključena v interesno dejavnost – 

pevski zbor. 

− Priprava učencev z avtizmom na dneve dejavnosti, šolo v naravi. 

Učencu se predstavi dan dejavnosti do potankosti, od časovnih 

okvirjev do obiskanih krajev, časa za stranišče, malico. Opozori se na 

potrebščine, ki naj jih ima s seboj, na primerna oblačila in obutev.  

Ker smo bili veseli uspeha in medsebojnega sodelovanja med samim 

projektom, smo pripravili slovesno prireditev s kulturnim 

programom. Na njej so nastopali učenci naše šole. Na prireditvi smo 

prejeli priznanje za uspeh projekta Avtizem – SAM z drugimi in 

pridobili naziv SAM – prijazna šola učencem s spektroavtističnimi 

motnjami. Predstavnica z Zveze NVO za avtizem Slovenije je 

ravnatelju predala modro zastavo. Prireditev so s svojim nastopom 

sooblikovali pevci pevskega zbora naše šole pod vodstvom šolske 

zborovodkinje. Ena od učenk je deklamirala eno od Pavčkovih pesmi 

- Pesem o zvezdah, ki nas nagovarja, da smo vsi ljudje, vsak po svoje, 

unikatni, pomembni. Dve učenki sta prebrali krajše besedilo o 

edinstvenosti, drugačnosti, posebnosti. 

 

 
Slika 5: Prireditev ob prejetju zastave SAM 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Znanja, ki smo jih pridobili s sodelovanjem v projektu, uporabljamo 

ter širimo še naprej; pripravljamo individualizirane senzorne kotičke 

za učence s posebnimi potrebami, vzpostavljamo ustrezno vizualno 

podporo, krepimo močna področja učencev z avtizmom ipd. 



 

175 
 

V projektu smo veliko pridobili tako učitelji kot učenci. Ker so bili 

vključeni tudi sošolci obeh učencev s SAM, so se poleg učencev s SAM 

tudi učenci celotnega oddelka učili strpnosti ter pridobivali izkušnje 

sodelovanja. Učitelji se moramo zavedati dejstva, da je vsak učenec 

s SAM edinstven, poseben in da se razlikuje od drugega učenca s 

SAM, kar pomeni, da moramo za vsakega učenca s SAM najti zanj 

najbolj ustrezen način poučevanja ter pristopiti na drugačen način. 

Ker ima vsak otrok s SAM drugačne individualne izobraževalne 

potrebe, enotnega nasveta oziroma navodil za delo z učenci s SAM 

ni. Ko iščemo načine dela z njimi, se veliko naučimo od njih samih in 

tudi oni od nas, če jih poučujemo na ustrezen način, ki je otroku tudi 

prijazen. Najbolj pomembno je, da otroka pripravimo na življenje, da 

bo lahko kar najbolje samostojen.  
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Povzetek:  V članku je opisano, kako je gibalna dejavnost pomembna 

za otroka in njegov razvoj ter kako lahko vzgojitelj in športni pedagog 

doprineseta k razvoju, boljši motivaciji ter sproščenosti pri otrocih v 

predšolskem obdobju. Predvsem pa, kako je način predstavitve 

gibalne dejavnosti pomemben. Otrok bo stvari sprejel, če so le te 

predstavljene preko igre, ki otroka pritegne in spodbudi. Mi odrasli 

pa smo tisti, da otroku vse to približamo na njegov način. Vse to pa 

naj bo le vsakdanja rutina, ki da otroku občutek varnosti, zaupanja in 

sreče. Prispevek predstavlja mnenja nekaterih relevantnih avtorjev o 

gibalni dejavnosti otrok v vrtcu, gibanje, kot igra otroka v vrtcu ter 

gibalne dejavnosti v vrtcu in delo športnega pedagoga v vrtcu Mala 

akademija. 

 

Ključne besede: gibalna dejavnost, igra, športni pedagog 

 

Abstract: The article describes, how physical activity is important for 

a child and its development, and how can Kindergarten teacher and 

physical education teacher contribute to development and better 

motivation in the preschool period.  Above all, most important is the 

way the physical activity in presented. A child will accept things if 

they are presented through games that attract and encourage them. 

Teachers are the ones who bring all this closer to the child in his own 

way. It all should be packed in a daily routine that gives the child a 

sense of security, trust and happiness. The article presents the 

opinions of some relevant authors, about the physical activity of 

children in kindergarten, activity as a child's play in kindergarten and 

physical activities with physical education teacher in the Mala 

akademija kindergarten. 

 

Keywords: physical activity, games, physical education teacher 
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UVOD 

Gibanje je v predšolskem obdobju izrednega pomena ter zavedanje 

pomembnosti le tega. Odrasli smo zgled in mi smo odgovorni, da 

otroku približamo različne dejavnosti in v njih spodbudimo zanimanje 

in željo. Igra naj bo vodilo. Predvsem mislim, da je v vrtcu 

pomembno, da otroka spodbujamo k različnim dejavnostim. 

Vključenost športnega pedagoga v dejavnosti pa je nadgradnja 

vzgojiteljevega dela. 

 

Gibanje 

V predšolskem obdobju se gradijo temelji zdrave telesne konstitucije 

in pozitivnega dojemanja športa. Seveda vse poteka skozi igro. Z 

gibanjem si otroci poleg gibalnih razvijajo tudi spoznavne 

sposobnosti. Vključevanje v različne oblike športnih dejavnosti ima 

pomembno vlogo pri razvijanju čuta do drugih otrok, začne se proces 

socializacije. Otroci v elementarnih gibalnih igrah, ki predstavljajo 

osnovo športnih iger, postopoma spoznavajo smisel in pomen 

upoštevanja pravil iger. Igra in gibanje sta pomembna tudi pri 

emocionalnem razvoju. Otroci, ki imajo radi šport oz. so jih starši že 

zelo zgodaj začeli navajati na športne dejavnosti, bodo veliko bolj 

dovzetni za okolico, manj boječi in bolj samozavestni (Videmšek in 

Jovan, 2002). 

 

V ospredju v prvih letih življenja je predvsem motorični razvoj otroka, 

ki poteka od naravnih oblik gibanja do celostnih in skladno 

zahtevnejših športnih dejavnosti. Zato je pomembno, da otroku 

ponudimo raznovrstne izkušnje skozi igro (Videmšek, Stančevič in 

Sušnik, 2006). 

 

Gibalna dejavnost 

Gibalna dejavnost je eno najpomembnejših področij v otrokovem 

razvoju. Z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi si otrok poleg gibalnih in 

funkcionalnih sposobnosti razvija tudi spoznavne, socialne in 

čustvene sposobnosti ter lastnosti. Z različnimi dejavnostmi 

pridobiva zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti, si s tem gradi 

ustrezno predstavo o sebi, se potrjuje in si ustvarja čustveno vez z 

okoljem. Potreba po gibanju je otrokova primarna potreba; in ko 

obvladuje telo, občuti veselje, ugodje, varnost, pridobi občutek 

samozaupanja in samozavesti (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Vsa otrokova spoznanja in usvajanja znanja potekajo preko njegove 

najpomembnejše dejavnosti, igre. Zato naj vaditelj organizirane 

gibalne dejavnosti načrtuje dejavnost preko nje. Kot je zapisano v 

Kurikulumu za vrtce (1991, str. 25),  je otroška igra dejavnost, ki se 

izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti in je notranje 

motivirana, svobodna, odprta in prijetna za otroke. Metoda igre se 

prepleta in povezuje z različnimi področji kurikula, kar je za razvojno 

stopnjo in način učenja v tem starostnem obdobju smiselno in 

strokovno utemeljeno. 
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Gibanje, kot igra otroka v vrtcu 

Videmšek in Visinski (2001, str. 15) opredeljujeta predšolsko obdobje 

kot obdobje temeljnega gibalnega razvoja. Otrokov organizem je 

najbolj dovzeten za vplive okolja v zgodnjem otroštvu, prav to pa 

vpliva na razvoj njegove osebnosti. Strokovnjaki so ugotovili, da 

vsega tistega, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje žal ne 

more več nadoknaditi. Zato je ena temeljnih nalog vrtca, da z 

različnimi dejavnostmi v prostoru in na prostem spoznavajo in 

razvijajo gibalne ter druge sposobnosti in lastnosti. 

 

Videmšek, Strah in Stančevič (2001, str. 9) opozarjajo, da se moramo 

zavedati, da sta potrebi po gibanju in igri temeljiti otrokovi potrebi. 

Večina otrok uživa v gibanju in se z veseljem vključuje v spontane in 

vodene športne dejavnosti. K motivaciji za njihovo izvajanje  

odločilno vpliva prijetno in zaupno ozračje. 

 

Videmšek in Pišot (2007, str. 12) pravita, kako je pomembna gibalna 

dejavnost pri vzgoji in izobraževanju. Gibalne dejavnosti od otroka 

zahtevajo, da se zaveda drugih otrok in odraslih, da z njimi deli 

prostor in stvari, da sodeluje. Pri dejavnostih v paru ali skupini ima 

priložnost, da si skupaj z drugimi otroki prizadeva doseči cilj. V 

elementarnih gibalnih igrah spoznava smisel in pomen upoštevanja 

pravil, pomen sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibalne dejavnosti v vrtcu  

Poleg staršev so v izvajanje športnih dejavnosti predšolskih otrok 

vključene tudi vzgojiteljice (Zajec, Videmšek, Štihec, Rado, Šimunuč, 

2010, str. 196). 

 

Slika 7: Gibalna dejavnost = igra 

Vir: Lasten, otroci vrtca Mala akademija, 2019 
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Kot navajajo Pišot, Jelovčan, Černuta, Stankovič, Črtanec, Žerjal 

(2003, str. 22) je temelj vzgojno-varstvenih organizacij, da otrokom 

omogoči vsakodnevno spoznavanje in razvijanje gibalnih sposobnosti 

in lastnosti ter krepiti zdravje. To dosegamo znotraj vsebin učnega 

načrta, ki opredeljuje različne gibalne-športne  dejavnosti v prostoru 

in na prostem. 

 

Videmšek in Visinski (2001, str. 73) navajata, da v vrtcu poznamo 

različne športne dejavnosti. Poudarjata, da je kljub vsem tem 

različnim oblikam vsem skupna vsebina, in to je gibanje otrok.  

Poznamo: 

− sprehod, 

− izlet 

− orientacijski izlet, 

− vadba na trim stezi 

− aktivnosti po željah otrok, 

− gibalni odmor, 

− jutranja gimnastika 

− vadbena ura, 

− športno dopoldne, 

− tečaji, 

− letovanja, 

− zimovanja, 

− javni nastop. 

 

Vse te oblike lahko vključujemo v programe vsak dan, nekatere 

večkrat na teden, druge enkrat na mesec ali celo samo enkrat na leto 

(Videmšek in Visinski, 2001, str. 4). 

 

Delo športnega pedagoga v vrtcu mala akademija 

Battelino, idr. (2004, str. 14) pravijo: »Potrebi po gibanju in igri sta 

osnovni otrokovi potrebi. Gibanje otroka spremlja od prvih dni 

življenja. Je izraz zadovoljstva, svobode, igrivosti in ustvarjalnosti, 

hkrati pa tudi pomembno sredstvo vzgoje, samopotrjevanja in 

samouresničevanja.« 

 

Strokovnjaki zato poudarjajo, da naj v predšolskem obdobju 

pridobijo čim bolj pestro izbiro gibalnih izkušenj, ki so osnova za 

kasnejše zahtevnejše in bolj izostrene gibalne vzorce. Tisti, kar 

zamudimo v zgodnjem obdobju, kasneje težko nadoknadimo (Zajec, 

Videmšek, Štuhec, Rado in Šimunuč, 2010, str. 73–74). 

 

V vrtcu Mala akademija imajo poleg dnevnega vključevanja gibalne 

dejavnosti v vrtcu tudi dvakrat na mesec gibalne urice s športnim 

pedagogom. Starši dodatne dejavnosti, ki jih vrtec ponudi, plačajo 

dodatno. Vrtec ni samo varstvo otrok, temveč pomemben dejavnik 

razvoja, rasti in zabave za otroka. Predvsem pa brezskrbna ustanova, 

kamor starši dajo svojega otroka. Zavedati se je treba, da veliko 

staršev po službi ne najde časa, da bi otroka peljali še na dodatne 
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popoldanske dejavnosti, ker ta čas izkoristijo, da so skupaj z otrokom. 

Zato je pomembno, da vrtec ponudi več dodatnih dejavnosti. 

 

Delo športnega pedagoga 

− pripravlja letni delovni načrt za posamezno skupino v 

sodelovanju z vzgojiteljem (po kurikulumu za vrtce), glede na 

sposobnosti, razvoj, znanje in značilnosti otrok. 

− Skupaj z vzgojiteljem sodeluje pri uri gibalne dejavnosti v obeh 

starostnih skupinah (prvo in drugo starostno obdobje). 

− Organizira tečaje kolesarjenja, rolanja, krosa, zimski gibalni dan 

… 

− Staršem je na voljo za razgovore o gibalnem razvoju njihovih 

otrok. 

− Ob koncu leta pripravi medalje, diplome, fotografije … 

− Gibalne dejavnosti so izpeljane tako, da otrok uživa ter doživlja 

ugodne občutke. 

− Gibalne dejavnosti: 

− igre posnemanja gibanja živali, 

− gibalne igre, 

− vožnja s kolesom, poganjalci, skiroji, 

− plesno – rajalne igre, 

− gibalne zgodbe, 

− igre zaupanja in sodelovanja, 

− poligoni, 

− ples, 

− plesno-rajalne igre, 

− joga za otroke, 

− štafetne igre, 

− igre z žogami, 

− igre z obroči, 

− plezanje, 

− rolanje, 

− zimski in poletni športni dan, 

− pohod, 

− sprehod, 

− tek ali kros … 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci v vrtcu mala akademija imajo zelo radi gibalne dejavnosti, 

predvsem pa so jim blizu različne gibalne igre, igre z žogami ter 

poligoni. Všeč jim je, ko so vključeni v proces priprave, da so slišani, 

kaj oni radi počnejo, jim je všeč ter pri sami gibalni dejavnosti. 

Predvsem so motivirani pri sproščenih igrah, pri katerih imajo otroci 

možnost izbire. Športni pedagog v vrtcu upoštevati gibalni razvoj 

vsakega posameznika in jim ponudi ustrezne izzive in obremenitve.  

 

Tudi strokovnim delavcem je všeč delo športnega pedagoga, saj je le 

ta prilagodljiv, spoštljiv ter sposoben sproti reševati težave in 

prilagoditi delo, igro, dejavnost glede na potrebe, želje in motivacijo 

otrok. Vedno jim ponudi več gibalnih nalog za razvijanje različnih 

gibalnih spretnosti. Predvsem se opazi to v skupini prvega 

starostnega obdobja, kjer nekateri otroci ne hodijo, se še ne plazijo 

dobro in mu delo predstavlja izziv. Navodila igre morajo biti za 

marsikoga zelo enostavna, da jih razumejo. Nekateri otroci 

potrebujejo več časa in spodbude. Pomembna je pohvala, nagrada in 

pozitivna spodbuda in motivacija. 

 

V vrtcu Mala akademija je pomemben svet preko gibanja. Zato je 

pomembno, da so zastavljeni cilji realni in realizirani. Otroci naj pri 

delu uživajo, se veselijo in komaj čakajo na naslednjo vadbo. 

 

 

 

Slika 8: Gibalna dejavnost – rolanje 

Vir: Lasten, otroci vrtca Mala akademija, 2020 
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Opis, kako izgleda ura gibalne dejavnosti v vrtcu Mala akademija 

 

Tema: KJE IMAM HIŠICO?  

Gibalna dejavnost: gibalna igra 

Glavni cilji: ogrevanje, razvijanje hitrosti reagiranja, koordinacije 

gibanja vsega telesa, ravnotežja 

Globalni cilji: 

− omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

− zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

− razvijanje gibalnih sposobnosti,  

− pridobivanje zaupanja v svoje telo. 

Cilji gibanja: 

− iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov, 

− uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila, 

− razvijanje koordinacije, ravnotežja. 

Starost otrok: obe starostni skupini 

Prostor: igrišče, telovadnica, igralnica … (poljuben). 

Športni pripomočki: obroči  

 

Ogrevanje: posnemanje gibanja živali. Učitelj pokaže gibanje in 

poimenuje žival, otroci pa ponovijo za njim. 

Različica: posnemanje gibanja ob glasbi, in sicer vnaprej se 

dogovorimo, katero žival bomo posnemali, medtem ko igra glasba. 

Ko se glasba utiša, se otroci uležejo na tla in dihajo ter poslušajo, 

katera žival je naslednja. 

Glavni del: po prostoru razporedimo obroče, toliko, kolikor je otrok. 

Otroci poiščejo svojo hiško (obroč). Učitelj umakne en obroč, da je 

eden manj, kot je otrok. Otroci prosto tekajo po prostoru. Učitelj 

zakliče: »Kje imam hiško?«, vsak otrok poskuša poiskati prazno hiško 

(obroč). En otrok ostane brez hiške. Otrok se usede na sredino – okoli 

obročev in poskrbi, da pri naslednji igri pride do dvoje hišice. 

Različice: v hiški je lahko več otrok (po dva otroka), iskanje hiške s 

pomočjo glasbe … 

 

Zaključek: otroci se uležejo na trebuh ter se ob instrumentalni glasbi 

umirijo. 

Različica: umiritev otrok z masažno žogo. otroci se usedejo v krog 

tako, da so obrnjeni drug proti drugemu s hrbtom in se masirajo z 

masažno žogico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 9: Umiritev otrok z glasbo 

Vir: Lasten, otroci vrtca Mala akademija, 2020 
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ZAKLJUČEK 

Gibanje je področje v kurikulu. Poleg spontanega gibanja, ki ga imajo 

otroci dnevno, je potrebno tudi načrtovano gibanje. Dejavnosti naj 

bodo zasnovane od preprostega k težjemu. Predvsem pa je 

pomembno, da upoštevamo celostni razvoj otroka, njegove 

sposobnosti, spretnosti, znanja in starost. Otroka sprejmimo kot 

individuum. Dejavnosti naj bodo otrokom predstavljene na zanimiv, 

pester, privlačen, predvsem pa naj bodo take, da bodo otrokom 

predstavljale izziv. Vzgojitelji, starši in drugi strokovni delavci v vrtcu 

smo vzor otrokom. Od nas je odvisno, koliko kakovostnih gibalnih 

dejavnosti bodo imeli otroci, zato jim dajmo možnost, da razvijajo 

svoje gibalne spretnosti in sposobnosti, saj na ta način vplivajo na 

celostni razvoj, zdravje in telesno pripravljenost. 

 

Dejavnosti športnega pedagoga pripomorejo k dodatnemu razvoju 

otroka. Le-ta se jim posveti, pokaže gibanje na drugačen, bolj 

kakovosten način, saj je usposobljen na tem področju. Predvsem pa 

je vzgojiteljem v veliko pomoč pri nadgradnji gibanja, gibalnih 

dejavnosti, iger pri otrocih v vrtcu. Tudi v vrtcu Mala akademija je 

športni pedagog doprinesel precejšnji del, saj je z otroki delal 

sistematično, glede na starost, razvoj in sposobnosti otroka. Gibalno 

dejavnost je treba skrbno načrtovati, prilagoditi otrokom, njihovim 

potrebam in razvoju. Predvsem pa je tukaj pomembno sodelovanje 

med vzgojiteljem in športnim pedagogom, saj je to lahko lepa 

nadgradnja in medpredmetno povezovanje. 
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Uvajanje otroka v vrtec 
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Povzetek: V različnih člankih lahko zasledimo, da je uvajalno obdobje 

v vrtec stresen dogodek za otroka, prav tako pa tudi za njegove starše 

in druge družinske člane. Uvajanje ni le nov korak v otrokovem 

življenju, temveč je naporen tudi za starše. Enajst mesecev so bili ves 

čas skupaj z otrokom. Nekaterim otrokom bo vrtec edino varstvo, s 

katerim se bo otrok prvič srečal. Nekomu bo to predstavljalo oviro in 

krizno obdobje, drugi pa bodo v ta korak vstopili raziskovalno, 

zadovoljno in brez joka. Pomembno je, da otrok prične zaupati in se 

počuti varen v novem okolju. Starši pa bodo preko pogovora z 

vzgojiteljem prav tako stkali pozitivno vez in zaupanje, da se bo otrok 

počutil v vrtcu dobro. Vzgojitelj  je vez med otrokom, staršem in njim 

samem. Vzgojiteljeva naloga je, da pripravi uvajalno obdobje tako, da 

ga skrbno načrtuje in otrokom pripravi raziskovalno in varno okolje. 

V teoretičnem dela so predstavljena mnenja avtorjev o tem,  kako naj 

bi potekalo uvajanje ter kaj je naloga vzgojitelja pri uvajanju otroka v 

vrtec. V praktičnem delu pa so predstavljene smernice uvajalnega 

obdobja v vrtcu Mala akademija ter intervjuji osmih vzgojiteljev iz 

različnih vrtcev, kaj zanje pomeni uvajanje, kako se pripravijo na 

uvajanje ter kaj staršem predlagajo pred prihodom otroka v vrtec. 

Ključne besede: uvajanje, vzgojitelj, otrok, starši 

 

Abstract: In various literature, we often see that entering 

kindergarten is a stressful event for a child, as well as for parents and 

other members of his family. Entering kindergarten is not only a new 

step in a child's life, but it is also stressful for parents. They were 

together with the child all the time for eleven months. For some, this 

will represent an obstacle and a period of crisis, while others will 

enter this step exploratory, satisfied and without crying. It is 

important that the child begins to trust and feels safe in a new 

environment. Through a conversation with teachers in kindergarten, 

parents will also build a positive bond and trust, which will have a 

positive effect on the child's well-being in kindergarten. The main 

task of the kindergarten teacher is to prepare and plan the 

introduction period to kindergarten carefully and prepare safe and 

stimulating environment for children to research. In the theoretical 

part of the article, the opinions of the authors are presented on what 

the introduction to kindergarten should look like and what the main 

tasks of a kindergarten teacher are when introducing a child to 

kindergarten.  In the practical part of the article, guidelines for the 

introductory period in the Mala akademija kindergarten and 

interviews with eight Kindergarten teachers from different 

kindergartens are presented. They told what introduction means for 

them, how they prepare for introduction and what they suggest to 

parents, before their children start visiting kindergarten. 
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Keywords: introducing children to kindergarten, kindergarten 
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UVOD 

Uvajanje pa je obdobje, v katerem otroci in starši potrebujejo 

zaupanje, varnost in izkušnjo. Ko se vse to skupaj poveže, je uvajanje 

lepo in mirno in vrtec postane posebna izkušnja za otroka in starše. 

V kateri vsi otroci uživajo, se igrajo, raziskujejo … V vrtcu Mala 

akademija, si želimo, da so otroci mirni in zadovoljni. Uvajanje 

prilagajamo glede na otroka, njegove potrebe, razvoj in želje staršev. 

 

Uvajanje v vrtec 

V Sloveniji predšolska vzgoja poteka v vrtcu (Kroflič idr. 2010, str. 10). 

Vrtec je vzgojno-izobraževalna ustanova, v kateri so zaposleni 

strokovni delavci (Žibret, 2003, str. 19). V Sloveniji so otroci vključeni 

v vrtec od 11 meseca starosti do vstopa v šolo. Predšolska vzgoja v 

vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih. Prvo obdobje: otroci v 

starosti od enega do treh let in drugo obdobje: otroci v starosti od 

treh let do vstopa v šolo. Vzgojno delo v vrtcu poteka v oddelkih. 

Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene ali 

kombinirane oddelke. V homogene oddelke so vključeni otroci v 

starostnem razponu enega leta. V heterogene oddelke so vključeni 

otroci prvega ali drugega starostnega obdobja. V kombinirane 

oddelke so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.  

Starši lahko izbirajo programe predšolske vzgoje tako v javnem kot v 

zasebnem vrtcu. Vrtci pa lahko ponujajo različne programe, in sicer 

dnevne, ki potekajo od šest do devet ur, lahko dopoldne, popoldne, 

izmenično ali ves dan. Poldnevne, ki potekajo od štiri do šest ur, lahko 
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dopoldne, popoldne, izmenično in krajše programe, potekajo od 240 

do 720 ur letno, strnjeno ali razporejeno v vrtčevskem leti (Uradni list 

RS, 1996, 14.–16. člen). 

 

Obdobje uvajanja 

»Pogosto zasledimo mnenja, da je vstop v vrtec stresen dogodek tako 

za predšolskega otroka kot tudi za ostale člane njegove družine …« 

(Bezenšek, 2000, str. 11). 

 

Varjačič (2007) s svojem priročniku predstavi tri dolžine uvajanja, 

kratko, srednje dolgo in dolgotrajno uvajanje. »Vrtci pa v povprečju 

čas uvajanja omejijo na 14 od 21 dni« (Žibert, 2003, str. 20). V 

strokovni literaturi najdemo različne dolžine uvajanja, vendar pa je 

vedno v ospredju otrok, njegove potrebe in ne moremo določiti 

splošne dolžine uvajanja, ker je vsak otrok individuum. Na to pa 

vpliva tudi družina, okolje, potrebe in vse to vpliva na ločevanje od 

staršev (Kostanjšek, 2018, str. 54). Križan Lipnik (2014, str. 40) 

opisuje, da so v prvem obdobju uvajanja starši ves čas prisotni v 

igralnici (pri igri, dejavnostih, obrokih …). Starši ves čas skrbijo za 

otroka, vzgojitelji pa poskušajo navezati stik z otrokom (Zemljarič, 

2015, str. 11). V drugem obdobju se starši počasi ločujejo od otrok, o 

časovnem okvirju ter nadaljnjem sobivanju v oddelku se dogovorijo z 

vzgojitelji, glede na potrebe otroka (Križan Lipnik, 2014, str. 40).  

Tretje obdobje uvajanja A. Križan Lipnik (2014, 40) opisuje kot čas, 

katerem otroci že sprejmejo rutino, okolje in vzgojitelja, tako lahko 

prične otrok z uvajanjem počitka.  

 

Potek uvajalnega obdobja 

Potek uvajalnega obdobja vzgojitelji skrbno načrtujejo (Sigulin, 2012, 

str. 22), kakšno je načrtovanje, pa je odvisno od vzgojitelja in otroka. 

Uvajanje se časovno prilagaja glede na odzive otroka, njegove 

potrebe, zavedanje in želje staršev. V večini primerov uvajanje v 

prvem starostnem obdobju traja dva tedna ali tri, lahko pa tudi več, 

če se izkaže, da je tako potrebno zaradi otroka oziroma če se zgodi, 

da otrok v tem obdobju zboli. Nekaj dni po bolezni prilagodimo 

program in postopno pričnemo z uvajanjem nazaj v oddelek. V 2. 

starostnem obdobju (3-6 let) je uvajanje večinoma krajše, približno 

teden dni, včasih pa lahko tudi več. V vsakem vrtcu je treba dati 

prednost temu, da otrok pridobi zaupanje, varnost, sprejetost in 

toplino.  

 

 
Slika 10: Uvajalno obdobje predstavlja občutek varnosti, sprejetosti ... 

Vir: Lasten, otroci vrtca Mala akademija, 2019 
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Vloga vzgojitelja pri uvajanju 

Pri uvajanju otroka v vrtec je pomembno, da vzgojitelji upoštevajo in 

sledijo načelu sodelovanja s starši. To načelo zajema starševske 

pravice in pravico, ki staršem omogoča postopno uvajanje otroka v 

vrtec (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 15): 

− vsi starši imajo pravico, da lahko svojega otroka postopno uvajajo 

v vrtec, 

− vsem staršem morajo biti obvestila o programih vrtca javno 

dostopna, 

− vsi starši imajo pravico, da se vključijo v sooblikovanje delovanja 

vrtca in oddelka, do sodelovanja pri samih vzgojnih dejavnostih, 

pri tem pa morajo starši spoštovati strokovnost vrtca, strokovna 

načela itd., 

− vsi starši imajo pravico do dnevne izmenjave informacij in 

poglobljenega pogovora o njihovem otroku, 

− vzgojitelji morajo starše redno obveščati o uvajanju otroka in o 

njihovih pravicah, 

− vzgojitelji morajo spoštovati zasebnost družinskega življenja in 

hkrati upoštevati zasebnost podatkov. 

 

Intihar in Kepec (2002a) pravita, da zakonodaja predstavlja predvsem 

svet staršev, roditeljske sestanke, govorilne ure, pogovorne ure, 

pisna obveščanja, skupinski pogovori, šola in svet za starše. 

 

Za vzgojitelje je priprava na uvajalno obdobje zelo pomembna. Zato 

k pripravi pred začetkom uvajanja otrok v vrtec uvrščajo ureditev 

igralnice, materialov, igrač, sodelovanje s starši … (Čeh Svetina, 2012, 

str. 6).  

 

Potek uvajanja v vrtcu Mala akademija 

Uvajanje otroka v vrtec in časovni okvir uvajanja v vrtcu Mala 

akademija, ni določen in ni omejen na začetek vrtčevskega leta. 

Otroke uvajamo v vrtec preko celega leta v oddelek. V vrtcu je 

pravilo, da se uvaja le enega otroka naenkrat. Prvih nekaj dni (prvo 

obdobje uvajanja) otroci skupaj s straši spoznajo okolje, vzgojiteljici 

in rutino. Prisotnost ter aktivno sodelovanje staršev sta zelo 

pomembna. 

− Jutranji prihod je prilagojen glede na dogovor med staršem in 

vzgojiteljem – pomembno je, da se staršem zjutraj ne mudi. 

Predvidoma se prične z uvajanjem prvi dan okoli 9. ure zjutraj. Ta 

dan naj bo čim bolj sproščen in prijeten.  

− Čas skupne prisotnosti v vrtcu v prvih dneh se podaljšuje 

postopoma v sprotnem dogovoru z vzgojiteljico ter glede na 

potrebe otroka.  

− V prvih dneh starši poskrbijo za svojega otroka, vzgojiteljice pa 

poskušajo postopno, nevsiljivo navezovati stik z otrokom. 

− Starši naj bodo sproščeni, opazujejo otroka, ga spodbujajo k 

raziskovanju. Skušajo navezati stike tudi z drugimi otroki in 

vzgojiteljicama. Spodbujajo otroka k samostojnosti. 
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− Ko bo otrok začne raziskovati okolico, ves čas s končkom očesa 

opazuje prisotnost starša, počutje, naklonjenost, zaupanje. Če 

starši zaupajo, bo tudi otrok prej zaupal. Če so starši v stiski, otrok 

to občuti in uvajanje lahko traja dlje. 

− Ko se otrok počuti dobro, ko starši opazijo, da jih ne potrebuje ob 

sebi: 

− ga spodbujajo, 

− pohvalijo, 

− ostanejo odzivni, 

− svojo aktivno pozornost usmerijo na kaj drugega (lahko 

pomagajo vzgojiteljici, lahko si pišejo dnevnik …). 

 

V naslednjih dneh – drugem obdobju uvajanja, želimo doseči, da se 

otrok v skupini dobro počuti, da se zanima za igrače, druge otroke in 

ponujene aktivnosti, da spozna vzgojiteljici ter se navaja na dnevno 

bivanje in rutino v vrtcu.  

 

V tem trenutku je zelo pomembno, da se otrok začne navajati na 

ločenost od staršev. 

− Ker se zavedamo, da je otrok čustveno navezan na starše, je 

pomembno postopno ločevanje. Odločitev o prvih odhodih iz 

igralnice naj izhaja predvsem iz opazovanja otroka, seveda pa je 

pomembna tudi pripravljenost staršev za ta korak. Pomembno 

je, da starši odhajajo, ko je otroku še prijetno ter da otroku 

povedo, kam grejo in kdaj pridejo. Po izkušnjah vzgojiteljev ni 

dobro, da bi starši kar na tiho odšli, ko vidijo, da se otrok dobro 

počuti. Naslednji dan otrok samo čaka, kdaj bo mamica/oče 

odšel in se ne more posvetiti mirnemu in sproščenemu 

raziskovanju. Starši lahko otroku povedo, da gredo nekoga 

poklicat, na kavo, v trgovino in podobno in da bodo hitro prišli 

ponj. 

− Zelo pomembno je, da se starši držijo dogovorjenega časa 

(kratek čas, ki se nato podaljšuje). 

− Najbolje je, da starši gredo ven iz vrtca (na sprehod), da ne 

vznemirjajo otroka. Ves čas pa so dosegljivi po telefonu. 

− Velikokrat se zgodi, da otrok reagira stresno, vznemirjeno, joče. 

Takrat ga vzgojiteljice poskušajo pomiriti, ga stiskajo, crkljajo, 

itn. Nekateri otroci dovolijo dotik, drugi pa ga zavračajo in 

potrebujejo več časa. 

− Če je otrok preveč vznemirjen, vzgojiteljica pokliče starše. 

− Za vzgojitelje je pomembno, da se otrok dobro počuti, zaupa in 

se počuti varnega. 

− Vzgojiteljica v uvajalnem obdobju dnevno pošilja slike in 

informacije o počutju otroka staršem (preko e-pošte ali 

sporočila), da so starši brez skrbi in mirni. 

− Če otrok na ločitev ni pripravljen, je bolje, da počakamo še nekaj 

dni – pomembno je zaupanje in dobro počutje otroka.  

 

Na skupino brez staršev se otrok privadi s postopnim privajanjem na 

življenje v oddelku. Pomembno je, da zaupa in se počuti varnega in 
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sprejmejo rutino vrtca. Če ima otrok kakšno ninico, ljubkovalno 

igračo, dudico, nekaj kar otroka pomiri in mu da občutek varnosti, naj 

jo ima s seboj. Odhod od doma naj bo umirjen (stvari naj starši 

pripravijo zvečer). Starši naj se v garderobi ne zadržujejo predolgo. Z 

otrokom se pogovorijo, mu povedo, da ga imajo radi, da so ponosni 

nanj, da pridejo ponj zelo hitro. Otroka naj starši preoblečejo, obujejo 

v copate in ga odpeljejo do vrat igralnice. Lahko se zgodi, da se zjutraj 

ob oddaji otroka vzgojiteljici otrok upira. Starši ostanejo mirni, ga 

obrnejo k vzgojiteljici in oddajo. Vzgojiteljica naj ne vleče otroka iz 

naročja staršev. Tekom dneva se lahko pojavi zavračanje hrane, 

pijače, občasen jok. Če je zavračanje prehudo, vzgojiteljica obvesti 

starše. Vzgojitelji menijo, da v kolikor je mogoče, prvi mesec, otrok v 

vrtcu ni predolgo, pač pa pridejo ponj po kosilu, po počitku, po 

popoldanski malici. 

 
Slika 11: Uvajanje v vrtcu Mala akademija 

Vir: Lasten, 2022 

 

Intervjuji z zaposlenimi vzgojitelji 

O uvajanju sem opravila kvalitativno raziskavo, in sicer osem 

intervjujev z osmimi zaposlenimi vzgojitelji v različnih vrtcih: Horjul, 

Logatec, Domžale, Medvode, Kamnik, Mala akademija, Rahelin vrtec 

(Montessori Hiša otrok) in Angelin vrtec. Želela sem izvedeti, kaj za 

njih pomeni uvajanje, kako se nanj pripravijo, kaj pred tem svetujejo 

staršem ter kako v njihovem vrtcu poteka uvajanje novincev. 

Odgovori oziroma njihovi pogledi na tematiko so bili v osnovi zelo 

podobni, zato sem le-te povzela. 
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Vprašanje 1: Kaj za vas pomeni uvajanje? 

Vzgojitelji so večina mnenja, da je to novo obdobje, ko uvajamo v 

rutino vrtca starše kot tudi otroke. Uvajanje razumejo kot čas, ki ga 

damo otroku, da spozna dnevno rutino in jo mogoče že nekoliko 

sprejme. Uvajanje poteka ob prisotnosti staršev, kar otroku daje 

varnost in sproščenost, da lažje premaga začetne težave.  

 

Vprašanje 2: Kako se pripravite na uvajanje? 

Vzgojitelji navajajo, da starše na sestanku za novince seznanijo s 

pomembnimi informacijami, ki jih potrebujejo ob vključitvi otroka v 

vrtec. Pripravijo spodbudno okolje, ki nudi izzive, glede na razvojno 

stopnjo otrok. Staršem in otrokom so na voljo za vse 

informacije. Prav tako je pomembno, da vzgojiteljica izve informacije 

o otroku (alergije, posebnosti, težave, navade …). Uvajanje naj bo 

sproščeno in umirjeno. 

 

Vprašanje 3: Kaj staršem predlagate pred prihodom v vrtec? 

Vzgojitelji po večini predlagajo, da tudi doma otroka pripravijo na 

uvajanje in ga seznanijo z dnevno rutino. Zelo pomemben je pogovor. 

Če otrok že zmore pri tem sodelovati, je običajno lažje. O vrtcu naj se 

starši z otrokom pogovarjajo realno. Vrtca ne  predstavljajo s 

presežki, saj je otrok lahko kasneje lahko razočaran, če ni vedno vse 

idealno (prepiri med otroki). Vzgojitelji svetujejo, da v začetku 

vzpostavijo stalen urnik prihodov in odhodov ter uvajanja ne 

prekinjajo, če je to le mogoče. Predlagajo, da se držijo dogovorjenih 

ur za odhod otroka iz vrtca, saj tudi to daje otrokom občutek 

varnosti. V začetku svetujejo krajše bivanje otroka v vrtcu oz. 

odsvetujejo, da je otrok dolgo v vrtcu, v kolikor je to le mogoče. 

 

Vprašanje 4: Kako v vašem vrtcu poteka uvajanje otrok v skupino? 

Vsi intervjuvani vzgojitelji so navajali, da se prilagodijo glede na 

otroka in njegove potrebe. Z uvajanjem ne hitijo, saj je pomembno, 

da se otrok dobro počuti. Prvi dan pride s starši, pogledajo igralnico, 

se igrajo kakšno uro ali dve. Naslednji dan, če otrok zmore, je nekaj 

časa sam. Nato vsak dan ta čas podaljšujemo. Če je vse v redu, v petek 

otrok že spi v vrtcu. Uvajanje je postopno in prilagojeno otroku. 

 

ZAKLJUČEK 

Uvajanje je nov korak v življenju celotne družine, ne le otroka, ki se 

uvaja. Zato je pomembno, da je uvajanje prilagojeno glede na 

starost, razvojno stopnjo ter pripravljenost otroka. Za nekoga bo to 

obdobje stresno, za drugega pa bo prehod miren. Vrtec naj prilagodi 

čas uvajanja, glede na otroka, da bo to uspešno. Postopno uvajanje 

da otroku in staršem občutek varnosti in zaupanja. Predvsem pa je 

pomembno sodelovanje med starši in vzgojitelji in vrtcem. Vsi 

udeleženci potrebujejo mirno, spodbudno in varno okolje. Otrok 

vstopa v novo okolje, z novo osebo in vrstniki, ki jih ne pozna. Starši 

morajo oddati otroka v neznano okolje, neznani osebi. Vzgojitelj pa 

mora pripraviti mirno okolje, pozitiven odnos s starši in pri otroku 

pridobiti zaupanje.  
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V zasebnem vrtcu Mala akademija uvajanje prilagodijo glede na 

otroka in njegove potrebe. Uvajanje je postopno in ni časovno 

omejeno. Poskušajo približati otroku okolje, ki ga bo zanimalo. Prav 

tako je pomembno, da pri otroku vzgojitelj pridobi zaupanje in 

varnost. S tem, ko se otrok počuti dobro, ne joka, so tudi starši 

pomirjen in uvajanje steče brez težav in večjega stresa. 

 

Z intervjuji sem odkrila, da vzgojitelji menijo podobno, saj so bili 

odgovori podobni. Tudi drugi vrtci na prvo mesto postavljajo počutje 

otroka in zaupanje staršev, tako je uvajanje prijetno, lepo in manj 

stresno. Ker sem vzgojiteljica in imam kar nekaj izkušenj z uvajanji 

otroka v vrtec menim, da se v naših vrtcih prijetno uvaja otroke. 

Predvsem mi je všeč, da se glede na intervjuje vsi intervjuvani 

vzgojitelji in vrtci prilagodijo otroku, da ni sistemskega uvajanja.  
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Povzetek: Otroci in  tudi odrasli uživamo, ko smo zatopljeni v nalogo. 

Učinkovito se učimo šele, ko smo zavzeti in osredotočeni na to, kar 

počnemo. Lahko se izgubimo v dobri zgodbi ali filmu, pogovoru, 

zanimivi sliki ali igri. Obstaja veliko dejavnosti, ki so privlačne in tudi 

zahtevne, da ohranijo osredotočenost otrok. Otroci želijo sodelovati 

in biti opaženi. V prispevku želim  predstaviti motivacijo kot enega 

glavnih dejavnikov pri poučevanju in učenju tujega jezika angleščine. 

Opisala bom najpogostejše dejavnosti, ki jih izvajam z učenci od 

prvega pa vse do petega razreda. Omenila  bom tudi, kako 

pomembna je vloga učitelja pri motiviranju. Vse aktivnosti bom 

podkrepila z naslov proznih in pesniških besedil. 

 

Ključne besede: poučevanje tujega jezika, angleščina, motivacija, 

učenje  

Abstract: Children, as well as adults, enjoy being absorbed by a task. 

We only learn well when we are focused and absorbed on what we 

are doing. We can easily get lost in a good story telling or a good 

movie, interesting conversation or picture and an engaging game. 

There are many activities that are appealing and also challenging to 

keep learner's mind focussed. Children want to be involved and to be 

noticed. In this article, I would like to present motivation as one of 

the main factors in teaching and learning English as a foreign 

language. I will describe the most common activities that I do with 

my students from first to fifth grade. I will also mention how 

important teacher's role is in motivating. All the activities will be 

supported with the titles of prose and poetry texts. 

 

Keywords: foreign language teaching, English, motivation, language 

learning 
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UVOD 

Učenje angleščine kot tujega jezika je danes ena najbolj uporabnih 

veščin, ki jih lahko imate. Namenjeno je predvsem učenju 

komunikacije in povezovanja z drugimi. Največ posameznikov se 

prvič spozna s prvim tujim jezikom v šolah v okviru učnega načrta. 

Ena najbolj nepričakovanih prednosti učenja je, da omogoča 

razumevanje svojega maternega jezika in kulture. Pogosto se otroci 

učijo angleščine s pomnjenjem in prakso, namesto da bi poglobljeno 

razumeli strukturo samega jezika. Govorjenje tujega jezika nam 

pomaga opaziti te razlike v strukturi in boljše  delovanje maternega 

jezika. Poleg spoznavanja jezika pa je za njegovo učenje pomemben 

tudi odnos do države, katere jezik se učimo, saj se med učenjem 

angleškega jezika srečamo tudi s kulturo države. S spoznavanjem 

novih običajev (na primer primerjava slovenskega tradicionalnega 

zajtrka z angleškim tradicionalnim zajtrkom) in zgodovino širimo 

svoja obzorja ter se naučimo spoštovati tuje kulture. Na tak način 

otrokom oblikujemo odnos do vsake drugačne kulture in s tem 

razvijamo strpnost in rešimo predsodke ter stereotipe. 

 

Ker se danes otroci začnejo učiti prvega tujega jezika že zelo zgodaj, 

nekateri že v predšolskem obdobju, je pomemben prvi stik z jezikom. 

Cilji in pričakovanja vodijo do povečane motivacije. Pogosto se zgodi, 

da otroci in kasneje učenci naletijo na ovire pri učenju jezika, in če 

takrat niso dovolj motivirani za spopadanje s problemom, pogosto 

obupajo in niso pripravljeni nadaljevati z učenjem. 

Notranja in zunanja motivacija 

»Razumevanje, kako vsaka vrsta motivacije deluje in kdaj bo verjetno 

koristna, lahko ljudem pomaga pri opravljanju nalog (tudi če tega ne 

želijo) in izboljša njihovo učenje« (Cherry, (2022). Motivacijo lahko 

delimo na notranjo, torej tisto, ki prihaja iz nas, ter zunanjo, tisto, ki 

prihaja iz našega okolja. Ker med njima ni določene meje, se lahko 

med seboj prepletata. Pri notranji motivaciji nekaj delamo, kar nam 

je samo po sebi zanimivo oziroma prijetno. To  pa pozitivno vpliva na 

učence, ki se učijo tujega jezika, saj notranje želje vplivajo na 

kakovost učenja in ustvarjalnost. Notranje motivirani učenci uspešno 

rešujejo naloge in prav tako ohranjajo dobre odnose s sošolci in  

učitelji.  Po drugi strani pa gre pri zunanji motivaciji za spodbude, ki 

jih učenci dobijo iz okolice (starši, učitelji, sošolci …). Na spodbude, ki 

jih dobijo iz okolja, se lahko odzovejo s pozitivnimi ali negativnimi 

čustvi, ki vplivajo na njihov odnos do učenja jezika ter na njihovo 

samopodobo. 

 

Učiteljeva vloga 

Motivirati učence ni tako enostavna naloga in zajema veliko 

dejavnikov. Učitelj mora dobro poznati predmet, ki ga poučuje, in naj 

bi prilagodil svoje poučevanje predmeta med učence, saj se ti med 

seboj razlikujejo. Učitelj naj bi natančno vedel, kaj lahko pričakuje od 

učencev, komu poučuje in kako jim lahko pomaga, da pridejo do 

želenega cilja. »Učitelj izbira teme po določenih načelih glede na 

ustreznost posamezne teme, čustveni in kognitivni razvoj učencev 
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itn., pri izboru pa sodelujejo tudi učenci glede na svoje potrebe in 

zanimanje« (UN Angleščina, 2016, str. 21). Glavni cilj je pri učencih 

vzpodbuditi zanimanje za učenje angleščine, saj je uspeh učencev 

delno odvisen tudi od predanosti in dinamičnosti učitelja. Medijske 

novosti, ki s svetlobno hitrostjo prodirajo v naše vsakdane, imajo 

velik vpliv tako na učni proces kot na način sprejemanja znanja. Ker 

imajo učenci dostop do vseh vrst informacij, je potrebno poučevanje 

tujega jezika spreminjati in prilagajati potrebam današnjih otrok. V 

nadaljevanju bom na kratko predstavila tiste dejavnosti, ki jih pri 

izvedbi pouka najpogosteje uporabljam. Ker se učenci najbolje učijo, 

če so motivirani za delo in če dovolj sodelujejo pri pouku, dejavnosti 

velikokrat prepletam znotraj istega tematskega sklopa, ki jo takrat 

spoznavamo. V primeru, da jih nekatera dejavnost bolj pritegne in jo 

radi izvajajo, jo tudi večkrat ponovim   ̶ včasih v okviru iste ure ali pa 

naslednjič kot motivacijo v novo učno uro. Glede na to, da učenci že 

poznajo pravila izvajanja nekaterih dejavnosti, ne izgubljamo časa z 

razlago pravil. Poleg tega, da se dejavnost lahko izvede kot motivacija 

v novo učno snov, se lahko izvede tudi kot uvod v novo temo, 

spoznavanje ali utrjevanje besedišča ali pa v zaključku. 

 

Glasbena motivacija 

Glasba je pomemben dejavnik v življenju ljudi in predstavlja razloge 

za njeno odločilno vlogo pri usvajanju tujega jezika. »Pri pouku tujega 

jezika so učenci postavljeni v primerljiv položaj s poukom v učnem 

jeziku, saj glasba ni vezana na posamezni jezik. To nedvomno zelo 

pozitivno vpliva na njihovo samopodobo in tudi na razvijanje 

jezikovnih zmožnosti« (UN TJ 1. in 2. razred, 2013, str. 21). Poslušanje 

CD-ja ali pesmi na YouTubu je zelo priljubljeno, verjetno k temu 

pripomore tudi dejstvo, da mnogi učitelji ne zaupajo v lastno 

uporabo angleščine in tako raje otrokom predvajajo posnetke. 

 

Na začetku leta, ko sprejmem nove skupine otrok in še ne poznam 

njihovih imen, mi glasba pomaga, da ustvarim sproščeno in prijetno 

vzdušje. Glasba je lahko dober »icebreaker« tudi za otroke, da se 

spoznajo na neformalen in prijateljski način. Otroke pogosto prosim, 

naj mi povedo imena pesmi, ki so jim všeč. Z uporabo melodij teh 

pesmi lahko kombiniram z novimi besedili, da jih na tak način 

spodbudim k učenju in spoznavanju novih besed. Glasba je ena izmed 

dejavnosti, ki se lahko vklopi v katerikoli fazi učne ure. Lahko jo 

uporabljam na začetku ure, da preklopim otrokov jezik v angleščino 

in ustvarim razpoloženje. To služi tudi kot dobra vaja za ogrevanje. 

Glasba v ozadju, medtem ko otroci delajo nalogo v skupini ali 

posamezno, poskrbi, da se počutijo sproščeno in so usmerjeni k delu. 

Lahko jo uporabljam, medtem ko otroci delajo dolgočasne vaje in 

pomaga pri razvijanju domišljije. Glasba se predvaja tudi med 

odmori, ko zamenjam dejavnosti. Učenci tako ostanejo aktivni s 

petjem in plesom, medtem ko pripravljam aktivnost. Učenci imajo 

zelo radi pesmi, ki spodbudijo različna čustva. Je tudi dobra 

predpriprava na igranje vlog. S pomočjo melodije v pesmi Incy Wincy 

Spider lahko ponazorim občutek strahu, ko oponašam pajka, ki se 
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plazi po telesu. Isto melodijo in besedilo lahko uporabim tudi za 

navdušenje, ko pesem postaja vse hitrejša. Pesmico lahko zapojemo 

tudi tako, da višamo ton, če želimo ponazoriti majhnega pajka, in nižji 

ton, če želim ponazoriti velikega pajka. Otroci obožujejo pretiravanje, 

medtem ko prepevam, in zelo hitro se mi tudi pridružijo in se tako 

naučijo novih besed. Uporaba pesmi, ki prikazujejo vsakdanje 

običaje, s katerimi se otroci lahko poistovetijo, so na primer The 

Wheels on the Bus, Head Shoulders Knees and Toes, This is the way, 

How's the Weather. Head Shoulders Knees and Toes je klasična 

pesem, ki uči otroke dele telesa. Med prepevanjem The Wheels on 

the Bus se vrtijo tudi učenci. Lahko se postavijo v vrsto in gredo po 

učilnici v eni ali dveh vrstah ali pa razporedijo svoje sedeže tako, da 

bodo podobni avtobusu. To je le nekaj primerov. Super Simple Songs 

in Cocomelon  sta dva zelo uporabna YouTube kanala, ki objavljata 

animacije in otroške pesmice. 

 

Motiviramo s pomočjo igre 

Igre pomagajo in spodbujajo številne učence, da ohranijo svoje 

zanimanje in delo. Učitelju tudi pomagajo ustvariti kontekst, v 

katerem je jezik uporabljen in smiseln. Prav tako so zelo motivacijske, 

saj so zabavne in hkrati izzivalne. Poleg tega spodbujajo in krepijo 

sodelovanje. Igra vlog bo učencem pomagala uporabljati jezik v 

različnih situacijah. Igre, ki vadijo besedišče, so odlične za pomoč 

otrokom, da si zapomnijo nove besede ali jih utrjujejo.  

Otroci imajo bogato domišljijo. Odigrati si želijo situacijo v trgovini, 

na morju, v šoli, v parku ali na avtobusu. Če otroku pustimo, da sam 

izbere situacijo in pri tem uporablja resnične rekvizite, ki jih seveda 

najprej poimenujemo v angleščini, se bo hkrati zabaval in nezavedno 

tudi učil. Z menjavo vlog v eni sami situaciji bodo učenci ponavljali 

besedišče in se ga tako naučili.  

 

Igro vlog lahko odigramo tudi s pomočjo pantomime. Vsakemu 

učencu dam vlogo, ki jo odigra, vendar enemu izmed njih povem, da 

je izgubil glas. Temu učencu povem, katero situacijo mora odigrati, 

drugim pa ne povem, kaj je. Na primer:  

1. učenec: »Najti moraš trgovino in nekoga vprašaš za pot. Izgubil si 

glas in si ne moreš pomagati z besedami.» 

2. učenec: »Na ulici te bo ustavil nekdo, ki potrebuje navodila, vendar 

ta oseba ne more govoriti, zato moraš s pomočjo njenih kretenj 

ugotoviti, kam želi iti.» 

Obstaja na tisoče iger za učenje jezikov, tako da vam verjetno nikoli 

ne bo zmanjkalo izbire. Nekaj predlogov: Memory Game, Pictionary, 

Hangman, Charades, Hot Seat, Bingo, Matching Game, I Went to the 

Shop Game, Order the words, Group the words, Odd one out, Draw 

monsters ...  
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Slika 1, 2: The Memory Game 

Vir: Lasten 

 

Motivacija s pripovedovanjem zgodb 

Našim otrokom dajemo pogosto zgodbe v branje, toda kako pogosto 

jim zgodbo povemo? Ena izmed zabavnih dejavnosti v učilnici je 

pripovedovanje zgodb. Mnogi se strinjajo, da imajo otroci radi 

zgodbe s smiselnim besedilom, naravnim ponavljanjem, prisrčnimi 

liki in zanimivimi zapleti. Zgodbe se lahko uporabljajo za razvoj 

otrokovih jezikovnih spretnosti, kot so poslušanje, domišljija in 

napovedovanje. Sama izbiram zgodbe, ki so pomembne za moje 

učence. Ko pri poučevanju uporabljam zgodbe, upoštevam interese 

otrok, njihove izkušnje in njihovo jezikovno raven.  

 

Pripovedovanje zgodbe s pravimi tehnikami lahko našo malo 

občinstvo zelo hitro očara. Med branjem spreminjajte glasnost, 

višino in tempo svojega glasu. Izgovorjava naj bo jasna, vendar pri 

tem naj ne bi pretiravali. Nas obraz, telo in kretnje so zelo dober 

pripomoček. Dovolite svojemu telesu, da spregovori. Naj se nase telo 

in obraz odzivata na zgodbo. Če med pripovedovanjem ohranjamo 

fokus in koncentracijo, jo bodo tudi naši učenci, vendar ne pozabite 

vzdrževati prijetnega očesnega stika s poslušalci. Za še bolj 

dramatičen učinek pa ustvarimo tišino in premore. 

 

Popolnoma se strinjam, da je pripovedovanje zgodb čudovita tehnika 

za uporabo pri pouku mladih. Ker delam tudi z najmlajšimi otroki, jim 

pogosto pripovedujem zgodbe z uporabo barvitih knjig s pravljicami, 

ki ponazarjajo zaplete. Otroci zlahka osvojijo veliko novih besed, saj 

je ponavljanje značilno za pripovedovanje. Poleg tega pa sposobnosti 

pripovedovalca aktivno vključujejo poslušalce in ti pogosto 

artikulirajo besede ali mimiko dejanj skupaj s pripovedovalcem. 

 

Na izbiro je veliko krajših in daljših zgodb za otroke, ki jih najdemo v 

trdi kopiji ali na spletu. Uživajte v teh čudovitih zgodbah, pravljicah 

in basnih, ki otrokom pomagajo, da ostanejo motivirani. Marsikatero 

zgodbo najdemo tudi v slovenščini, kot so:  

− The Three Little Pigs je pravljica o treh prašičkih, ki zgradijo tri 

hiše iz različnih materialov. Veliki hudobni volk pa jih želi podreti. 

− Zgodba Little Red Riding Hood se vrti okoli deklice, ki hodi skozi 

gozd, da bi babici prinesla hrano. 

− The Ugly Duckling, če želimo poudariti moralni nauk, da ne 

smemo prehitro soditi drugih na podlagi njihovega videza.   

Nekatere zgodbe povežem z aktualnimi prazniki ali običaji: 
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Tako The Gingerbread Man-a, Stick man-a, Construction Site on 

Christmas Night, The Itsy Bitsy Reindeer prebiramo pred božično-

novoletnimi počitnicami, Room on the Broom, The Itsy Bitsy 

Pumpkin, Find Spot at Halloween v času noči čarovnic. So tudi 

zgodbe, ki jih povezujem z letnimi časi: The Very Hungry Caterpillar, 

Leaf Trouble, The Very Quiet Cricket, The Mitten, Sneezy the 

Snowman, Do Frogs Drink Hot Chocolate?, The Snowy Day, Goodbye 

Winter, Hello Spring, Mad About Minibeasts, The Snail and the 

Whale, Tiddler, What the Ladybird Heard at the Seaside … 

Priporočljivo je, da otrokom omogočimo izbiro. Upoštevati moramo 

tudi njihovo trenutno počutje ter kaj jih zanima. Vsako leto se 

odločimo in eno izmed zgodb tudi dramsko uprizorimo. Včasih samo 

znotraj razreda, občasno pa se učenci lahko pohvalijo in predstavijo 

tudi pred večjim občinstvom. 

 

   
      Slika 3: Ustvarjanje lastne knjigice           Slika 4: Nekaj omenjenih knjig 

                          Vir: Lasten                                                     Vir: Lasten 

TPR in motivacija 

TPR je okrajšava za Total Physical Response, ki bi ga lahko prevedli v 

popoln telesni (fizični) odziv. Ustvaril ga je dr. James Asher. Temelji 

na načinu, kako se otroci učijo maternega jezika. Starši imajo s 

svojimi otroci jezikovno-telesne pogovore, ko starši dajejo navodila, 

otrok pa se na to fizično odzove. V razredu ima učitelj vlogo starša. 

Začne tako, da izgovori besedo »jump«(skoči) ali frazo »Look at the 

board« (poglej na tablo) in pokaže dejanje (Frost, b. l.). Večina pesmi 

in izštevank se lahko izvaja skupaj s TPR. Pravzaprav je to zelo 

priporočljivo, saj se na tak način otroci bistveno hitreje naučijo 

pesmi. Učencem tudi pomaga razumeti pomen besed, jih spraviti v 

gibanje in jim tako daje izziv, ko sledijo. Učitelju pa pomaga vedeti, 

kdo je pozoren in sodeluje. Mlajši, kot so otroci, več fizične aktivnosti 

potrebujejo. Ker učenci raziskujejo s pomočjo čutil, potrebujejo več 

senzoričnih spodbud.  

 

 
Slika 5: Z gibanjem spoznavamo živali 

Vir: Lasten 
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»Simon says« je ena izmed aktivnosti, ki jo zelo veliko uporabljam. 

Prepričana sem, da je pogosta dejavnosti tudi pri drugih učiteljih, ki 

poučujejo tuje jezike. Lahko jo uporabimo pri učenju različnih 

tematskih sklopov, spoznajo pa jo lahko otroci že pri spoznavanju 

prvih pravil v razredu. Tudi pri starejših učencih je lahko ta aktivnost 

zanimiva in poučna, le da dodajamo bolj zapletene ukaze.  Kako pa 

se »Simon says« izvaja v praksi? Recimo, če želim svoje učence 

naučiti, kako dajati preprosta navodila. Moji ukazi so navodila, kot je 

»Simon says turn right«. Da pa je še bolj zanimivo, spremenimo svojo 

učilnico v malo vasico. Vsak učenec dobi na mizo kartico ali sliko: 

banka, knjižnica, trgovina, bencinska črpalka … Mize lahko 

razporedimo tudi tako, da ustvarimo ulice, učenci pa drug drugemu 

izmenično dajejo navodila do lokacij. Ta aktivnost je primerna 

predvsem za učence 2. triletja. 

 

ZAKLJUČEK 

»Učenci potrebujejo spodbudo in povratne informacije o tem, kako 

razviti moč volje« (Boekaerts, 2002, str. 20). Pesmi, zgodbe, igre in 

telesne dejavnosti v učilnicah so eden najboljših načinov poučevanja 

tujega jezika. Otroci lahko na naraven in harmoničen način razvijejo 

in integrirajo štiri osnovne spretnosti: branje, pisanje, poslušanje in 

govorjenje. Učencem večkrat ponudim možnost, da sodelujejo pri 

izbiri in pripravi gradiv, saj vključenost v proces izbire knjig, iger in 

drugih aktivnosti spodbuja k sodelovanju. Otroci bodo vedno izbrali 

stvari, ki jih zanimajo. 

Vse dejavnosti je mogoče uporabiti za sprostitev otrok in ustvarjanje 

prijetnega vzdušja v razredu. Za mnoge učence je nov jezik negotov 

predlog. Te dejavnosti nam lahko zagotovijo zunanjo zaščito, ki jo 

potrebujemo, da se počutimo varneje, hkrati pa zagotavljajo 

notranjo podporo za nadaljevanje naloge. Bolj kot so otroci 

sproščeni, bolj so dovzetni za učenje. Učne dejavnosti morajo otroke 

pritegniti, jih zabavati in hkrati poučevati. Če se učimo z veseljem, se 

učimo  hitreje in znanje je trajnejše. Mlajši otroci potrebujejo več 

ponavljanja in utrjevanja. Imajo krajšo sposobnost koncentracije, 

zato je pomembno, da je pouk razgiban, živahen in zanimiv. Čim več 

omenjenih  dejavnosti poskušam čim bolj prepletati in jih kombinirati 

znotraj pouka, po možnosti znotraj ene same šolske ure. Tako so 

učenci čim dlje skoncentrirani in pripravljeni sodelovati in se tako 

tudi kaj novega naučiti. Učenje več jezikov je izčrpavajoče, a napor bi 

lahko ublažili zunanji motivatorji, kot so starši, šola in prijatelji. 
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Povzetek: Gledališko-improvizacijske igre imajo velik pozitiven vpliv 

na otrokov kognitivni, čustveni, socialni in motorični razvoj, ob enem 

pa vplivajo tudi na otrokovo pozitivno samopodobo, so v slovenskih 

vrtcih premalo zastopane. V članku bomo predstavili, kako 

gledališko-improvizacijske igre sploh izvajati in kako le-te vplivajo na 

otrokov razvoj. S primerom dobre prakse bomo predstavili, kako je 

izvajanje gledaliških uric vplivalo na otroke ter njihov razvoj. Želeli 

smo jih spodbuditi h gledališki dejavnosti, verbalnemu in 

neverbalnemu izražanju, razvijati njihovo domišljijo in pozitivno 

vplivati na njihove emocije ter samopodobo. Na podlagi otrokovih 

odzivov in opažanj sklepamo, da nam je to uspelo. 

 

Ključne besede: gledališko-improvizacijske igre, otrok, vzgojitelj, 

otrokov razvoj 

 

Abstract: Creative drama games which have a positive impact on 

child’s self image and cognitive, emotional, social and motor 

development, are underrepresented in Slovenian kindergartens. This 

article represents, how to implement Creative drama games and how 

they influence on child’s development. With an example of good 

practice we will present the impact of Creative drama games on 

children and their development. We wanted to encourage them to 

do activities connected with drama, to use verbal and non-verbal 

expression, to develop imagination and have a positive impact on 

their emotions and self image. Children's responses and our 

observations show that we succeeded.  

 

Keywords: creative drama games, child, kindergarten teacher, child's 

development 
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UVOD 

Ker je otrokov stik z gledališko vzgojo v veliki meri odvisen od odrasle 

osebe, je pomembno, da skušamo vzgojitelji gledališko umetnost čim 

bolj vključevati v vzgojno-izobraževalni proces. V različni literaturi 

lahko razberemo, da imajo gledališko-improvizacijske igre velik 

pozitiven vpliv na otrokov kognitivni, čustveni, socialni in motorični 

razvoj. Zato smo le-te vnašali v otrokov vsakdanjik. Z igrami smo želeli 

otrokom približati gledališko umetnost in s tem vplivati na razvoj 

njihove ustvarjalnosti ter domišljije. Pri otrocih smo želeli spodbujati 

pozitivna čustva in s tem vplivati na njihovo samopodobo. V 

nadaljevanju tako opredeljujemo pomen gledališko-improvizacijskih 

iger na otrokov razvoj in opisujemo, kako lahko le-te vnesemo v 

vrtčevsko rutino otrok. 

 

Gledališke urice 

Šinkova (2013, str. 120) pravi, da »gledališke igre spodbujajo vse 

čute, odpirajo prostor za nove izkušnje ter udeležencem nudijo pogled 

v njihovo notranjost. Povezujejo ljudi vseh starosti, premagujejo 

jezikovne, družbene, verske in socialne omejitve.« Gledališka vzgoja 

je socialen proces, kjer nihče ne more delovati samostojno, ampak le 

v soodvisnosti od drugih (Bidlo, 2006, str. 73). Preko gledaliških 

dejavnosti lahko otroci razvijajo sebe, odkrivajo svoje sposobnosti, 

svojo izraznost in vsebine gledališke igre poglobljeno podoživljajo, ob 

tem pa spoznavajo vse prvine gledališke umetnosti (Medved Udovič, 

2000, str. 40). Posnemanje ima v njej pomembno vlogo, saj otrok 

najprej imitira gibe in mimiko vzgojitelja ter izrazi svoja doživetja in 

izkušnje (Weidemann, 2010, str. 39). Kasneje pride tudi do 

posnemanja med sovrstniki – »otrok z lastno ustvarjalnostjo izrazi 

gib, drugi otroci pa ga brez razmišljanja posnemajo« (Šinko, 2013, 

str. 122). Ravno to je bistvo vsake otroške igre, tako umetniške, kot 

dramske: da prevzame igralec določeno obnašanje, ki izhaja iz 

njegove domišljije (Ahačič in Pignarre, 1985, str. 12). 

 

Najpogosteje se gledališko-improvizacijske igre igramo pri gledaliških 

uricah. Le-te lahko začnemo izvajati pri približno dve leti starih 

otrocih. Priporočeno jih je izvajati vsaj pol leta in za otroke, mlajše od 

treh let, je priporočljiva izvedba uric vsaj enkrat tedensko. V ospredju 

uric je proces, zato ob tem vzgojitelj spremlja razvoj in napredek 

otrok, časovni okvir in potek uric pa ves čas prilagaja otroku oz. 

skupini otrok. Za motivacijo si izberemo igrive in zanimive teme. 

Najbolj učinkovito je, da redno izmenjujemo faze motivacije, 

sproščanja in navodil, saj tako majhni otroci težko ohranijo 

koncentracijo skozi celotno urico. Pomembnejše je, kaj se otroci skozi 

urico naučijo in ne, ali so naučeno usvojili v predvidenem času 

(Weidemann, 2010, str. 40–42).  

 

Weidemannova (2010, str. 40) meni, da ima primerno pripravljen 

prostor ob vzgojitelju in otroku tudi vlogo tretjega igralca. 

Pomembno je, da so tla v prostoru nedrseča, temperatura v prostoru 

naj bo prijetna, dobro pa tudi je, če ima prostor možnost prilagajanja 

svetlobe. Po mnenju Marquardtove in Jergove (2010, str. 47–54) je 
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najbolj primeren prostor za izvedbo gledaliških uric prazen prostor. 

Najpogosteje se izvajajo v krogu, kjer lahko otrok enostavno sedi, ob 

tem pa ves čas igre gleda, opazuje in spremlja druge. Vedno enak 

začetni in končni ritual gledaliških uric omogoča otroku, da vstopi v 

čudežni svet domišljije in ob koncu iz njega tudi izstopi.  

 

Skupino otrok, ki obiskujejo gledališke urice, lahko sestavljajo enako 

stari otroci ali otroci različnih starosti. Najbolj optimalno je, da je 

skupina majhna (od 8 do 9 otrok), saj lahko tako vsakemu otroku 

posebej posvetimo več časa in s tem dosežemo večji učinek, otroci 

pa postanejo med sabo bolj povezani (Weidemann, 2010, str. 41).  

 

Želja za sodelovanje v gledaliških uricah naj izhaja iz otroka samega 

in ne sme biti pod prisilo. V njih naj sodeluje tako dolgo, kot je 

pripravljen sam (Marquardt in Jerg, 2010, str. 53–54). Zagotovljena 

potreba po varnosti, bo otroku omogočala, da se bo počutil 

sprejetega, zaupal bo ostalim udeležencem gledaliških uric in z njimi 

sodeloval (Weidemann, 2010, str. 41).  

 

Gledališke urice lahko vpletamo v vrtčevski vsakdan, k ostalim 

dejavnostim, saj lahko spontana igra ob tem poteka vzporedno 

(Weidemann, 2010, str. 40). Kljub temu da je v tujini izvedba 

gledaliških uric pogosta, Šinkova (2013, str. 119 in 120) meni, da je 

pri teh dejavnosti bolj malo, večinoma pa se izvajajo v oddelkih 

drugega starostnega obdobja. 

Otrokov razvoj preko gledaliških dejavnosti 

Weidemannova (2010, str. 13) meni, da gledališke dejavnosti 

ponujajo vsakemu udeležencu, da se ozre sam vase, stimulirajo vse 

čute in odpirajo vrata novim izkušnjam, zato meni, da kdor jih je 

izkusil, ne more več brez njih. Te dejavnosti združujejo ljudi vseh 

starosti, tkejo nevidne vezi med igralci in gradijo mostove med 

sodelujočimi. Razvijajo socialno-čustveni razvoj, motorične 

sposobnosti ter spodbujajo jezik in koncentracijo.  

 

Razvoj čustev in empatije 

Otrok doživlja svet s čustvi, ki so subjektivno obarvana. Manjši kot je 

otrok, večjo moč imajo nad njegovim ravnanjem čustva kot razum 

(Horvat in Magajna, 1989). Otrok ob neposrednem stiku z odraslim 

zadovoljuje potrebo po varnosti in čustveni toplini ter premaguje 

težave, zato B. Kroflič in D. Gobec (1995) menita, da so gledališke 

dejavnosti otroku v veliko veselje. Toličič in Smiljanič (1979) 

poudarjata, da ob srečanju z gledališkimi dejavnostmi pri otrocih 1. 

starostnega obdobja čustva radosti, zadovoljstva in navdušenja 

večinoma niso govorno izražena, izražajo pa se z nasmehom in 

glasnim smehom, kar povezujemo s prijetnimi čustvi. Z odraščanjem 

otroci ta občutja tudi besedno izrazijo.  

 

Po mnenju Marquardtove in Jergove (2010, str. 23) omogočajo 

gledališke dejavnosti medsebojno interakcijo in posnemanje med 

otrokom in odraslim, ter spodbujajo razvoj medsebojnega 

spoštovanja in empatije. Tudi Bidlojeva (2006, str. 127) meni, da je 
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sočustvovanje za igralca zelo pomembno, saj se s tem lažje vživi v 

svojo vlogo. S tem ko se vživi v občutja drugih, jih lažje razume, 

čeprav še sam ni doživel istih emocij. Z vajami, ki spodbujajo razvoj 

empatije ali vživljanja v človeška občutenja, vplivamo tudi na razvoj 

perspektive, nazora in na občutljivost.  

 

Preko gledališča lahko otrok pride v stik tudi z negativnimi čustvi (npr. 

jezo), ki jih odrasli moralno obsojajo, otrok pa se vanje rad vživlja. 

Omogočiti mu moramo tudi dovolj časa in ponovitev, ob tem pa je 

pomembna tudi spodbuda ter vzgled odraslega in drugih otrok 

(Marquardt in Jerg, 2010, str. 23–48).  

 

Kognitivni ali intelektualni razvoj 

Piaget je menil, da na miselni razvoj otroka vplivajo isti dejavniki kot 

na igro. Igra je tako tipična spoznavna aktivnost in je odločilna pri 

razvoju simbolnih vlog (Horvat in Magajna, 1989; v Batistič Zorec, 

2002, str. 2). Ko otrok pri simbolni igri zamenja predmet, ki ga nima, 

s predmetom, ki samo njemu predstavlja tisto, kar želi ali pa uporabi 

predmet v nasprotju z njihovimi funkcijami in si tako predstavlja 

nekaj, česar ni, ter to uporabi v predstavi, mu to predstavlja velik 

miselni napor (Marquardt in Jerg, 2010, str. 28–30). Na razvoj 

otrokovih kognitivnih in socialnih spretnosti tako vplivajo socialno 

domišljijske dejavnosti. V igri vlog se pri otroku odvijeta dve vrsti 

miselnih operacij, potrebnih za konzervacijo ali ohranitev: 

reverzibilnost in decentracija. Otrok kljub temu, da so igrače ali 

igralni materiali funkcionalno ali perceptivno neustrezni, jih v igri 

ohranja kot namišljene (Korošec, b. l., str. 2). 

 

Koncentracija 

Kljub temu da je otroška domišljija brez meja, pri gledaliških igricah 

otrok ni tako dovzeten za zunanje dražljaje, pri čemer ima 

pomembno vlogo koncentracija. Otrok, ki išče povod za interakcijo z 

drugimi otroki, ima kratkotrajno koncentracijo. S ponavljajočim 

izvajanjem gledaliških iger in izvajanjem rituala najde otrok svoj 

notranji mir in se tako v igre aktivno vključi (Weidemann, 2010, str. 

17). Če otroka kaj obremenjuje, mu to blokira koncentracijo in 

sposobnost zaznavanja, kar se opazi predvsem pri kreativnosti 

predstavljenega. Ravno tako koncentracija zmanjša in omeji 

otrokovo tremo, pri čemer ima veliko vlogo sprostitev in sproščeno 

telo (Bidlo, 2006, str. 123–125).  

 

Razvoj gibalnih sposobnosti 

V prvih letih otrokovega življenja je v ospredju gibalni razvoj.  Poteka 

od preprostih in naravnih oblik gibanja do zahtevnejših in 

sestavljenih gibalnih dejavnosti. Pri delu z najmlajšimi so pozitivne 

spodbude temeljne motivacijske metode. Z gibanjem svojega telesa 

otrok zaznava okolico, prostor, čas in samega sebe. Razvija si 

intelektualne sposobnosti, gibanje pa ima pomembno vlogo tudi pri 

emocionalnem in socialnem razvoju (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 

14).  
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Ob otrokovem drugem letu je njegovo mišljenje na zaznavno-gibalni 

ravni. Ker je dober opazovalec, zaznava gibanje okoli sebe in ker je 

njegova motorika že toliko razvita, ga zmore tudi gibalno obnavljati. 

To spominja na posnemanje, ki je glede na njegovo stopnjo manj ali 

bolj razčlenjeno. Otrok ob pripovedovanju, petju, deklamaciji, 

gibalnih igrah povzema in obnavlja, posnema in oponaša gibanje 

drugih oseb, živali, predmetov … (Kroflič in Gobec, 1995, str. 31). 

Otroka tudi spodbujamo k izražanju ustvarjalnosti in domišljije preko 

gibalnih iger, kjer mu damo prosto pot, kako gibalno izraziti določeno 

nalogo. Gledališka vzgoja je zato v veliki meri povezana s področjem 

gibanja (Weidemann, 2010, str. 55–67). 

 

Neverbalna komunikacija 

Ker se pri gledaliških uricah vzgojitelji in otroci med sabo 

sporazumevajo z mimiko obraza, kretnjami ali govorico telesa, se 

preko le-teh lahko premaguje tudi govorne prepreke in pomaga 

otroku vključevati v družbeno okolje, zato je njihova uporaba zelo 

priporočena za medkulturno povezovanje, kjer otroci nimajo 

skupnega govornega jezika. Vsak otrok lahko dobi možnost za 

sodelovanje po svojih najboljših močeh, s tem pa se v skupini počuti 

varnega in sprejetega (Weidemann, 2010, str. 44–67).  

 

Razvoj govora 

Pri gledaliških uricah mora biti raba jezika prilagojena otroku. Pojavlja 

naj se skupaj z gibanjem, saj je otroku sama raba govora težja, otrok 

pa se tako uči povezovanja določenih zvokov z določenim 

predmetom ali aktivnostjo. Tako izraža svoja poimenovanja, oponaša 

druge, se uči različnih poimenovanj za določene aktivnosti in vadi 

izgovarjavo različnih kombinacij glasov. Na igriv način eksperimentira 

z zvokom, lastnimi glasovi ter govorico in jo vedno znova dopolnjuje 

z novimi idejami (Marquardt in Jerg, 2010, str. 27–28).   

 

Razvoj domišljije in samozavest 

Ko otrok odide iz realnega sveta in pobegne v nov svet, to povežemo 

z domišljijo in zmožnostjo predstave. Ob igranju različnih gledaliških 

iger, kjer sta prisotna pogum za preizkušanje novega in veselje do 

ustvarjanja, otrokova domišljija oživi (Bidlo, 2006, str. 116–117). 

Otroka je treba spodbujati k izražanju ustvarjalnosti in domišljije, 

pustiti pa jim moramo prosto pot pri izražanju določene naloge 

(Weidemann, 2010, str. 49). Ob tem ima pomembno vlogo 

improvizacija. Ko dejanje enega otroka povzroči reakcijo drugega, le-

ta pa spet sproži reakcijo pri naslednjem, domišljija ne nastane pod 

prisilo, ampak se razvija tekom dogajanja (Bidlo, 2006, str. 118).   

 

Gledališke igre ponujajo otroku neskončno možnosti izražanja (Bidlo, 

2006, str. 113). Z dobrimi idejami in vzgledom lahko vzpodbudimo 

motivacijo in dvignemo samozavest še pri tako zadržanih in 

nezaupljivih otrocih. Samozavest spodbuja tudi medsebojno 

sodelovanje med igralci in gledalci, kar ponuja dodatne možnosti 

spoznavanja samega sebe ter lastnih zmožnosti. Marquardtova in 

Jergova (2010, str. 37–38) pravita, da otroku najprej dvigujemo 

samozavest v skupini, kjer v dejavnostih aktivno sodeluje, 
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postopoma pa se je pripravljen izpostaviti tudi v gledališkem procesu 

z lastnimi idejami. 

 

Otroku moramo ponuditi dejavnosti, pri katerih lahko napreduje 

postopoma. Aktivnosti mu morajo predstavljati izziv, ki ga uspešno 

opravi, zato naloge zanj ne smejo biti prelahke ali pretežke. Z 

opravljeno nalogo bo otrok občutil povečanje samozavesti, saj mu bo 

odrasla oseba pokazala, da je nanj ponosna (četudi naloga ni bila 

uspešno opravljena). Spodbujanje ustvarjalnosti otroku prinese nove 

izkušnje, s katerimi si izboljša občutek o sebi (Einon, 2002, str. 9–19). 

 

Primer dobre prakse 

Gledališko-improvizacijske igre smo se igrali z 2 do 4 leta starimi 

otroki pri gledaliških uricah, ki smo jih izvajali od marca do junija, v 

obdobju dveh šolskih let. Med poletnimi počitnicami zaradi 

odsotnosti otrok in delavk le-teh nismo izvajali. Izvedli smo 33 

gledaliških uric, ki smo jih skrbno načrtovali, v njih pa otroke seznanili 

s kar 48 različnimi gledališko-improvizacijskimi igrami. Vsaka priprava 

je vsebovala naslove in opise gledališko-improvizacijskih igric, cilje, 

metode in oblike dela, seznam uporabljenih sredstev ter postopek 

izvedbe gledališke urice. Po izvedbi gledališke urice smo sproti 

zapisovali opažanja v evalvacijo.   

 

Naš temelji cilj pri izvajanju gledaliških uric je bilo doživljanje, 

spoznavanje in uživanje v umetnosti (Kurikulum za vrtce, 1991, str. 

23). Pred izvedbo smo si zadali naslednje cilje: otrokom bomo 

ponudili gledališko dejavnost, približali simbolno igro kot učno 

izkušnjo, pozitivno vplivali na njihov čustveni in spoznavni razvoj ter 

na razvoj njihove samopodobe, spodbujali verbalno in neverbalno 

izražanje ter razvijali njihove gibalne sposobnosti.  

 

 
Slika 1: Vzgojiteljica zajame čudežno kremo, ki ji jo ponudi otrok 

Vir: Lasten 

 

Vloga vzgojiteljice pri izvajanju je bila, da je načrtovala in pripravljala 

raznovrstne igre, ki so sovpadale k ostalim dejavnostim v skupini. 

Spodbujala je otroke k posnemanju in izražanju, pomagala razvijati 

njihova čustva in vzpostavljati socialne povezave med otroki. Otrok 

ni popravljala neposredno in jih opozarjala na njihove napake, ampak 
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jim je postavila jasna pravila. Otroci so ob tem sledili pravilom in 

navodilom vzgojiteljice, se verbalno in neverbalno izražali, opazovali 

svoje sovrstnike in njihova čustva ter izražali svoja, čez čas pa skušali 

izvedeno igro nadgraditi s svojimi lastnimi idejami.  

 

Zaradi celotne organizacije dela v skupini so gledališke urice potekale 

s celotno skupino naenkrat, kar je bilo sprva težje, ko pa so otroci 

urice spoznali, je delo postalo lažje. Težavnost igric se je stopnjevala 

postopoma. Izbrane gledališke igrice so sovpadale s področji in 

dejavnostmi, ki so tisti čas potekale v skupini. Sprva so trajale krajši 

čas (približno 15–20 minut), saj je nekaterim otrokom motivacija 

hitro pošla. S ponavljanjem in rituali so se otroci navadili na urice, 

pričeli v njih uživati, njihova koncentracija pa se je večala, zato se je 

čas uric podaljševal (tudi do 45 minut). Izvajali smo jih enkrat 

tedensko v igralnici, v jutranjem krogu: Urice so se začele z začetnim 

pozdravom – »Dobro jutro, Jure …«, končale pa s tihim stiskom rok (s 

pošiljanjem »elektrike«). Tako so otroci vedno vedeli, kdaj so se urice 

pričele in kdaj končale.  

 

 
Slika 2: Tihi stisk rok 

Vir: Lasten 

 

Opazili smo, da gledališko-improvizacijske igrice res »povezujejo ljudi 

vseh starosti, premagujejo jezikovne, družbene, verske in socialne 

omejitve« (Šinko, 2013, str. 120), saj se je z novim šolskim letom 

skupini priključilo kar nekaj novih otrok. Preko igranja igric so otroci 

novince v skupino dobro sprejeli, novinci pa so se pričeli počutiti 

varne, sprejete in ljubljene. Ker so otroci v igri svobodni, le-ta pa je 

njihova nenadomestljiva dejavnost, smo preko izvajanja uric 

otrokom tudi približali simbolno igro kot učno izkušnjo in s tem 

pozitivno vplivali na njihov osebnostni razvoj. Skozi celoten proces so 

se v dejavnostih sprostili in se vanje vključevali tudi bolj zadržani 

otroci. Tako so si preko uric razvijali svojo samopodobo, kar pa je 

pozitivno vplivalo na njihovo samozavest. Opazili smo tudi napredek 

v njihovem verbalnem in neverbalnem izražanju, otroci so si z igro 



 

207 
 

razvijali gibalne sposobnosti, sčasoma pa so pričeli igre nadgrajevati 

s svojimi lastnimi idejami in si tako razvijali tudi domišljijo. Otroci so 

se gledaliških uric veselili in ob izvajanju izkazovali pozitivna čustva. 

Ker so velikokrat tudi spraševali, kdaj se bodo spet igrali gledališke 

igrice, lahko sklepamo, da je bila stopnja za gledališko dejavnost 

visoka. Otrokom sta bili najbolj všeč igri Čudežne črke in Kdo je vzel 

keks?, ki smo se ju na njihovo željo igrali najpogosteje. 

 

 
Slika 3: Igra Kdo je vzel keks? 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 4: Igra Čudežne črke 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Globoka čustvovanja, spontan razvoj govora, lepa doživetja, 

razkošno domišljijo, izražanje in lastno ustvarjanje je treba 

spodbujati v najzgodnejšem otrokovem razvoju. Vse to jim pomaga, 

da se lažje vključujejo v družbo in jim zagotavlja srečno otroštvo. L. 

Marjanovič in M. Zupančič (2001) poudarjata pomembnost 

odraslega v igri najmlajših otrok, saj le-ti v igralni interakciji z 

mentalno razvitejšim partnerjem pridobivajo eno izmed optimalnih 

spodbud za svoj razvoj. Zato se v otrokov svet igre vključujemo tudi 

odrasli, ki z njim preživimo veliko časa.  

 

Gledališke dejavnosti lahko z otroki izvajajo ne le vzgojitelji in drugi 

strokovni delavci vrtca, pač pa tudi starši otrok. Po mnenju 
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Weidemannove (2010, str. 28–30) le-ti še nimajo veliko izkušenj z 

gledališko-improvizacijskimi igrami, zato jih morajo o tej temi 

podučiti ravno vzgojitelji. Priporočljivo je, da jim dejavnosti tudi 

pokažejo, vendar morajo biti pri svojem izvajanju zanesljivi. Tako 

bodo starši spoznali vsebine dela (igre s prsti, gledališke igrice in 

verze), ki jih bodo lahko izvajali z otroki tudi doma. 

 

Preko izvajanja gledaliških uric smo uresničili zadane cilje. Otrokom 

smo želeli ponuditi izkušnjo gledaliških dejavnosti, približati simbolno 

igro kot učno izkušnjo, pozitivno vplivati na osebnostni razvoj otrok, 

spodbujati verbalno in neverbalno izražanje otrok, razvijati gibalne 

sposobnosti otrok, ter pozitivno vplivati na njihov čustveni in 

spoznavni razvoj. Menimo, da nam je to uspelo, zato svetujemo, da 

se gledališko-improvizacijske igrice izvajajo v vseh vrtcih, ne glede na 

otrokovo starost, saj pozitivno vplivajo na otrokov celosten razvoj.  
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Povzetek: V prispevku Športna matematika so predstavljene 

dejavnosti namenjene učencem prvega razreda osnovne šole, zato 

so predstavljene v obliki iger. Igre se lahko prilagodijo tudi za drugi 

razred osnovne šole, nekatere tudi za tretji ali pa kot navdih za 

dejavnosti v višjih razredih. Predstavljene igre omogočajo usvajanje 

novega znanja, predvsem pa utrjevanje, ponavljanje in povezovanje 

že pridobljenega znanja pri pouku matematike, povezane s športom. 

Učiteljem razrednega pouka so predstavljene dejavnosti lahko v 

pomoč in usmeritev v načrtovanje in organizacijo učne ure športa in 

matematike. Prilagojene se lahko uporabijo za motivacijo, v  

osrednjem delu ali v zaključku učne ure. Na ta način se prijetno združi 

s koristnim, učenci tako uživajo v telesnih aktivnostih, hkrati pa se, 

nevede, učijo oziroma utrjujejo že obravnavano matematično snov. 

 

Ključne besede: medpredmetno povezovanje, gibanje, matematika 

 

Abstract: In the article Mathematics and sports, activities intended 

for first-grade elementary pupils are presented in the form of play. 

There is a possibility that they can be adjusted also for the second 

and some even for the third-grade pupils. Furthermore, they can be 

used as an inspiration for activities in higher grades. The precedent 

plays enable the acquisition of new knowledge, but above all, 

repetition and integration of already acquired knowledge in sports-

related to mathematics lessons. Given activities can help and guide 

teachers of first cycle of elementary school to plan and organise their 

mathematics and sports lessons. Spoken of adjusted activities, they 

can be used for motivation in the central or final part of the lesson. 

In this way pupils enjoy in physical activities, nevertheless at the 

same time unknowingly, learn and revise mathematical lessons 

already discussed. 

 

Keywords: cross curricular integration, physical movement, 

mathematics 
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UVOD 

Po letih poučevanja želiš dvigniti kvaliteto pouka še na višjo raven in 

prispevati k otrokovemu celotnemu razvoju. Z medpredmetnim 

povezovanjem si učinkovitejši v učnem procesu. Učitelji razrednega 

pouka imamo potencial medpredmetnega povezovanja, saj poznamo 

cilje in vsebine vseh predmetov in zato lažje najdemo učinkovite 

povezave. Prav vse učne predmete je možno povezati med seboj. 

Osredotočila sem se na povezavo matematike in športa, ki jo 

dosežemo z organizacijo različnih iger. Posebno v prvem razredu 

osnovne šole mora biti igra najosnovnejši način otrokovega izražanja, 

preko katerega odkriva svoj notranji svet in okolico okoli sebe. Tako 

so otroci bolj motivirani in aktivni pri pouku. Pomembno je, da se 

otroci sprostijo. Naj bo sedežnega načina življenja in elektronskih 

naprav čim manj. Pri povezovanju matematike in športa gre za 

smiselno združitev, ki poglobi in razširi znanje. Vsebini in vidika obeh 

predmetov se pri večini ciljev srečata in združita v celoto. Treba pa je 

tudi paziti, da se povezave izvajajo le takrat, ko so smiselne, ko nekaj 

prispevajo in ko ne rušijo didaktike predmeta, ki je v povezavi. 

 

Medpredmetno povezovanje matematike in športa 

Učenje dolgoročno preoblikuje možgane, zato nikakor ni 

nepomembno, kako se učenci učijo in kaj doživljajo iz dneva v dan v 

učilnicah. Naše zaznavanje in razumevanje sveta je koherentno, 

celostno in učinkovito, ne pa razdrobljeno in nepovezano (Rutar, 

2012). Pomembno je, da učitelj zna učencem jasno predstaviti 

uporabnost naučenega v ostalih šolskih predmetih ter v življenjskih 

situacijah, saj le tako učenje dobi smisel. Pri medpredmetnem 

poučevanju in učenju za razlago pojavov, reševanje problemov 

združimo informacije, podatke, tehnike, orodja, perspektive, 

koncepte in teorije dveh ali več predmetov na način, ki ne bi bil 

mogoč skozi védenje ene same discipline (Boix Mansilla, 2010). 

Vodilni cilj medpredmetnega povezovanja, njegova dodana 

vrednost, so boljši učni dosežki učencev ter celovitejše znanje. Cotič, 

Ivanič in Žakelj (2010) so s pedagoškim eksperimentom pokazale, da 

so učenci, ki so bili deležni pouka matematike v povezavi s športom 

(matematične vsebine, in sicer merjenje, so učenci izvajali med urami 

športa), uspešneje reševali matematične naloge višjih taksonomskih 

ravni kot učenci, deležni klasičnega transmisijskega pouka. Po 

Gardnerju (2010) obstaja tesna povezava med telesno, logično-

matematično in prostorsko inteligenco. Prostorska inteligenca se 

veže predvsem na konkretni, otipljivi svet in na odnose med 

predmeti v svetu, telesno-gibalna se osredotoča na uporabo 

človekovega lastnega telesa in njegovo delovanje na svet, logično-

matematična pa doseže najvišji nivo na abstraktni ravni. Učni načrt 

za matematiko (Žakelj et al., 2011) v poglavju »Medpredmetne 

povezave« navaja primere matematičnih dejavnosti, ki so povezane 

z ostalimi predmeti. Dejavnosti niso predlagane za posamezno 

vzgojno-izobraževalno obdobje, ampak splošno in tudi ni navedeno, 

katere predmete dejavnost povezuje, kar pomeni, da mora učitelj 

dobro poznati učne načrte in cilje ostalih šolskih predmetov, da 
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razbere, kako bi lahko povezal matematične vsebine z ostalimi 

disciplinami. Ugotovila sem, da je v učnem načrtu za matematiko in 

v učnem načrtu za šport predvidenih malo medpredmetnih povezav 

matematike s športom in obratno. Kovač, Starc in Jurak (2003) 

navajajo, da učni proces, ki deluje po principu »iz učenca – za 

učenca« je lahko veliko bolj učinkovit kot tisti, ki deluje po principu 

»iz učitelja – za učenca«. Učenci izrazijo svoja zanimanja, učitelj pa 

jih smiselno vključi v načrtovanje, izvedbo in nenazadnje tudi v 

vrednotenje pouka, ki poteka po principu medpredmetnih oziroma 

medpodročnih povezav. S tem doseže večjo aktivnost in interes za 

obravnavane vsebine, posledično pa je pridobljeno znanje 

kakovostnejše, trajnejše in globlje. 

 

Učni načrt za šport 

Po Kovač idr. (2011) so pouku športa v vsakem razredu prvega triletja 

namenjene tri šolske ure tedensko, kar znese 105 ur rednega pouka 

letno. Znotraj teh ur se uresničuje operativne cilje. Učenci:  

− Postajajo gibalno učinkoviti.  

− Usvajajo naravne oblike gibanja, igre in športna znanja.  

− So deležni vzgoje preko igre.  

− Prijetno doživljajo šport.  

− Razumejo pomen gibanja in športa. 

Učitelj ima avtonomijo, da sam določi, v katerem razredu bo 

obravnaval določene vsebine in koliko ur jim bo namenil. V učnem 

načrtu so vsebine določenega tematskega sklopa večinoma podane 

skupaj za celotno triletje. Kjer to ni tako, je narejen poseben razdelek, 

kjer so zapisane vsebine, ki naj se v določenem razredu obravnavajo. 

Bistveno pa je, da so na koncu triletja vsebine predelane. Učitelj 

upošteva materialne pogoje šole, sposobnosti, znanja in druge 

značilnosti učencev. 

 

Učni načrt za matematiko 

Pouku matematike je v 1. in 2. razredu namenjeno 140, v 3. pa 175 

ur. Učni načrt za matematiko za razliko od učnega načrta za šport 

nekoliko natančneje priporoča, katere vsebine naj bi obravnavali v 

katerem razredu in koliko ur naj bi za to porabili. Žakelj idr. (2011) 

organizirajo matematične vsebine prvega triletja v posamezne 

sklope, ki pa so združeni v tri glavne teme: geometrija in merjenje; 

aritmetika in algebra ter; druge vsebine. 

 

Gibanje  

Gibanje vpliva na celosten razvoj otroka. Otrok, ki se zadosti giblje, 

ima bolje razvite motorične in finomotorične spretnosti. Slednje 

potrebuje za risanje, pisanje, rezanje ... Gibalne dejavnosti 

posledično pozitivno vplivajo na razvoj kognitivnih spretnosti, kot so 

pomnjenje, pozornost, koncentracija, vztrajnost, hitrost odločanja, 

logično sklepanje, verbalne in numerične sposobnosti. Kot navaja 

Ščuka (2007, str. 98–99), pri človeku pojmujemo gibanje kot razgiban 

splet treh lastnosti: splošnega telesnega gibanja, ročnih spretnosti in 

govora. Človekovo gibanje je močno povezano s čustvenimi in 
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miselnimi dogajanji v možganih, ki se kaže kot prepletenost oz. 

soodvisnost. Govorimo o »gibalni inteligenci«, ki jo presojamo s 

preverjanjem psihomotoričnih funkcij, tj. tistih gibalnih sposobnosti, 

ki se vežejo na čustveno in miselno dogajanje. Misel se torej preko 

govorjene besede in čustev povezuje z gibom, gib pa se preko 

psihomotoričnih funkcij in čustev povezuje z mišljenjem. Torej 

poučevanje z vključevanjem gibanja v učni proces pozitivno spodbudi 

mišljenje in miselne procese ter pozitivno vpliva na uspešnost pri 

učenju. Veliko otrok ima težave z gibčnostjo, gibalnimi spretnostmi. 

Vzroki za gibalno okornost in nespretnost so različni. Nekateri so 

pogojeni z razvojnimi težavami, boleznimi ali s težavami pri rojstvu, 

velikokrat pa so vzroki za gibalno neokretnost v togem življenjskem 

slogu in pomanjkanju gibanja že v predšolskem obdobju. Otroci, ki so 

motorično manj spretni, so bolj nagnjeni k razvoju motenj 

zaznavanja, branja in pisanja, računanja, pomnjenja, ritma, petja, 

ravnotežja, orientacije v prostoru, abstraktnega mišljenja itd., torej 

imajo več možnosti za razvoj učnih težav. 

 

Športna matematika 

V nadaljevanju so predstavljene igre, ki so zapisane na podlagi učnih 

ciljev za 1. razred in temeljijo na medpredmetnem povezovanju 

športa in matematike. Večina dejavnosti je takih, ki jih učitelj z 

ustvarjalnostjo lahko priredi za katerikoli drugi razred, posebno 

prvega triletja. Pomembno je, da se učenci naučijo, da sta 

matematika in gibanje povsod okoli nas. 

Igra 1: Kam, kje, kaj? 

CILJI: 

Šport: 

− Učenec razvija orientacijo v prostoru, obvladuje položaj telesa, 

usklajuje delo rok in nog s skladno ter pravilno izvedbo 

enostavnih gibanj in raznovrstnimi igrami.  

Matematika: 

− Učenec se orientira v prostoru in na svojem telesu; pozna pojme 

levo-desno, spredaj-zadaj, zgoraj-spodaj idr. Učenec se premika 

po navodilih po prostoru. 

Pripomočki: velik znak (puščica), kartončki z znakom 

Opis dejavnosti: Učenci se zberejo na sredini telovadnice. Vsi so 

obrnjeni v isto smer. Učenci natančno opazujejo in opisujejo, kaj 

vidijo na svoji desni strani, kaj na levi, kaj je pred njimi in kaj za njimi. 

Učitelj ima velik karton s puščico. Učenci s sredine telovadnice tečejo 

v smeri glede na znak, ki ga pokaže učitelj in se takoj vrnejo na 

sredino. Npr. učitelj obrne znak tako ↑ in vsi učenci tečejo naprej do 

najbolj oddaljene točke in nazaj na začetni položaj. Če učitelj obrne 

znak tako →, učenci stečejo skrajno desno in nazaj … Vsakič, ko učitelj 

pokaže puščico, učenci zakričijo smer. 

Dodatne možnosti: Učenci se ob ponovni igri na začetni poziciji 

(sredina telovadnice) zasukajo in opazujejo, kaj je pa sedaj na njihovi 

desni, kaj na levi strani … Učence razdelimo v pare. Vsak par dobi 

kartonček s puščico. Učenca se med seboj vodita s pomočjo puščice. 

Nato vlogi zamenjata. Ta možnost je lahko tudi za orientacijo na 
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mreži. Učitelj zunaj na tla s kredo nariše mrežo, ki je sestavljena iz 

kvadratov. Vsak par dobi svojo mrežo. Eden od para se postavi na 

zunanjo stranico, drugi ga s pomočjo puščice in številom kvadratov 

usmerja. Lahko tudi uporabi izraze, naprej, nazaj, levo, desno. Nato 

vlogi zamenjata. 

 

Igra 2: Katero telo (lik) si? 

Cilji: 

Šport: 

− Učenec sproščeno izvaja naravne oblike gibanja: različne oblike 

hoje, teke, plazenja, lazenja, valjanja ...  

− Učenec razvija hitrost. 

− Spodbuja sošolce in upošteva pravila. 

Matematika: 

− Učenec prepozna, poimenuje osnovne geometrijske oblike. 

Pripomočki: izdelani modeli teles iz das mase, modeli likov 

Opis dejavnosti: Učenci so razdeljeni v skupine po 4. Vsak ima v roki 

eno telo iz das mase. Učenci iz skupine stojijo v vrsti. Skupine se 

postavijo za črto, ki pomeni start. Na drugi strani telovadnice je 

razporejenih toliko obročev kot je skupin. Vsak obroč ima na sredini 

eno telo iz das mase. Učitelj pove ime geometrijskega telesa. Tisti 

učenec, ki ima v rokah omenjeno telo, mora steči do obroča, pustiti 

tam svoje geometrijsko telo in vzeti tisto, ki je v obroču. Učencem 

spodbujamo strpno in prijateljsko vedenje v skupini. 

Dodatne možnosti: Učenci lahko izvajajo različne oblike gibanja, ko 

gredo po geometrijsko telo. Učitelj namesto, da izgovori ime telesa, 

pokaže predmet. Enako igro lahko izvedemo v primeru utrjevanja 

geometrijskih likov. 

 

Igra 3: Loterija 

Cilji: 

Šport: 

− Učenec meče žogico v daljino in cilj. 

− Učenec razvija vztrajnost. 

Matematika: 

− Učenec šteje in bere števila do 20, vključno s številom 0. 

Pripomočki: žogice, tarče (narisane, iz lepenke, kartonaste škatle …), 

kartončki s številkami, kartončki z narisanimi predmeti 

Opis dejavnosti: igro izvajamo na prostem. Tarča je oddaljena vsaj 

pet korakov. Pri metu žogice smo pozorni na pravilno držo telesa, 

nasprotna noga-nasprotna roka (če učenec meče žogo z desno roko, 

je leva noga spredaj in obratno). Učitelj pove številko, lahko jo tudi 

izžreba. Lahko ima kartončke z narisanimi predmeti. Učenec prešteje 

narisane predmete in poskusi zadeti pravo številko. Številke so 

narisane na tarčah. 

Dodatne možnosti: Učence razdelimo v pare. Eden od para zadeva 

cilj, drugi pove ali izžreba številko ali pokaže kartonček z narisanimi 

predmeti. Nato vlogi zamenjata. 
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Igra 4: Peščene številke 

Cilji: 

Šport: 

− Učenec sproščeno izvaja naravne oblike gibanja. 

− Učenec razvija veselje do športne dejavnosti. 

Matematika: 

− Učenec šteje, bere, zapisuje števila do 20, vključno s številom 

0. 

Pripomočki: peskovnik (krede, šolsko igrišče), listki z narisanimi 

predmeti 

Opis dejavnosti: igro izvajamo na prostem. Označimo start, cilj je 

peskovnik. Ob startu so listki z narisanimi predmeti. Učenec izžreba 

listek, narisane predmete glasno prešteje, pokaže število s prstki. 

Steče do peskovnika in s palčko nariše pravo (prešteto) število. Od 

starta do cilja učenec opravi različne naloge: teče, sonožno skače, 

skače po desni nogi, skače po levi nogi, hopsa, hodi v čepu, teče nazaj, 

skače kot žabica … 

Dodatne možnosti: Če šolsko igrišče nima peskovnika, lahko učenci 

številke zapisujejo s kredo na šolsko igrišče. Namesto listkov so lahko 

košarice z majhnimi predmeti, ki jih otrok prešteva (npr. frnikole, 

kocke …). Na listkih so lahko napisani tudi računi seštevanja in 

odštevanja. Učenec izračuna, steče do peskovnika oz. igrišča in 

rezultat zapiše. Možnost je tudi, da so na cilju številski trakovi in otrok 

na njem poišče število.  

 

Igra 5: Naj kocka določi vajo 

Cilji: 

Šport: 

− Učenec sproščeno izvaja naravne oblike gibanja. 

− Učenec razvija občutke zadovoljstva ob obvladanju telesa. 

Matematika: 

− Učenec šteje, bere števila do 6. 

− Učenec se uči iskanja potrebnih podatkov iz preglednice. 

 

Pripomočki: igralna kocka, preglednica 

Opis dejavnosti: učenec vrže kocko, prešteje pike, v tabeli poišče 

vajo. Pri izvajanju vaje šteje od 1 do 6 in nazaj od 6 do 1. Če vrže 

večkrat isto številko, met lahko preskoči.  

Dodatne možnosti: igralno kocko lahko prilagajamo številom, ki jih 

obravnavamo. Ali pa imamo dve igralni kocki in preštejemo pike z 

obeh kock. Učenec si lahko sam sestavi različne vaje za posamezno 

število pik in izdela svojo preglednico zase ali za sošolca. 
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Slika 1: Preglednica vaj 

Vir: Lasten 

Igra 6: Poskočni računi 

Cilji: 

Šport: 

− Učenec sproščeno izvaja naravne oblike gibanja. 

Matematika: 

− Učenec sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20. 

Pripomočki: kartončki z računi 

Opis dejavnosti: učenec izbere kartonček z računom in ga reši. Lahko 

si pomaga s prstki. Glede na rezultat izvede športno nalogo. Na 

primer izbere račun 2 + 3 = __. Ko izračuna, naredi 5 poskokov. Izbere 

račun 5 – 1 = __. Ko izračuna, naredi 4 počepe. Športne naloge so 

lahko različne: sonožni poskoki, skrčki, poskoki po levi nogi, poskoki 

po desni nogi, žabji poskoki, zajčji poskoki … 

Dodatne možnosti: Računi na listkih so izbrani glede na obravnavano 

snov pri matematiki. 

 

ZAKLJUČEK 

Šola, kjer poučujem, ima veliko ograjeno šolsko igrišče z igrali in 

prostorno travnato površino, zato je to zelo primerno za izvajanje ure 

športa. Večkrat učence razdelim na dva dela. Ena skupina ostane z 

vzgojiteljico v učilnici in tam ona izvaja pouk. Druga skupina pa odide 

z menoj na igrišče in imamo igre športne matematike. Nato se skupini 

zamenjata. Tega deljenja se z vzgojiteljico velikokrat poslužujeva 

tudi, ko izvajamo športno matematiko v telovadnici. Tako imam večji 

pregled nad delom učencev, njihovim pravilnim izvajanjem vaj, saj jih 



 

216 
 

je v skupini manj. Igre lahko izvedemo tudi kot krožno vadbo oziroma 

delo po postajah. Ko učenci za ogrevanje izvajajo gimnastične vaje, 

vedno eden od učencev šteje pri izvajanju ene vaje. Tako urijo štetje. 

Pri izvajanju gimnastičnih vaj smo pozorni na orientacijo (leva, desna 

stran, spredaj, zadaj, naprej, nazaj, na, nad, ob, pod …). Torej učenje 

matematike je zanimivejše, če poteka ob gibalni aktivnosti. 

Medpredmetno povezovanje privede do kvalitetnejšega in 

ustvarjalnejšega dela učitelja. Uporaba raznolikih oblik in metod dela 

ustreza večjemu odstotku učencev z različnimi učnimi stili. 

Vzpodbuja se skupinsko delo. Aktivno sodelovanje učencev v učnem 

procesu (v vseh fazah) ima pozitiven učinek na njihov odnos do šole. 

Z igrami »športne matematike« je pouk bolj privlačen. Učitelj mora 

na to gledati kot na izziv, s katerim lahko napreduje tako na 

strokovnem kot tudi na osebnostnem področju. Otroci imajo veliko 

količino energije in naloga učitelja je, da jo ustrezno usmeri. 
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Povzetek: V današnji družbi se ljudje med seboj razlikujemo po 

različnih vrednotah in situacijah kot so finančni položaj, drugačna 

narodnost, vera, rasa, zdravstvene težave in podobno. Ne glede na 

to, kako se med seboj razlikujemo in s katerimi težavami se soočamo, 

moramo okolje in vzgojo prilagoditi tako, da vsem omogoča 

optimalen razvoj in sprejetost. V prispevku se posvečam otrokom, ki 

doživljajo zavračanje in nesprejemanje med vrstniki zaradi različnih 

dejavnikov kot so na primer zdravstvene težave, socialna šibkost, 

kulturne razlike in rasa. Že v predšolskem obdobju prihaja v odnosih 

z vrstniki do konfliktov, ki lahko vplivajo na otrokov razvoj in njegovo 

samopodobo. Lahko se zgodi, da vzgojitelj ne prepozna otroka, ki 

potrebuje drugačen pristop in lahko prehitro pride do obravnavanja 

otroka kot motečega. Posledično se otrok zapre vase, nadgradi 

neželeno vedenje in se počuti osamljenega. 

 

Ključne besede: socialna izključenost, vrtec, otroci 

 

Abstract: In today's society, people differ regarding  values,  financial 

situation,  nationality, religion, race, health problems. Regardless of 

how we differ and what problems we face, we must adapt the 

environment and upbringing to enable  optimal development and 

acceptance for everyone. In this paper, I focus on children who 

experience rejection and non-acceptance among their peers due to 

various factors such as health problems, social weakness, cultural 

differences and race. Conflict among  peers already arises in the pre-

school, which can affect the child's development and self-image. The  

teacher may not recognize a child who needs a different approach 

and may be labelled as disruptive too quickly. As a result, the child 

shuts down, develops unwanted behavior and feels alone. 

 

Keywords: social exclusion, kindergarten, children 
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UVOD 

Za veliko otrok, tako po svetu, kot tudi v Sloveniji, je socialna 

izključenost del vsakdanjika. Med sprejetjem in izključenostjo je zelo 

tanka linija, ki otroka lahko že v času vrtca zaznamuje za vse življenje. 

Socialno izključen otrok se med vrstniki počuti drugačen, nesprejet in 

zelo težko pristopi k vrstnikom, s katerimi bi razvijal socialne 

kompetence. V skupini med vrstniki je tih, umaknjen od ostalih in 

svoje vrstnike le opazuje. Po mnenju avtorice S. Hvalič Touzery 

(Hvalič Touzery, 2010, str. 1) socialna izključenost pomeni 

nesprejemanje posameznika s strani družbenega okolja in odvzem 

njegove temeljne pravice. Nase veže predvsem revščino, 

prikrajšanost in nestrpnost. Če otrok doživi kakršnokoli obliko 

diskriminacije, ga to loči od vseh drugih otrok in se tako težje razvije 

do svoje popolnosti. Otroci se soočajo s predsodki in diskriminacijo 

zaradi spola, porekla, bolezni, nezmožnosti ali revščine. Otroke 

moramo spodbujati k strpnosti in jih seznanjati z drugačnostjo 

(Unicef, 2004, str. 3).  T. Brazelton (Brazelton, 1999, str. 445) 

poudarja, da je zadnja meja, da otroka vključimo oziroma 

izpostavimo družbi otrok in vrstnikov, starost dveh let. Če 

upoštevamo razvojne značilnosti otrok, ugotovimo, da se otroci do 

tretjega leta še ne razlikujejo in ne izločajo drugih otrok, denimo po 

rasi. Pravzaprav je ravno nasprotno. Otroke drugačne polti 

sprejemajo za svoje prijatelje. Zanimivo jim je tudi, če ti otroci 

govorijo drugačen jezik, sami pa ponavljajo za njimi in se ob tem 

zabavajo. Občutljivost na motnje odnosov med vrstniki se pojavi 

okrog petega leta starosti. Takrat začnejo postajati odnosi med 

vrstniki otrokom zelo pomembni, kar traja in narašča vse do konca 

pubertete. Med otroki in mladostniki velikokrat prihaja do ukvarjanja 

s tem, kaj bodo pa drugi rekli na to, kaj si bodo mislili, kaj bodo 

govorili o njem (Mikuš-Kos, 1991, str. 91). Običajno se v zadnjih letih 

obiskovanja vrtca oblikujejo manjše skupine. Največkrat se 

uspešnejši družijo z uspešnejšimi, vedenjsko moteči, ki povzročajo 

težave, pa se družijo s sebi enakimi. Moteči otroci oz. tisti, ki 

povzročajo težave, se lahko soočajo z marsičem, ki ni vidno navzven, 

zato je do njih potrebno biti strpen. Njihovo vedenje je lahko odraz 

stiske, za katero je treba pravočasno ukrepati. Predvsem je treba 

izključene otroke spodbujati in jim dati priložnost vključevanja. 

Vedno več je tudi otrok, ki so zaradi tega prizadeti in potrebujejo 

pomoč, saj so posledice socialne izključenosti lahko zelo hude. 

 

Razlogi za socialno izključenost 

Eden od razlogov za socialno izključenost je revščina, ki pa ne pomeni 

le pomanjkanja dobrin (hrane, vode, obleke). Vanjo so vključene tudi 

neustrezne bivalne razmere, dostopnost do šolanja in zdravstvenih 

storitev. Revščina ni naključje in zanjo niso krivi tisti, ki v njej živijo. 

Do te stopnje lahko pride zelo hitro in iz več različnih razlogov kot so 

brezposelnost v družini, nezmožnost za delo iz zdravstvenih razlogov, 

smrt v družini, vplivi iz okolja kot so naravne nesreče – potresi, požari, 

poplave, tornadi ... Otroci in mladi, ki živijo v revščini so občutljivi, 

nemočni, izključeni in ponižani. Tukaj se kaže tudi diskriminacija med 
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posamezniki, ki lahko temelji tudi na kulturnih prepričanjih. Otroke, 

ki se soočajo z revščino, lahko ostali otroci prepoznajo po drugačnih 

oblačilih, po tem, da imajo manj stvari, igrač in da si lahko privoščijo 

le osnovne potrebščine. Ti otroci so pogosto deležni zavračanja in 

obsojanja, kar privede do socialne izključenosti. Izključenost je 

pogosta tudi pri otrocih, ki potrebujejo posebno pomoč kot so otroci 

s posebnimi potrebami. Med vsemi temi otroki so najbolj izstopajoči 

otroci z vedenjskimi in čustvenimi motnjami, saj so v svojih odzivih 

običajno precej nepredvidljivi, prisotna je agresija in so bolj konfliktni 

kot običajni otroci, ki se zaradi tega lahko znajdejo v strahu. Vrstniki 

jih zaradi tega težje sprejemajo medse in jih bolj diskriminirajo. Prav 

tako je tem otrokom potrebno zagotoviti enake možnosti za 

vključevanje in upoštevati njihovo drugačnost. V vrtcih in šolah 

potrebujejo prilagoditve ali druge oblike pomoči. Med izključene 

otroke uvrščamo tudi tiste, ki imajo visoke sposobnosti in so 

nadpovprečno nadarjeni. Take otroke vrstniki navadno izločajo, ker 

so ljubosumni na njihove nadpovprečne rezultate in dosežke. Tudi ti 

otroci so navadno osamljeni in imajo težave pri interakciji. 

 

Po mnenju avtorja Brazeltona (Brazelton, 1999, str. 381) so izključeni 

otroci sicer lahko v svojem okolju zelo odprti in samozavestni. V 

primeru, da pride do selitve družine v drugo okolje zaradi boljših 

razmer, menjave službe starša, otroka to močno prizadene, saj izgubi 

svoje prijatelje, zamenja družbo in šolo, vključiti se mora v novo 

okolje. Sovrstniki priseljene otroke sprva izključujejo predvsem v šoli, 

sploh če prihajajo iz drugačne, morda njim nepoznane kulture. 

Izključeni otroci so običajno tihi in se umikajo, pogosto pogrešajo 

svoje nekdanje prijatelje. Taki otroci svojih težav ne izpostavljajo in 

ne povedo, da jim je težko. Izključenost se pri otroku kaže tako, da 

težko vzpostavi stike z vrstniki. Največje težave imajo pri prosti igri, 

saj ne vedo, kako pristopiti k vrstnikom. Zato igro le opazujejo ali pa 

se vzporedno igrajo sami. Vloga vzgojitelja in tudi starša pri tem je, 

da pomagata otroku se vključiti tako v dejavnosti kot v igro z drugimi 

otroki (Kemple, 2004, str. 2). 

 

Otrok, ki je vključen v socialno okolje, je nekako prisiljen, da 

vzpostavlja odnos z vrstniki, saj je le tako sprejet in vključen v družbo. 

Hitro se zaveda, da če se želi igrati z drugimi otroki, se mora naučiti 

predstavljanja in začeti pogovor z vrstniki, sprejeti mora, če mu kdo 

želi pomagati, prav tako pa mora to pomoč v primernem trenutku 

tudi vrniti. Pomembno pa je tudi, da se otrok zna opravičiti vrstniku 

in se zaveda, da je nekaj naredil narobe, znati pa mora tudi sprejeti 

opravičilo in poslušati druge (Peklaj, Pečjak, 2015, str. 266). 

Dolgotrajna zavrnitev vrstnikov je povezana s splošno življenjsko 

prilagodljivostjo v odraslem obdobju. 

 

Vloga vzgojitelja pri pojavu socialne izključenosti 

Dejstvo je, da predšolski otroci četrtino dneva preživijo v 

izobraževalnih zavodih kot so vrtci. To naj bi bilo okolje, takoj za 

domom, kjer naj bi se otroci počutili varne in sprejete. Naloga 



 

220 
 

vzgojiteljev je poleg vseh ostalih tudi razvijanje socialnih spretnosti 

otroka. (Lavoie,2007). Vzgojitelji smo tisti, ki z njimi preživimo veliko 

časa. Pomembno je, da vse otroke že ob prvem prihodu v vrtec 

sprejmemo tako, da se bodo počutili zaželene in sprejete. Vsi otroci 

naj bi dobili možnost, da se svobodno vedejo in izražajo, da jih 

sprejmemo take kot so, ne glede na kulturno ozadje, socialni razred 

ali zdravstveno stanje, jih naj ne bi spreminjali ali obsojali. 

Pomembno vlogo imamo tudi pri tem, da prepoznamo, če je otrok v 

stiski ali se ne počuti del skupine. Socialnega izključevanja drugačnih 

ali posebnih se otroci naučijo s posnemanjem odraslih. To so lahko 

starši, stari starši, skrbniki ali pa vzgojitelji, ki imajo odklonilen odnos 

do določenega otroka ali skupine otrok (Breskoč, str. 13). Vzgojitelji 

lahko veliko prispevamo tudi z raznimi socialnimi igrami, kjer lahko 

pridejo vsi v vlogo vodilnega. Otroke moramo spodbujati h 

komunikaciji in k samostojni igri med vrstniki. K otroku, ki je socialno 

izključen, pristopamo odprto in sprejemajoče. Poiskati moramo pravi 

način, kako se mu približati, biti moramo inovativni, vztrajni, nikakor 

pa ne vsiljivi. Izključenemu otroku lahko najbolj pomagamo tako, da 

ga najprej zelo dobro spoznamo. Pomembno je, da odkrijemo 

njegova močna področja in na podlagi tega izbiramo zanj ustrezne 

pristope, igre. 

 

Vemo, da je komunikacija ključen dejavnik, s katero otroku ustvarimo 

občutek varnosti. Za uspešno socialno integracijo vseh otrok v 

skupini in pozitivno klimo, moramo pokazati veliko strpnosti, 

razumevanja in tolerantnosti. Prav tako je potrebno s starši ohranjati 

odprte in zaupljive odnose ter z njimi dnevno sodelovati.  

 

Primeri prakse 

V moji dolgoletni praksi v vrtcu sem imela v skupini že primere 

socialno prezrte otroke, ki so bili največkrat izključeni s strani 

vrstnikov, včasih pa se je zgodilo tudi, da so se izključevali sami. 

Najpogosteje sem to opažala v skupinah, ki so nastale na novo. Otroci 

se med seboj niso dobro poznali, bili so že »člani« predhodno 

oblikovanih skupin, med seboj se pa niso povezovali. Povezovanja 

skupine sem se največkrat lotila tako, da smo se z otroki veliko igrali 

različne socialne igre. Za zelo primerne so se izkazale tudi 

dramatizacije, igre vlog in projektna dela, ko smo vsi skupaj delali za 

isti cilj. Predšolski otroci lahko s pomočjo vzgojitelja največkrat hitro 

najdejo pot do vrstnikov in dobro je, da jih »opremimo« z nasveti, 

kako se skupini približati. 

 

V skupini smo med izvajanjem različnih socialnih iger vedno sedeli v 

krogu (na tleh na blazinah ali na stolih). S tem smo simbolizirali 

pripadnost skupini. Otrokom sem sporočila, da je pomemben vsak 

otrok, zato smo vedno poslušali, ko je nekdo želel govoriti. Poudarila 

sem, da ni nepravilnih odgovorov in da se med pogovorom 

spoštujemo. Ne dovolimo izzivanja ali zasmehovanja. Včasih kakšni 

otroci sprva niso bili pripravljeni aktivno sodelovati v igrah. S tem ni 

nič narobe. Imeli so možnost biti neaktivni. Kljub temu sem opažala, 
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da si želijo pripadati skupini, vendar sem jim dopustila svoj čas. Kmalu 

so se nam priključili.  

 

Običajno smo začeli z bolj preprostimi  socialnimi igrami: 

Potujoča elektrika 

To je igra, ki se jo otroci zelo radi igrajo. Otroci sedijo v krogu in se 

primejo za roke. Izbrani otrok z občutkom stisne naslednjega za roko, 

ga pozdravi in mu pošlje »elektriko«. Elektrika tako potuje med otroki 

in jih povezuje. Ta igra se otrokom zdi zelo zabavna.  

Podaj žogo 

Tudi to je preprosta igra, ki vključuje vse otroke. Pri tej igri otrok pove 

svoje ime in poda žogo prijatelju, ki je še ni dobil in ga hkrati pokliče 

po imenu. (npr.: Ime mi je Urban in žogo podajam Katarini.). Kljub 

preprostosti igre jo radi večkrat ponovijo.  

Kdo se skriva v brlogu? 

Otroci, ki so v vlogi gozdnih živali, se sprehajajo po prostoru. Z zvokom 

naznanimo prihod zime. Otroci, torej živali, se uležejo na tla in 

zamižijo. Takrat nekoga pokrijemo. Živalce zbudimo. Otroci nato 

ugibajo, kdo spi v brlogu. Kadar ne morejo ugotoviti, skriti otrok 

pokaže roko, kos oblačila, nogo… 

Ogledalo 

Otroci sedijo v krogu. Tisti, ki ima v rokah ogledalo, se predstavi in 

pove, v čem je dober. Ogledalo poda naprej sosedu in ga ob tem 

vpraša: »V čem si dober ti?« Pogosto imajo otroci težavo, ker jim je 

težko ugotoviti, kaj res znajo dobro početi. Sprva jim ponudimo nekaj 

možnosti, med katerimi izbirajo.  

Zeleni krokodil 

Z otroki sedimo v krogu. Prvi se predstavi, nato svojega soseda 

narahlo udari po kolenu in mu reče: »Ti si krokodil.« Ta odvrne: »Ne, 

jaz nisem krokodil, jaz sem Martin, ti si krokodil,« in narahlo udari po 

kolenu naslednjega soseda, ki nadaljuje z igro. Zaradi dotika se 

pogosto izključeni otrok počuti dobro, sprejeto. 

Stol na moji desni je prost, želim, da (ime otroka) je moj gost 

Sedimo v krogu na stolih, stol desno od vzgojitelja je prazen in ta 

začne igro: »Stol na moji desni je prost, želim, da Miha je moj gost.« 

Otrok se presede na prazen stol, igro nadaljuje otrok, ki ima stol na 

desni prazen. Otroci običajno pokličejo najprej najbolj priljubljene 

otroke. Ob tej igri lahko spoznamo socialne relacije med njimi.  

Kdo te kliče? 

Otroci sedijo v krogu, s hrbti obrnjenimi proti sredini. Izbrani otrok se 

usede na sredino in zapre oči. Nekdo iz kroga ga pokliče po imenu. 

Če otrok na sredini ugotovi, kdo ga je poklical, se usede v krog, ta ki 

ga je poklical, pa gre v sredo. Kljub temu da se otroci mogoče dobro 

poznajo, včasih presenečajo, ker ne prepoznajo glasu vrstnika. Še 

posebno bolj tihih otrok.  

Viseči most 

Otroci se poljubno postavijo na ozko gred ali na tleh postavljeno vrv. 

Širino »mostu« izbiramo glede na otrokove sposobnosti. Naloga 

udeležencev je, da se uredijo po velikosti, ob tem pa ne smejo »pasti« 
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z mostu. Z nasveti jim pomaga vzgojitelj. Igra je zelo zabavna. Vsi 

otroci si med seboj pomagajo, ker imajo skupen cilj. 

 

Za skupine sem večkrat pripravila dejavnosti, pri katerih smo imeli vsi 

skupen cilj. Ena od takšnih, ki je imela izreden učinek na izključenega 

otroka je bila priprava jabolčnega zavitka. Otroci so se glede na 

interes razdelili v skupine, kjer so lupili, rezali in ribali jabolka, 

pripravili nadev, ga razporedili po testu, zvili in dali na pladnje. 

Odnesli smo ga v kuhinjo in v času kosila dobili za sladico. V skupini 

smo imeli tudi otroka, ki se je sam izključeval. Ni se želel družiti z 

vrstniki, umikal se je in čakal na odhod domov. Ob tem projektu je 

prav zaživel. Bil je ponosen na skupen izdelek in je od navdušenja 

začel komunicirati. Najprej le z nama s sodelavko, kasneje pa tudi z 

otroki. Tudi v naslednjih dneh se je priključil pogovorom, vendar 

sprva le, ko je ta potekal o zavitku. Počasi pa se je začel vključevati 

tudi v skupino.  

 

Včasih se pokaže največji učinek pri otrocih, ko poiščeš malo 

drugačne pristope. S sodelavko sva zaigrali konfliktno situacijo in 

spodbujali otroke k reševanju nastalega problema. Otroci so podajali 

ideje kako ukrepati. Včasih so se vključili kar sami in nadaljevali z igro 

vlog. Radi so imeli takšne igre, vendar jih večinoma še niso znali 

uporabiti. Kljub temu smo se jih večkrat igrali, saj sva bili mnenja, da 

bodo izkušnje dobrodošle v  naslednjih letih.  

 

Preko zgodbic je prav tako mogoče otrokom prikazati, kako se lahko 

nekdo hitro počuti nedobrodošlega in kako mu je ob tem hudo. 

Pogosto sem pripovedovala izmišljene zgodbice, ki so napeljevale na 

izključenega otroka. Otroci so vedno ob tem pokazali sočutje. 

Običajno so sami ustvarili konec zgodbice. Sledile so socialno-

zabavne igre, ki so celi skupine omogočile sprostitev, posledično tudi 

lažje vključevanje izključenega otroka.  

 

ZAKLJUČEK 

V prispevku sem naštela nekaj iger, ki so se v vrtcu izkazale za 

učinkovite pri pomoči otrokom pri vključevanju. Moram poudariti, da 

je potrebno pred samim izborom iger dobro spoznati posameznike, 

jih načrtno opazovati in spoznati njihova močna področja. 

Pomembno je tudi poznati medsebojne odnose, delovanje celotne 

skupine in njeno dinamiko. Šele potem je smiselno ugotavljati, kako 

bi bilo primerno pomagati izključenim posameznikom. Vsak izključen 

otrok si na svoj način prizadeva, da bi bil sprejet v okolje, med 

vrstnike, prijatelje in v družbi. Tukaj imamo pomembno vlogo prav 

vzgojitelji in učitelji, saj imamo velik vpliv pri socialni interakciji. Smo 

jim zgled, jih spodbujamo pri sprejemanju drugačnih od sebe ter jih 

poučujemo o tem, da so si vsi otroci ne glede na različne dejavnike 

enako pomembni. Problem izključenosti ni problem posameznika, 

ampak problem družbe, zato je potrebno k zadevi pristopati celostno 

in v obravnavo vzeti celo skupino, ne le posameznika. Vsi otroci si 

zaslužijo, spoštovanja njihovih pravic in s tem tudi njihovega 
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dostojanstva in vsi, ki so nam otroci zaupani, imamo to moč in 

dolžnost, da jim to tudi omogočimo.  
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Povzetek: Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh 

ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet. Namen projekta oz. 

aktivnosti je, da spodbudi osnovnošolce, otroke, kot tudi njihove 

starše in učitelje o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega 

prevoza v vsakdanjem življenju. Cilj projekta, v katerem smo 

sodelovali, je torej vplivati na spreminjanje potovalnih navad vseh 

prebivalcev ter s tem pripomoči k izboljšanju pogojev bivanja za vse 

in hkrati k trajnostnemu razvoju. S spreminjanjem potovalnih navad 

učencev v smeri trajnostne mobilnosti se zmanjša motorizirani 

promet v okolici šole, manj se obremenjuje okolje, spodbuja se 

gibanje otrok in hkrati se krepi njihovo zdravje.  

 

Ključne besede: gibanje, prometna varnost, trajnostna mobilnost, 

zdravje  

 

Abstract: The main principle of sustainable mobility is to satisfy the 

needs of people to be mobile and at the same time to reduce traffic. 

The project/activity is intended to educate pupils of elementary 

schools, children as well as their parents and teachers, on the 

importance of walking, cycling and public transport in our everyday 

lives. Therefore the goal of the project in which we took part was to 

change travelling habits of all population and in this way improve our 

conditions of living and  achieve sustainable development in general. 

By changing travelling habits of pupils with sustainable mobility we 

reduce motorized traffic in the school's surroundings, its impact on 

the environment and at the same time we encourage pupils to be 

active and thus to improve their health. 

 

Keywords: activity, traffic safety, sustainable mobility, health 
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UVOD 

Za razvoj gibalnih spretnosti ter zdravih potovalnih navad je 

priporočljivo, da začnemo otroke že zelo zgodaj spodbujati k hoji, 

kolesarjenju ... V današnjem času starši zaradi različnih razlogov 

otroke vse pogosteje vozijo v vrtec ali šolo z avtomobilom in vse manj 

prihajajo z njimi peš ali s kolesom. Najpogostejši vzroki za to so 

pomanjkanje časa, dojemanje poti do vrtca ali šole kot nevarne, večja 

oddaljenost in morda tudi neugodne vremenske razmere. Dejstvo je, 

da smo se ljudje moje generacije bistveno več gibali kot današnji 

otroci. Domov smo se z dvorišča, iz gozda ali bližnjega travnika 

vračali, ko se je že temnilo. Ni nam bilo tuje plezanje po drevesih, 

kotaljenje po travi, preskakovanje kolebnic, skakanje, lovljenje … 

Danes je tega bistveno manj. Ulice so prazne, igrala samevajo. Po 

gozdovih in travnikih se ne lovijo otroci. Za današnje otroke je 

problem narediti preval ali skakati s kolebnico. K temu je po moji 

presoji privedel napredek na področju računalništva, ki je otroke 

priklenil nase. Največji vzrok pa je premalo zavedanje ljudi, kako tak 

nezdrav način škodi zdravju. Da bi prekinili ta začaran krog, je 

potrebno usmerjanje otrok h gibanju, k razmišljanju, spreminjanju 

vedenja in dajanje vzgleda. Tako smo se na OŠ Tabor I v Mariboru 

odločili, da se priključimo projektu Trajnostna mobilnost. 

 

O trajnostni mobilnosti  

Pogosto slišimo, da sodoben način življenja ni trajnosten. Izraz 

pomeni, da svoje potrebe zadovoljujemo na načine, ki dobesedno 

ogrožajo našo prihodnost in prihodnost naših potomcev. To še zlasti 

velja za promet, ki je eden glavnih virov onesnaženja zraka in 

podnebnih sprememb. Sprememba naših potovalnih navad je zato 

velikega pomena. Vodilo trajnostne mobilnosti je torej zadovoljiti 

potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet. 

Trajnostna mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko sprejemljiva, 

socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva. Kaj sploh je 

trajnostna mobilnost? Trajnostna mobilnost pomeni možnost 

premikanja na enega od razpoložljivih potovalnih načinov, ki imajo 

majhen negativen vpliv na okolje, kot so hoja, kolesarjenje, javni 

potniški promet, odgovorna uporaba avtomobila in uporaba okolju 

prijaznih vozil. Ljudje se zadnja desetletja vse bolj zavedamo 

negativnih vplivov prometa na okolje, zdravje in na kakovost bivanja 

nasploh. Promet nam po eni strani služi, po drugi strani pa škoduje. 

Pomemben je trajnostni pristop, kar pomeni zadovoljevanje 

gospodarskih, socialnih in okoljskih potreb družbe ob hkratnem 

zmanjševanju neželenih učinkov prometa na gospodarstvo, družbo in 

okolje. Morda se nam sedaj poraja vprašanje, zakaj potovati 

trajnostno. Razlogov za to je kar nekaj. S tem zagotovo prispevamo k 

zmanjšanju stroškov za prevoz, k boljšemu osebnemu počutju in 

zdravju, boljši kvaliteti zraka in življenja v mestu, zmanjšanju stresa, 

učinkoviti rabi energije. Obstaja pet korakov do trajnostne 

mobilnosti, ki jih lahko stori vsak izmed nas: 

− zmanjševanje potrebe po mobilnosti, 

− vožnja s kolesom, 

− uporaba javnega prevoza, 

− energetsko varčna in učinkovita vožnja, 
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− lokalno nakupovanje (Tramob, 2013). 

 

»Razvita država ni tista, kjer imajo revni avtomobile.  

Je tista, kjer bogati uporabljajo javni promet.«  

Enrique Peñalosa, nekdanji župan Bogote 

(Trajnostna mobilnost – priročnik za učitelje v osnovnih šolah, 2019, str. 6) 

 

Zakaj je dobro aktivno? 

V Sloveniji ima zelo veliko šolarjev dobre pogoje za aktivno pot v šolo. 

Raziskave kažejo, da največ otrok, ki jih v šolo pripeljejo starši z 

osebnimi avtomobili, živi manj kot 2 km od šole. To naj bi bila 

primerna razdalja za aktivno pot v šolo peš, s kolesom ali s skirojem. 

Aktivno je prav tako dobro, saj se lahko otrok v nižjih razredih s 

pomočjo organizirane poti v šolo v spremstvu odraslih spozna s potjo, 

postane lahko bolj samozavesten udeleženec v prometu in lahko 

kasneje brez težav začne samostojno hoditi oziroma kolesariti v šolo. 

Zraven vsega omenjenega pa otrok na organizirani poti v šolo uživa v 

družbi in spoznava sošolce, vrstnike. V višjih razredih samostojna pot 

v šolo peš ali s kolesom spodbuja osebnostni in družbeni razvoj otrok. 

Ob takšnih priložnostih otrok spoznava tudi prostor, v katerem živi 

(Aktivno v šolo, 2020). Kadar hodimo ali kolesarimo, veliko bolje 

dojemamo prostor, v katerem se gibljemo, kot med vožnjo v 

avtomobilu. S premagovanjem krajših razdalj v okolju otrok 

postopoma usvaja prometne predpise in pravila ter postaja suveren 

in odgovoren udeleženec v prometu (zloženka Gremo peš, 2019). 

 

Trajnostna mobilnost na 0Š Tabor I Maribor 

Tudi na naši šoli smo ugotovili, da je dobro aktivno. Odločili smo se, 

da sodelujemo pri aktivnosti, ki osnovnošolce spodbuja, da v šolo 

prihajajo na trajnostni način (peš, s kolesom, s skirojem, z javnimi 

prevoznimi sredstvi …). Osnovna šola Tabor I Maribor je v šolskem 

letu 2020/2021 tako sodelovala v projektu Trajnostna mobilnost v 

šolah in vrtcih, v katerega je bilo vključeno več kot 20.000 otrok po 

celotni Sloveniji. Šolarji so sodelovali v kampanji GREMO PEŠ S 

KOKOŠKO ROZI. S takim načinom prihajanja v šolo smo želeli doseči, 

da bodo otroci postali kot udeleženci v prometu bolj odgovorni, 

samostojni, povečala se bo njihova socialna vključenost (npr. 

druženje s sošolci med pešačenjem v šolo), krepilo se bo tudi njihovo 

zdravje. Prav tako pa je bil namen poskrbeti, da bo manj 

motoriziranega prometa v okolici šole in zmanjšati okoljske 

obremenitve. Kot šola smo si zadali skupni cilj in to je bil sprememba 

potovalnih navad, zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šole 

ter posledično sprememba gibalnih vzorcev otrok, ki v tem času 

tehnologije potrebujejo dosti gibanja.  

 

Aktivnost »Gremo peš s kokoško Rozi« oziroma teden trajnostne 

mobilnosti smo izvajali v času od 28. septembra do 2. oktobra 2020. 

V projektu so sodelovali učenci od 1. do 6. razreda oziroma 18 

oddelkov. V tem tednu smo učence prosili, da za pot v šolo in na 

popoldanske dejavnosti izberejo enega od trajnostnih načinov 

mobilnosti. Namen je bil tudi, da bodo otroci tovrstni način 
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mobilnosti uporabili čim večkrat še kasneje. Vsi, tako učenci kot 

učitelji, smo se trudili, da smo v šolo prihajali na trajnostni način.  

 

Dejavnosti pred aktivnostjo 

V mesecu septembru smo bili učitelji s strani koordinatoric 

seznanjeni s projektom Trajnostna mobilnost. Koordinatorice so 

predstavile cilje, naloge in aktivnosti, ki jih vključenost v projekt 

prinaša. Učitelji smo prejeli vso potrebno gradivo. Po pregledu 

gradiva sem načrtovala, med katere vsebine učnega načrta lahko 

vključim posamezne aktivnosti. Nato je sledila predstavitev projekta 

učencem na razredni uri. Seznanila sem jih, da bomo sodelovali v 

akciji »GREMO PEŠ s kokoško Rozi«, s katero ozaveščamo in 

spodbujamo učence in družine za spremembo potovalnih navad v 

smeri trajnostne mobilnosti ter spodbujamo gibanje otrok in s tem 

krepimo njihovo in svoje zdravje. Učenci so bili nad projektom 

navdušeni, zelo so jih motivirale in pritegnile kartice kokoške Rozi. 

Glavni lik, ki je v tednu aktivnosti vsakodnevno spremljala učence, je 

bila torej kokoška Rozi, ki je s svojo igrivostjo, navihanostjo in 

pozitivno podobo spodbujala učence, da so vsakodnevno potovali na 

trajnostni način. Lik kokoške spominja na obliko Slovenije in tako je 

učence še dodatno spodbudil k zavedanju o pomenu ohranjanja 

okolja in prostora. Srečali smo se z večimi podobami  kokoške – 

peška, kolesarka, uporabnica skiroja, rolke in kotalk, uporabnica 

avtobusa in deljene vožnje z avtomobilom. Ilustracije kokoške so se 

pojavljale tudi na motivacijskih elementih – šolskem transparentu, 

razrednemu plakatu, knjižici Moj dnevnik aktivnosti Gremo peš in 

igralnih kartah. Po predstavitvi projekta s kokoško Rozi smo se z 

učenci dogovorili, da projekt predstavijo svojim staršem ter tudi njih 

vzpodbudijo za gibanje na trajnostni način.  

 

 
Slika 1: Kartice kokoške Rozi 

Vir: Splet 

 

Aktivnost se je pričela 

Že v tednu pred izvajanjem tedna mobilnosti smo beležili, kako so 

učenci prihajali v šolo. S tem smo preverili začetno stanje (koliko 

otrok hodi v šolo peš, s kolesom, s skirojem, avtomobilom …). To smo 

naredili zato, da smo videli napredek, ki se je pokazal v času tedna 

mobilnosti. Učenci so dobili svoj dnevnik, ki smo ga skrbno 

izpolnjevali v času razredne ure. Po pogovoru smo ugotovili, da je že 

velika večina učencev pred samim projektom sledila načelom 

zdravega življenjskega sloga, saj so prihajali v šolo peš. Razlog je 

zagotovo tudi ta, da smo mestna šola in večina učencev izhaja iz 

šolskega okoliša oziroma neposredne bližine šole. Ugotovili smo, da 

je ta način zelo koristen za naše zdravje in tudi prispeva k ohranjanju 

okolja. Posamezniki so našteli še avtobus, avtomobil, kolo, skiro. Na 

začetku aktivnosti »Gremo peš« smo z učenci preverili tudi njihovo 
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predznanje, ki se je nanašalo na znanje in razumevanje prometa. 

Učenci so s pomočjo miselnega vzorca pokazali, kaj vse že vedo o 

prometu.  

 

 
Slika 2: Kaj že vem o prometu? 

Vir: Lasten 

 
Slika 3: Plakat beleženja prihodov v šolo 

Vir: Splet 

 

V tednu mobilnosti smo se tako skupaj s kokoško Rozi podali na varno 

in trajnostno pot v šolo. Vsakodnevno smo beležili prihod v šolo na 

plakat, ki je bil izobešen na vidnem mestu v učilnici. Sprotno smo se 

pogovarjali o odločitvah in rešitvah. Učenci so glede na njihov način 

prihoda v šolo pridobili ustrezne kartice kokoške Rozi. Kartice so 

zbirali, se z njimi igrali ter si nemalokrat izmislili svoja pravila igre. 

Zelo radi so se ustavili tako pri razrednem kot tudi pri šolskem 

plakatu. Zanimal jih je napredek. Velika motivacija jim je bilo zlato 

jajce. V 4. c razredu smo bili glede prihodov v šolo na trajnostni način 

zelo uspešni. Uspelo nam je celo, da smo dobili »zlato jajce« kokoške 
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Rozi, kar pomeni, da smo vsi, vključno z učiteljico, prišli v šolo 

trajnostno.   

 

 
Slika 4: Dobili smo »zlato jajce« 

Vir: Lasten 

 

Učenci so med beleženjem prihodov v šolo nemalokrat izrazili željo, 

da bi prišli radi v šolo tudi s kolesom. Glede na to, da smo četrtošolci, 

nam je to dovoljeno le v spremstvu odrasle osebe. Kolesarski izpit 

namreč opravljajo učenci šele ob koncu 5. razreda. V razredu smo 

izvajali tudi druge aktivnosti, povezane s prometom in varnostjo. Pri 

likovni umetnosti smo se lotili tehnike svetlenja in temnenja. Naš 

motiv je bil »JAZ NA KOLESU«.  

 

 
Slika 5: Likovni izdelki učencev – Jaz na kolesu 

Vir: Lasten 

 

Pri razredni uri smo se igrali s kartami. Učenci so si s pomočjo kartic 

sami izmislili najrazličnejše igre. Pri pouku družbe smo realizirali učne 

ure na temo Varna pot v šolo. Pogovarjali smo se o varnih in manj 

varnih delih poti, s katerimi se srečujemo na naši šolski poti. Učenci 

so ubesedili, kje na njihovi poti v šolo so prometne točke, kjer se 

zaradi prometa ne počutijo varno. Svojo pot v šolo so tudi kartirali. 

Pogovarjali smo se o javnih površinah: kaj so javne površine, komu so 

namenjene in kaj lahko stori vsak posameznik, da bodo ostale lepe in 

urejene. Vsak učenec je narisal svojo javno površino in ob njej 

napisal, kako bo poskrbel oz. prispeval k njeni urejenosti. V okviru 

pouka naravoslovja in tehnike smo se učili in spoznavali različne vrste 

prometnih znakov za nevarnost, za prepovedi in omejitve ter znake 

za obvestila. Pogovarjali smo se o prometnih pravilih in spoznali 

prometno signalizacijo, ki jo moramo upoštevati kot udeleženci v 

prometu. V okviru eko dneva smo izvedli tehniški dan na temo 
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Prevozna sredstva. Učenci so iz odpadnih materialov izdelovali 

različna prevozna sredstva. Bili so zelo kreativni, ustvarjalni in nastalo 

je veliko čudovitih izdelkov. Prav tako smo organizirali različne 

športne aktivnosti, kjer smo se preizkusili v vožnji s kolesom, rolerji, 

skiroji (v okviru dodatnega športnega programa, športnega dneva). 

Med delom na daljavo (zaradi karantene Covid-19) so učenci pri 

likovni umetnosti ustvarjali s kokoško Rozi. 

 

  
Slika 6: Likovni izdelki učencev – Kokoška Rozi 

Vir: Lasten 

 

V avli šole so koordinatorice projekta Trajnostna mobilnost izobesile 

plakat, na katerem smo vodili stanje načina prihodov otrok celotne 

šole. Naloga razrednikov je bila, da koordinatoricam posredujemo 

podatke glede prihodov v šolo. Kot razredničarka sem spodbujala 

svoje učence, da se vsak dan odločijo za zdrav način prihoda v šolo. 

Koordinatoricam sem posredovala predloge učencev o izboljšanju 

varnosti šolskih poti. Učenci so med samim potekom naše aktivnosti 

ugotovili, da pa se na pot ne moremo vedno odpraviti z avtobusom, 

kolesom, vlakom. Ker je pot predolga, je niti ne moremo opraviti peš, 

s skirojem, kotalkami, rolko ali rolerji. Prišli smo do ugotovitve, da se 

na dolgo pot lahko s prijatelji odpravimo skupaj z istim avtomobilom. 

Takšnemu načinu prevoza pravimo skupna vožnja ali sopotništvo. In 

tudi tega se poslužujejo učenci naše šole. Sodelujoči, tako učitelji kot 

učenci, smo bili nad aktivnostjo izjemno zadovoljni, rezultati pa 

kažejo, da se je število učencev, ki so aktivno prišli v šolo povečalo za 

42 %. Kot šola smo posebno pozornost v času tedna mobilnosti 

namenili delom, ki še niso varni in kjer ni pločnika. To je označeno v 

naši kartografski karti šole. Tudi po tej poti hodi veliko otrok v šolo. 

Ugotovili smo, da načeloma imamo zelo dobro in varno urejene poti 

v šolo. Povsod so skoraj pločniki. Tudi semaforizirana križišča so v 

neposredni bližini šole. Prav tako kolesarske poti. O nevarni in 

neprimerni poti smo seznanili občino in gospoda župana. 

Koordinatorice šole so na občino poslale predloge za izboljšanje. Prav 

tako so poslale predlog za kolesarnico, ki bi bila pri naši šoli zelo 

primerna. Zaradi varnosti in vzdrževanja prevoznih sredstev smo 

predlagali, da se pred šolo uredi pokrita kolesarnica, saj bodo učenci 

zagotovo nato v še večji meri prihajali v šolo s svojimi prevoznimi 

sredstvi (Poročilo koordinatoric projekta). 

 

ZAKLJUČEK 

Menim, da je bil namen projekta Trajnostna mobilnost, torej 

ozavestiti učence in tudi njihove najbližje o pomenu hoje, 

kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju, 

dosežen. Učenci so v času projekta pridobili nova znanja. Prometne 

vsebine smo vključili tudi pri rednem pouku, tako pri pouku družbe, 
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naravoslovja in tehnike, kot tudi pri likovnem pouku. Zelo 

pomembno se mi zdi, da se v šoli veliko pogovarjamo o prometu, 

varnem vključevanju vanj, prometnih pravilih in o zdravem načinu 

prihajanja v šolo. Vse to med drugim pripomore, da otroci prihajajo 

v šolo na okolju prijazen način. Naš cilj je, da prispevamo k čistejšemu 

zraku, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju. Zastavljene naloge in 

aktivnosti v okviru projekta Trajnostna mobilnost so bile za otroke 

zelo motivacijsko naravnane, privlačne, igrive in tudi zelo poučne. 

Aktivnosti, kot so reševanje dnevnika in karte kokoške Rozi, so 

prinesle k večji motivaciji otrok za vključevanje v promet na 

trajnosten način. Veliko smo na tem področju naredili čez celo šolsko 

leto pri pouku, preko različnih vsebin in aktivnostih, ki so obvezna 

obravnava v učnem načrtu. Otroci so se radi igrali in radi izpolnjevali 

dnevnik ter plakat z načinom prihajanja v šolo. Prepričana sem, da bo 

znanje, ki so ga učenci usvojili v tem času prispevalo k temu, da se 

bodo zavedali, kako pomemben je zdrav način življenja, gibanje, 

telesne aktivnosti in skrb za okolje v katerem živimo. Z izvajanjem 

projekta smo naredili velik poudarek na odgovornem vedenju in 

ravnanju v prometu ter na vlogi prometa v današnjem svetu. 

Pomembno je, da pomagamo v sodelovanju s starši oblikovati 

odgovorne pešce in kolesarje, ki skrbijo za svojo varnost in varnost 

drugih. Učitelji lahko spodbujamo učence k aktivnemu prihajanju v 

šolo, toda največ bomo učitelji in starši naredili s svojim zgledom. Kot 

pravi znan pregovor, najboljša vzgoja je vzgled.  
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Povzetek: V glasbeno izobraževalnem kontekstu je negovanje in 

spodbujanje otrokove glasbene ustvarjalnosti vse pogosteje 

obravnavana tema. V priročniku h kurikulu za vrtce je glasbena vzgoja 

dobila svoj razdelek v področju umetnosti. Eno izmed glavnih 

glasbenih področij je glasbeno izvajanje, ki zavzema petje pesmi in 

igranje na glasbila. V prispevku se bom posvetila predvsem 

slednjemu v povezavi z glasbenimi sposobnostmi in spretnostmi. 

Glasba ima velik pomen na razvoj možganov v obdobju otroštva, zato 

je še toliko bolj pomembno, da jo vključujemo v vrtčevski vsakdan. 

Prispevek ponuja nekaj glasbenih dejavnosti, ki sem jih izvedla s štiri 

do šest let starimi otroki. Izvajanje glasbe v orkestrski obliki ni 

enostavno, zato se moramo vzgojitelji zavedati pomena dejavnosti za 

otrokov razvoj bolj, kot končnega izdelka ali rezultata. Ne glede na 

napisano v kurikulu lahko iz lastnih izkušenj potrdim, da je končni 

izdelek veliko zadovoljstvo in ponos otrok in vzgojitelja. 

  

Ključne besede: otroci, glasbene dejavnosti, igranje na glasbila, 

orkester, ustvarjanje v in ob glasbi, glasbene spretnosti in 

sposobnosti 

Abstract: Nurturing and encouraging children’s musical creativity is 

becoming an increasingly important topic of discussion in the context 

of musical education. Musical education has also received its own 

section within the field of arts in the preschool curriculum manual. 

One of the main music areas is music performance which entails 

singing songs and playing instruments. This article will mainly focus 

on the latter in connection to music skills. Music has a significant 

impact on the cerebral development of a child. This makes 

incorporating musical education in everyday preschool activities 

even more pertinent. The article will provide several music activities 

which I have conducted with the children between the ages of four 

and six. Playing music in an orchestra is not easy. Therefore, 

preschool teachers ought to focus more on the activity itself and its 

impact on the children’s developmental aspects rather than solely on 

its result. Regardless of what it says in the curriculum, my own 

experience confirms that both children and preschool teachers find 

great satisfaction and pride in these music activities. 

 

Keywords: children, music activities, playing instruments, orchestra, 

creativity in making music and through exposure to music, music 

skills  
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UVOD 

Glasbene dejavnosti v vrtcu sem začela redno izvajati že pred 

desetletjem, ko smo v sklopu obogatitvenih dejavnosti za otroke 

pripravili različne oblike dejavnosti npr. (pravljično urico, likovne 

delavnice, otroški zborček, glasbene delavnice). Glasba mi je osebno 

zelo blizu. Pri svojem delu z otroki sem jo vnašala v vse starostne 

skupine. V prvem starostnem obdobju veliko poslušanja in 

prepevanja ter spoznavanja raznih zvočil, v drugem starostnem 

obdobju pa sem se poglobila v izvajanje glasbe. Opazila sem, da se 

večina vzgojiteljic tega področja ne loteva prav pogosto, izjema je 

igranje na razna zvočila, ropotulje in glasbila, ki jih izdelamo sami. 

Igranje na Orffova glasbila pa so prej redkost kot stalnica in nekaj 

običajnega v predšolskem obdobju. Ker mi je zvok Orffovih glasbil 

zelo všeč, smo z otroki zares velikokrat poslušali Pleši pajacek, pleši 

od Voglarjeve. Zeleni repertoar predšolske vzgoje, kljub vsej ponudbi 

novih del za otroke menim, da še vedno med najboljšimi. Znanja in 

nove ideje pa sem pridobivala na raznih izobraževanjih z glasbene 

vzgoje predšolskih otrok. Ne smemo prezreti teoretičnih spoznanj, 

ciljev in raziskav s področja glasbe v predšolskem obdobju, ki so 

temelj za praktično delo. 

 

Glasba človeka oblikuje in plemeniti, osrečuje, razvija ljubezen ne 

samo do lepega, temveč tudi do skupnosti. (Beethoven) 

 

 

Glasba in psihosocialni razvoj 

Zagovorniki povezanosti glasbe in otrokovega celostnega razvoja so 

že od nekdaj prepričani, da nas aktivnosti na glasbenih področjih in 

glasbeno spodbudno družinsko okolje naredijo bolj mnogostranske. 

Njihovo prepričanje potrjujejo znanstvene raziskave s pedagoške, 

psihološke in nevrološke znanosti o vplivu glasbe in glasbenih 

aktivnost na otrokov razvoj pri nas in na tujem (Kopačin, 2016). Pri 

pouku glasbene umetnosti, učenju igranja na inštrument ali 

sodelovanju v drugih glasbenih dejavnostih z izbrano glasbo 

namerno izzovemo in vodimo raznovrstne psihološke procese, ki 

delujejo kot močna motivacijska sredstva, ki spodbujajo in 

intenzivirajo učenčeve dejavnosti ne samo na glasbenem, ampak tudi 

na drugih področjih, tudi na psihosocialnih. Znanstveni izsledki 

raziskav potrjujejo pomembno povezanost glasbe, glasbenih 

dejavnosti in glasbenega okolja s celostnim otrokovim razvojem in 

njegovo osebnostjo (Kopačin, 2016 po Campbell, 2004; Čebulc, 2009; 

Černetič, 2004; Denac, 2002; Habe, 2006; Günther, 1998; Kopačin, 

2011; Sicherl-Kafol, 2001; Slosar, 2002). Slosar (1995) ugotavlja, da je 

aktivno sodelovanje pri glasbenih dejavnostih, prizadevanja pri 

učenju igranja na inštrument, kakovosten glasbeni pouk in glasbi 

naklonjeno okolje pomembno povezano z razvojem otrokove 

čustvene stabilnosti, ustvarjalnosti, socialnosti, 

ekstra/introvertiranosti, psihomotorike, zbranosti in usmerjene 

pozornosti, motivacije, samozavesti in samopodobe, uspešnosti 

učenja, inteligentnosti in logičnega mišljenja. Z usvajanjem vrednot 
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glasbene kulture in delovnih navad  pri skupinskih ali individualnih 

glasbenih aktivnostih si otroci oblikujejo raven glasbene in splošne 

kulture, ki pomembno sooblikujejo psihosocialni razvoj (Kopačin, 

2016 po Oblak, 1995). Erik Erikson (1968), predstavnik psihosocialne 

teorije otrokovega razvoja, izhaja v svojem konceptu razlage 

otrokovega psihičnega razvoja iz Freudove psihoanalitične 

koncepcije. Po njegovem mora otrok tudi na glasbenem področju 

dobiti zaupanje vase. Če bo zaupal v svoje glasbene sposobnosti, jih 

bo voljan tudi razvijati in se aktivno vključevati v glasbene dejavnosti. 

Glasba mora pomeniti otroku sredstvo zadovoljstva in potrjevanja. 

Naloga okolja (starši, vrtec, šola) je, da spodbuja otrokovo naravno 

nagnjenje do glasbe in ga usmerja, pri tem pa mora upoštevati 

estetske (izvajanje, poslušanje izbranih skladb) in moralne kriterije 

(odnos do glasbe, spoštovanje glasbenega izražanja drugih, odnos do 

glasbil). Po humanističnem pojmovanju je otrokova osebnost po 

naravi pozitivna (Kopačin, 2016). Maslow (1962) je mnenja, da si 

otrok z umetnostjo pridobi najgloblje izkušnje, zato je predlagal, da 

bi morala biti umetnostna vzgoja temelj učenja. Po njegovem mnenju 

glasba najbolj prispeva k procesu osebnostne rasti, zato bi morala 

imeti osrednje mesto v humanistično zastavljenem vzgojno-

izobraževalnem procesu. Klasični glasbi velikih mojstrov pripisuje 

izredno moč, ki lahko ustvari vizije »drugih svetov ali drugih nivojev 

življenja« (Kopačin, 2016). S to trditvijo pa se ukvarja in raziskuje 

znanost, medicina in umetnost tudi danes. Raziskave nam 

dokazujejo, da ima glasba integrativno razsežnost, saj poleg 

glasbenega razvoja spodbuja napredovanje na celostnem (afektivno-

socialnem, psihomotoričnem in kognitivnem) področju (Sicherl  

Kafol, 2001, str. 67). 

 

Glasbeno nadarjeni 

 Sutherland (2015) v Nadarjeni v zgodnjem otroštvu, nas opozori na 

glasbeno nadarjene, ki jih je treba ustrezno spodbujati in omogočati 

razvoj, vendar svari, da bi lahko zgodnje osredinjenje zgolj na 

glasbene sposobnosti škodovalo otrokovemu celovitemu razvoju. 

Vzgojiteljica se mora zavedati, da morda nekateri otroci doslej niso 

imeli priložnosti za glasbeni razvoj, zato je prav, da imajo vsi otroci 

(ne le tisti, ki jih je prepoznala kot glasbeno nadarjene) v skupini 

dovolj priložnosti za poslušanje in ustvarjanje glasbe, da raziskujejo 

in ustvarjajo glasbo z glasbili in s svojimi glasovi. Dejavnosti na 

področju glasbe v predšolskem obdobju so petje, spoznavanje glasbil 

in proizvajanje zvokov ter poslušanje glasbe. Pri teh dejavnostih 

moramo biti pozorni na odziv, skušamo ustvariti vzdušje, ko je odziv 

zaželen, spodbujen in opažen. Odziv na glasbo je lahko gibalni (ziblje 

se v taktu glasbe), čustven (ob poslušanju pokaže veselje, 

navdušenje), ustvarjalen (odziva se z improviziranimi glasbili, 

spreminja tempo …). Za glasbeno raziskovanje in ustvarjalnost so 

nujni pripomočki, od posnetkov in glasbil do različnih, tudi 

neobičajnih predmetov (npr. lonci) za proizvajanje zvokov. 

Pomembno je tudi, da imajo vsi otroci dovolj priložnosti za spontano 

petje, ki lahko spremlja različne druge dejavnosti. Otroke 
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spodbujamo, da koga drugega (otroke ali odrasle) naučijo novo 

pesmico, spodbujamo tudi izmišljanje novih pesmic (petje znanih 

besedil, spreminjanje melodije za znana pevska besedila). 

Spodbujamo jih, da v okolju iščejo predmete, ki jih lahko uporabijo 

kot glasbila; igra na glasbilo je lahko odziv na gibanje, lahko pa je šele 

spodbuda za bolj ali manj organizirano gibanje. Pomembno je, da ima 

vzgojitelj na razpolago dovolj primerov čim bolj različne glasbe 

(različni slogi), ki jo lahko tudi poljubno kombinira in tako ustvarja 

priložnosti, ki spodbujajo domišljijo, raziskovanje in razumevanje 

glasbe. 

 

Glasbeni spomin 

Glasbeni spomin Informacij po večini ne pomnimo z besedami, 

temveč so spomini pojmovne narave. Tudi glasbo je mogoče do neke 

stopnje dojemati pojmovno. Že Moatsova je leta 1984 ugotovila, da 

se otroci lažje naučijo melodijo, če imajo poleg še besedilo. Spomin 

za glasbene dejavnosti se nanaša na kakovost, moč, dolžino tona, 

tonske vrste in tonske komplekse. Delimo ga na akustični, vizualni, 

motorični in emocionalni spomin. Tudi tempo, melodija in harmonija 

služijo kot prenašalci semantične vsebine, kar pomaga spominu. To 

je vzrok, zakaj si lažje zapomnimo besedilo skladbe kot pa pogovor. 

Glasba z zvokom, metriko in vsebovano čustveno vsebino aktivira 

sistem pozornosti in multiplih spominskih poti. Poslušanje glasbe je 

povezano s kodiranjem v epizodični spomin, igranje glasbila pa je 

povezano s proceduralnim spominom (Rape, 2013 po Michel, 1997, 

de la Motte Haber, 1990, Habe, 2005). 

 

Razvijanje glasbene občutljivosti in glasbenih sposobnosti 

Ena izmed osnovnih nalog predšolske vzgoje je razvijanje glasbene 

občutljivosti. Razvijamo jo s poslušanjem, reproduciranjem, 

poustvarjanjem in ustvarjanjem glasbenih vsebin. Glasbene 

sposobnosti se pri enako starih otrocih pokažejo različno, pri enih 

prej, pri drugih pozneje. To od vzgojitelja zahteva individualni pristop 

za pripravo sredstev in vsebin, ki bodo primerne za vse otroke in za 

vsakega otroka v skupini posebej. Za razvoj glasbenih sposobnosti so 

odločilni predšolsko obdobje in prva leta osnovne šole. Da se 

glasbene dispozicije razvijejo v sposobnosti, je potrebna otrokova 

dejavnost v spodbudnem okolju. Pri glasbenem razvoju gre za razvoj 

elementarnih glasbenih sposobnosti (melodični, ritmični posluh) in 

razvoj sposobnosti višjega reda (harmonični posluh, analitično 

poslušanje, sposobnost estetskega oblikovanja in vrednotenja). V 

predšolskem obdobju se začne šele formirati melodični posluh, zato 

je opaziti njegovo nerazvitost. Izraža se v zapomnitvi, zaznavanju 

melodične linije, prepoznavanju in reprodukciji melodike. Prav ta je 

v predšolskem obdobju najšibkeje razvita. Nerazvitost melodičnega 

posluha jemljemo kot normalno razvojno značilnost in otrok s slabše 

razvitim melodičnim posluhom ne podcenjujemo. Otroci se z ritmom 

redno srečujejo skozi vse stopnje vzgojno-izobraževalnega procesa- 

v vrtcu pri različnih dejavnostih (gibanje, jezi, umetnost …) Učenje in 
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izvajanje ritma pozitivno vplivata tako na razvoj otrokovih glasbenih 

dispozicij, glasbenega spomina, kot tudi motorične spretnosti, 

koordinacijo, koncentracijo otroka (Strajnar, 2020, str. 5). Otrok se 

med 5. in 6. letom starosti približa ritmični, intervalni in tonalni 

točnosti; viden je napredek v sposobnosti vzdrževanja ritma; manj je 

napak v ritmu kot v melodiji; otrokove sposobnosti petja, ohranjanja 

ritma še niso dokončane, vendar se začnejo pospešeno razvijati v tem 

obdobju; črke so za otroka zvok, števila pa ritem in vzorec; 

učinkoviteje usklajuje melodijo z besedilom (Rape, 2013).  

 

Poslušanje glasbe 

Velik pomen pri glasbenem izvajanju ima tudi poslušanje glasbe. 

Sledila sem ciljem: spodbujati veselje in ugodno počutje ob 

poslušanju glasbe; poglabljati željo po poslušanju glasbe; otroke 

čustveno razgibati, vplivati na njihovo čustveno občutljivost; razvijati 

sposobnost pozornega poslušanja in postopoma razvijati osnove 

estetskega glasbenega okusa (Denac, 2001, str. 114). Poslušanje 

glasbe v sklopu glasbenih dejavnosti ni le zvočna kulisa. Otroci so se 

seznanjali z različnimi glasbenimi zvrstmi, se seznanili z glasbenim 

besednjakom (npr. pevec, solist, zbor, orkester, dirigent, glasbena 

skupina). V vrtec sem povabila različne glasbene izvajalce. Tako so se 

otroci v živo seznanili z ljudskimi pevci in pevkami, ljudskimi godci, 

godalno-pihalnim sestavom, narodno zabavnim ansamblom. Pri 

omenjeni dejavnosti sem si pomagala s spletnimi viri, kot so razni 

posnetki koncertov v izvedbi simfoničnih orkestrov z izvajanjem 

klasične glasbe, kjer se otroci seznanijo s koncertno obliko izvajanja 

glasbe. Redno sem sodelovala tudi s kolegico v osnovni šoli, ki nas je 

večkrat povabila k poslušanju njihovega Orffovega orkestra in 

orkestra flavtic. Prav poslušanje in pridobivanje glasbene širine je 

pripomoglo k našemu nadaljnjemu glasbenemu ustvarjanju. 

 

Od glasbil do orkestra 

Preden želimo, da otroci določene glasbene vsebine na glasbila 

reproducirajo ali poustvarjajo, jim moramo zagotoviti dovolj časa za 

eksperimentiranje s toni, šumi oz. ustvarjalno igro. Osnovna prvina 

glasbe je zvok, ki pomeni spodbudo za glasbeno ustvarjanje na 

glasbila (Denac, 2001, str. 113). Veselje do muziciranja spodbujamo 

z ustreznimi temami, kjer otroci spontano ustvarjajo zvočne slike. Z 

izbiro različnih glasbil omogočamo, da majhen otrok ponazarja 

razlike v glasbenem izražanju in si razvija občutljivost za zvoke 

(Denac, 2001). 

 

 
Slika 1: Intonacijski zvončki, bobni in ksilofon 

Vir: Lasten 
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Otroci lahko igrajo na lastna glasbila oz. telesna tolkala, ki imajo 

mednarodno uveljavljen izraz Body Percussion. Z uporabo svojega 

telesa tvorimo različno zveneče udarce (plosk, tlesk, udarjanje po 

stegnih, prsih, z nogo ob tla….), ki tvorijo osnovo za izvajanje številnih 

aktivnosti in ritmičnih spremljav. Z uporabo govora in petja pa lahko 

omenjene dejavnosti še nadgradimo (Strajnar, 2020, str. 7). Osebno 

sem se udeležila treh delavnic poprej omenjenega avtorja, ki me je 

navdušil s sodobnimi pristopi in tehnikami. Igranje na lastne 

inštrumente sem redno vnašala v glasbene delavnice in tudi v dnevno 

rutino. V živahnih radovednih skupinah otrok, včasih zmanjka idej, 

kako brez velikega napora pridobiti njihovo pozornost in prav različni 

ritmični vzorci udarjanja, ploskanja so mi bili v pomoč in olajšanje. 

Otroci sprva ritmične motive ponavljajo za vzgojiteljem, hitro si jih 

izmislijo sami, še bolj zabavno pa je z ritmom spremljati izštevanke, 

uganke, banse,… Ravno tako, me je prof. Strajnar navdušil za igranje 

na zvočne cevi, ki jih v času mojega šolanja še nismo poznali. Zapisal 

je priročno pripravljeno gradivo, ki ponuja veliko možnosti za 

ustvarjanje s glasbenimi cevmi. Za boljši učinek in zvok, za izvedbo in 

igranje potrebujemo velik pentatonični komplet zvočnih oz. 

glasbenih cevi. V glasbenih trgovinah prodajajo tudi knjigo otroških 

ljudskih pesmi v barvnih notah za boomwhackers oz. zvočne palice. 

Tako pripravljen notni zapis vzgojitelju olajša delo in pomaga k 

melodični pravilnosti učenja igranja novih pesmi. 

 

Ko otroku glasbilo prvič predstavimo, ga mora dobro slišati, videti, 

preizkusiti, kako se nanj igra, in spoznati ime. Z igranjem na ritmična 

in melodična glasbila otrokom omogočamo: razvijanje drobne 

motorike (natančnost, skladnost, zanesljivost); posnemanje pravilne 

izvajalske tehnike; uvajanje v skupinsko muziciranje; poglabljanje 

posluhov (melodični in ritmični posluh) (Denac, 2001, str. 112). 

 

 
Slika 2: Električni klavir, zvočne palice boomwhackers, alt ksilofon 

Vir: Lasten 

 

Otrokom moramo sprva omogočiti samostojno izbiro instrumenta, 

pesmi in način  spremljanja. Kot navaja Denac (2001) mora vzgojitelj 

z različnimi igrami otroke seznaniti s prepoznavo instrumentov po 

zvoku, poimenovanju glasbil po slišanem zaporedju. Glede na 

sposobnost otrok izbiramo in prilagajamo motive. Ritmični motivi 

morajo biti sklenjeni in naj ne obsegajo manj kot štiri in več kot osem 

dob. Pri reproduciranju motivov mora vzgojitelj paziti na izbiro 

glasbil, ki jih ponudi otrokom. Nekatera besedila nam ponujajo 

možnost naraščanja in pojemanja v glasnosti, kjer lahko z glasbili 

sledimo jezikovni dinamiki in možnosti pohitevanja v hitrosti (npr. 

Vetrič veter in Pesem o lisici (Voglar, 1993)). Pri igranju na Orffov 
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instrumentarij sem upoštevala razvijanje vseh spretnostnih vaj, ki so 

pogoj za izvajanje glasbe. Razvijanje spretnosti (motorika rok in 

prstov), koordinacije (rok in nog), zvočnosti, ritma in melodike. 

Delovanje orkestra zahteva individualni pristop, delo v majnih 

skupinah in veliko vstrajnosti. Kot sem že omenila v teoriji, da imajo 

otroci različno razvite glasbene sposobnosti, se to pokaže tudi v 

praksi. Sposobnost otrok si pomagamo prepoznati na zabaven način, 

z raznimi glasbeno didaktičnimi igrami in reproduciranjem. Zelo 

pomembno je, da sem jaz, kot vzgojiteljica in dirigent otrokom 

predstavila, da je vsako glasbilo v orkestru zelo pomembno, tako 

nihče od otrok nikoli ni dobil občutke manj vrednosti.  Pri glasbenem 

izvajanju cele skupine sem izbirala enaka ali podobna glasbila, pri 

izvajanju na orffova glasbila smo delovali v manjših skupinah. Orffova 

glasbila sem prilagodila. Odstranila sem odvečne ploščice 

(metalofon, ksilofon) ali pa jih označila z barvami. Resonatorje sem 

izbrala glede na tonaliteto pesmi, pozoren moraš biti tudi na izbiro 

ustreznih udarjalk. Seveda pa je pomembno, da pri glasbanem 

izvajanju izberemo enostavne, otrokom dobro znane skladbice. 

 

Izvajali smo Kuža pazi (J. Bitenc), Marko skače (ljudska) in Dva psa (M. 

Voglar). Z orffovim orkestrom smo se predstavili na večih prireditvah 

znotraj enote predstavili stršem, starim staršem, otrokom  

vzgojiteljicam, ravnateljici v vrtcu in učencem iz šole. Z drugo 

generacijo otrok, pa smo s kolegicama Matejo Vuk in Natalijo Lukman 

nastopali na javni prireditvi ob 70. obletnici našega vrtca, kjer smo se 

predstavili z igranjem na zvočne palice in tolkala. 

 

 
Slika 3: Orffov orkester 

Vir: Lasten 

 

  
Slika 4: Nastop ob 70-letnici vrtca 

Vir: Domzalec.si 

 

ZAKLJUČEK 

Glasba, ritem, melodika je postala vsakodnevna rutina mojega dela z 

otroki. Jutranji krog smo začenjali z raznimi ritmičnimi vzorci, 

ploskanjem in udarjanjem na lastne inštrumente. Glasba je bila 

pomoč za sprostitev in umirjanje. Doseženi so bili zastavljeni cilji s 

kurikularnega področja. Otroci so zelo napredovali pri razvijanju 

ritmičnega in melodičnega posluha, pri razvijanju ročnih spretnosti 
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pri rokovanju z inštrumenti. Izboljšala se je koordinacija, pozornost 

ter glasbena širina, poznavanja besedišča, glasbene abecede, 

inštrumentov in glasbenih zvrsti. V veliko veselje mi je bilo, da so 

glasbo vzljubili, ustvarjanje jih je sproščalo, pri bolj zahtevnem delu 

pa so kazali izredno zanimanje in interes do glasbenega 

reproduciranja in poustvarjanja. Otroci so postali samozavestni in so 

z veseljem nastopali in pokazali svoje glasbene sposobnosti in znanje. 

Prispevek zaključujem z mislijo, da kljub temu, da glavni cilj glasbenih 

dejavnosti ni končni rezultat, pa se prav tega otroci in vzgojitelji s 

ponosom razveselimo. 
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Povzetek: Kjer so nesoglasja ali dobro delo, je potrebna komunikacija 

v timu. V vrtcu poznamo tim vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, ki 

delujeta v interakciji in delo koordinirata, da bi dosegla določene 

skupne cilje. Članek raziskuje pomen sodelovanja, načrtovanja, tesne 

povezanosti, neovirane komunikacije in iskrene izmenjave mnenj. 

Vse to je pomembno, da tim v vrtcu dobro sodeluje in uspešno vodi 

skupino. Za izpolnitev določenih ciljev je pomembno medsebojno 

dopolnjevanje (sinergija) in medsebojno sodelovanje (soodvisnost). 

Zelo pomembno je, da se med seboj strokvna delavca razumeta, saj 

s svojim pozitivnim odnosom tudi pozitivno delujeta na celotno 

skupino.  

 

Ključne besede: komunikacija, tim, sodelovanje, dopolnjevanje  

 

Abstract: Communication in a team is essential, no matterif there are 

disagreements or harmonious relationships. A kindergarten team 

consists of a kindergarten teacher and his assistant, who interact and 

coordinate their work to accomplish specific common goals. The 

article examines the importance of cooperation, planning, tight 

connection, unimpeded communicationand an honest exchange of 

opinions.  All these help the kindergarten team effectively cooperate 

and successfully lead their group. To reach specific goals mutual 

complementation (synergy) and mutual cooperation 

(codependency) are vital. It is of great importance that the members 

of the team get on well with each other, as their positive relationship 

positively impacts the whole of the group. 

 

Keywords: communication, team, cooperation, complementation 
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UVOD 

Ljudje smo družabna bitja, nekateri se radi zadržujemo v družbi, 

nekateri so radi bolj v samoti. A prav vsi moramo med seboj 

komunicirati, prav povsod, kamor se odpraviš. Naj bo to doma, v 

službi ali v družbi. Ker je naša služba, tudi naše poslanstvo, mora biti 

naša komunikacija ustrezna in primerna za naše delovno mesto, saj 

imamo stik z različnimi generacijami, s katerimi komuniciramo. Če se 

osredotočimo na komunikacijo v službi in si postavimo nekaj 

vprašanj: Rad/a odhajaš na delovno mesto? Ali ti je vsak dan težje? 

Komaj čakaš, da zopet srečaš sodelavce/ke? Ali se jim v najdaljšem 

možnem loku izogneš? Najdeš skupne točke s sodelavci? Ali iščeš 

buciko v kupu sena? Toliko vprašanj, ki si jih lahko postaviš prav 

povsod. Na vsa ta vprašanja pa se najdejo odgovori, kakšno je naše 

počutje na delovnem mestu. Predvsem je v naši službi pomembno, 

kako sodelujemo v timu (vzgojitelj–pomočnik vzgojitelja). 

 

Vzpostavljanje osebnega stika 

Kako sploh pristopiti? Pomemben je trenutek prisotnosti, biti tu in 

zdaj. Ob srečanjih se lahko sami odločimo, kako bomo pristopili. 

Bomo ljudi poslušali ali ne. Lahko pa našo pozornost pritegne čisto 

nekaj drugega. (Čačinovič Vogrinčič idr., 2019, str. 67). Veliko je 

odvisno od naše začetne vzgoje, našega karakterja in našega 

zanimanja za odnose. Če smo konfliktna oseba, moramo biti ob prvih 

stikih zavestno usmerjeni k pozitivnosti in dobremu sodelovanju. V 

kolikor s samim spoznavanjem novih ljudi ni težav, potem lahko vse 

deluje spontano. Ob stikih je pomembno, kako se obnašamo, tak 

odziv dobimo tudi nazaj. A je seveda vse odvisno tudi od karatkterja 

sogovornika. »Raziskovalci so ugotovili (npr. z analizami 

upočasnejenih video posnetkov interakcij), da ljudje ne moremo, da 

ne bi zrcalili drug drugega, da se nezavedno stalno usklajujemo z držo 

drugega, gibi, načinom in ritmom govora, z vitalnostjo oz. intenziteto 

drugega, s tem, ali je drugi bolj živahen ali bolj umirjen itn. Drugi 

neprestano odzvanjajo v nas in mi v drugih. Tako med nami 

neprestano nastaja intersubjektivnost, medosebni prostor, 

intersujektivna matrika. Lahko razberemo, kaj drugi nameravajo, in v 

svojih telesih lahko čutimo, kaj čutijo drugi.« (Čačinovič Vogrinčič idr., 

2019, str. 67). Pomembna tako verbalna kot tudi sama neverbalna 

komunikacija. Komunikacija je najpomembnejša človekova veščina, 

dobra komunikacija pa osnova učinkovitega timskega dela. Treba jo 

je razumeti in nato najti ključ do medosebne komunikacije. 

Komunikacija je lahko konstruktivna – gradimo odnose v timu; ali pa 

je destruktivna – ki ruši odnose v timu. Dobra komunikacija je osnova 

učinkovitega timskega dela. Za dobro komunikacijo je odgovoren 

vsak član tima in zato je pomembno, da imajo enak pogled na to, 

kakšna je sploh dobra komunikacija (Polak, 2007, str. 58). 

      

Neverbalna komunikacija 

Nad samo neverbalno komunikacijo oz. govorico telesa nimamo 

vedno nadzora. Ob trenutkih odreagiramo tako, kot se počutimo v 

tistem trenutku. Samo dejstvo je, da brez uporabe neverbalne 
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komunikacije bi bilo sporazumevanje med ljudmi mnogo bolj revno, 

verbalni izraz bi bil enoličen skupek zlogov in besed. Večkrat je 

neverbalna komunikacija močnejše sredstvo sporočanja, je 

neposredna, ter jasneje in ostreje izpostavi določene pojave in 

značilnosti. Sama neverbalna komunikacija je manj pod našim 

nadzorom in tako bolj odprto govori o nas in pojavih, ki jih želimo 

izraziti (Mauer, 2007, str. 17). 

 

Verbalna komunikacija 

»Verbalna komunikacija predstavlja govorno-jezikovno vedenje 

udeležencev in pri njej uporabljamo govor, pisano besedo in besedne 

zveze. Udejanja se preko štirih komunikacijskih dejavnosti: 

poslušanja, branja, pisanja in govorjenja« (Mauer, 2007, str. 16). 

Govorna komunikacija zajema nagovore, formalizirane pogovore 

med dvema ali več osebami. Poznamo pozitivne učinke komunikacije 

kot so hitrost, povratna informacija in komunikacija z večimi ljudmi 

hkrati. Če sporočilo prenaša več oseb hkrati in pri tem prenašanju 

sodeluje več ljudi, večja je možnost, da pride do neskladnosti 

podatkov, to je zagotovo negativna stran verbalne komunikacije. 

Izgovorjeno sporočilo dobi ob ustrezni neverbalni spremljavi svoj 

smisel, pomen, vpliv, moč, kajti moč izgovorjenega sporočila izvira iz 

neverbalne komunikacije.  

 

 

 

Motivacija za timsko delo 

Motivacija za timsko delo (Polak, 2007, str. 21), pravi, da je osnovni 

vir za motivacijo potreba po varnosti, ki naj bi v timu zagotavljala 

spoštovanje pravil, sicer se lahko pokaže negotovost ali ogroženost 

enega izmed članov tima. Naslednja je potreba po sprejetosti, ki 

omogoča posameznikom biti to, kar si. Je prosto izražanje strahu, 

razočaranja in negotovosti, ne da bi se bal, da bo odklonjen ali 

zasmehovan. Občutek sprejetosti je pomemben za soočanje s 

problemi in konflikti, ki spremljajo timsko delo. Ob nezadovoljeni 

potrebi se član lahko počuti zavrnjenega. Potreba po potrditvi in 

priznanju, je potreba po cenjenju samega sebe, po tem, da zaupamo 

vase, v svoje zmožnosti in neodvisnost. S tem krepimo občutke 

samozaupanja, lastne vrednosti, moči, sposobnosti ter lastne koristi. 

Če občutki niso zadovoljeni, se posameznik počuti manjvrednega ali 

nemočnega. Potreba po samoaktualizaciji je potreba najvišjega reda, 

ki usmerja človeka, da postane tisto, za kar obstajajo možnosti.  

 

Pomembni medosebni procesi v timu pa so predvsem skriti v 

komunikaciji, procesu odločanja, obvladovanju konfliktov in v samem 

procesu povezanosti tima ali skupine. Sama uspešnost tima je 

odvisna od miselnih, vedenjskih kot prav tako čustvenih medsebojnih 

vplivov med člani tima. Na predšolskem področju najpogosteje 

srečamo usmerjene time. To je tim vzgojitelja in pomočnika 

vzgojitelja, kjer naj bi bili vlogi enakovredno in usklajeno prepleteni, 

kjer se timsko načrtuje, izvaja in evalvira, ter strokovno in osebno 
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vplivata drug na drugega. Pomembno je, da so člani tima v razvijanju 

svojih vlog dovolj prilgodljivi in samoobvladani, imajo motivacijo. 

Člani tima prevzemajo znotraj tima določene naloge oziroma vloge. 

Na področju predšolske vzgoje so te vloge formalne, povezane z 

vnaprej opredeljenimi zadoložitvami, ki temeljijo na strokovnih 

kompetencah poklicnega profila posameznega člana tima. Za samo 

motivacijo dela bi se našlo še ogromno motivacijskih načinov, kot 

pravi Polakova (Polak, 2012, str. 26–27). Kot je zapisala Polak (2012, 

str. 22.): »Oblikovanje tima je zahteven in dolgotrajen proces, saj na 

potek in učinkovitost timskega dela vplivajo različni sklopi 

dejavnikov. Smiselno je, da se vodstvo vrtca tega jasno zaveda in da 

time posameznih oddelkov oblikuje z namenom večje učinkovitosti 

timskega dela, nikakor pa ne z uveljavljanjem lastne »moči« sli celo 

nasprotovanja željam zaposlenih.« Kurikulum za vrtce (1999, str. 8) v 

ospredje postavlja vlogo  odraslih, torej vseh  strokovnih delavcev. 

Včasih je veljalo, da se v vrtcih le pazi na otroke, v tem času pa skupaj 

v timu sodelujemo in za njih pripravljamo različne dejavnosti. 

Pomembno je, da skupaj načrtujemo in izvajajamo dejavnosti,  za kar 

pa je potrebno sodelovanje med strokovnimi delavci.  

 

Kako bo naša komunikacija v timu uspešna?   

Odprta in iskrena komunikacija je osnovno orodje za dobro 

sporazumevanje v timu. Komunikacija poteka večinoma glede 

načrtovanja in evalvacije, pogosto pa tudi med izvajanjem 

pedagoškega dela. Komunikacija odraža dogajanje v timu, omogoča 

izmenjavo primernih informacij med timom in okoljem ter tudi 

zagotavlja povratne informacije o njihovem delu (Polak, 2012, str. 

30). Člani tima komunicirajo verbalno in neverbalno; trudimo se, da 

izgovorjeno sporočilo dobi ob ustrezni neverbalni spremljavi svoj 

smisel, pomen in moč. Moč izgovorjenega sporočila izvira iz 

neverbalene komunikacije. Kadar verbalna in neverbalna 

komunikacija nista usklajeni, prej verjamemo neverbalni 

komunikaciji. Tudi nekomuniciranje v timu ima močan čustven naboj, 

medtem pa vpliva tudi na otroke v skupini. Če imamo dobro 

komunikacijo, si lahko v timu naredimo sproščeno vzdušje. Že ob 

samem vstopu v vrtec/igralnico prepoznamo, kako se naš/a 

sodelavec/ka počuti tisti dan. To pomeni, da prepoznamo njegovo 

neverbalno komunikacijo in da vemo, kako ob takem trenutku 

ukrepati, da bo dan za oba boljši. Vsak od nas kdaj potrebuje čas zase, 

tako je tudi prav. Treba je nakazati, kdaj je to, v nasprotnem primeru 

pa ugotoviti, kdaj ga potrebuje nekdo drug. Ob težjih trenutkih in 

trenutkih stiske je vseeno treba ponuditi pomoč. Če je ne sprejme, 

bomo vse to hitro ugotovili. Mogoče le en objem spremeni celotno 

situacijo. Tudi solze niso prepovedane, četudi pokažejo stisko, a 

vseeno olajšajo dušo. V našem službenem okolju je prav, da se 

pogovarjamo, sodelujemo in si izmenjamo izkušnje. Ko ljudi že 

poznaš, veš, kako in s kom komuniciraš, na kakšen način, kaj mu lahko 

rečeš in kako bo to sprejel. Včasih kdo od sogovornikov kaj drugače 

razume, dobro je, da se ob tem razčisti, kaj je kdo mislil, da odnosi 

ostanejo normalni.  
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Slika 1: Kako bomo prepoznali učinkovit neučinkovit tim 

Vir: Polak, 2007, str. 83–85 

 

Uspešnost tima 

Za uspešno in učinkovito delo v timu so potrebna določena pravila. 

Le-ta se oblikujejo na več načinov. Večina timov se drži pravil sama 

od sebe, ker obstaja soglasje, da se je pravil potrebno držati. 

Nespoštovanje dogovora vodi do slabe volje oz. slabe klime v 

oddelku. Glavna funkcija pravil je vzpostavljanje osnovnega reda; 

omogočanje predvidevanja in usklajevanja različnih mnenj 

posameznikov. Za potrebe spretnosti timskega dela so le-te hitro 

prepoznavne, pri nekaterih jih je treba še razviti. Je pa zagotovo, da 

so nekateri ljudje individualisti in težko delujejo v timu. 

 

Glede na učinkovitost timov prepoznamo uspešne, neuspešne in 

povprečne time (Polak 2007, str. 85). Neuspešni timi se prepoznajo 

po tem, da člani skupaj delajo slabše, kot če bi posamično; timsko 

delo jih omejuje in jim onemogoča, da bi izkoristili svoje resnične 

potenciale. Povprečni tim prepoznamo s tem, kjer člani tima ne 

delajo ne bolje, ne uspešnejše, kot bi individualno, ter ne razvijajo 

timske ustvarjalnosti. Pri uspešnih timih se opazi, da člani skupaj 

delajo bolje, uspešnejše; razvijajo nove drugačne metode, iščejo 

uspešne rešitve in ob tem tudi rezultate. Problemi predvsem pri 

timskem delu so razlike med vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja. 

Neujemanje članov tima se kaže glede na osebnost, fleksibilnost, 

simpatičnost in potrebo po nadzoru. Vsemu temu kljubuje tudi strah 

pred neuspehom ali pa osramotitvijo zaradi pedagoških napak. Le-te 

lahko rešujemo s konstruktivnim, odkritim pogovorom, 

medsebojnim spoznavanjem; ter da se trudimo, da ovire rešujemo 

znotraj tima.   

 

Gordon (2021, str. 13) je zapisal: »Morda niste voznik velikega 

avtobusa, še vedno pa lahko poskrbite, da bo vaš avtobus izjemen. 

Ustvarite kulturo svojega tima in ostalim v organizaciji pokažite, 

kakšen je pozitiven tim.« 

Sama sem v vsem času svoje delovne obveznosti imela srečo, da sem 

vedno delala v timu, kjer je bilo prijetno vzdušje. Pred samim 

skupnim delom smo se s sodelavko pogovorile, da ob nestrinjanju 
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druga z drugo, si povemo. Verjamem, da marsikdo težko včasih izreče 

ali pa sprejme kritiko. A za dobro sodelovanje je boljše, če si to takoj 

povemo in razčistimo. Vedno smo imele dobre odnose, naj si bodo 

to starejše ali enakovredne osebe. Prav z vsemi sem imela pristen 

stik. Veliko je odvisno tudi od same osebe, koliko si prilagodljiv, koliko 

sprememb sprejmeš pri sebi in drugih ljudeh, ali sprejmeš drugačnost 

od svojih želja.  

 

Delo v timu  

Za opredelitev najpomembnejših ciljev (kognitivnih, socialnih, 

čustvenih, vedenjskih) je potrebno, da znamo identificirati druge, 

tudi dolgoročne cilje, ki jih želimo doseči. Potrebno je analizirati in 

upoštevati različne dejavnike, ki vplivajo na didaktični pristop. 

Predvsem se moramo osredotočiti tudi na evalvacijo, si s tem 

zagotavljati povratne informacije ter spodbujati komunikacijo med 

člani tima (jasnost, odprtost in sproščen odnos (po Buckley, v Polak, 

2007, str. 94). »S tem zagotavljamo uspešno timsko načrtovanje, 

zmanjšajo verjetnost neuspeha in napak« (Polak, 2007, str. 94). 

Evalvacija pri timskem delu je končna etapa timskega dela in je 

pomembno izhodišče za nadaljnje delo. Sama evalvacija ima dvojni 

pomen; ne zanimajo nas le učni rezultati in napredek, temveč tudi, 

kako napredovati kot tim. Evalvacijo prilagodimo temu, da je to 

evalvacija s pedagoškega vidika doseganja vzgojno-izobraževalnih 

ciljev ter evalvacije med timom (Polak, 2007, str. 98). Pri evalvaciji se 

je potrebno usmeriti tako na pozitivne kot tudi negativne težave, 

poskrbeti, da smo zavezani timu, se medsebojno razumeti, si zaupati 

in se spoštovati. Predvsem je pomembno, da v tim vložita oba člana 

svojo produktivnost in si razdelita vloge v timu oz. jih prevzemata po 

potrebi. Evalvacija v timu večinoma poteka kot neformalni in spotani 

ter neusmerejeni pogovor. Potrebno je biti tudi samokritičen, biti 

moraš realen ter vsak pri sebi razčistiti, kaj je dobro, kje bi lahko še 

kaj dodal oz. ponudil več. Potrebno je, da sprejmemo povratne 

informacije o svojem delu in sprejeti dejstvo, da se iz vsake dane 

situacije lahko kaj naučimo. Potrebno je spremljati svoj lasten 

napredek ter tudi napredek tima kot celote; vse to je pogoj za boljšo 

učinkovitost tima.  

 

Pri vsem tem je pomembno, da ima vsak izmed vzgojiteljev svoja 

močna področja. In če se v tem dopolnjuemo, je to le velik plus za 

otroke v skupini. Ne smemo zahtevati preveč, a tudi ne premalo, saj 

s tem ne bomo rastli v svojem poklicu. Sproten pogovor in evalviranje 

dejavnosti, dneva ali tedna je pomembno, saj tako spoznavamo 

sodelavca/ko in naprej boljše sodelujemo. Nekateri imamo veliko 

idej in ob tem je dobro, če imaš nekoga, ki to podpira in ti pri sami 

izvedbi pomaga. To je to, zaradi česa si pripravljen na nove izzive, 

preizkušaš meje in rad si tam, kjer si. Delo v timu poteka od samega 

načrtovanja do končnega rezultata.  
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Primeri iz prakse 

Že vsakdo je večkrat poslušal ali prebiral literaturo na to temo, vse je 

drugače, ko je treba to prenesti v prakso. Ali vse res deluje? Ko se z 

nekom pogovarjaš, je prav, da preveriš informacijo, da si jo prav 

razumel. Mogoče se izkaže, da ne razumeš in bi bilo potem drugače. 

Zatorej je pomembno, kako sprejemaš informacije.  

 

Delavnica prenosa informacij je najbrž znana, pa vendar zelo 

pomembna. Sodelavke so bile razdeljene v enakovrednih skupinah. 

Vsaka izmed skupin je dobila kratek sestavek z različnimi 

informacijami. Le prva je vse to prebrala, nato pa ustno posredovala 

naslednji in vse tako do končne. Ob vseh prenosih so se določene 

informacije izgubile. Ob vsem tem smo spoznale, da je dobro, da se 

informacije sproti zapisujejo in se nato predajo dalje. Predvsem pri 

našem delu je pomembno, da podamo naprej pravo informacijo. Iz 

izkušenj in dosedanje prakse je vidno, da informacije pogosteje 

dobro oddajamo, slabše pa sprejemamo.  

 

V vrtcu smo na aktivu izvajale delavnico poslušanja. Vsak par je izbral 

nekoga, ki bo risal, in drugega, ki je govoril. Osebi sta se sami odločili, 

kdo bo na kateri strani. Pari so se postavili v dve vrsti, kjer je prva 

vrsta imela list papirja s podlago in svinčnik, osebe za njimi pa so 

dobile ilustracijo tjulnja z različnimi dodatki. Navodilo je bilo, da 

poskušajo narisati čim bolj podobno. Ko se je pričelo, je bilo 

pomembno, da se je poslušalo samo osebo, ki stoji za teboj, torej so 

morale prepoznati pravi glas v vsej množici. Ko si jih opazoval, so se 

sodelavke zabavale in bile so tudi osredotočene na nalogo, ki jim je 

bila dana. Ni bilo pomembno, kako je bilo narisano, pomembno je 

bilo, kako so podane informacije in kako oseba posluša. Ob tem je 

bilo vidno, da če želimo nekaj razumeti oz. v tem primeru narisati, je 

dobro, da se poslušamo in da komunikacija je.  

 

Še ena izmed pozitivnih izkušenj je bilo pismo svoji sodelavki. 

Marsikateri je bilo to težko napisati, zato smo poudarili, naj napišejo 

vsaj 3 dobre stari, ki odlikujejo njeno delo v skupini. Nekatere so 

pohvalile delo, druge so izrazile tudi svoja čustva, pomembno je, da 

znamo v vsakem človeku najti tisto pozitivno stran, ki ga potem 

spodbuja k še boljšemu. Ob vsem tem vidimo, kako malo je potrebno, 

da se med seboj razumemo in da med nami teče dobra komunikacija.  

 

ZAKLJUČEK 

Menim, da se vsi trudimo, da bi komunikacija v naših timih uspevala. 

Z leti rastemo in se krepimo; če uspeva naša komunikacija, uspeva 

tudi komunikacija med otroki, kar pa je pomembno, da skupina lažje 

diha in se uči. V vseh letih sem spoznala, da se moramo prilagajati 

drug drugemu, najti skupno pot, po kateri hodimo iz dneva v dan. 

Vsaka komunikacija – neverbalna ali verbalna – nam pove, kakšni 

ljudje smo oz. so naši sodelavci. Menim, da je lepo, če nekdo reče, da 

rad prihaja v svoje delovno okolje zaradi otrok pa tudi zaradi 

sodelavca. Verjamem, da je to tisto, kar veliko šteje.  
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Povzetek: Klekljanje je posebno umetniško ustvarjanje, ki se 

ponekod že vrsto let prenaša iz roda v rod in povezuje generacije. 

Predstavlja veščino, pri kateri se s sukanjem in križanjem niti, ki so 

naviti na kleklje, izdela ročno izdelana čipka. Preko klekljanja se otroci 

v predšolskem obdobju naučijo še drugih znanj in veščin, ki so 

pomembne za življenje. Klekljanje nas čustveno bogati in nam 

privablja izjemen občutek za estetiko. Preko klekljanja se otroci 

medsebojno  povezujejo, si pomagajo, se pogovarjajo, si s tem 

krepijo svoje prijateljske vezi, ter svojo samozavest. Pri tem imajo 

zelo pomembno vlogo vzgojitelji, ki otroku na čim bolj prijeten način 

prenašajo svoje znanje in veščine klekljanja. Njihova naloga je, da 

predstavijo klekljanje na čim bolj zanimiv in nevsiljiv način, ki otroka 

privabi k prvemu stiku in nato ohrani interes in željo po nadaljnjem 

ustvarjanju. Namen članka je predstaviti, kako poteka klekljanje kot 

del obogatitvene dejavnosti v vrtcu, kakšni so prvi stiki z učenjem 

klekljanja pri najmlajših in kam jih popelje njihova notranja 

motivacija. Članek zajema pomen klekljanja v kulturni dediščini in 

vpliv klekljanja v predšolskem obdobju. Predstavljeni so različni 

načini poučenja klekljarskih tehnik ter prvi metodični koraki, ki so 

približani njihovi starosti in razvoju.   

 

Ključne besede: klekljanje, kulturna dediščina, vrtec, otroci, 

vzgojitelj, cilji klekljanja 

 

Abstract: Bobbin lace making is a special artistic creation, which in 

some places has been passed down from generation to generation 

for many years and connects generations. It represents a skill in 

which hand-made lace is made by twisting and crossing threads 

wound on bobbins. Through bobbing, children in the preschool 

period learn other knowledge and skills that are important for life. 

Bobbing enriches us emotionally and attracts us with an 

extraordinary sense of aesthetics. Through bobbing, children 

connect with each other, help each other, talk, thereby 

strengthening their friendships and their self-confidence. Educators 

play a very important role in this, as they pass on their knowledge 

and skills of bobbing to the child in the most pleasant way possible. 

Their task is to present bobbing in the most interesting and 

unobtrusive way possible, which attracts the child to the first contact 

and then maintains the interest and desire for further creation. The 

purpose of the article is to present how bobbing takes place as part 

of an enrichment activity in kindergarten, what are the first contacts 
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with learning bobbing for the youngest and where their inner 

motivation takes them. The article covers the importance of bobbing 

in cultural heritage and the impact of bobbing in the preschool 

period. Different ways of teaching lacemaking techniques are 

presented, as well as the first methodical steps, which are close to 

their age and development. 

 

Keywords: bobbing lace, cultural heritage, kindergarten, children, 

educator, goals of bobbing lace making 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

Brez medsebojnih vezi in stikov bi bilo naše življejne zagotovo 

dolgočasno. Klekljanje nam ponuja veliko več, kot si sprva lahko 

mislimo. Ponuja nam priložnost, da s svojimi rokami in znanjem 

ustvarimo nekaj lepega in estetskega. S tem razvijamo ročne 

spretnosti, vztrajnost in natančnost. Ob učenju se zabavamo, 

klepetamo in družimo. In kar je najpomembnejše – ohranjamo našo 

slovensko kulturno dediščino, ki nas povezuje z našimi koreninami. 

Včasih je bilo druženja in ročnih spretnosti več. V takratnem času 

ljudje še niso poznali sodobne tehnologije (kot so računalniki, 

televizija in telefoni), se z njimi zamotili in tako nevede izgubili pravi 

pomen »druženja«. Včasih so klekljale predvsem ženske, znanje pa 

se je širilo praktično iz roda v rod. Ob klekljanju so otrokom velikokrat 

prepevale pesmi in jim pripovedovale izmišljene zgodbice, kar je 

bogatilo otrokov besedni zaklad in domišljijo. V tem času le redkokdaj 

slišimo, da bi starši učili otroke ročnih spretnosti doma, ki so jih 

prenesli iz svojih korenin. Klekljanje je oblika individualnega dela oz. 

učenja. Otrok s pomočjo navodil vzgojitelja, poimenuje in prepozna 

pripomočke, se nauči z njimi rokovati, ter osvoji tehniko klekljanja. 

Klekljanje se je v našem vrtcu izvajala, kot obogatitvena dejavnost. 

Pred COVID situacijo se je izvajala v popoldanskem času, in sicer v 

vseh treh oddelkih, kjer so bili otroci stari 5–6 let. Prejšnje šolsko leto 

pa se je, v skladu z NIJZ smernicami, dejavnost prenesla v 

dopoldanski in po želji otrok, v popoldanski del. Zaradi varnosti pred 

virusom in z doslednim upoštevanjem smernic NIJZ-ja se je klekljanje 
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izvajalo le v enem izmed starejših oddelkov. Več o samem 

poučevanju klekljanja in kakšna so bila končna opažanja oz. 

ugotovitve, vam bom predstavila v nadaljevanju članka.  

 

Pomen klekljanja v predšolskem obdobju in vrtcu v povezavi s 

socialnim učenjem 

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 mali, 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 in med 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 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 

ugodni socialni klimi v oddelku oz. skupini, k vzpostavljanju 

ravnotežja med sodelovanjem in tekmovanjem pri socialnem učenju 

(Kurikulum za vrtce, 1999). Predšolski otroci pri klekljanju spoznajo 

kratko zgodovino klekljanja v Sloveniji, klekljarski pribor ter prvo 

tehniko klekljanja – kitica. Klekljanje v osnovi predstavlja praktično 

delo, ki se po večini izvaja individualno, glede na otrokovo hitrost 

učenja in usvajanja tehnike. Glavni namen klekljanja je, da otroci v 

predšolskem obdobju ob klekljanju doživljajo ugodje, veselje, ponos 

in so ustvarjalni. S tem gradijo na svojem osebnem, ter jezikoslovnem 

razvoju in kar je najpomembnejše, krepijo prijateljske vezi. Ne 

smemo zanemariti odnosa, ki ga vzgojitelj vzpostavi z otrokom. Ta 

naj bo čim bolj pristen in odprt. Vzgojitelji so tisti, ki vztrajno krmarijo 

med pozitivnimi odnosi in podajanjem znanja otroku. Ob tem ne sme 

pozabiti na lasten zgled, ki vpliva na njihov razvoj sposobnosti in 

zmožnosti, ter spretnosti. Pri podajanju znanja, ohranja v sebi 

mirnost, dobrosrčnost in optimizem. 

 

Začetki klekljanja na Slovenskem in pomen v kulturni dediščini 

Kulturna dediščina se v našem okolju torej odraža v različnih oblikah. 

Z nesnovno kulturno dediščino smo se v Sloveniji začeli bolj 

sistematično ukvarjati po letu 2003, ko je Unesco sprejel Konvencijo 

o varovanju nesnovne kulturne dediščine, čeprav so se z njo različni 

strokovnjaki, kot so denimo etnologi in folkloristi, seveda ukvarjali že 

prej (Jerin, Pukl in Židov, 2012). Pojem dediščina, ki se navezuje na 

podedovano, torej prevzeto od naših prednikov, postane jasen ravno 

v tem kontekstu. Ohranjanje in beleženje o naših spomenikih, šegah, 
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znanjih in podobnem se je iz preteklosti v današnje dni namreč 

ohranjalo ravno s prenosom med generacijami (Borić, Hus in Jančič 

Hegediš, 2020). Marca, leta 2018, se je Klekljanje čipk v Sloveniji 

vpisalo na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne 

dediščine človeštva.  

Čipke na oblačilih plemičev so se pojavile v drugi polovici 16. stoletja. 

Veščino klekljanja so gotovo gojile plemkinje na gradovih in nune v 

samostanih. Kasneje se je klekljanje iz roda v rod širilo med 

preprostimi klekljaricami (Grošelj in Cankar, 2019). Najstarejšo čipko 

hrani Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani (iz okoli leta 1693). Prvo 

pisno omembo izdelovanja čipk na Slovenskem pa najdemo v delu 

Janeza Vajkarda Valvasorja, Slava vojvodine Krajnske, leta 1689. Po 

virih sodeč je v Ljubljani obstajala manufaktura klekljanja okoli leta 

1747, saj se v pisnih virih navaja čipkarska učiteljica. Za dvig kakovosti 

čipke so v Ljubljani v času vladanja Marije Terezije, leta 1763, 

ustanovili prvo čipkarsko šolo na Slovenskem. Z Dunaja je prišla 

izurjena učiteljica Ana Marija Seipp, po rodu Ljubljančanka. Šolo je 

vodila do ukinitve leta 1768 (Ferle, 2016).  

 

Pomen klekljanja v vrtcu 

Marsikdo se v življenju še ni srečal s klekljanjem, saj mogoče ni imel 

te možnosti zaradi okolja, v katerem je odraščal, zato je pomembno, 

da vzgojitelj s svojim znanjem ponudi otrokom več vrst ročnih 

spretnosti. Skozi klekljanje pridobi otrok različne vrline in vrednote. 

Klekljanje je dejavnost, kjer etična vzgoja nevsiljivo prodira v 

otrokovo notranjost, ohranja tradicijo in posreduje otroku lepoto 

čipke – estetsko vzgojo (Grošelj, 2010).   

 

V praktičnem delu bom predstavila pripomočke klekljanja. Povzela 

bom glavne cilje, ki sem si jih zadala v okviru obogatitvene dejavnosti, 

pri otrocih, starih 5–6 let, nato bom predstavila svoj način 

poučevanja klekljanja pred časom korone in po tem, ko so se razmere 

malce umirile. Na koncu bom primerjala razlike in v zaključku povzela 

svoja opažanja.  

 

Klekljarski pripomočki v našem vrtcu – primer dobre prakse 

Blazina ali punkelj 

Za začetek potrebujemo blazine manjših velikosti in debelin. Za 

privlačnejši izgled, blazino  oblečemo z otroškim motivom blaga. 

 

 
Slika 1: Blazina ali punkelj 

Vir: Lasten 
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Košara 

Košara je pletena iz vrbovega šibja. Zelo pomembno je, da velikost 

košare sovpada z dolžino blazine.   

Klekeljni 

Klekeljni so ročno izdelani iz tršega lesa.  

 

 
Slika 2: Klekeljni iz slive (temnejši) in javorja (svetlejši) 

Vir: Lasten 

 

Vzorec ali papirc 

Vzorec je narisana risba, na kateri izdelujemo čipko.  

 

Sukanec 

Pri poučevanju predšolskih otrok sem namesto bombažnega ali 

lanenega sukanca, uporabila pisano prejo za ročno vezenje. Pri 

poučevanju je otrokom bolj vidna barvna preja in tako lažje sledijo 

poteku učenja.  

 
Slika 3: Kleklji naviti z barvno prejo 

Vir: Lasten 

 

Bucike 

Bucike morajo biti iz nerjavečega materiala, da ne puščajo madeža 

na čipki. Pri učenju mlajših otrok uporabljamo buciko z debelejšo, 

barvno glavo.  

 

 
Slika 4: Bucike 

Vir: Lasten 
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Kvačka ali jeftarca 

Kvačka se uporablja pri kasnejših tehnikah, ki so zahtevnejše za 

predšolske otroke, in sicer jo uporabljamo za povezovanje 

posameznih delov čipke. 

Škarje 

Škarje se uporablja za zaključku čipke, pri čemer se loči čipko od 

sukanca, ki je navit na vseh klekeljnih.  

 

 
Slika 5: Škarje in jeftarica 

Vir: Lasten 

 

Preden začnemo s klekljanjem … 

Blazina – blazina je zašita iz močnejšega in zelo gostega blaga. 

Napolnjena je s suho žagovino in ob robu zakrpana s širšim kosom 

blaga ter zavezana z močno vrvico. Na koncu je dodatno oblečena še 

z eno prevleko ter ob robovih zarobljena s šivom za vrvico, ki jo 

napeljemo, nato zategnemo in zavežemo.  

Navijanje klekeljnov – pri mlajših otrocih sukanec navijamo ročno, 

saj otroci s tem pridobijo več ročnih spretnosti in se učijo pravilnega 

navijanja. Na koncu se naučijo, kako narediti pravilno zanko, da 

klekelj ne »pobegne«. S palcem desne roke pritisnemo na nitko in 

sukanec nekajkrat ovijemo okrog klekeljna (Grošelj in Cankar, 2019). 

 

Najpogostejši tehniki klekljanja v vrtcu 

Kitica 

Kitica je osnovna klekljarska tehnika. Delo začnemo tako, da na 

blazino zapičimo buciko, nanjo obesimo dva para klekeljnov. Sledi 

križanje, zasuk klekeljnov z desne proti levi in križanje. Ponavljata se 

zasuk in križanje. Kitico je treba zategovati, da bo lepo gladka 

enakomerna in bo na čipki lepo delovala. Za kitico potrebujemo 2 

para klekeljnov (Grošelj, Cankar, 2019). 

Pri poučevanju kitice sta bistveni dve stvari: 

− izmišljena zgodba, ki jo predstavimo otrokom,  

− dve različni barvi sukanca na vsakem paru klekeljnov. 

Tekom mojega poučevanja je nastala zgodbica o hiški.  

 

HIŠKA 

»Nekoč sta živela dva brata, ki sta vedno bila oblečena v enako barvo 

(pomen je v barvi sukanca). Odpravila sta se na sprehod in ko sta 

prišla domov sta ugotovila, da je hiša zaklenjena. Trkala sta in trkala, 

a nikogar ni bilo doma. Opazila sta, da avtomobila ni pred hišo in po 

vsej verjetnosti sta se očka in mama odpravila v trgovino. Domislila 
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sta si načrt, kako bi prišla v hiško. Eden izmed bratov je na levi strani 

hiše izkopal globoko luknjo, da bi prišel v hišo. Drugi je tako dolgo 

skakal, da je na desni strani hiše že dosegel dimnik. »Juhej« sta se 

razveselila in od veselja zaplesala. Prvi brat je skočil v hiško skozi 

dimnik (zasuk kleklja iz desne proti levi), drugi brat se je skobacal 

skozi luknjo (zasuk kleklja iz leve proti desni) in ko sta prišla v hiško, 

sta od veselja zaplesala (križanje notranjih klekeljnov).« In zgodba se 

ponovi z drugim parom klekeljnov, na katerem je navita druga barva 

sukanca. 

 

Klekeljni in nitke morajo biti enako dolgi. Niti daljšamo z odvijanjem 

tako, da klekelj nagnemo in ga obračamo stran od blazine (Svetlik, 

2014). Ravno tako naredimo pri krajšanju, le da tukaj v zanko 

potisnemo buciko ali si pomagamo z roko, zanko povlečemo čez 

glavico klekeljna, ga navijemo in ponovno naredimo zanko (Grošelj, 

Cankar, 2019). 

 

 
Slika 6: Učenje klekljanja kitice in tehnika kitice 

Vir: Lasten 

 

Ozki ali slepi ris 

Za izdelavo potrebujemo 5 parov klekeljnov in sukanec. Tehnika 

slepega risa se prične za dobro usvojeno tehniko kitice.  

Nasnutek: 

Postavimo štiri bucike na označena mesta, Na prvo obesimo dva para 

klekeljnov, na ostale pa po en par. Ris začnemo na označenem mestu 

A. Prva dva para vsakega enkrat posukamo in zakljekljamo, naredimo 

cel premet. Levi par odložimo. Desni par preložimo v levo roko. V 

desno roko vzamemo prvi nepoklekljan navpični par in ju 

zaklekljamo. To ponovimo skozi vse navpične pare. Par, ki gre skozi 

vse navpične pare, imenujemo tekoči par. Na koncu postavimo slepi 
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postavek (na označeno mesto postavimo buciko med tekoči in krajni 

navpični par. Tekoči par za buciko dvakrat posukamo in spet 

zaklekljamo z navpičnim parom. Postavek dobro zategnemo. To 

tehniko uporabljamo pri idrijskem risu (Poljanec, Rupnik, Česnik, 

Pervanja, Fortuna, 1995). 

 

                   
Slika 7: Ozek ali slepi ris in pripravljen vzorec za slepi ris 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 8: Otroška končana čipka 

Vir: Lasten 
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Prvi stik in način poučevanja klekljanja v našem vrtcu 

Zastavljeni cilji: 

− otrok spoznava in uporablja različne klekljarske pripomočke, jih 

poimenuje in s tem krepi svoj osebni in jezikovni razvoj; 

− otrok razvija ročne spretnosti, se nauči natančnosti, vztrajnosti, 

potrpežljivosti, spoštovanja, poslušanja, strpnosti drug do drugih 

in samega sebe in se navaja na čistočo pri delu; 

− otrok si ob klekljanju oblikuje občutek za lepoto, ter ob njegovi 

aktivnosti vodi k soustvarjanju lepega; 

− otrok skozi klekljanje uresničuje svoje interese, gradi svoj 

ustvarjalni in osebnostni razvoj; 

− otrok spoznava klekljanje in čipko, kot pomemben element 

identitete in kulturne dediščine v Sloveniji.  

 

Za lažjo predstavo kako se vse skupaj začne, vam bom predstavila 

prvi stik. Prvi stik s klekljanjem otroci doživijo, ko skoraj neopazno 

vstopim v njihov oddelek in si nekje v njihovi igralnici poiščem svoj 

prostor. Na prazno mizo odložim pleteno košaro, na kateri je 

položena blazina. Na blazino sta že vpeta dva para klekeljnov (vsak 

par druge barve), ki sta pripravljena na klekljanje kitice. Brez besed 

klekljam in premetujem klekeljne sem in tja, da zapojejo, tako kot 

znajo. Nevede otroke opazujem, kako reagirajo in jih poslušam, kaj 

govorijo. Po določenem času se eden izmed otrok opogumi in naveže 

prvi stik. Takrat mu razložim kaj sem prinesla seboj, mu predstavim 

pripomočke in ga povabim, da tudi on poizkusi. Z zgodbico, ki si jo 

izmislim, mu predstavim prvo tehniko klekljanja – kitica. Nato mu 

položim kleklje v roke in ga preko zgodbice ponovno vodim v učenje 

kitice. Kmalu, ko opazim, da zmore samostojno držati kleklje v rokah 

in je že spreten z njimi, ga prepustim samostojnemu klekljanju in ga 

le opazujem. Kadar v skupini prične klekljati eden izmed otrok in 

kasneje konča čipko, jo odpne, ter si jo ogleda, takrat zaznamo, da je 

interes do klekljanja v oddelku največji oz. najmočnejši, ne glede na 

spol. 

 

 
Slika 9: Prvi stik 

Vir: Lasten 
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Razlika izvajanja interesne dejavnosti v popoldanskem času in 

dopoldanskem času 

Do različnega izvajanja interesne dejavnosti je prišlo zaradi 

epidemije. Klekljanje se je pričelo poučevati v zimskem času, enkrat 

tedensko, po približno eno uro v vsakem oddelku. V naši glavni enoti 

vrtca imamo 3 oddelke otrok starih 5–6 let. Da je bila izvedba lažja v 

smislu, da ima vsak otrok priložnost spoznati klekljanje, sem za 

pomoč prosila dve sodelavki, ki sem jih predhodno naučila tehniki 

klekljanja. Postopek poučevanja je bil pri vseh enak in se je izvajal 

istočasno, le v drugih oddelkih. Kot sem že omenila, je bila ta 

obogatitvena dejavnost izvajana v popoldanskem času, se pravi po 

kosilu, ko so otroci po navadi imeli čas za prosto igro. Preden so se 

otroci odločili, da bi obiskovali to dejavnost, smo prve stike s 

klekljanjem ponovili trikrat. Potem se je dejavnost prestavila v drug 

prostor vrtca, ki je bil mirnejši in se je izvajalo v manjši skupini (največ 

trije otroci). Učenje klekljanja je potekalo individualno in glede na 

posameznikove zmožnosti, koncentracije in interes.  

 

 
Slika 10: Poučevanje klekljanja v oddelku in prikaz medsebojnega učenja in 

pomoči 

Vir: Lasten 

 

V letošnjem šolskem letu (2021/22) pa se je obogatitvena dejavnost 

zaradi smernic NIJZ-ja izvajala drugače. Izvajala se je v dopoldanskem 

času, in sicer le v enem oddelku, v katerem sem tudi sama bila 

vzgojiteljica. Da se v skupini dvaindvajsetih otrok ne bi izgubil interes, 

je tudi moja sodelavka bila pripravljena otrokom predati svoje znanje 

in veščine klekljanja. Prvi stik je bil v obeh primerih enak. Prostor 

izvajanja se kasneje ni spremenil in je ostajal enak. Prav tako je 

učenje potekalo individualno, glede na posameznikove zmožnosti.  
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Slika 11: Prenos znanja iz mlajše na starejšo generacijo 

Vir: Lasten 

 

Zaključek oz. ugotovitve ob realizaciji doseženih ciljev ob koncu 

šolskega leta 

Kadar se je obogatitvena dejavnost izvajala v popoldanskem času, so 

otroci bili bolj utrujeni in se je interes do klekljanja pokazal pri 

približno polovici skupine. Po večini so bile to deklice, iz strani dečkov 

je bil interes manjši. Ugotovila sem, da se je umik dejavnosti v 

mirnejši del vrtca izkazal kot zelo pozitiven. Otroci so bili veseli, ker 

so odšli drugam, kjer je bilo bolj mirno in tiho ter so se posledično 

tudi bolj umirili in skoncentrirali. Opazila sem, da je bilo veliko več 

pripovedovanja ob klekljanju. Zaradi manjših skupin se je izkazalo, da 

je znanje ob koncu šolskega leta bilo pri posameznikih bolj obširno in 

so vsi dosegli obe tehniki (kitica in slepi ris). Dejavnosti, ki so se 

izvajala v dopoldanskem času, pa je prinesla druge ugotovitve. Čisto 

vsak otrok v oddelku (ne glede na spol) je po nekem času pokazal 

interes do klekljanja in je osvojil prvo tehniko. Znanje se ni prenašalo 

samo v smeri vzgojitelj–otrok, ampak tudi otrok–otrok. Izjemno se je 

pokazal napredek pri medsebojni komunikaciji in s tem povezana 

strpnost drug do drugega. Prav tako se je koncentracija pri samem 

delu podaljšala. Zaradi vse pogostejšega interesa do klekljanja so si 

otroci samostojno v oddelku naredili kotiček s klekljarskimi 

pripomočki. Tako so lahko vsakodnevno, v roke vzeli blazino in 

pripomočke, ter klekljali. Pozornejši so bili na higieno pred in po 

klekljanju, ter so redno čistili kotiček. Na koncu obogatitvene 

dejavnosti vedno naredim refleksijo. Lahko rečem, da so bili vsi 

zastavljeni cilji uresničeni in menim, da vzgojitelji s svojimi izkušnjami 

in znanjem, ki jih nosi v sebi, nudi otroku enkratno popotnico za 

nadaljnje delo in življenje. 
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Povzetek: Učenje skozi zabavo predstavlja najbolj efektivno učenje v 

otrokovem razvoju. Kadar to učenje v vrtcu podkrepimo z 

didaktičnimi igrami, potem ciljno vzpodbujamo otrokovo mišljenje in 

razvoj. Pri svojem delu lahko didaktične igre uporabimo kot uvodno 

motivacijo v dejavnost, kot pripomoček za podajanje nove snovi ali z 

njimi sprotno preverjamo znanje in ga potrebi utrjujemo. V članku se 

bom dotaknila vlogo vzgojitelja pri didaktičnih igrah in kakšne vrste 

didaktičnih iger poznamo. V nadaljevanju bom predstavila nekaj 

didaktičnih iger, ki smo jih v oddelku skupaj z otroki (starimi 5–6 let) 

pripravili, zasnovali in se kasneje z njimi igrali. Igre so bile izdelane 

glede na mesečno tematiko oddelka, ki so vzpodbujale vzgojno-

izobraževalne cilje.  

 

Ključne besede: didaktična igra, igra z učenjem, vrtec, vzgojitelj, 

otrok  

 

Abstract: Learning through fun represents the most effective 

learning in a child's development. When we reinforce this learning in 

kindergarten with didactic games, we aim to stimulate the child's 

thinking and development. In our work, didactic games can be used 

as an introductory motivation to the activity, as a tool for introducing 

new material, or with them to check knowledge on the fly and 

consolidate it if necessary. In the article, I will touch on the role of 

the educator in didactic games and what types of didactic games we 

know. In the following, I will present some didactic games that we 

prepared, designed and later played with the children (ages 5-6) in 

the department. The games were created according to the 

department's monthly theme, which encouraged educational goals. 

 

Keywords: didactic game, learning game, kindergarten, educator, 

child 
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UVOD 

Kadar slišimo pojem »didaktična igra« najprej pomislimo na igro, 

preko katere se otrok nekaj nauči. Vsaka igrača lahko postane 

didaktična igrača, če jo preko zastavljenega cilja, znamo 

uporabiti/osmisliti. Trenutno imamo na trgu pravo poplavo 

didaktičnih igrač, ki nam ponujajo različne izobraževalne cilje, kot 

npr.: didaktične igrače za merjenje časa, učenje barv, črk, številk … 

Potem so tu tudi didaktični pripomočki, ki pri otroku spodbujajo in 

pomagajo razvijati finomotoriko ali grafomotoriko. V ta sklop spadajo 

raznovrstne knjige za učenje pisanja/risanja, delovni zvezki, barvice, 

pisala… Otroci imajo doma in v vrtcu veliko industrijskih didaktičnih 

igrač, ki pa sčasoma izgubijo namen oz. interes. Katera didaktična 

igrača pa resnično doseže svoj namen in ohranja motivacijo pri 

otroku? V nadaljevanju vam bom predstavila nekaj igrač, ki smo jih 

skupaj z otroki izdelali iz odpadnega materiala. Nekatere 

predstavljene didaktične igrače se uporabljajo že nekaj let v različnih 

predšolskih skupinah. Njihova uporabnost pa je vsako leto različna – 

v nekateri skupini bolj zaživijo, spet v drugi skupini malo manj. Zato 

je pomembno, da si vzgojitelj vzame čas za opazovanje otrok v 

oddelku in s tem zazna na katerih področjih otroci/posameznik še 

potrebuje malo več vzpodbude. Nato si (glede na opazovanje) zastavi 

cilj ter skupaj z otroki izdela didaktično igro, ki je zabavna in vsebuje 

otroške ideje. Tudi izdelava igre je potek učenja, zato tega ne smemo 

preskočiti.  

 

Didaktična igra 

Igra predstavlja najpomembnejšo dejavnost otrokovega razvoja, 

zlasti v predšolskem obdobju. Ni le osnovna dejavnost, ampak tudi 

potreba in pogoj za normalen razvoj gibalnih sposobnosti, 

kognitivnih zmožnosti, čustev, socialne kompetentnosti, 

avtonomnosti ter spoznanj o sebi in svetu (Batistič Zorec, 2006). Z 

didaktičnimi igrami se otroci spoznavajo s pravili, razvijajo svoje 

socialne spretnosti in medsebojno komunikacijo, hkrati pa igre te 

vrste spodbujajo radovednost (Fekonja, 2001). Otroci se v skupinski 

igri učijo dela v skupini, pogajanja, reševanja sporov in postavljanja 

zase (Bregant, 2016). V Kurikulumu za vrtce (1999) piše, da je prav 

igra dejavnost, ki predstavlja skupek vseh načel predšolske vzgoje. 

Igra je pomembna dejavnost, ki otroka notranje motivira in v kateri 

doživlja zadovoljstvo. Kepec (2002) uvršča didaktične igre med igre s 

pravili, s katerimi se otrok uči discipline, vztrajanja, premagovanja 

ovir in sprejemanja posledic. Didaktične igre sestavijo učitelji, 

vzgojitelji ter jih prilagodijo doseganju določenih učnih ciljev. Vsaka 

didaktična igra ima svoj potek, vsebino in nalogo, ki jo mora otrok 

rešiti, za kar mora vložiti intelektualni napor. Po koncu igre je izid 

tisti, ki otroku prinese zadovoljstvo, učitelj pa oceni, do katere mere 

je učenec dosegel učni cilj (Tomić, 2002). Didaktična igra je najbolj 

uporabna v vrtcu in v najnižjih razredih osnovne šole, saj je v tem 

obdobju otrokova potreba po igri najizrazitejša, otroci pa se ob igri 

sprostijo in z večjim zadovoljstvom učijo (Kepec, 2002).  
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Preko igre se otrok nevede vsestransko razvija. Sama po sebi 

vzpodbuja razvoj ustvarjalnosti in z njo povezano domišljijo. V 

družabnih igrah se otrok najpogosteje srečuje s svojimi čustvi in 

občutki. S tem pokaže tudi svojo ranljivost, naklonjenost, obzirnost 

in solidarnost do sebe ali soigralca. Z igro se nauči, kako obvladovati 

sebe in kako pomembno je sodelovanje s soigralci. S tem pridobi 

življenjske izkušnje za svet, v katerem živi.  

 

Vloga vzgojitelja v vrtcu 

Čeprav je igra zabavna in se otroci v njej močno angažirajo, postane 

po določenem času ponavljajoča se igralna dejavnost. Pogosto se 

dogaja, da se otroci sčasoma vključujejo v iste igralne dejavnosti, 

prevzemajo iste vloge ter oblike vedenja. Zato je po mnenju več 

avtorjev vloga odraslega oz. vzgojiteljice pri oblikovanju, razvoju in 

poteku otrokove igre ključna. Vzgojitelj lahko igro otrok spodbudi, 

usmerja in vodi k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igralnih 

dejavnosti. Didaktične igre naj vzgojitelj smiselno vključuje v 

vsakodnevno dogajanja, vezane naj bodo določene vsebine ali za 

sprostitev. Namenjene so posamezniku ali skupini. Pomembno pa je, 

da so vsi otroci, ki sodelujejo v igri, tudi aktivni. Vloga vzgojitelja je, 

da otroka primerno motivira za igro in predstavi potek same igre in 

pravil, ki veljajo za določeno igro, ki pa morajo biti razumljiva in 

kratka. Vzgojitelj usmerja potek igre in je pozoren na dosledno 

upoštevanje pravil. Pomembno je, da didaktično igro vzgojitelj 

prilagodi zmožnostim in razvoju otroka, pri tem pa otroka upošteva 

kot posameznika (Vučko, 2015).  

 

Vrste didaktičnih iger 

Kamenov (1981) zelo lepo in nazorno klasificira didaktične igre: 

− domine, slike v parih, igra tipa »Črni Peter«; bistvo teh iger je 

iskanje parov, podobnih ali med seboj drugače povezanih 

simbolov, simbole »domina« lahko zlagamo v pare po eni ali več 

lastnostih, slike v parih lahko uporabljamo po pravilih igre »Črni 

Peter« ali kot spominske igre, v katerih iščemo pare kart, ko 

povezujejo različne vsebine (orodja s poklici …). 

− loto igre obsegajo razporejanje ali združevanje slik po določeni 

lastnosti (npr. letni čas, živali …), še posebej zanimive so igre 

LOTO, v kateri lahko elemente razporejamo na več načinov in 

tiste s pojmi z navzkrižno klasifikacijo; 

− igre posploševanja (npr. »izključiti četrtega«; »Kaj bi to bilo«); te 

igre od otroka zahtevajo, da med danimi slikami in simboli odkrije 

podobnost ali posploši neko skupno lastnost, nato pa to lastnost 

ali posplošitev uporabi (npr. slika predstavlja primerke vrtnega 

orodja, med katerimi je tudi žlica, potrebno je najti skupno ime 

za orodje in na tej osnovi ugotoviti, da žlica ne spada k skupini); 

− igre strategije in zavajanja (npr. šah, dama, potapljanje ladjic, 

monopoli); ta te igre je značilno, da v njih dosežemo cilj z 

zavajanjem nasprotnih, to pa dosežemo po določenih pravilih;  
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− labirint in »igre za bistre glave« (npr. križanke, rebusi); 

sodelovanje pri teh igrah terja od udeleženca, da se znajde v 

labirintu, da odkrije zvezo, smer, smisel ali vsebino v zapletenih 

spletih odnosih; med igre za bistre glave pa spadajo križanke 

rebusi, ki jih je treba reševati miselno; 

− igre tipa »Človek ne jezi se«; bistvo teh iger je v tem, da je v skladu 

s številko, ki jo pokaže kocka, v smeri in po vrstnem redu 

premikanja (vse to je predpisano s pravili) figura pred drugimi 

pride do cilja; 

− igra s programiranimi igračkami; posebnosti teh igračk je, da 

lahko igralec sam preveri pravilnost svoje rešitve (npr. pri točnem 

odgovoru zasveti žarnica, elektronska naprava s signalom obvesti 

igralca o pravilnosti rešitve); vsebine teh iger so raznovrstne, saj 

vsebujejo vse logično-matematično načine, za katere so otroci 

sposobni (to so vzpostavljanje zveze med predmeti, odkrivanje 

nasprotij itd.); 

− zloženke, sestavljanke in dopolnjevalke; te v svoja pravila 

vključujejo zlaganje, sestavljanje in dopolnjevanje slik ali 

tridimenzionalnih predmetov; sestavljanke so lahko razrezane ali 

razdeljene na različne načine, lahko pa so tudi brez katerega 

izmed delov; 

− igre konstruiranja in uvrščanja; te igre zahtevajo analizo 

predmetov (npr. kock ali drugega konstrukcijskega materiala) ter 

načrtovanje in kombiniranje materialov v celoto; 

− igre z barvami in oblikami; te otroku omogočajo kombiniranje 

geometričnih oblik in barv po lastni zamisli, po vnaprej 

dogovorjenem pravilu ali v skladu z omejitvami, ki jih nalaga 

material; 

− logično-matematične igre (npr. igre nespremenljivih vrednosti, 

igre enakosti, kombinatorične igre) zajemajo vse igre, ki pri 

reševanju igralnih problemov vključujejo logično-matematične 

operacije; sem spadajo naslednje igre: igre nespremenljivih 

vrednosti, igre enakosti, igre kvantifikacije, kombinatorične igre, 

igre z logičnimi bloki, verjetnostne igre, problemske igre; 

− igre opazovanja in razpoznavanja (npr. igra »kaj je v vreči«, 

»paličica, ki vidi«, »ugani po okusu«) so sestavljena predvsem iz 

tekmovanja v ostrini in uporabi čutil; posebna kategorija teh iger 

so »skrivalnice«, to je igra v iskanju in razkrivanju skritih likov in 

podrobnosti; zanimivi so tudi problemi, ki jih je treba reševati z 

obračanjem slike po spominu; 

− vidne igre vključujejo igre, ki od igralca zahtevajo iskanje 

netočnosti ali napak na slikah, ter igre z materialom, ki ga 

sestavlja ena ali več skupnih materialov; 

− primerjalne in ocenjevalne igre; pri primerjanju dveh skupin prvin 

običajno ustvarjamo identične razporeditve, nato pa v eni skupini 

predmetov nekaj zamenjamo; pri ocenjevalnih igrah pa je rešitev 

problema odvisna od zmožnosti tistega, ki v igri sodeluje; veliko 

možnosti za napovedovanje, ocenjevanje in merjenje uspešnosti 
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nudijo sposobnosti pomnjenja prisotnosti, razporeditve, oblik in 

imen predmetov; 

− besedne igre (npr. asociativne igre: »poveži besede, »telefon«); 

te igre izvajamo s pomočjo glasov, besed in stavčnih sklopov; 

− pantomimične igre, pri katerih iz obnašanja in kretenj ugibamo, 

koga pantomimik predstavlja, kaj počne ali katero sporočilo bi 

nam rad poslal; zanimiva je tudi igra ogledalo, v kateri eden dela 

nalogo, drugi pa samo posnema kot v ogledalu; 

− spretnostne igre (npr. mikado) od igralca zahtevajo 

manipulativne spretnosti, sposobnosti za analiziranje spojev in 

razvrstitev prvin v nekem materialu ter sposobnost predelave 

tega materiala v nove celote po nekem pravilu; 

− igre, v katerih pravila postavljajo otroci; sodelujoči v igri delno 

spreminjajo pravila znanih iger, si izmišljajo igre k določenim 

naslovom, izdelajo načrte za namizne družabne igre (Kamenov, 

1981). 

 

Didaktične igre v oddelku 

Namen didaktičnih iger v vrtcu je, da se otroci medsebojno 

povezujejo, učijo logičnega razmišljanja, urijo spomin in pomnjenje, 

preko njih spoznavajo sebe in svoje občutke. S pomočjo iger 

prepoznavajo glasove – črke, ter osnovne matematične operacije 

(seštevanje, odštevanje). V nadaljevanju vam bom predstavila nekaj 

primerov didaktičnih iger, ki smo jih uporabljali v skupini otrok, starih 

5–6 let. Nekatere sem jih izdelala sama, pri določenih pa sem otroke 

načrtno vpeljala v skupno načrtovanje in izdelavo. Igre so bile 

uporabljene v različnih oddelkih, enake starosti.   

 

Kača čvekača 

Cilj igre: 

− otrok sodeluje, ter je domiseln pri skupni ideji in izdelavi igre, 

− otrok smiselno odgovori na vprašanje in s tem krepi samozavest 

ob samostojnem pripovedovanju. 

Pripomočki: 

− izdelana igralna podloga (večji in trši list papirja, barvice in 

svinčnik) 

− kocko, 

− poljubne figurice (stikiji, barvni gumbi, lego kocke različnih barv 

…) 

Število igralcev: 2–4  

Pravila igre: 

Vsak izmed igralcev si izbere figurico in jo položi na rep kače, ki je 

označen z besedo ZAČETEK. Najprej se določi smer igre – smer 

urinega kazalca. Prvi igralec vrže kocko in kolikor kocka kaže, toliko 

polj se pomakne naprej. Na polju, kjer se figurica ustavi, pove 

odgovor na zastavljeno vprašanje. Če je na polju zastavljena naloga, 

potem igralec naredi nalogo. Kadar pride igralec na polje »vrni se«, 

mora svojo figuro premakniti na polje, kjer je označeno s puščico. 

Kadar pa pride igralec na polje »pojdi na«, pa se s figuro premakne 
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naprej na polje, ki je prav tako označeno s puščico. Igra se konča 

takrat, ko prvi igralec pride na KONEC – to je glava kače. Drugo kačo 

lahko izdelamo z nalogami, ki bodo športno opredeljene. Te lahko 

otroci sami narišejo in s pikami/številko označijo, koliko ponovitev se 

izvaja. Kača se lahko uporabi kot pripomoček za utrjevanje snovi ali 

dodatek k tematski mesečni pripravi. Otrokov interes do igre 

vzpodbudimo z vključevanjem njihovih idej ter ustvarjanju kače.  

 

Slika 1: Kača čvekača 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Igranje igre 

Vir: Lasten 

 

Obrazni spomin skupine 

Cilj igre: 

− otrok uri spomin, 

− vsak izmed otrok v oddelku se vsaj enkrat pridruži igri in je tudi 

sam aktivno vključen vanjo, 

− otrok se sooča s pravili, z zmago in porazom.  

Pripomočki: 

− pripravljen spomin naših obrazov (potrebujemo prazen A4 listi, 

odpaden trši papir, telefon (za fotografiranje) in tiskalnik, lepilo 

in škarje) 

Število igralcev: 2–4  

Pravila igre: 



 

266 
 

Kartončke skupaj izdelamo in smo pozorni, da je vsak izmed njih po 

obliki in velikosti enak. Ko je vse pripravljeno, kartončke obrnemo 

tako, da so obrazi skriti. Najprej določimo smer igre – igramo v smeri 

urinega kazalca. Po dogovoru določimo prvega igralca (izštejemo ali 

določimo glede na prvo črko v imenu, ki je prva po abecedi). Vsak 

igralec obrne dva kartončka, jih položi na mizo in počaka, da si 

soigralec lahko ogleda. V primeru, da igralec dobi par – dva enaka 

obraza, si par shrani in je ponovno na vrsti. V nasprotnem primeru 

kartončke obrne nazaj in na vrsti je naslednji igralec. Konec igre je 

takrat, ko ni več kartončkov. Zmaga tisti, ki ima na koncu igre največ 

parov. Prav tako lahko igro sestavimo tako, da utrjujemo mesečno 

tematiko. Otroci so lahko pri ustvarjanju samostojni in si ustvarijo 

spomin na svoj način ter so s tem ustvarjalni.  

                           

Slika 3:  Obrazni spomin 

Vir: Lasten 

 

 

Slika 4: Prva igra 

Vir: Lasten 

 

Slika 5: Vedno več nas spremlja igro 

Vir: Lasten 

 



 

267 
 

Sestavljanka moje telo 

Cilj igre: 

− otrok skozi igro utrjuje snov – pozoren na svoje telo in ga prične 

spoznavati, kot živ organizem, v katerem se odvija mnogo 

procesov, 

− otrok skozi igro razmišlja in išče povezave, kako rešiti problem 

sestavljanke, 

− otrok skozi sestavljanje uri vztrajnosti in pridobi potrpežljivost, 

− otrok si samostojno izdela – razreže in s tem sestavi težavnost 

sestavljanke. 

Pripomočki: 

− fotokopirane slike iz knjige, v kateri smo spoznavali svoje telo, 

− škarje. 

Število igralcev: 1 (za krepitev timskega dela 2 ali več) 

Pravila igre: 

Igralec samostojno in po želji s škarjami razreže sestavljanko, ki je v 

formatu A3 lista. Koščke sestavljanke razporedi po mizi in jih pomeša 

in nato prične s sestavljanjem. Po končani igri si otroci lahko 

izmenjajo medsebojne sestavljanke in tako poskusijo še ostale.  

                                            

 

 

 

 

 

Slika 6: Sestavljanka živčnega sistema        Slika 7: »Pa začnimo s sestavljanjem …« 

                        Vir: Lasten                   Vir: Lasten 

 

Gozdni bingo 

Cilj igre: 

− otroci povezujejo barve z ustreznim naravnim materialom iz 

gozda, 

− otroci spoznavajo naravo in uživajo v njej, 

− otroci medsebojno sodelujejo, se vzpodbujajo in pri tem krepijo 

vezi prijateljstva. 

Pripomočki: 

− pripravljene podloge glede na dano tematiko (v našem primeru 

je bila tema gozd in barve) 

Število igralcev: 2–22  

Pravila igre: 
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Igra se lahko odvija samostojno, v parih ali v skupini. Igralci se med 

seboj razvrstijo v skupine. Preden se igra prične, razložimo pravila. 

Vsaka skupina/igralec ima na podlogi narisan in napisane različne 

barve. Naloga igralcev je, da poiščejo v gozdu/okolici del naravnega 

materiala, ki je glede na barvo najbolj podoben barvi na podlogi (npr. 

zelen list – zelena barva, rjava palica – rjava barva). Najden predmet 

s kljukico obesi na podlogo. Zmagovalec je tisti, ki prvi uspe prekriti 

vse barve na svoji igralni podlogi in nato glasno zavpije BINGO.  

       

Slika 8: Iskanje in primerjanje odtenkov                          Slika 9: »In BINGO!« 

                        Vir: Lasten                                                                Vir: Lasten 

 

Čebelji tri v vrsto 

Cilj igre: 

− otrok uri logično razmišljanje,  

− otrok uživa v igri, spoznava občutke ob zmagi ali porazu in se z 

njimi sooča, 

− otrok spozna avtohtono Kranjsko čebelo – sivko. 

Pripomočki: 

− igralna podloga (list papirja, na kateri je narisana mreža) 

− 6 figuric (2-krat po 3 enake figurice) 

Število igralcev: 2 

Pravila igre: 

Pri igri sta lahko samo dva igralca. Igralca svoje figurice postavljata 

na igralno ploščo izmenično – najprej en, nato drug in spet prvi 

igralec in nato drugi. Cilj igre je, da eden izmed igralcev prvi postavi v 

vrsto tri svoje figurice. Lahko jih postavi vodoravno, navpično ali 

diagonalno. Prvi, ki jih postavi tri v vrsto, zmaga. Otroci so lahko pri 

ustvarjanju samostojni in si ustvarijo spomin na svoj način ter so s 

tem ustvarjalni. Figurice lahko izdelamo tudi v obliki matematičnih 

likov, lahko si jih poiščemo v gozdu in so iz naravnega materiala ipd.  

Slika 10: Izdelovanje čebelic in pikapolonic   Slika 11: »Priletele« so še prijateljice 

                              Vir: Lasten                                                    Vir: Lasten  
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Slika 12: Prikaz konec igre                        Slika 13: Tudi fantje se igrajo  

Vir: Lasten                                          (tokrat s kamenčki)  

       Vir: Lasten 

Matematična masaža 

Cilj igre: 

− otrok skozi igro spoznava pravila določene igre in se jih drži, 

− otrok razvija usklajevanja giba oz. koordinacije oko – roka, 

− otrok krepi medsebojni stik/dotik, 

− otrok spoznava geometrijske like. 

Pripomočki: 

− izdelane kartice z različnimi motivi (v našem primeru so to 

matematični liki). 

Število igralcev: 2 

Pravila igre: 

Igralca se skupaj odločita, s katero skupino kartic si želita igrati 

(modra ali oranžna skupina). Oba igralca imata različni vlogi. Prvi 

igralec stoji pred drugim – s hrbtom obrnjen proti njemu. Drugi 

igralec prične risati dan lik (ki je na kartončku), in sicer s prstom po 

hrbtu prvega. Prvi igralec ima pred seboj postavljene like in tako 

lahko s prstom pokaže na pravi kartonček. Ko nariše lik, mora prvi 

uganiti, kaj mu je drugi igralec narisal. V primeru, da ugotovljen lik ni 

pravi, se igra ponavlja toliko časa, dokler prvi igralec ne ugotovi lika. 

Med igro lahko prvi igralec že ugotovljene like izloči tako, da jih 

obrne. Ko so vsi liki iz kartončkov že vsaj 1-krat narisani, si igralca 

zamenjata vlogi.  

 

                        

Slika 14: Kartice iz oranžne skupine         Slika 15: Kartice iz modre skupine  

(lažja)                                     (težja) 

            Vir: Lasten                                                          Vir: Lasten 
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       Slika 16: Pričetek igre             Slika 17: Zakrivanje že ugotovljenih kartončkov  

               Vir: Lasten                                                            Vir: Lasten 

 

Potepanje po hiši 

Cilj igre: 

− otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve 

problema, 

− otrok uri logično razmišljanje preko labirinta, 

− otrok spoznava geometrijske like. 

Pripomočki: 

− ročno ali računalniško narisan list hiše, 

− odpadne zamaške/gumbe enakih barv.  

Število igralcev: 1 

Pravila igre: 

Igralec najprej vizualno spozna, kako izgleda zaključek oz. konec igre. 

Pred njegovimi očmi se zmeša zamaške tako, da jih prestavljamo sem 

in tja brez dvigovanja od površine lista. Se pravi, lahko zamaški drsijo 

le po praznem prostoru in se tako umikajo drugemu zamašku. 

Začetek igre je takrat, ko so barvni zamaški pomešani po celi hiši in 

niso v pravem zaporedju, glede na barvo strehe. Igralčeva naloga je, 

da miselno, ter fizično premika zamaške (brez dvigovanja od 

podlage), glede na barvo, smisel in prostor. Konec igre je takrat, ko 

so vse enake barve zamaškov postavljene v hiški, z enako barvo 

strehe.  

 

            
Slika 18: Prazna hiška                      Slika 19: Naključen začetek igre 

Vir: Lasten                                          Vir: Lasten 
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Slika 20: Konec igre 

Vir: Lasten 

 

              

Slika 21: Začetek igre in urjenje                 Slika 22: Tokrat so se opogumile  

                    možganov     tudi punce 

                    Vir: Lasten                                                       Vir: Lasten 

 

Koruzna košarka 

Cilj igre: 

− otrok razvija koordinacijo oko – roka, 

− otrok se uči pravila iger in športnega obnašanja, 

− otrok s seštevanjem uri miselne operacije.  

Pripomočki: 

− zašite vrečke iz blaga, ki so napolnjene z oluščeno in posušeno 

koruzo, 

− tanjša odpadna lepljena plošča s podstavkom, ki je pobarvana po 

želji, 

− pisalo in list papirja. 

Število igralcev: 2–4 

Pravila igre: 

Igralci izmenično mečejo vrečke iz blaga in poskušajo zadeti luknjo, ki 

je na plošči pred njim. Plošča je rahlo nagnjena tako, da je zgornji del 

(kjer je luknja) dvignjen od tal in tako lahko koruzna vrečka pristane 

v njej. Cilj igre je pridobiti čim več točk.  

Zadetki so točkovani sledeče: 

− 1 točka, kadar pristane vrečka na obarvani plošči, 

− 3 točke, kadar pristane vrečka v luknji. 

En met predstavlja zaporedno metanje treh vrečk. Vsak igralec (za 

določeno črto) izmenično meče trikrat. Nato da prostor naslednjemu 

igralcu. Med igro si igralci beležijo svoje točke, si jih seštevajo in na 

koncu določijo zmagovalca. Za lažje računanje, si otroci točke beležijo 

na svoj papir. 
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            Slika 23: Pripomočki igre                    Slika 24: Učenje igre in pravil 

                        Vir: Lasten                                                      Vir: Lasten 

Slika 25: Predstavitev igre na igrišču 

Vir: Lasten 

 

 

ZAKLJUČEK 

Igra je v predšolskem obdobju izjemno pomembna in sestavlja večji 

del preživljanje prostega časa. Tako prosta igra kot tudi igra z 

zastavljenim ciljem otroku v predšolskem obdobju predstavlja 

konstantno učenje. Pomembno se mi zdi, da v vrtcu ohranjamo pravo 

mere proste igre in vanjo skozi didaktične igre vpeljujemo učenje, ta 

pa v otroku vzpodbudi notranjo motivacijo po dodatnih informacijah 

ali znanju. Vzgojitelji si moramo vzeti čas za opazovanje otroka pri 

igri. Le tako ga bomo spoznali, s tem beležili njegov napredek ter mu 

kasneje ponudili dodatne izzive za novo znanje. Izdelava didaktičnih 

iger naj bo dobro premišljena in smiselna (v ospredje raje postavimo 

kvaliteto in ne kvantiteto iger). Kadar se odločimo sami izdelati 

didaktično igro, je smiselno, da v proces izdelave vključimo otroke. 

Naj bodo oni glavni kreatorji idej, saj s tem podkrepimo njihovo 

motivacijo, aktivnost, mišljenje in samozavest. Tekom ustvarjanja 

didaktičnih iger sem opazila, da so otroci raje posegali po igrah, ki 

niso plastificirane, ampak so na otip prijetnejše in toplejše (list, 

karton, les). Prav tako so z večjo motivacijo in veseljem sodelovali, 

kadar so bile idejne zasnove njihove. Z vpeljavo odpadnih zamaškov 

v didaktične igre se je povečala tudi njihova kreativnost. Večkrat so 

zaznali, kaj vse bi lahko izdelali iz odpadne embalaže, kadar so prišli 

v stik z njo. Otroci radi posegajo po didaktičnih igrah in se radi igrajo 

z njimi.  
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Uvajanje novincev v vrtcu Lenart 
 

MATEJA KOVAČEC, dipl. vzg. 

Kovacec.mateja85@gmail.com 

 

Povzetek: Vstop v vrtec je za otroka zagotovo ena prvih večjih 

prelomnic v življenju. Otroci se na vstop v vrtec odzivajo zelo različno. 

Tudi za starše je to pomemben dogodek, saj se prvič ločujejo od 

svojega otroka in ga zaupajo ljudem, ki jih ne poznajo. Tukaj so tudi 

strokovni delavci, ki kljub svojemu strokovnemu znanju in izkušnjam, 

ob uvajanju novincev vedno znova stojijo pred novim, nepoznanim in 

nepredvidljivim. Le s skupnim sodelovanjem vseh lahko izpeljemo 

uvajanje, ki v najvišji meri podpira otrokov razvoj. Strokovne delavke 

v našem vrtcu uvajanju posvečamo veliko pozornosti. Nanj se 

posebej pripravljamo tudi na strokovnih aktivih. Zavedamo se, da je 

to za otroke pomembna popotnica za vsa naslednja vrtčevska leta. Z 

namenom izboljšanja svojega dela smo za starše pripravile anketni 

vprašalnik. 

 

Ključne besede: otrok, vrtec, uvajanje, starši 

 

Abastract: Entering kindergarten is certainly one of the first major 

turning points in a child's life. Children react very differently to 

entering kindergarten. This is also an important event for parents, as 

they are separating from their child for the first time and entrusting 

him to people they do not know. There are also professional workers 

here who, despite their professional knowledge and experience, 

always face the new, unknown and unpredictable when introducing 

newcomers. Only with the joint cooperation of everyone can we 

carry out an introduction that supports the child's development to 

the highest extent. We pay a lot of attention to the introduction of 

professional workers in our kindergarten. We are also specially 

preparing for it with professional assets. We are aware that this is an 

important travel guide for children for all the following kindergarten 

years. In order to improve our work, we prepared a questionnaire for 

parents. 

 

Keywords: child, kindergarten, introduction, parents 
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UVOD 

Uvajanje otrok v vrtec je torej proces, pri katerem otrok spoznava in 

se prilagaja na življenje v vrtcu, postaja del novo nastale skupnosti in 

prehaja iz družinskega življenja v prvo obliko institucionalnega 

varstva. Ker otrok tega še ni sposoben narediti samostojno, nosijo 

najpomembnejšo vlogo pri njegovem prilagajanju na vrtec starši in 

strokovni delavci. Skozi leta so se prakse uvajanja otrok v vrtec zelo 

spreminjale, predvsem je bila v ospredju avtonomnost strokovnih 

delavcev, ki so tako ali drugače načrtovali in izvajali uvajanje novincev 

v vrtec. 

 

Uvajanje otrok v vrtec 

Prvič je prelomna točka v življenju, ki vedno prinaša spremembe. 

Zgodi se povsem spontano ali je načrtna. Pomeni nam izziv, od nas 

zahteva neko mero napora, ki je usmerjen v nove izkušnje. 

Pomembno je, da se na vsak prvič dobro pripravimo. Za odrasle po 

navadi to pomeni predvsem prilagajanje na novosti, za otroke, ki pa 

prvič vstopajo v vrtec, pa je tu še ločitev od staršev oz. družine 

(Varjačič Rajko, 2007). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1995, 

str. 1481) je pojem »uvajati« opredeljen z različnimi razlagami in 

primeri. Ko pomislimo na otroke, ki se uvajajo v vrtec, lahko to 

razumemo kot: »seznaniti koga s člani kake skupnosti, da se lahko 

vključi vanjo in seznanjati koga z lastnostmi, pravili kake dejavnosti z 

namenom, da postane sposoben vključiti se vanjo.« V Kurikulumu za 

vrtce kot nacionalnem dokumentu (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 15), 

je med vsemi oblikami sodelovanja staršev z vrtcem posebej 

poudarjeno: »Še posebej je pomembno, da imajo starši pravico do 

postopnega uvajanja otroka v vrtec in možnost dogovora o najbolj 

sprejemljivem načinu vključevanja svojega otroka v vrtec.« Prav tako 

je navedeno, da imajo starši pravico sodelovati pri načrtovanju 

življenja v vrtcu, da se lahko daljši ali krajši čas zadržijo v igralnici in 

se tako vključujejo v dejavnosti v dogovoru z vzgojiteljem. Žikovšek 

(2014, str. 30–31) o uvajanju razmišlja: 

Uvajanje v vrtec je proces, v katerem je nujna strokovna pomoč 

vzgojiteljice tako otroku kot staršem, dokler ni otrok sposoben 

ostati v vrtcu brez staršev. Uvajanje v vrtec je velika 

sprememba v otrokovem življenju, je razvojni korak, ki ga otrok 

potrebuje, vendar se v določenih pogledih vsiljuje razvojnim 

procesom, ki že tečejo, zato je za otroka (lahko) zelo stresen. 

Vsakodnevna ločitev otroka od staršev sicer predstavlja obliko 

stresa in vodi do kratkotrajnih učinkov na otrokovo vedenje, 

nima pa dolgoročnih negativnih učinkov na otrokov razvoj. /…/ 

Da bi omogočili otroku lažji prehod, je mogoče otroka v vrtcu 

postopno uvajati. Uvajanje otroka v življenje v vrtcu je proces, 

ki zahteva svoj čas. 

 

Ambrožič in Podgornik (2018, str. 109) izpostavljata pomen odnosa 

med vzgojiteljem in starši: 

Osnova za uspešno uvajanje otroka v skupino je odnos, ki ga 

vzpostavijo starši in vzgojiteljica. Otrok preko svojih čutil 
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zaznava odnosno dinamiko, ki se vzpostavi med osebo, ki 

otroku predstavlja varnost in zavetje, to sta po navadi mati ali 

oče, in osebo, s katero bo navezoval stik in gradil zaupanje, to 

so vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice v oddelku in vrstniki. 

Zelo pomembno je, koliko in kako starši zaupajo svojemu 

otroku in mu omogočajo, da sam raziskuje ne le prostor, ampak 

tudi stike z drugimi osebami v prostoru. 

 

Varjačič Rajko loči tri različne načine uvajanja glede na dolžini, in 

sicer: 

− Dolgotrajno uvajanje, ki traja od treh tednov do enega meseca ali 

še dlje. 

− Srednje dolgo uvajanje, ki traja od enega do dveh tednov. 

− Kratko uvajanje, ki traja od enega do nekaj dni (Varjačič – Rajko, 

2007).  

 

Žikovšek (2014, str. 32) pa o dolžini uvajanja pravi da po ugotovitvah 

različnih raziskav se v povprečju otroci prilagodijo na vrtec po treh 

tednih kontinuiranega obiskovanja, večina se na vzgojiteljico naveže 

v dveh tednih, obdobje uvajanja in navajanja na vrtec pa, kot 

ugotavljajo strokovnjaki, traja približno 4 do 6 tednov. Po tem času 

se velika večina malčkov ugodno prilagodi na vsakodnevno odsotnost 

staršev, kar izražajo s pozitivnimi čustvi, vključevanjem v socialne 

dejavnosti z vrstniki in vzgojiteljico. 

 

Varjačič Rajko (2007, str. 51) izpostavlja naslednje razvojne naloge, s 

katerimi se srečuje otrok pri uvajanju: 

− odreči se stalni dnevni prisotnosti staršev in čustveno sprejeti 

nujnost kratkotrajne ločitve; 

− navezati se na vzgojitelje, ki bodo pretežno nadomeščali 

starše; 

− navaditi se na spremembo dnevne rutine; 

− navaditi se na novo okolje, drugačno hrano, ležalnike ipd.; 

− navaditi se na skupino otrok, v kateri bo sam le eden od 

mnogih; 

− postati samostojnejši; 

− naučiti se sodelovati z otroki; 

− vključevati se v skupinske igre in vodene dejavnosti. 

 

Uvajanje novincev v vrtcu Lenart 

V našem vrtcu že vrsto let otrokom in staršem nudimo možnost 

postopnega in prilagojenega uvajanja. Posebnega pravila, kako dolgo 

naj uvajanje traja, nimamo. Strokovne delavke se o tem dogovarjamo 

s starši sproti in ob tem upoštevamo njihove žeje, odzive otrok in pa 

seveda čas, ki ga imajo starši na razpolago za uvajanje. Vedno je na 

prvem mestu otrok, ki pa v večini primerov sam ne more izraziti 

svojih želja, zato je pomembno, da se starši in strokovni delavci med 

seboj pogovarjamo, si zaupamo in preko otrokovih odzivov 

načrtujemo uvajanje. Kot je razvidno iz spodnjega grafa se večina 

otrok v vrtec uvaja v najzgodnejšem obdobju. Otroci se tako 
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vključujejo predvsem v oddelke od 1 do 2 leti ali 2 do 3 leta. Manjše 

število otrok se v vrtec vključuje po 3. letu starosti. Zato predvsem 

strokovne delavke v oddelkih 1. starostnega obdobja uvajanju 

namenjamo veliko pozornosti. 

 

 
Slika 1: Vpis novincev v šolskem letu 2019/20 v vrtec Lenart. 

Vir: Lasten 

 

Prvi stik družine z vrtcem pomeni vpis otroka v vrtec, ki ga starši lahko 

opravijo pisno (po pošti ali elektronski pošti) ali osebno v tajništvu 

vrtca. Sledi skupni roditeljski sestanek za starše novo sprejetih otrok, 

ki se izpelje v mesecu maju ali juniju. Pomočnica ravnatelja na njem 

starše seznani s potekom dela in življenja v vrtcu, predstavi jim 

osnovne smernice za uvajanje in jim pokaže prostore vrtca. V mesecu 

avgustu sledi srečanje z novinčki, na katerem tako starši kot otroci, 

že pred prvim dnem v vrtcu spoznajo strokovne delavke, prostor in 

svoje vrstnike. Srečanje poteka v popoldanskem času v igralnici, ki jo 

bo otrok obiskoval. Strokovne delavke pa staršem na njem 

podrobneje predstavimo potek uvajanja v skupini, posebnosti 

skupine, razrešimo morebitne dileme in se dogovorimo, kako bo 

potekal prvi vrtčevski dan. 

 

Skupne smernice za uvajanje v 1. Starostnem obdobju 

Vsaka strokovna delavka se na uvajalno obdobje pripravi 

samostojno. O osnovnih teoretičnih izhodiščih se pogovarjamo na 

strokovnih aktivih, kjer smo strokovne delavke 1. starostnega 

obdobja oblikovale tudi nekaj osnovnih smernic uvajanja v našem 

vrtcu: 

− Starši so prve dneve prisotni v igralnici (o tem koliko časa bodo 

prisotni, se dogovarjamo individualno glede na odzive otroka). 

− Prve dni so v igralnici skupaj največ 3 otroci in njihovi starši 

(časovna razporeditev otrok preko celega dneva). 

− Prisotnost otrok se v vrtcu dnevno podaljšuje (odvisno je od 

posameznega otroka; tudi trajanje se prilagaja posamezniku in 

njegovim odzivom). 

− Dolžina uvajanja se prilagaja sproti, pri tem sta v ospredju počutje 

otroka in čas, ki ga ima starš na razpolago za uvajanje. 

− Upoštevamo želje in pobude staršev, če s tem ne posegajo v 

strokovno delo. 
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− Prvi meseci so namenjeni izključno uvajanju in dobremu počutju 

otrok, temu se prilagajajo vse ostale aktivnosti in dejavnosti v 

oddelku. 

− Uvajanje poteka umirjeno, sledimo otrokom in jim nudimo dovolj 

možnosti in aktivnosti, da spoznajo strokovne delavke, prostor in 

vrstnike.  

− Otrokom uvajanje naredimo čim bolj domače tako, da 

poskušamo vključevati njihove navade od doma (če je mogoče) 

tudi v vsakdanje življenje v vrtcu (v uvajalnem obdobju 

prilagajamo prehranjevalne navade, spalne navade, omogočimo, 

da si prinesejo ninico, dudo, stekleničko …). 

 

Pripravljene smernice veljajo za vse oddelke 1. starostnega obdobja. 

Strokovna delavka pri uvajanju upošteva tudi posebnosti in 

značilnosti svoje matične skupine. Razlike med oddelki so predvsem 

v tem, ali so v oddelku vsi otroci novinci, ali je morda kdo že od 

prejšnjega leta (predvsem koliko je takšnih otrok); kakšno je 

razpoloženje prve dni (otroci veliko jočejo, se hitro potolažijo in 

zaigrajo, kako hitro ostanejo sami brez staršev …); kakšne so želje 

staršev glede dolžine uvajanja ipd. Individualno si vzgojiteljica 

pripravi načrt, kako beleži značilnosti in pomembne podatke o 

otrocih (pripravi vprašalnik za starše; se s starši o tem sproti 

pogovarja; si ustvarja lastne zapiske). Na sebi primeren način evalvira 

delo in na podlagi evalvacij ter refleksije skupaj s starši uskladi 

nadaljnji potek uvajanja za vsakega posameznika. Na aktivih se tudi 

po uvajalnem obdobju veliko pogovarjmo o poteku uvajanja, 

izmenjamo svoje pozitivne in negativne izkušnje. Samo prakso smo 

želele še izboljšati in nadgraditi, zato smo se odločile, da k 

sodelovanju povabimo starše, ki so v uvajanje neposredno vključeni.   

 

Namen raziskovanja in raziskovalna vprašanja 

Ker so starši tisti, ki nam lahko dajo najboljšo povratno informacijo o 

našem delu, smo v šolskem letu 2019/20 starše otrok 1. starostnega 

obdobja (torej tiste, ki so otroke uvajali v letih 2018/19 in 2019/20) s 

pomočjo vprašalnika povprašali o njihovi izkušnji uvajanja otroka v 

vrtec. Vprašalnik je bil strukturiran z odprtimi vprašanji in anonimen. 

Zastavile smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna je vaša izkušnja pri uvajanju otroka? 

2. Ali imate pozitivne izkušnje? Kakšne? 

3. Ali imate negativne izkušnje? Kakšne? 

4. Imate predloge, kako bi uvajanje naredili še bolj prijazno za 

otroke? 
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Analiza 

 

 
Slika 2: Število vrnjenih anketnih vprašalnikov 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 3: Uvajanje je pozitivna ali negativna izkušnja 

Vir: Lasten 

 

Kaj je po mnenju staršev pozitivno pri uvajanju v našem vrtcu: 

− Srčne vzgojiteljice. (9x) 

− Otrok gre v vrtec zjutraj brez joka, to nam pokaže, da je tam vse 

v redu in da se dobro počuti. (5x) 

− Možnost, da so starši prisotni z otrokom v vrtcu. (3x) 

− Tempo uvajanja prilagojen staršem in otrokom. (3x) 

− Postopno uvajanje, prilagojeno zahtevam otrok. (3x) 

− Zadovoljstvo z delom vzgojiteljic. (3x) 

− Vzgojiteljice nežne, razumevajoče in potrpežljive. (2x)  

− Dobra komunikacija med vzgojiteljicami in starši, velika podpora 

vzgojiteljic na čustvenem področju. (2x) 

− Sprva se mi je zdelo, da se uvajanje odvija prepočasi (bo trajalo 

predolgo, da so otroci v vrtcu prve dni premalo časa), kasneje se 

je izkazalo, da je to najboljši način, saj se je otrok tako res 

postopoma navadil na vse novosti. (2x) 

− Starši, ko so prisotni v igralnici, spoznajo potek dneva v vrtcu. (2x) 

− Odlično delo in predanost vzgojiteljic. (2x) 

− Postopno uvajanje po urah in dnevih (deljenje v skupine). (2x) 

− Občasno obveščanje o otroku preko SMS sporočil starša pomiri. 

(2x) 

− Vrtec Lenart je lahko vzgled ostalim vrtcem v Sloveniji. (2x) 

− Vzgojiteljici sta se trudili, da se je otrok dobro in sprejeto počutil. 

− Všeč mi je, da je vzgojiteljica tako odzivna preko telefona. 

− To, da uvajanje traja 1 teden in po urah. 

− Všeč mi je to, da ima vzgojiteljica jasne meje, kdaj je jok še 

»normalen« in kdaj je treba poklicati starše. 
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− Hitro uvajanje – otrok hitro sprejel vrtec. 

− Vzgojiteljica je bila podpora staršem. 

− Uvajanje potekalo počasi in nič na silo. 

− Uvajanje odvisno od karakterja in značilnosti vsakega otroka. 

− Spoštujem vzgojiteljice in to, da zmorejo vse to. 

− Idealno uvajanje je postopno in v sodelovanju s starši. 

− Všeč mi je to, da se otrok lahko vedno pocrklja pri vzgojiteljici. 

− O izkušnji ne bi govorila – celoten kolektiv BRAVO. 

− V vrtcu se je moj otrok odvadil in navadil na veliko stvari, katerih 

doma ne bi zmogli tako zlahka. 

− Vzgojiteljici sta se popolnoma prilagodili mojim potrebam in 

željam.  

− Všeč so mi skupne delavnice, ker tako starši še bolj dobimo 

vpogled v vrtec. 

− Uvajanje prilagojeno vsakemu otroku posebej. 

− Vzgojiteljici imata posluh za vsakega otroka v skupini. 

− Všeč to, da se otroku da čas, da se navadi na spremembe. 

 

Negativne izkušnje staršev z uvajanjem: 

− Kaos na začetku (a na srečo nato pozitivno naprej). 

− Pestro, naporno (več kot 1 mesec uvajanja in vrtca še kar ni 

sprejel); po dnevih je trajalo predolgo – po urah pa premalo. 

− Uvajanje novinčkov čez celo leto je bila negativna izkušnja za 

mojega otroka (stres skozi celo leto). 

− Stresno uvajanje – jok otroka.  

− Vzgojiteljica ni upoštevala tega, kot je predstavila na prvem 

srečanju (uvajanje po skupinah), na enkrat je bilo v igralnici 

preveč otrok (lahko bi starše opozorila). 

− Otrok jokal – uvajanje stresno (otrok preveč navezan na starše). 

− Starši bi želeli dlje sodelovati pri uvajanju – pa je problem služba. 

− Težava je poletje, ko otroci menjajo vzgojiteljice, okolje in 

vrstnike. 

− Uvajanje sredi leta – manj časa za uvajanje in posledično več joka. 

− Uvajanje je bilo naporno. 

− Naporen začetek. 

 

Izkušnje staršev, ki nam dajo najbolj misliti: 

− Kar nekaj je primerov, kjer starši navajajo razlike pri uvajanju 

v dveh skupinah (tisti, ki pridejo sredi leta in se uvajajo 2x). 

Starši ob tem sami poudarjajo, da načini uvajanja niso enotni 

za celoten vrtec, da bi nekatere prakse lahko uveljavili v vseh 

skupinah ipd. 

 

Predlogi staršev: 

− Takšno uvajanje bi morali imeti vsi otroci: 

1. teden: samo uro ali dve, da spozna otrok obraze; 

2. teden: da je z njim ves čas mama, pomaga otroku pri kosilu; 

3. teden: otrok ostane sam do kosila; 

4. teden: otrok ostane cel dan. 
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− Uvajanje že med počitnicami – saj starši septembra težko dobijo 

dopust.  

− Vzgojiteljica si mora pridobiti zaupanje staršev, znati starše 

pomiriti. 

− Zaradi lažje organizacije bi lahko staršem pred uvajanjem izročili 

okviren terminski plan uvajanja. 

 

ZAKLJUČEK 

Strokovne delavke se zavedamo, kako pomembno je postopno in 

prilagojeno uvajanje otrok v vrtec. Iz rezultatov anketnega 

vprašalnika je razvidno, da je za večino staršev uvajanje pozitivna 

izkušnja. To je dokaz, da so starši zadovoljni z našim delom. Iz 

odgovorov staršev se jasno vidi, da je uvajanje res individualno 

prilagojeno otrokom, kar nam je najpomembneje, saj so otroci 

različni in jih zato ne moremo uvajati po vnaprej pripravljenem 

protokolu. Negativne izkušnje staršev nam bodo spodbuda za 

nadaljnje izboljšave na tem področju. Predvsem to, da bomo na 

strokovnem aktivu še naprej posvečale pozornost tej temi in 

poskušale oblikovati še bolj natančne smernice, ki jih bodo 

upoštevale prav vse strokovne delavke. S predstavitvijo primerov 

dobre prakse, bomo ena drugo podprle in iskale skupne izboljšave. 

Še več teoretičnih in praktičnih izhodišč bomo predale mlajšim 

sodelavkam oz. sodelavkam, ki imajo manj izkušenj z uvajanjem 

novincev. Za starše je v pripravi skupna, posodobljena brošura o 

uvajanju otrok v našem vrtcu. 
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Delavnice za nadarjene učence 
 

MATEJA KRAJNC, prof. mat., teh. in rač. 

mateja.krajnc@sola-prebold.si 

 

Povzetek: Vsako leto namenimo posebno pozornost nadarjenim 

učencem. To so učenci, ki imajo možnost pokazati nadpovprečne 

rezultate na različnih področjih, zato je naloga nas učiteljev, da jim 

damo možnost to pokazati in razvijati njihove sposobnosti še naprej. 

V času pred korono sem izvajala ustvarjalne delavnice za nadarjene 

učence v dveh skupinah. V eni skupini so bili učenci 1. in 2. triade, v 

drugi pa učenci 3. triade. Za to sem se odločila, ker učenci premalo 

ustvarjajo in razvijajo ročne spretnosti. Poleg tega smo potrebovali 

izdelke za bazar, kjer z njim zbiramo sredstva za šolski sklad. Na 

bazarju smo imeli tudi igrače in knjige, ki smo jih zbirali z učenci. Na 

delavnicah smo z  učenci 1. in 2. triade izdelovali različna knjižna 

kazala, z učenci 3. triade smo ustvarjali palčke iz recikliranega 

materiala in sove iz lesa. Vsak učenec si je sam izbral delavnico, ki ga 

je zanimala. Bazar se je odvijal na šolskem hodniku popoldne v času 

govorilnih ur. Na začetku smo imeli uvodni pozdrav s pevci otroškega 

zbora s kratko igrico. Sledile so še delavnice, ki so jih izvajali različni 

učitelji. Bilo je lepo in uspešno popoldne. Učenci so uživali in izrazili 

željo, da delavnice še kdaj ponovimo. 

 

Ključne besede: nadarjeni učenci, delavnice, ustvarjanje, ročne 

spretnosti, bazar 

 

Abstract: Each year, we pay special attention to gifted pupils. These 

pupils have the ability to show above-average results in various 

fields. Therefore, it is our job as teachers to award them the 

opportunity to manifest this and further develop their skills. In the 

pre-corona period, I have organized creative workshops for gifted 

pupils in two groups. In one group, there were pupils from the first 

and second triad and in the other group the pupils of the third triad. 

I decided this because pupils do not spent enough time creating and 

developing crafting skills. In addition, we needed products for the 

bazaar to raise resources for the school fund. We also had toys and 

books at the bazaar provided by pupils. At the workshops, the first 

and second triad pupils produced various bookmarks, and the third 

triad pupils created Gnome from recycled material and wooden owls. 

Each pupils chose a workshop of their own interest. The bazaar took 

place on the school corridor in the afternoon during parent/teacher 

conferences. At the beginning, the children's choir greeted 

everybody with a short play, followed by workshops organized by 

various teachers. It was a lovely and rewarding afternoon. The pupils 

have enjoyed themselves and expressed their desire to repeat the 

workshops at another opportunity. 

 

Keywords: gifted pupils, workshops, creation, manual skills, bazaar 
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UVOD 

Nadarjeni učenci so izrazito nadpovprečno uspešni pri enem ali več 

predmetih. Imajo različne lastnosti in jih še zdaleč ne moremo 

razvrščati kot enake učence, pa čeprav so nadarjeni na istem 

področju. Glavna področja, na katerih so lahko nadarjeni, so 

ustvarjalnost pri reševanju težkih problemov na nenavadne načine, 

talentirana nadarjenost na različnih področjih, kot je umetnost, ples, 

glasba itd. in pa nadarjeni, ki imajo izrazito voditeljske sposobnosti. 

Učitelji vemo, da so postopki za prepoznavanje nadarjenih določeni, 

pa vendar se včasih vprašamo, ali je res dobro, da učenca določimo 

kot nadarjenega, če izstopa na enem področju. Kaj to točno pomeni 

za njegovo nadaljnjo delo, v primerjavi z učenci, ki niso spoznani za 

nadarjene, pa to kljub temu so. Za nekatere učence je, če je spoznan 

za nadarjenega, to dobro in se dodatno razvija, medtem ko za druge 

ni. Današnji trend življenja je žal takšen, da marsikateri učenci, kljub 

temu da vedo, da so nadarjeni in da izstopajo od ostalih učencev, ne 

želijo sodelovati z našim načinom dela v šoli. Nekateri še tisto ne 

naredijo, kar je nujno potrebno. Hkrati pa drži, da imajo zelo dobro 

samopodobo, kar tudi kažejo navzven. Učitelj je tisti, ki ima nenehno 

delo s temi učenci – z njihovim nedelom kot z njihovim dodatnim 

delom. Nekateri nadarjeni učenci veliko debatirajo o tem, kako je vse 

brezpredmetno, ker oni to ne bodo rabili ali pa oni to že znajo. Žal je 

to za učitelja zelo utrujajoče in nemotivacijsko. Tudi sodelovanje s 

starši je pomembno. Nekateri starši razumejo težave, s katerimi se 

srečujemo učitelji, da postopoma skušamo razložiti učencu, kaj je 

dobro za njega. Še vedno je ključnega pomena dobrobit učenca. Mi 

želimo, da se njegov potencial nadarjenosti razvija in da se ne 

dolgočasi v šoli. Nekateri starši, teh je vedno več, pa ne razumejo 

učiteljevih težav in težavnosti dela z nadarjenim učencem, ki je lahko 

zelo uporniški. Izkaže se, da tudi starši delujejo na podoben način kot 

učenci, zato je glavna naloga učiteljev, da si med seboj pomagamo in 

svetujemo. Vsak učitelj ima različne izkušnje, tako pozitivne kot 

negativne. Pozitivne izkušnje so dobro vodilo za naprej, še zlasti, ko 

vidimo, kaj bi lahko bilo še bolje in to tudi izpeljemo. Iz tega razloga 

je zelo dobrodošlo delo z nadarjenimi učenci, ki so željni znanja. 

 

Nadarjeni učenci 

Nadarjeni učenci so po določenih nacionalnih kriterijih visoko 

nadpovprečni učenci in jih je v populaciji do 10 %. Nadpovprečnost 

se ocenjuje glede na dosledne dosežke teh učencev na 

intelektualnem, ustvarjalnem, učnem, umetniškem in telesno-

gibalnem oziroma športnem področju (Juriševič, 2011, str. 338–339). 

Nadarjeni se v svojem socialnem okolju srečujejo z različnimi 

težavami, ki lahko ovirajo njihov optimalen razvoj. Zelo pomembno 

je, da jim razložimo, zakaj so drugačni od drugih, zakaj ne morejo 

doseči vseh ciljev. Pomembno je, da njihove težave ne ignoriramo, 

ampak jim pomagamo, da jih presežejo. Drugače lahko pride do 

negativnih posledic (Zelenko, 2021, str. 29). Nadarjenost za vse 

učence ni privilegij. Učenci se med seboj razlikujejo. Nekaterim je 

njihova nadarjenost v veliko breme, medtem ko drugim prinaša 
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priložnost. Zato ima pri vzgojno-izobraževalnem delu z nadarjenimi 

pomembno vlogo učitelj. Učitelj mora oblikovati učno okolje, ki bo 

spodbujalo celovit razvoj nadarjenega učenca (Ograjšek, Balažič in 

Mithans, 2022, str. 130). Vsak učitelj mora pripraviti za nadarjene 

učence prilagoditve, ki jih ponudi pri svojem predmetu. Na ta način 

imajo učenci vnaprej pripravljen zbirnik različnih dejavnosti, ki jih 

lahko izbirajo. Učenec je tako aktivno vključen v oblikovanje lastnega 

individualiziranega programa (Kastelic, 2019, str. 30). Z razvijanjem 

vse večje kompetentnosti postajajo usvojeno znanje in spretnosti 

osnova za zahtevnejše naloge, ki so zato čedalje manj naporne in 

prijetnejše. Ko učenci dosežejo to točko, učenje pogosto postane 

samo po sebi notranja nagrada (Lucariello, Dolšina in Žerak, 2018, str. 

29). Zaželeno je, da so nadarjeni učenci razvrščeni v heterogene 

skupine, v katerih se učenci učijo sodelovanja, vključno z 

ustvarjanjem učne skupnosti vseh učencev v oddelku. Dobrodošle so 

sodelovalne skupine, predvsem v učnih situacijah, ko naloge od 

učencev zahtevajo reševanje problemov. Na ta način dobijo učenci 

občutek povezanosti z drugimi zaradi medsebojne pomoči in 

podpore. To pomeni zadovoljevanje ene od osnovnih psiholoških 

potreb in s tem prispeva k razvoju notranje motivacijske 

usmerjenosti. Je pa pomembno tudi ustrezno razvrščanje nadarjenih 

učencev v skupine, da se delo v skupini ne preloži predvsem na učno 

bolj uspešne oziroma nadarjene učence (Juriševič, 2018, str. 6). Le z 

natančnim načrtovanjem dela z nadarjenimi lahko dosežemo 

maksimalen učinek, ki bo tem učencem prinesel zadovoljstvo ob 

doživljanju uspeha in izboljševal njihovo samopodobo (Praprotnik, 

2017, str. 45). 

 

Delo z nadarjenimi učenci 

Na naši šoli delo z nadarjenimi učenci izvajamo različni učitelji, 

svetovalna delavka, knjižničarka in zunanji sodelavci na različnih 

področjih. Velikokrat so imeli razne delavnice v knjižnici, katere 

tematika je bila odvisna od časa izvajanja delavnic. Izdelovali so 

voščilnice, spomladansko ali zimsko dekoracijo. Nekateri so se 

preizkusili v kaligrafiji. Imeli so razne šole v naravi, kjer so na 

drugačen način izven šole spoznavali svoje sošolce in učitelje. 

Poudarek je bil vedno na medgeneracijskem povezovanju in 

spoznavanju drugačnega okolja. Učenci imajo radi pouk izven učilnic, 

saj poteka na drugačen način. Zaposleni so z aktivnostmi v naravi in 

s sošolci, tako da nimajo časa razmišljati o vsakdanji tehnologiji, ki za 

marsikoga nepogrešljiva. Kot na drugih šolah imamo tudi pri nas 

tujce, ki še ne znajo slovenskega jezika, zato je prvo leto ključno, da 

čim bolj usvojijo jezik. Pri tem potrebujejo veliko pomoči. Tukaj 

nastopijo nadarjeni učenci, ki razumejo njihov jezik. Vključimo jih v 

medgeneracijsko pomoč učencem, ki jim vsak teden ob določenih 

urah pomagajo pri učenju jezika, delanju domačih nalog in učenju 

različnih predmetov. Tak način dela se je izkazal kot zelo uspešen 

način pomoči in nadaljnjega razvoja tako tujcem kot tudi nadarjenim 

učencem. 
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Motorične spretnosti 

Zadnje čase učitelji tehnike in tehnologije opažamo, da imajo učenci 

vedno slabše motorične spretnosti za ustvarjanje. Marsikdo sploh ne 

zna rezati s škarjami po črti, ker zelo malo uporablja škarje. Veliko je 

odvisno tudi od nižjih razredov, kjer več ustvarjajo kot pa v višjih. V 

današnjem času učenci doma redko kaj izdelujejo, kar je posledica 

sodobne tehnologije. Poleg tega so učenci navajeni kupiti 

dekorativne izdelke, redkokdaj se spomnijo, da bi to lahko naredili 

sami. Za to rabijo vzpodbudo s strani učiteljev. Ko izdelajo svoj 

izdelek, so zelo navdušeni nad rezultatom – čeprav ni najboljši, ima 

pa bistveno večjo vrednost, saj so ga sami izdelali. Prav tako je v 

današnjem času pomembno recikliranje. Odpadni material srečamo 

na vsakem koraku, zato je pomembno, da ga (če je mogoče) ponovno 

uporabimo. S tem naredimo nekaj za okolje in tudi prihranimo z 

nakupom materiala. 

 

Ustvarjalne delavnice z nadarjenimi učenci 

Kot učiteljica tehnike in tehnologije sem se odločila, da bom z 

nadarjenimi učenci ustvarjala na kreativnih delavnicah. Naša glavna 

ideja je bila, da povežemo kreativno delo z koristnim namenom. 

Izdelke smo prodajali na šolskem bazarju, prav tako pa so si učenci 

lahko izdelali unikatno darilo za svoje domače. Prve delavnice sem 

imela z učenci prve in druge triade v šolski knjižnici. Glede na starost 

otrok in glede na to, da smo delavnice imeli ravno v knjižnici, sem se 

odločila za izdelavo knjižnih kazal iz barvnega papirja in šeleshamerja. 

Kazala so enostavna za izdelavo in uporabna, ker vsak učenec bere 

knjige. Z rezanjem, prepogibanjem in lepljenjem so lahko izdelali 

različne živali. Lisica, zajec, sova in medved so bili izdelani kot 

origami. S prepogibanjem barvnega papirja smo naredili obliko 

trikotnika, ki je imela odprtino za rob lista knjige. Nato smo dodali 

oči, nos in ušesa v primerni obliki za določeno žival. Izdelovali smo 

tudi pando in ježa, ki sta imela roke izdelane tako, da so se zataknile 

za knjigo. Iz knjige tako gleda glava in označuje, kje smo končali z 

branjem.  

 

 
Slika 1: Različna knjižna kazala 

Vir: Lasten 
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Pri izdelavi smo se zabavali in kljub enotnim navodilom ustvarili 

različna kazala. To je tudi bistvo ustvarjanja – vsak učenec doda nekaj 

svojega, da izdelek postane nekaj posebnega in samo njegov. Delo z 

mlajšimi učenci je bolj zahtevno in zahteva več razlage, ker so mlajši, 

potrebujejo več pomoči. Prav tako zahtevajo tudi več potrditve, da 

delajo prav in vzpodbudne motivacije za nadaljnje delo. Na koncu so 

bili nad svojimi kazali navdušeni in so komaj čakali, da jih uporabijo 

pri branju knjige. 

 

Palčke in sove smo izdelovali v tehniški delavnici. Najprej sem jim 

pokazala, kako izgleda končen izdelek, potem sem jim razložila 

celoten postopek po korakih, ki so bili predstavljeni po šolskih mizah. 

Na vsaki mizi je bil pripravljen material, pripomočki in orodja, ki so 

bila potrebna za to fazo. Sledila je samostojna izdelava izdelkov s 

stani učencev. V primeru, da so rabili pomoč, sem jih ustrezno 

usmerjala in jim svetovala. Za palčke smo uporabili recikliran karton, 

stara oblačila in naravni material, kot so drevesne veje in krzno. 

Lesene veje nam je hišnik razrezal na tanke kolobarje. Postopek 

izdelave je bil sestavljen iz več korakov. Najprej je bilo treba na karton 

s pomočjo šablone zarisati plašč stožca in manjši krog. Zarisani obliki 

so izrezali. Plašč stožca so zvili skupaj tako, da je bila odprtina ravno 

primerna za izrezan krog. Plašč so zalepili z lepilnim trakom in 

odprtino napolnili z odpadnimi kosi blaga, da je postal stožec bolj 

trden. Na spodnji del so zalepili izrezan krog, nato so iz starih oblačil 

izrezali pravokotnik in ga z lesnim lepilom nalepili na spodnji del 

stožca, kar predstavlja plašček palčka. Potem so z lepilno pištolo 

nalepili krzneno bradico in nosek, ki so ga izdelali tako, da so manjšo 

kroglico zavili v blago. Nazadnje so nalepili še daljšo koničasto kapico, 

ki so jo nagubali za lepši izgled. 

 

 
Slika 2: Ustvarjalna delavnica 

Vir: Lasten 

 

Sove smo izdelali iz reciklirane vezane plošče, narezanih kolobarjev 

lesenih vej in različnih naravnih materialov, ki smo jih sami nabrali. 

Učenci so imeli pripravljene šablone, ki so jih obrisali na vezane 

plošče. Obrisane dele so izžagali z ločnimi žagami. Delo z njimi so že 

poznali. Če je kdo potreboval pomoč, sem mu razložila in pokazala, 

kako poteka pravilno žaganje. Nekateri so preizkusili žaganje z 

električno rezljačo, kar je zahtevno opravilo. Pri tem je zelo 
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pomembna varnost pri delu, na kar jih nenehno opozarjam. Sledilo je 

brušenje, lepljenje in barvanje. Na koncu smo dobili dekorativne sove 

z velikimi očmi. 

 

 
Slika 3: Dekorativne sove 

Vir: Lasten 

 

Nadarjen učenec – pomočnik  

Leto pred izvajanjem delavnic sem pri tehniki in tehnologiji za 

preizkus nadarjenosti predlagala učenca iz šestega razreda, ki je pri 

izdelavi izdelkov in tehniških slik bistveno izstopal. Izkazalo se je, da 

je res nadarjen na ustvarjalnem področju. Kot njegova učiteljica sem 

postala tudi dodatno mentorica, ki skrbi za njegovo dodatno 

razvijanje sposobnosti in interesov na tem področju. V njegovem 

interesu je bilo, da tudi doma dodatno ustvarja iz različnih 

materialov. Pri tem mu pomagam z nasveti in ga usmerjam, da lažje 

pride do boljšega in lepšega izdelka. Tudi to šolsko leto je tako. Ta 

učenec mi je bil v veliko pomoč pri delavnicah za nadarjene, ko smo 

izdelovali palčke. Prej sva se skupaj ustrezno pripravila in tako sem 

imela pomočnika, ki je dobro poznal postopek izdelave od začetka do 

konca. Brez njegove pomoči bi bilo težje, saj je težko imeti samo 

enega mentorja v večji skupini otrok. To drži še zlasti pri ustvarjanju, 

ko učenci spoznavajo določene obdelovalne postopke in celoten 

proces izdelave izdelka. Nekateri učenci so bolj samostojni pri delu, 

medtem ko drugi malo manj. 

 

Varnost pri delu 

Varno delo lahko poteka le v varnem delovnem okolju, ki zajema 

ustrezno varnostno kulturo, ki jo morajo učenci popolnoma usvojiti. 

Samo tako bomo lahko poskrbeli za lastno varnost in varnost drugih. 

Pravila za varno delo in delovni prostor so napisana in pritrjena na 

vidnem mestu v učilnici. Učence je potrebno ustrezno seznaniti s 

pravilno uporabo orodji in pripomočkov, da ne pride do nepotrebnih 

težav ali nezgod. Pomembno je imeti urejen delovni prostor, tako da 

vemo, kje se kaj nahaja. Ko končamo, je potrebno delovni prostor za 

seboj pospraviti. 

 

Analiza 

Ko končamo z delom, je potrebno narediti analizo. Poudarek je na 

vrednotenju izdelka, ali smo z njim zadovoljni ali bi lahko kakšne 

stvari izboljšali. Vsak izdelek je drugačen, pa kljub temu lahko 

ugotavljamo prvine izdelovanja izdelka, torej ali je izdelek dovršeno 
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izdelan ali pa ima veliko pomanjkljivosti. Vse to pripomore k temu, 

da naslednjič izdelamo bolj kvaliteten izdelek. Zavesten konec 

projekta predstavlja končni izdelek, ki predstavlja zastavljeni cilj. 

Večji del izdelkov je bil namenjen prodaji na bazarju, nekaj pa so jih 

učenci izdelali tudi zase, za dekoracijo v svoji sobi ali za darilo svojim 

najdražjim. Bazar se je odvijal med šolskim letom popoldne na 

šolskem hodniku. Stojnice so bile bogato obložene z izdelki učencev, 

učiteljic ter z darovanimi igračami in knjigami. Vsi denarni prispevki 

so se namenili šolskemu skladu. 

 

ZAKLJUČEK 

Delavnice za nadarjene učence so zanimive, saj se zelo razlikujejo od 

klasičnega pouka. Učenci ves čas aktivno sodelujejo in ves čas nekaj 

delajo. Razvijajo svoje ročne sposobnosti in spretnosti. Pri tem 

morajo biti tudi samostojni in s tem nenehno pridobivajo nove 

izkušnje pri načrtovanju, spoznavanju materialov, orodij in 

pripomočkov. To pomeni, da takšne dejavnosti vzpodbujajo 

ustvarjalnost, vedoželjnost in samoiniciativnost učencev ter jih 

usposabljajo za samostojno pridobivanje izkušenj in znanj, za 

razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. Pri tem 

učenci pridobljeno znanje z različnih področij povezujejo v celoto –

medpredmetno povezovanje. Z nadarjenimi učenci je prijetno 

ustvarjati, ker imajo interes in prostovoljno pridejo k ustvarjalni 

delavnici. Prav tako je pomembno, da ta izdelek ni za oceno, tako 

lahko učenci sproščeno izdelujejo, se ne obremenjujejo s končnim 

izgledom, ki je prav vsem uspel, saj izdelek ni bil zahteven. Na žalost 

se pa tudi že pozna, da današnji najstniki, kljub temu da so nadarjeni 

in sposobni, zavračajo dodatno delo poleg rednega pouka. Čeprav so 

uspešni na določenem področju, ne želijo vedno sodelovati in 

nadgrajevati svoje znanje. Zato je naša učiteljska naloga vedno težja, 

da učence ustrezno motiviramo in pozitivno vzpodbujamo k 

njihovemu dodatnemu razvoju in učenju, kajti še vedno velja, kot 

pravi pregovor: »Več znaš, več veljaš.« 
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Povzetek: Ustrezna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami 

je zelo pomembna, potrebna ter zahteva najprej veliko poguma s 

strani staršev, da sprejmejo otroka takega kot je ter mu poiščejo 

ustrezno pomoč. Prav tako je, ko se otrok vključi v vrtec, nujno 

sodelovanje staršev, strokovnih delavcev in zunanjih strokovnjakov, 

ki jih otrok obiskuje, potrebne so sprotne povratne informacije, 

sprejemanje drugačnih pristopov, saj le poenoten način dela prinaša 

napredke in želene rezultate. Nujnost zgodnje prepoznave in 

obravnave je izpostavljena tudi v  Smernicah za delo v oddelkih za 

predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra – MAS. Skozi 

članek bom predstavila strategiji poučevanja, in sicer poučevanje s 

pomočjo vizualnih urnikov in vizualnih podpor, dotaknila pa se bom 

tudi razvijanja besedišča, strukture povedi, časovne strukture ter 

usvajanja predlogov.  

Ključne besede: avtizem, vizualna podpora, vizualni urniki, struktura 

povedi, časovna struktura 

 

Abstract: An adequate early treatment of children with special needs 

is very important, necessary and first of all requires a lot of courage 

on the part of the parents to accept their child as it is and to provide 

him appropriate assistance. Likewise, when the child joins a 

kindergarten the cooperation of parents, professionals and external 

consultants treating the child is essential with a real-time feedback 

and the adoption of different approaches, because only a team work 

will bring progress and the desired results. The necessity of early 

diagnosis and treatment is also highlighted in the Guidelines for 

Work in Wards for Preschool Children with Autism Spectrum 

Disorders – MAS. 

The article presents the teaching strategy, i.e. teaching with the help 

of visual schedules and visual supports, and also tackles the 

development of vocabulary, sentence structure, temporal structure 

and the acquisition of suggestions. 

 

Keywords: autism, visual support, visual schedules, sentence 

structure, temporal structure 

 

  



 

290 
 

UVOD 

Od leta 2013 so po zakonodaji kot otroci s posebnimi potrebami 

opredeljeni tudi otroci z avtizmom, pri katerih so pogoste težave na 

področju jezika, govora, med katerimi pogosto izstopata skromno 

besedišče ter težave na področju stavčne strukture. Pri odpravljanju 

primanjkljajev na tem področju ne gre brez vizualnih podpor in 

slikovnih urnikov, ki otroku nudijo neko varnost, orientacijo ter 

omogočajo napredek in razvoj. Kadar pa govorimo o razvoju in 

napredku otroku, je zelo pomembno, da je otrok deležen zgodnje 

obravnavne in ustrezne intervencije, ki prav tako pripomoreta k 

posameznikovi uspešnosti in napredku.   

 

Razvoj komunikacije, govora, jezika 

Razvoj komunikacije, govora in jezika je pri otrocih z avtizmom 

različen, prav tako so na tem področju različne tudi težave, in sicer 

tako po obsegu kot intenziteti. Govor otrok z avtizmom se lahko 

pomembno razlikuje od govora njihovih vrstnikov, čeprav imajo 

nekateri posamezniki z avtizmom navidezno dobro razvit govor, so 

prisotne težave pri razumevanju le-tega, še posebej pri razumevanji 

abstraktnih pojmov in sporočil s prenesenim pomenom. Pri otrocih z 

avtizmom je  pogosto skromno njihovo besedišče, prav tako je lahko 

prisotna napačna raba zaimkov. Do odstopanja lahko prihaja tudi na 

ravni jakosti in tempa govora, ki je prehiter ali prepočasen 

(Dopolnitev Navodil h Kurikulumu za vrtce v programih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s 

posebnimi potrebami za otroke z avtističnimi motnjami, 2017, str. 8-

9). Pri nekaterih posameznikih z avtizmom je prisotno mešanje oz. 

zamenjevanje spolov (uporabljajo »on« namesto »ona« ali obratno) 

ali osebnih in svojilnih zaimkov (jaz, ti, mene) (Glavne značilnosti 

avtizma | avtizem). Tudi v našem primeru smo pri otroku zaznali 

šibko besedišče, v komunikacijo je vnašal angleške besede, 

pomanjkljiva oz. nepravilna je bila stavčna struktura, zamenjeval je 

spol oz. so prevladovale različice za moški spol, težave so bile tudi pri 

razumevanju in rabi predlogov. Na podlagi zaznanih šibkih področij 

smo nastavili tudi cilje v individualiziranem programu, ki je ob 

področju govora, jezika vseboval še druga področja (grobo motoriko, 

fino motoriko …). Na začetku moje obravnave (pred tem ga je imela 

v obravnavi sodelavka) smo v individualiziranem programu dali 

poudarek razvoju besedišča, razvijanju preproste, krate stavčne 

strukture in usvajanju treh predlogov. Vsa področja smo potem 

postopno nadgrajevali, razširjali, odvisno od otrokovega tempa 

usvajanja in napredka. 

 

Vizualne podpore 

Pri razvoju govora, jezika, komunikacije so vizualne podpore pri 

otrocih z avtizmom nekaj nujnega, saj otroci z avtizmom lažje 

sprejemajo vidne informacije kot pa slušne. Z vizualnimi podporami 

zagotavljamo časovno in prostorsko predvidljivost (kje in kdaj se 

nekaj dogaja) in tako otroku pomagamo razumeti začetek, trajanje in 

konec dejavnosti. Vizualna podpora tudi olajša prehode od ene 

https://www.avtizem.net/glavne-znacilnosti-avtizma
https://www.avtizem.net/glavne-znacilnosti-avtizma
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dejavnosti k drugi in pomaga v razvoju komunikacije, hkrati pa z 

vizualnimi podporami zagotavljamo otroku varnost, orientacijo 

(Jurišič, 2011, str. 353). S pomočjo vizualnih podpor olajšujemo 

otroku razumevanje naših zahtev, omogočamo razumevanje in 

predvidevanje tega, kaj se bo zgodilo in v kakšnem vrstnem redu, 

posledično pa otroku zmanjšujemo strah ter izboljšujemo njegovo 

pozornost ter motivacijo za sodelovanje (Dopolnitev Navodil h 

Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami za 

otroke z avtističnimi motnjami, 2017, str. 9). 

 

Otroci z avtizmom potrebujejo različno raven vizualne podpore, 

raven le-te pa je odvisna od njihovih individualnih potreb. Pri tem 

torej izhajamo iz posameznika in izberemo obliko vizualne podpore, 

ki je v skladu z načinom simbolne predstavljivosti (od manjših 

konkretnih predmetov do bolj abstraktnih simbolov). Danes lahko s 

pomočjo spletnih strani dostopamo do slikovnih simbolov, med 

drugimi jih je možno najti na spletnih naslovih:  

http://www.mayer-johnson.com/ 

 http://www.do2learn.com/ 

 http://www.tinsnips.org/ 

http://www.trainland.tripod.com/pesc.htm 

http://www.cognitopia.com (Jurišić, 2011, str. 353). 

Katero vrsto vizualne podpore izbrati, je odvisno od posameznika. 

Lahko izberemo slike, simbole, risbe, tiskane besede, a moramo biti 

pazljivi in ne posegajmo takoj po najnaprednejšem sistemu, katerega 

bi naj otrok po našem mnenju razumel. Tudi če zna brati, izberemo 

raje nekaj, kar bo takoj razumel in ravno zato so slike ali simboli lažje 

razumljivi (Whitaker, 2018, str. 42). 

 

Vizualna podpora, ki sem jo uporabljala v tem primeru, je bila 

opremljena večinoma s sliko, nad sliko pa je bil napis oz. 

poimenovanje predmeta/slike v slovenščini. Zapis je bil z velikimi 

tiskanimi črkami. Za dopolnitev slike s poimenovanjem sem se 

odločila tudi s tega stališča, ker so otroka črke zanimale, hkrati pa je 

bila to tudi praksa, s katero se je otrok srečeval na terapijah. 

 

Vizualne podpore so bile tako med drugim nepogrešljive: 

− Pri obravnavah umetnostnih in neumetnostnih besedil, kjer smo 

pripravili vizualne podpore za besede, za katere smo 

predvidevali, da so otroku nepoznane, jih pred začetkom dela z 

besedilom npr. pokazali otroku, se o njih pogovorili in jih nato 

vključevali še med samo obravnavo kot podkrepitev. 

− Pri usvajanju pravil iger in po potrebi pri sami igri. Tudi igre smo 

otroka učili po korakih in ob vizualni podpori. Ko so bila otroku 

pravila poznana, smo razvijali igro najprej preko igre z odraslim in 

otrokom, pozneje pa smo v igro postopno vključili najprej enega, 

potem pa dva ali več vrstnikov, ki si jih je izbral otrok sam. S tem, 

ko smo otroka pripravili na igro in ga naučili pravil, smo se izognili 

neželenemu vedenju oz. čustvenim izbruhom.  

http://www.mayer-johnson.com/
http://www.do2learn.com/
http://www.cognitopia.com/
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− Pri podajanju navodil, dokler le-teh ni usvojil. 

 

− Pri učenje socialnih veščin, kar je bilo vedno vsebinsko povezano, 

osmišljeno. 

− Pri gibalnih dejavnostih, ko smo uporabljali npr. sličice za počep, 

predklon … in z njimi prav tako podkrepili besede, navodila, pri 

katera smo si prizadevali, da so bila kratka ter je bilo dovolj časa 

za procesiranje le-teh. 

− Za označevanje prostorov v vrtcu, kotičkov, likovnih potrebščin, 

kar je posledično vplivalo na otrokovo samostojnost. 

− Za opomnik za »domačo nalogo«, kjer smo naredili fotografijo 

otrokove hiše, k tej pa smo potem dodajali še vizualno podporo  

tega, kar je imel za nalogo. Tak primer je bila npr. vizualna 

podpora listja dodana k vizualni podpori domače hiše, ko je moral 

v vrtec prinesti jesensko listje. 

− Pri napovedi spremembe, odstopanja od rutine – odhod na 

lutkovno predstavo ipd., saj je priprava otroka z avtizmom na 

spremembo nujna, ker daje otroku tudi občutek varnosti. 

 

Razvijanje besedišča 

Pri usvajanju besedišča smo najpogosteje izhajali iz izkustvenega, 

multisenzornega učenja, konkretnega materiala, kar smo podkrepili 

z vizualno podporo. Skozi izkušnje smo ugotovili, da je koristneje 

uvesti hkrati npr. manj vizualnih podpor za manj besed in potem te 

utrjevati v različnih oblikah, saj lahko prevelika količina vizualnih 

podpor za veliko število novih besed zmanjša otrokovo pozornost, 

koncentracijo in doseže nasproten učinek od želenega.  

Za besede, za katere smo se dogovorili, da bi jih naj otrok usvojil in s 

tem razširil svoje besedišče, smo uvedli t. i. slovarček neznanih besed 

– zvezek, kamor smo lepili te besede/vizualne podpore, enake pa so 

uporabljali zaposleni v skupini. Vsaj 1-krat na mesec pa sem pri uri 

dodatne strokovne pomoči pripravila take dejavnosti, jih umestila na 

najin vizualni urnik za tisto uro, preko katerih sem preverila 

poznavanje, uporabo novih besed. Ob preverjanju sva zraven 

vizualnih podpor dajala v zvezku tudi štampiljke, pozneje kljukice, ki 

jih je otrok risal sam, kar mu je bila dodatna spodbuda. Kljukice sva 

se naučila risati na podlagi želje otroka, najprej z njegovim 

opazovanjem, nato s posnemanjem in upovedovanjem (kratka dol, 

dolga gor – pred tem sva ob vizualni podpori in konkretnem 

materialu na igriv način z vnašanjem gibanja usvojila pridevnika 

dolgo – kratko).  

 

 

DOLGA (ČRTA) 

 

 

KRATKA (ČRTA) 

__________ 

 

Slika 1: Vizualna podpora za pridevnik dolg         Slika 2: Vizualna podpora za  

      Vir: Lasten                                                     pridevnik kratek 

 Vir: Lasten 
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Štampiljke in kljukice so bile tako povratna informacija za otroka, 

starše in tudi strokovne delavce, hkrati pa za otroka tudi motivacija. 

Ko smo ugotovili, da otrok besedo, za katero smo uporabljali vizualno 

podporo, pozna, razume in uporablja, smo vizualno podporo 

umaknili. V primeru, da je otrok v komunikaciji uporabil neustrezno 

besedo ali angleško poimenovanje, tega nismo kritizirali, ampak smo 

uporabljeno dopolnili s slovensko besedo, jo vizualno podkrepili in 

čim večkrat uporabili v različnih situacijah.  

 

Tudi pri risanju ne gre brez vizualnih podpor 

Pri otrocih z avtizmom je pogosto prisotna šibka domišljija, težje si 

predstavljajo stvari, zato je potreboval tudi otrok, ki sem ga imela v 

obravnavi, pomoč na tem področju. Kljub temu, da sta mu risanje in 

barvanje bili manj ljubi dejavnosti, ju je vedno dokončal. Pri tem so 

imele veliko vlogo vizualne podpore in delo - risanje razdeljeno na 

korake, dogovorjeno oz. določeno število ponovitev, element 

motivacije za zaključek pa je bila tudi nagrada oz. naslednja 

dejavnost, ki je bila tudi na najinem vizualnem urniku, ki je bila 

zagotovo taka, katere se je otrok veselil. V pomoč za razvijanje risanja 

po korakih je veliko knjig na temo kako narisati. Vendar je potrebno 

biti pozoren pri izbiri in vsaj na začetku izbirati manj zahtevne slike, 

take, ki otroku omogočajo, da jih dokonča, torej doživi uspeh ter jih 

osmisliti. Smiselno je povezati risanje z obravnavano tematiko, da 

dobijo vse dejavnosti določene ure nek smisel in vsebinsko 

povezanost. Tak primer je bila npr. obravnava pesmi Ježek teka teka 

(Živali jeseni – M. Voglar) ob vizualnih podpori, na kar sva se učila še 

risati ježka po korakih, da je lahko potem tudi otrok, ko so 

poustvarjali v skupini, likovno poustvarjal in doživel uspeh. 

 

Učenje predlogov s pomočjo vizualne podpore 

Razumevanje osnovnih predlogov se pri otroci razvija že zelo zgodaj. 

Večina otrok do tretjega leta starosti pravilno razume ter tudi 

pravilno uporablja nekaj osnovnih predlogov, pri otrocih z avtizmom 

pa lahko prihaja do odstopanj. Da bi lahko otrok opisal položaj 

določenega predmeta ali osebe, mora naprej razumeti pomen 

predlogov in šele nato jih  lahko pravilno uporabi v svojem izražanju 

(https://www.logopedskikoticek.si/2019/04/10/ucenje-predlogov/). 

 

Ker je bilo razumevanje in poznavanje predlogov v našem primeru 

šibko, smo se ga lotili po korakih in po načelu postopnosti. Najprej 

smo izbrali tri predloge v, na in pod ter jih usvajali postopno, na igriv 

način s pomočjo vizualnih podpor. Pomembno je bilo, da smo imeli 

enake predmete, ki so bili v rabi tudi na vizualni podpori. Torej ko 

smo imeli na mizi igračo kužka in škatlo, je to bilo tudi na vizualni 

podpori; ko smo uporabili npr. muco in košaro, smo uporabili tudi 

takšno vizualno podporo. Pri učenju novega predloga sem otroku v 

igralnici npr. skrila rdečo kuverto, v kateri je bila vizualna podpora za 

nov predlog. Pred tem sem mu pokazala in poimenovala, kaj mora 

najti – rdečo kuverto. Ko jo je našel, jo je prinesel k mizi, odprl, 

povedal, kaj vidi na sliki, potem pa v igralnici poiskal še ta dva 

https://www.logopedskikoticek.si/2019/04/10/ucenje-predlogov/
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predmeta (kužka in škatlo). Ko ju je našel, sem ga prosila, naj ju 

postavi tako, kot vidi na sliki. Ko je predmeta nastavil, sem tvorila 

poved »Kuža je na škatli.« V naslednjem koraku sem ga prosila, da po 

mojem navodilu postavi kužka še sam, ker se je kužek skril drugam. 

Ko ga je postavil, sva dejavnost nadgradila s tvorbo povedi. S 

pomočjo sličic sva potem nastavila poved »Kuža je na škatli.« in jo je 

otrok npr. 5x ponovil. Za uspešno in pravilno ponovitev je dobil žeton. 

Po dobljenih 5 žetonih je dobil nagrado, ki je bila označena na 

vizualnem urniku. Nagrada je bila največkrat v obliki aktivnega 

(kakšne igre) ali senzornega motivatorja, stalnica pri delu, ne samo 

pri razvijanju strukture povedi, pa so bili socialni motivatorji 

(pohvala, petka, čestitka …).  

 

 Sčasoma sem pri učenju predlogov slike kot vizualne podpore 

dopolnjevala oz. hkrati uvajala simbol, kajti simbol ponuja širšo 

možnost uporabe, saj je včasih težko najti točno določen predmet v 

povezavi s predlogom.  

 

NA 

          

 NA  

 

  

          

Slika 3 in 4: Slikovna vizualna podpora za predlog »na« 

Vir: Logopedski kotiček 

(https://www.logopedskikoticek.si/2019/04/10/ucenje-predlogov/) 

Razvijanje strukture povedi 

Razvijanje strukture povedi je bil en izmed prvih ciljev v 

individualiziranem programu, katerega smo sproti skozi leta 

dopolnjevali, razširjali. Najprej smo sestavljali poved iz treh sličic, 

nato iz štirih, petih, ko smo vključevali pridevnik, proti koncu 

predšolskega obdobja pa smo uporabljali različne glagolske oblike za 

čas in spol.  

 

KUŽA 

 

JE 

 

= 

NA ŠKATLI.  

 
 

Slika 5: Primer osnovne nastavljene povedi 

Vir: Logopedski kotiček, lasten 

 

 
Slika 6: Primer razširjene nastavljene povedi 

Vir: Logopedski kotiček, lasten 

https://www.logopedskikoticek.si/2019/04/10/ucenje-predlogov/
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Tako kot smo postopno razširjali oz. povečevali dolžino povedi, smo 

otrokovemu razvoju, napredku prilagajali število ponovitev povedi. 

Le-to je naraščalo z otrokovim napredkom, razvojem pozornosti, 

koncentracije. Začeli smo npr. s tremi ponovitvami, potem prešli na 

5 oz. 6 ponovitev. 

 

Vizualni urniki 

Ob vizualnih podporah so imeli pomembno vlogo tudi vizualni urniki. 

Vizualni oz. slikovni urniki so nujno potrebni za strukturiranje časa in 

pripomorejo k predvidevanju prihodnjih dogodkov (Whitaker, 2018, 

str. 42). 
 

V skupini smo vizualni urnik uporabljali v smislu dnevne rutine, kjer 

so bile nanizane sličice dnevnega dogajanja (od jutranjega kroga, 

zajtrka, osrednje dejavnosti, počitka, kosila …). Z vizualnim urnikom 

se je otrok seznanil ob prihodu v igralnico. Zadnja sličica na vizualnem 

urniku je bila otrokova hiša, kar je nakazovalo konec bivanja v vrtcu 

za ta dan. Tudi uro dodatne strokovne pomoči sva vedno začela s 

pregledom vizualnega urnika. Vizualni urnik za uro dodatne 

strokovne pomoči sem oblikovala tako, da so bile s ščipalko na traku 

pripete slike 4 dejavnosti, ki sva jih tisto uro počela. Po vsaki končani 

dejavnosti smo tako v skupini čez dan kot tudi pri uri dodatne 

strokovne pomoči, sličico za dejavnost, ki se je končala, sneli, 

poudarili, da je dejavnost končana in jo pospravili v škatlo končano.  

 

Urejenost prostora in časovna struktura 

Otrok je imel v igralnici svoj kotiček, ki je bil med drugim njegov 

prostor za umik, sprostitev, aktivno in na začetku bolj, sčasoma manj 

vodeno dejavnost. Tu je imel v škatlah na razpolago  različne 

dejavnosti, med katerimi je lahko izbiral, kar se nam je zdel 

pomemben vidik, saj imajo otroci z avtizmom pogosto težave z 

razumevanjem lastne izbire in prostega časa, težko razmišljajo o 

možnostih, se odločajo in si ne vedo razporediti časa (Whitaker, 

2018, str. 43–44). Škatle so bile označene z vizualno podporo – 

nalepljena sličica tistega, kar se je nahajalo v škatli. Hkrati pa so bile 

to dejavnosti, s katerimi smo razvijali otrokova šibka področja. Za 

vsako dejavnost, ki smo jo imeli pripravljeno, smo imeli dogovorjen 

čas trajanja, s katerim je bil seznanjen tudi otrok. Glede na otrokovo 

zmožnost sodelovanja, vzdrževanja pozornosti smo dejavnosti 

podaljševali oz. povečevali število ponovitev. Ko je čas potekel oz. je 

otrok izpolnil dogovorjeno število ponovitev, smo material pospravili 

v škatlo končano, kar smo tudi odločno poudarili z besedo. Časovno 

strukturo smo ob stalnem označevanju konca dejavnosti z besedo 

končano, razvijali s peščenimi urami (3, 5, 10, 15 min), štoparicami, 

določili točno število kock oz. predmetov, katere mora npr. otrok 

vstaviti v odprtino (pri razvijanju finomotorike), za določanje števila 

ponovitev dejavnosti pa smo uporabljali žetončke.  
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Slika 7: Ploščica in žetončki pred začetkom dejavnosti 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 8: Ploščica in žetončki po uspešnih 5 ponovitvah 

Vir: Lasten 

 

 

ZAKLJUČEK 

Za doseganje napredka pri otrocih z avtizmom je pomembno, da so 

čimprej deležni ustreznih obravnav, pristopov in strategij učenja, 

med katerimi imata pomembno vlogo strategiji učenja z vizualnimi 

podporami in vizualnimi urniki. Vizualne podpore so nepogrešljive 

tako pri razvijanju besedišča kot tudi stavčne strukture in morajo biti 

stalnica v otrokovem vsakdanu tudi zaradi lažjega razumevanja sveta 

in jezika. Ob vizualnih podporah so potrebni tudi vizualni urniki, ki 

zagotavljajo otroku razumevanje poteka dneva ali ure dodatne 

strokovne pomoči in posledično nudijo občutek varnosti, saj tako 

otrok ve, kaj ga čaka. Ker se pri delu pogosto cilji prepletajo, smo 

preko razvijanja besedišča in strukture povedi razvijali tudi časovno 

strukturo. 

 

Z ustreznimi pristopi in zgrajenim zaupljivim odnosom tako med 

strokovnimi delavci, starši in otrokom kot tudi s sprejemanjem 

priporočil in načinov dela zunanjih strokovnjakov, katere otrok 

obiskuje, je tudi pri otrocih z avtizmom zagotovljen uspeh. In čimprej 

je otrok deležen ustrezne obravnave, tem prej so vidni rezultati, 

otrok lažje funkcionira v vsakdanjem življenju, ga razume, v njem 

uživa, se uči. 
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Poslušanje glasbe v vrtcu 
 

ŽAKLINA KUŠLJAN, dipl. vzg.  

zaklina.kusljan@vrtec-sentjernej.si 

 

Povzetek: Glasba je z našim čutenjem povezana bolj kot katerakoli 

druga oblika umetnosti. Spodbuja nas in tolaži ter neverjetno vpliva 

na naše čustveno stanje, miselne sposobnosti in družbene veščine. 

Tudi pri otrocih je poslušanje glasbe pomembno za njihov telesni, 

duševni, moralni in predvsem glasbeni razvoj. V prispevku so opisani 

dejavniki poslušanja glasbe, smernice in najpogostejše metode 

poslušanja. V praktičnem delu je podrobneje predstavljen primer po 

metodi doživljajskega poslušanja. 

 

Ključne besede: glasba, poslušanje, metode poslušanja, vrtec 

 

Abstract: Music is more connected to our senses than any other art 

form. It stimulates and comforts us, and it has an incredible impact 

on our emotional state, mental abilities and social skills. For children, 

listening to music is also important for their physical, mental, moral 

and musical development. The theoretical part of the article presents 

the factors that influence listening to music, guidelines and the most 

common listening methods. The practical part provides an example 

using the experiential listening method. 

 

Keywords: music, listening, listening methods, kindergarten 
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UVOD 

Moč glasbe je neprecenljiva, spremlja nas na vsakem koraku, vse 

življenje. Od vseh naših čutov se namreč prvi razvije prav sluh. Okolje 

oz. tržišče nam ponuja ogromno različne glasbe, pa vendar se v 

množici kvalitetnih del najde tudi nekaj nekvalitetne glasbe, ki je brez 

duše.  Ker se otrok v zgodnjem otroštvu celostno razvija, je 

pomembno, da mu ponudimo kvalitetno glasbo. Izbiro glasbenih del 

dobro načrtujemo, ni se nam potrebno bati del velikih mojstrov, saj 

jim lahko le-te predstavimo na zanimiv in njim primeren način. Otroci 

si  ob tem oblikujejo svoj odnos do glasbe in razvijajo glasbeni okus.  

 

Glasba v vrtcu 

Umetnost je eno izmed šestih področij Kurikula za vrtce, ki je tesno 

povezano tudi z drugimi področji dejavnosti (jezik, gibanje, narava, 

družba, matematika). Umetnost otroku omogoča udejanjanje 

ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v otrokovem igrivem 

raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir inspiracije, 

motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 

2004, str. 37). Področje umetnosti zajema več podpodročij, in sicer 

likovne, glasbene, plesne, dramske in AV-medijske dejavnosti.  

Glavni cilji slednjih področij so: 

− doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,  

− razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti,  

− spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti,  

− razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo,  

− razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti 

(Kurikulum za vrtce, 2004, str. 38).  

 

Bistveni cilj glasbene vzgoje v predšolskem obdobju so vzbujanje 

otrokovega veselja do glasbe, spodbujanje doživljanja glasbe ter 

razvijanje glasbenih sposobnosti in spretnosti (Marjanovič Umek, 

2001, str. 109). Glasbene dejavnosti imajo pri otrocih neprecenljivo 

vlogo. Otrok se ob glasbi socialno, emocionalno intelektualno in 

fizično razvija, prav tako pa ima glasba nepogrešljivo vlogo pri 

oblikovanju človekove osebnosti. Otrok skozi glasbene dejavnosti 

intelektualno raste, saj ga glasba vodi k razmišljanju in reševanju 

problemov, ob petju in poslušanju pesmi si pridobiva besedni zaklad, 

izraža svoja čustva ter ob glasbi spoznava svet okrog njega (Zajc, 

2015, str. 14, po Pesek, 1997). Da je temu res tako, dokazuje tudi 

študija iz leta 2016, ki so jo opravili  na University of Southern 

California's Brain and Creativity. Pokazala je, da lahko glasbene 

izkušnje v otroštvu dejansko pospešijo razvoj možganov, zlasti na 

področju usvajanja jezika in bralnih sposobnosti (Bright Horizons, 

2022). Vsak otrok ima ob rojstvu prirojene dispozicije za razvoj 

glasbenih sposobnosti. Da se dispozicije razvijejo v sposobnosti, so 

potrebni zunanji pogoji. Tukaj imata glavno vlogo predvsem 

družinsko in družbeno okolje. Dispozicije za glasbo se razvijejo v 

sposobnosti le v tistem primeru, če nanje vplivamo, jih razvijamo in 

aktiviramo tako, da funkcionirajo v ustreznih glasbenih dejavnostih. 

V ugodnih razmerah se pri otroku razvije glasbena nadarjenost, v 
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neugodnem okolju pa prirojene dispozicije sčasoma zakrnijo. 

Pomembno je, da se zavedamo, da imajo vsi otroci posluh. Naša 

naloga pa je, da bomo otrokov posluh razvijali na ustrezen način. 

Predšolski otrok zmore vse glasbene dejavnosti: petje, igranje na 

instrumente, poslušanje glasbe in ustvarjanje glasbe. Zato mora biti 

delo na tem področju načrtno, kajti le tako se bodo prirojene 

dispozicije najuspešneje razvile (Jankovič, 2006, po Voglar, 1973).  

 

Poslušanje glasbe 

Poslušanje je sestavni del različnih glasbenih dejavnosti. Otrok naj si 

v predšolskem obdobju pridobi izkušnje, da je svet zvokov, ki ga 

obdaja, raznovrsten in bogat in da ga lahko tudi sam odkriva. Otrok 

raziskuje zvoke, njihovo barvo, glasnost, trajanje, višino ter 

eksperimentira z zvočnimi materiali. Z ustvarjanjem na lastna, 

improvizirana in druga glasbila si pridobiva prve izkušnje na področju 

sprejemanja glasbe. Pri otrocih želimo: 

− spodbujati veselje in ugodno počutje pri poslušanju glasbe, 

− poglabljati željo po poslušanju glasbe, 

− otroke čustveno razgibati, vplivati na njihovo čustveno 

občutljivost, 

− razvijati sposobnost pozornega poslušanja in 

− postopoma razvijati osnove estetskega glasbenega okusa 

(Marjanovič Umek, 2001, str. 114). 

Poslušanje glasbe je tudi prvi korak h glasbeni pismenosti. Brez 

poslušanja ni petja in igranja na glasbila, niti glasbenega ustvarjanja. 

Poslušanje je potrebna aktivnost, ob kateri si izgrajujemo in 

utrjujemo glasbeni spomin ter razvijamo glasbeno mišljenje. 

 

Poslušanje glasbe obravnavamo kot samostojno dejavnost, v kateri 

si otrok na osnovi glasbene intuicije pridobi avtentično poslušalsko 

izkušnjo doživljanja, spoznavanja in uživanja v glasbi. V dejavnostih 

poslušanja glasbe se otrok neposredno srečuje z glasbeno 

umetnostjo in glasbo v vsakdanjem življenju nekoč in danes. 

Poslušanje glasbe je ustvarjalen način spoznavanja glasbene 

literature. Glasba sama po sebi, pa tudi v vlogi tretjega vzgojitelja, 

bogati in uči. Bogati prostor in poslušalca. Pri poslušanju glasbe otrok 

postane soustvarjalec glasbe, ko glasbo doživi in jo v procesih 

recepcije ponovno poustvari v svoji notranjosti. Zato želimo 

poslušanje glasbe utemeljiti kot aktivno obliko glasbene 

komunikacije, ki se vzpostavi med poslušalcem (otrokom) ter glasbo 

in izvajalcem (Borota, 2015, str. 19–20). 

  

Poslušanje glasbe opredeljujemo kot poustvarjalni proces 

razpoznavanja, sprejemanja in doživljanja glasbe. Gre za ustvarjalno 

glasbeno komunikacijo, v kateri poslušalec sooblikuje oziroma 

soustvarja glasbo, ko s svojim estetskim čutom ter glasbenim okusom 

in vrednotenjem glasbeno delo spremlja, sprejema in odobrava ali 

odklanja (Borota, 2015, str. 20, po Trstenjak, 1981). Pred nenehni 

izziv iskanja ustreznih pristopov k poslušanju predvajane glasbe so 

postavljeni tudi strokovni delavci v vrtcih. Koncept poslušanja 
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predvajane glasbe se razlikuje od koncepta poslušanja žive glasbe. 

Pomembna razlika je v čutni zaznavi. Živo glasbo zaznavamo in 

spremljamo veččutno. Vir zvoka oziroma izvajalca vidimo, prav tako 

tudi glasbilo, na katerega igra. Med izvajalcem in poslušalcem se 

vzpostavlja interakcija. Pri poslušanju predvajane glasbe pa je 

okrnjeno celostno zaznavanje glasbe in okolja nasploh. Otrok je 

odvisen predvsem od slušne zaznave in razvite zmožnosti pozornega 

poslušanja. Zato je toliko bolj potrebno poznati vlogo čutil in pomen 

dejavnikov, ki vplivajo na proces poslušanja glasbe. Otroci glasbo 

doživljajo preko čutil, hočejo jo videti, otipati. Avtorica (Borota, 

2015a) opaža njihovo željo po iskanju vira zvoka in sledenju 

zanimivim zvočnim dogajanjem v prostoru. Mlajši otroci zrejo v 

tistega, ki poje ali igra. Opazimo tudi, da razdirajo in preurejajo 

glasbila z namenom, da bodo zvok videli ali prijeli. Prav na tej osnovi 

čutnega zaznavanja in ozaveščanja zaznav si izgrajujejo miselne 

predstave o glasbi, ki jih navzven izrazijo skozi glasbo ali druge 

umetniške jezike. 

 

Avtorica Borota (2015b) podaja splošne smernice za poslušanje 

glasbe:  

− osrednji namen poslušanja glasbe je doživljanje, ki izhaja iz glasbe 

kot celote, 

− pozornost namenjamo razvijanju slušne zaznave in pozornosti na 

zvok, 

− čas poslušanja in dolžino skladbe prilagodimo otrokovim 

zmožnostim. Predvsem je pomembno, da glasbo poslušamo 

zbrano. Otroke vzgajamo za poslušanje glasbe, 

− otroka lahko seznanimo z naslovom in skladateljem, ne da bi od 

njega to znanje kasneje pričakovali. Informacije o glasbi 

usmerjajo otrokovo pozornost, 

− izbiramo raznovrstno glasbo, ki dosega estetske kriterije in 

kriterije umetniške vrednosti, ne glede na zvrst ali izvajalce, 

− kontekst poslušanja glasbe oblikujemo glede na to, ali poslušamo 

programsko ali absolutno glasbo. Posebej primerne so 

karakterne skladbe, 

− otrok posluša glasbo intuitivno. Nekaj v glasbi mu pritegne 

pozornost, tej zanimivosti želi slediti, 

− vselej poskrbimo za ustrezni zvočni in fizični prostor ter kvalitetno 

reprodukcijo glasbe, ki je dovolj glasna, da zapolni cel prostor, 

− v dejavnostih poslušanja glasbe isto glasbo poslušamo večkrat.  

 

Poznamo več dejavnikov, ki vplivajo na poslušanje glasbe. Avtorica 

Borota (2015b) navaja slednje: 

− prostor (fizični in zvočni; notranji in zunanji), 

− otrok (razvojne značilnosti, glasbene izkušnje s poslušanjem), 

− glasba (kontekst nastanka, glasbena vsebina), 

− medij (odrasli, glasbeniki; CD-predvajalnik, računalnik). 

Otrokom je potrebno omogočiti primeren prostor, da se umaknejo v 

prostor tišine. Predvsem je pomembno, da glasbo poslušamo zbrano 
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in otroku privzgojimo držo, da med poslušanjem ne moti drugih in 

negujemo strpnost do različnih navad in glasbenih okusov (prav tam).  

 

Metode poslušanja glasbe 

Avtorica Cvetko (2011, str. 32, po Voglar, 1987) navaja najpogostejše 

metode: 

1. Poslušanje miže: otroka navajamo, da glasbo posluša miže, saj ji 

bo tako lažje in bolj zbrano sledil. Prostor pri tem nekoliko 

zatemnimo. Ta metoda je uporabna za vse starostne stopnje.  

2. Prepuščanje glasbi: otroka usmerjamo, naj se poskuša glasbi 

prepustiti, saj jo bo tako dosti globlje doživljal. Pri tej metodi je 

pomembna uvodna priprava na poslušanje. Vsak otrok si izbere 

svoj kotiček in lego, v katerem bo poslušal glasbo. To metodo 

uporabljamo pri otrocih, starih od štiri do sedem let. 

3. Izražanje glasbe: otrok lahko glasbo izraža z mimiko in gibanjem 

ob glasbi. To metodo uporabljamo pri tri do sedem let starih 

otrocih, glasbo pa lahko otrok izraža tudi z risanjem in slikanjem, 

ki je primerna v oddelkih od pet do sedem let starih otrok.  

4. Ugibanje glasbe: z ugibanjem glasbe otroka usmerimo k 

razumskemu prodiranju v glasbeno delo, v analitično poslušanje, 

pri katerem je otrokova pozornost osredotočena na to, da nekaj 

ugane. Ta metoda je manj pogosta. Uporabljamo jo pri uvajalni 

vsebini in didaktičnih igrah. 

5. Metoda poslušanja in opazovanja: to metodo uporabljamo 

predvsem pri vokalne in instrumentalne glasbe v živi izvedbi. Pri 

tem poslušalec in gledalec še bolj intenzivno doživlja glasbo.  

6. Metoda doživljajskega poslušanja: otrok glasbo doživlja celostno, 

kar pri njemu izzove različne čustvene reakcije (veselje, ugodje, 

strah, jezo). 

7. Metoda doživljajsko – analitičnega poslušanja: otrok v posamezni 

skladbi prepozna različne instrumente, dobro zna prisluhniti 

skladbi in ugotoviti, kje je orkester igral hitro, počasi, glasno ali 

tiho. Starejši otroci se pogovarjajo tudi o obliki in vsebini skladbe.  

 

Doživljajsko poslušanje glasbe je osrednji način poslušanja glasbe z 

otroki v vrtcu. Pri tem je pomembno, da otroka čim bolj usmerimo v 

doživljanje same glasbe in ne toliko v doživljanje izvenglasbenih 

vsebin. Le-te so pomembne pri začetnem vzpostavljanju doživljanja, 

ko se otrok vživi v naše pripovedovanje zgodbe, animacijo z lutkami 

ipd., in doživetja nato podoživi in poglobi ob poslušanju glasbe. Bolj 

izkušeni otroci se vživljajo v glasbo samo, razpoloženja in občutenja 

pa izrazijo skozi različne umetniške jezike (Borota, 2015b). 

Primeri vprašanj pri doživljajskem poslušanju glasbe in izražanju 

doživetij (Borota, 2015a, str. 28):  

Kakšna je bila glasba? 

Na kaj te je glasba spomnila? 

Kako si se ob poslušanju glasbe počutil/a? Kdaj si se še tako počutila? 

S kom bi želel/a to glasbo poslušati? 
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Kje misliš, da je bil skladatelj, ko je pisal to glasbo? 

Kaj bi želel/a ob glasbi delati? Kako bi ob glasbi zaplesal/a? 

Kako bi glasbo narisal/a? 

Kako bi na obrazu izrazil/a svoje razpoloženje ob poslušanju glasbe? 

Kakšno zgodbo bi pripovedoval/a ob tej glasbi? 

 

Primeri vprašanj pri doživljajsko-analitičnem poslušanju glasbe 

Vprašanja lahko uporabimo tudi med procesom poslušanja kot 

poslušalsko nalogo: 

Kaj te je v glasbi presenetilo? 

Kako se je to slišalo? Ali bi znal/a to ponazoriti z glasom? 

Kako bi ob tej glasbi korakal/a? 

Kako bi z glasom posnemal/a zvok glasbil? 

Ali so bili v glasbi višji ali nižji toni? 

Ali je bila v glasbi tudi tišina (pavza)? 

Kako bi narisala melodijo? 

Kako glasna je bila glasba? 

Ali se ti zdi, da bi bila glasba lahko tišja ali glasnejša? 

Katera glasbila si najprej prepoznal/a? 

Katera glasbila bi še rad/a slišal/a v tej glasbi? 

 

Pogovor bo za otroka prijeten in zanimiv, če ga bomo spraševali o 

tistem, o čemer že ima predhodne glasbene izkušnje. Pri poslušanju 

glasbe znano prepoznavamo v novi situaciji ali v novi glasbi. Na 

primer, če želimo v pogovoru po poslušanju glasbe ozavestiti 

otrokovo slušno zaznavo različno glasne glasbe, potem je potrebno, 

da ima otrok pred tem že izkušnje s tihim in glasnim petjem oziroma 

igranjem na glasbila. Otok v glasbi uspešno prepozna tisto, kar je sam 

izkustveno spoznal v dejavnostih glasbenega izvajanja in ustvarjanja 

(Borota, 2015a, str. 28–29). 

 

Primer dobre prakse v skupini 

Živalski karneval skladatelja Camille Saint-Saëns-a je izjemno znana 

in priljubljena glasbena suita, sestavljena iz štirinajstih stavkov, ki za 

mnoge otroke predstavlja tudi prvi stik z opisno oziroma programsko 

glasbo. Francoski skladatelj jo je napisal leta 1886, v pustnem času. 

Vsako glasbilo v zasedbi predstavlja eno žival. Za poslušanje sem 

izbrala skladbo Kukavica. Zakaj? Živimo na podeželju, zato imamo 

veliko možnosti raziskovanja okolice. Med sprehodom ob robu 

gozda, so otroci zaslišali kukavičje petje. Priložnost sem izkoristila za 

izhodišče doživljajskega poslušanja.  

 

Tovrstnega načina dela se v oddelku poslužujem večkrat, in sicer po 

sledečem postopku: 

1. korak: Motivacija in priprava otrok na poslušanje 

Na spomladanskem sprehodu z otroki smo zaslišali kukavičje petje. 

Otroci so celo pot do vrtca nato ponavljali »ku-ku«. Ker sem opazila 

interes otrok, sem jim naslednji dan v jutranjem krogu z blokflavto 

zaigrala pesem Kukavica (Janez Bitenc), ki je sovpadala s prihodom 

pomladi ter jo tudi zapela. Po končani pesmi sem otroke povabila, da 

v igralnici poiščejo kotiček zase, kjer bodo v miru prisluhnili glasbi.  
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Slika 1: Igranje na blokflavto 

Vir: Lasten 

 

2. korak: Prvo poslušanje  

Ob poslušanju sem spremljala njihove odzive. Večina otrok je ob 

igranju klarineta, ki ponazarja kukavico, takoj reagiralo. Po končani 

skladbi sem jim omogočila nekajsekundno »doživljajsko pavzo«.  

 

 
Slika 2: Prvo poslušanje skladbe Kukavica 

Vir: Lasten 

Otroci so takoj ugotovili, da so slišali zvok, podoben kukavici. Otroke 

sem vprašala, kako so se počutili med poslušanjem, nekaj izmed 

odgovorov je bilo sledečih: 

A: »Kot da sem v gozdu. Tam zadaj sem slišal kukavico, pa nekaj je še 

zraven letalo.« 

L: »Tudi jaz sem slišala ptičko, tak lep glas je imela.« 

K: »Jaz pa nisem slišala ptičkov, ampak samo kukavico.« 

Ž: »Jaz sem pa volka slišal, ko se je potikal okrog!« 

A: »Sem mislila, da sem v gozdu.« 

D: »Jaz pa na travniku, tam kjer smo včeraj hodili.« 

Č: »Zelo lepo sem se počutil.« 

 

3. korak: Drugo poslušanje 

Ozavestila sem njihove slušne zaznave in jih usmerila v ponovno 

poslušanje iste glasbe. Zopet sem predvajala skladbo z navodilom, da 

še enkrat pozorno poslušamo, da vidimo, če je res tako (kot so 

odgovorili na vprašanja). Tokrat so vsi otroci zbrano poslušali do 

konca. Pustila sem jim tri sekunde »doživljajske pavze«.  

Vprašala sem jih, kaj bi želeli ob tej glasbi delati. Odgovori so bili 

različni: hoditi, plesati, iti v gozd, na sprehod poiskat kukavico, risati. 

Odgovorila sem, da so vse ideje super, da pa lahko takoj poskusimo 

narisati, kar slišimo v skladbi. Vsem otrokom sem razdelila papir. 
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4. korak: tretje in nadaljnje poslušanje ter izražanje doživetij  

Otroke sem spodbudila, da ob predvajanju skladbe svoja doživetja 

strnejo na papir. Vsak si je izbral svoje mesto, kjer je imel dovolj 

prostora za risanje. Izbiro barve (barvic) sem jim prepustila, tako da 

je lahko vsak otrok svoje občutke narisal tako, kot si jih je v tistem 

trenutku zamislil. Glasbo sem predvajala dvakrat, saj v prvi ponovitvi 

še niso vsi dokončali svojega izdelka. Vse risbe otrok smo nato 

pokomentirali ter jih razstavili v igralnici.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Izražanje doživetij z risanjem 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Analiza risbe 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK  

Otrok skozi vse glasbene dejavnosti raste, se razvija, si pridobiva 

besedni zaklad, izraža čustva, saj ga glasba vodi k razmišljanju in 

reševanju problemov. Pomembno je, da načrtujemo čim več 

tovrstnih dejavnosti in otroke spodbujamo v njih, saj igrajo 

pomembno vlogo pri intelektualnem, fizičnem, socialnem in 

emocionalnem razvoju. V našem oddelku je glasba vsakodnevno 

prisotna, saj se otroci ob njej sprostijo, za trenutek »odplavajo« v 

drug svet in delo potem poteka bolj umirjeno. Opažam, da so otroci 

z vsako ponovitvijo zgoraj opisanih dejavnosti bolj sproščeni ter 

vidno napredujejo v vseh smereh razvoja, prav tako pa tovrstno 

poslušanje blagodejno vpliva tudi na nas, strokovne delavce.  
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Povzetek: V prispevku se osredotočam na uporabo formativnega 

spremljanja v učnem procesu, natančneje v okviru predmeta 

angleščina. V teoretičnem delu bomo spoznali bistvene lastnosti 

formativnega spremljanja, najpomembnejše prednosti, ki nam jih 

ponuja formativno spremljanje ter kateri so koraki formativnega 

spremljanja in kakšna je njihova vloga. V empiričnem delu pa bom 

predstavila primer dobre prakse, in sicer izvedbo projektne naloge v 

šestem razredu, kjer sem vključila vse elemente formativnega 

spremljanja. Izvedba projektne naloge s formativnim spremljanem 

mi je pokazala, da tovrstno delo prinaša dobre rezultate, motivira 

učence, jih spodbuja k aktivni vlogi in kritični samopresoji. Kot 

učiteljica pa sem imela več časa in možnosti za opazovanje učencev 

med njihovim samostojnim raziskovanjem in delom v skupini z 

ostalimi sošolci.  

Ključne besede: formativno spremljanje, projektna naloga, 

angleščina, šesti razred 

 

Abstract: In the article I focus on the use of formative assessment in 

the learning process, especially in teaching English. In the theoretical 

part we will get to know the most important characteristics of 

formative assessment, the advantages of using formative 

assessment in the class and what are the specific elements and their 

role in the process of formative assessment. In the empirical part I 

present a practical example from school where I used formative 

assessment for project work in the sixth grade. Project work with the 

use of formative assessment showed me that that kind of work can 

bring good results, it motivates the students, they are more active in 

the learning process and they also learn critical thinking. As a 

teacher, I had more time and opportunities to observe students 

during their individual exploring and working in a group with other 

students.  

 

Keywords: formative assessment, project work, English, sixth grade  

  



 

308 
 

UVOD  

Hitro se spreminjajoča družba zahteva tudi drugačen način 

poučevanja, saj so današnje generacije učencev drugačne kot tiste 

pred desetletji. V družbi, kjer se išče drugačno znanje kot toliko let 

nazaj, je pomembno da tudi učno okolje prilagodimo vsem 

spremembam. Zadnja leta v ospredje vse bolj prihaja formativno 

spremljanje, kjer je v učnem procesu poudarjena predvsem aktivna 

vloga učencev. Vključevanje elementov formativnega spremljanja v 

učni proces zahteva od učitelja precejšnje spremembe v načinu 

poučevanja. Učitelj glavno in aktivno vlogo preda učencu, sam pa 

postane usmerjevalec, opazovalec in spodbujevalec. Formativno 

spremljanje prinaša mnogo pozitivnih učinkov na učni proces ter 

pomembno vpliva na razredno klimo, obenem pa zastavlja tako 

učitelju kot učencu mnoge izzive, kateri oboje spodbudijo k 

ustvarjalnosti ter kritičnemu razmišljanju. Uporaba formativnega 

spremljanja je dobrodošla pri vseh predmetih in vseh starostnih 

stopnjah otrok. Učitelj si znotraj procesa prilagodi posamezne korake 

na svoj predmet, starost otrok ter na svoj način dela. V učnem načrtu 

angleščine najdemo veliko didaktičnih priporočil, ki nagovarjajo na 

uporabo bistvenih elementov formativnega spremljanja, tako za 

razredno kot predmetno stopnjo.  

 

Formativno spremljanje  

V zadnjih letih se vse več šolskih sistemov in posameznih učiteljev 

odloča za uvajanje formativnega spremljanja. Peršolja (2020, str. 15) 

pravi, da se formativno spremljanje v nasprotju s klasičnim 

poučevanjem bolj poglablja v učenčev proces učenja in ga 

opolnomoči za samostojno učenje. Učenec se v procesu 

formativnega spremljanja nauči postavljati cilje, načrtovati, kako bo 

dosegel posamezne cilje in na koncu presoditi učinek. Uči ga 

spremljanja napredka, samoregulacije, prevzemanja odgovornosti, 

odkrivanja vrzeli v znanju ter načine za odpravljanje teh. Peršolja 

(2020, str. 16) navaja tudi, da je bil pri prejšnjem družbenem sistemu 

v središču učitelj, po novem pa je to vlogo prevzel učenec. Tudi učni 

načrt za angleščino (2016, str. 39) nagovarja, da naj bo učni proces 

angleščine zasnovan tako, da je osredotočen na učenca in učenje. 

Učitelj naj ne bi bil le podajalec znanja, ampak tudi usmerjevalec in 

spodbujevalec. S takim načinom poučevanja pričnejo učenci že od 

zgodnjega šolanja prevzemati večjo odgovornost za svoje znanje, 

naučijo se samostojnega učenja, uporabe znanja ter kritičnega 

razmišljanja o svojem delu.  

 

Razlogi za uvajanje formativnega spremljanja  

Pouk, kjer so vključeni elementi formativnega spremljanja ima veliko 

prednosti. Učenec ima pri tovrstnem pouku več možnosti za izražanje 

svoje individualnosti. Formativno spremljanje lahko močno vpliva na 

izboljšanje dosežkov vseh učencev, posebej pri učno šibkejših, učenci 

postanejo enakovredni partnerji v učnem procesu, učijo se vrednotiti 

svoje delo in delo vrstnikov glede na kriterije uspešnosti in tako 
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razvijajo zmožnost samousmerjanja svojega učenja (Holcar 

Brunauer, 2018, str. 5–6).  

 

Peršolja (2020, str. 23) dodaja, da je formativno spremljanje znanja 

sprotno spremljanje učenčevega napredka. Pri tem poudarja, da je 

bistveni del tega procesa kakovostna povratna informacija. Učitelj 

lahko učenca spremlja celostno in ima širok vpogled v otrokovo 

učenje in znanje.  

 

Holcar Brunauer z ostalimi avtorji (2019, str. 9–11) navaja osem 

ključnih prednosti, ki jih prinaša uporaba formativnega spremljanja. 

Učitelji ob uporabi formativnega spremljanja skrbijo za sproščeno in 

spodbudno delovno klimo, učenci vedo, kaj se učijo in kaj morajo 

znati, da bodo v tem procesu uspešni, med seboj sodelujejo, iščejo 

odgovore na problemska vprašanja, svoje znanje lahko prikažejo na 

različne načine, učenci sporočajo učitelju, kaj že vedo in česa še ne 

razumejo, učitelji upoštevajo individualne razlike znotraj učne 

skupine ter se zavzemajo, da učenci prevzamejo odgovornost za 

svoje učenje.  

 

 Pri vključevanju elementov formativnega spremljanja v svoj pouk 

sem kot glavno prednost opazila to, da so bili ves čas učenci veliko 

bolj aktivno vključeni v sam proces učenja, prevzeli so večjo 

odgovornost za svoje znanje, o svojem delu so prejeli kvalitetne 

povratne informacije, ki so jim pomagale, kako nadaljevati s potjo 

učenja ter formativno spremljanje spodbuja in nam omogoča več 

sodelovanje med učenci. Pri mojih urah sem opazila, da so učenci, ki 

so pri angleščini precej uspešni in običajno hitro zaključijo naloge, 

sedaj dobili novo vlogo, vlogo pomočnika, saj so pomagali učencem, 

ki so bili v učnem procesu počasnejši oziroma so potrebovali več 

razlage in pomoči. Tako se učenci niso več dolgočasili, ampak so bili 

aktivni in se tem razvijali še druge sposobnosti, kot so empatija, 

pomoč sošolcem, razlaga učne snovi, dialog s sošolcem ter skrb za 

drugega.  

 

Joelle Alexander in Dissing Sandahl (2017, str. 143) navajata, da so 

otroci na Danskem že od zgodnjega otroštva navajeni sodelovati v 

skupinskih projektih. S tem se učijo pomagati drug drugemu, 

sodelovati v različnih skupinah, razvijati empatijo in skrb za 

sočloveka.  

 

Še eden izmed pozitivnih učinkov formativnega spremljanja se je 

pokazal tudi pri mojem podajanju povratnih informacij, saj so te 

postale veliko bolj konkretne in učencem lažje predstavljive. Tako 

tudi avtorja Joelle Alexander in Dissing Sandahl (2017, str. 53) 

govorita o tem, da  je bolj pomembno, da se posvetimo celotnemu 

procesu dela kot pa da bi otroka za opravljeno delo samo pohvalili. 

Kot primer navajata, da če otrok pokaže risbo, ga ne samo pohvalimo 

z besedami kot so: »Prekrasno, zelo lepo.« Otroku postavimo 

vprašanja o risbi oziroma mu povem, kaj natančno nam je na risbi 
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všeč. Npr: »Kaj je na risbi? O čem si razmišljal, ko si risal? Zelo 

natančno si pobarval drevo. Uporabil si tako tople kot hladne barve.«  

 

Koraki formativnega spremljanja in njihova vloga  

Različni avtorji omenjajo podoben model formativnega spremljanja, 

le korake znotraj procesa nekoliko drugače poimenujejo. Novak 

(2018, str. 13) poudarja, da se posamezni elementi v praksi 

prepletajo in si ne sledijo vedno v enakem zaporedju. Učitelj je tisti, 

ki jih smiselno povezuje  ter z njimi podpira učenčevo učenje. Peršolja 

(2020, str. 24) je razvila svoje model formativnega spremljanja, ki je 

sestavljen iz petih korakov: diagnostika, cilj, akcija/dokazi, merila, 

evalvacija.  

 

Diagnostika 

V prvem koraku ugotavljamo predznanje učencev. Naloga učiteljev 

je, da preveri, kje se učenci z znanjem nahajajo in kako bo načrtoval 

proces obravnave nove učne snovi. Prvi korak pa ni namenjen le 

učitelju ampak tudi samemu učencu. Z vprašanji »Kaj o tem že znam 

in kaj bi se o tej temi rad še naučil?« pomagamo učencu, da ozavesti, 

katera so njegova močna in šibka področja pri posamezni tematiki, 

hkrati pa lahko izhajamo tudi iz učenčevih idej o tem, kaj bi radi 

novega še izvedeli in glede na to načrtujemo pouk (Peršolja, 2020, 

str. 26–27).  

 

Cilj 

Pri postavljanju ciljev je pomembno, da se učitelji osredotočimo tudi 

na tisto, kar učenci že znajo. Peršolja (2020, str. 30) spodbuja, da je 

najboljše, da do ciljev pridemo skupaj z učenci. Ob tem tudi poudarja, 

da niso pomembni le cilji, ki naj bi jih dosegli, ampak naj bo poudarek 

tudi na osmišljanje učenja. Tako lahko učencem postavimo vprašanja 

»Zakaj se o tem učimo? Kdaj mi bo to znanje koristilo?«, ki jih bodo 

spodbudila, da bodo na učenje gledali tudi iz praktičnega vidika.  

 

Akcija/dokazi 

V fazi učenja je naloga učitelja, da poskrbi, da bodo učenci bolj 

aktivno vpeti v učni proces kot učitelj. Učitelj pa ima ob tem 

priložnost, da jih opazuje, sliši in spodbuja. Med aktivnim delom 

učencev nastajajo sprotni dokazi o znanju. Še ena pomembna naloga 

učiteljev je, da učence spodbuja k razmišljanju, kako mu bodo 

dokazali znanje o določeni temi (Peršolja, 2020, str. 36–40). Holcar 

Brunauer z ostalimi avtorji (2019, str. 3) navaja, da dokaze delimo v 

tri skupine. V prvo skupino uvrščamo dokaze, ki nastanejo iz 

pogovora med poukom (vprašanja, odgovori, intervjuji, 

samovrednotenje, vrednotenje vrstnikov …). V drugo skupino 

dokazov uvrščamo dokaze, ki izhajajo iz opazovanj (avdio posnetki, 

video posnetki, delo v skupini …). V tretji skupini pa imamo dokaze, 

ki so izdelki (fotografija, risba,  film, skladba, reklama, spis, članek, 

plakat, skica, igra, pesem, dramatizacija …).  
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Merila 

Merila ali kriteriji uspešnosti nam povedo, kaj moramo 

narediti/usvojiti, da bomo dosegli določen cilj. Merila so zelo 

pomemben korak tako za učitelja kot tudi za učenca. Peršolja (2020, 

str. 48) navaja, da merila omogočajo učencu vpogled v naučeno, v to, 

kaj učitelj zahteva in mu na tak način olajša učenje, saj bo učenec 

natančno vedel, kaj se mora  naučiti, katero snov že obvlada in pri 

kateri ima še težave. Različni avtorji so si enotni pri tem, da je 

najboljša strategija, da merila oz. kriterije uspešnosti sooblikujemo z 

učenci. Holcar Brunauer z ostalimi avtorji (2019, str. 7) navaja, da če 

želimo da učenci prevzamejo odgovornost za svoje učenje in znanje, 

je izrednega pomena, da skupaj z njimi oblikujemo kriterije 

uspešnosti. Na tak način jim bomo omogočili, da bodo razumeli, kaj 

se bodo učili, zakaj se bodo določeno stvar učili ter kako bodo vedeli, 

da so dosegli cilj.  

 

Evalvacija  

Zadnja faza v procesu formativnega spremljanja je evalvacija, kamor 

uvrščamo tako samoevalvacijo kot tudi vrstniško vrednotenje. 

»Samovrednotenje je zmožnost realne presoje lastne uspešnosti« 

(Holcar Brunauer idr., str. 3). Ta zmožnost je sestavljena iz dve delov, 

in sicer prvi del se nanaša na dokaze učenja, ki jih učenci primerjajo 

in analizirajo s kriteriji uspešnosti ter iz drugega dela, kjer ugotavljajo, 

v kolikšni meri so dosegli posamezne cilje, kako bodo začrtali svojo 

pot učenja za naprej ter kakšne spremembe bodo naredili, da bodo 

rezultati še boljši. Ko pa to nalogo opravi učenec za svojega sošolca, 

govorimo o vrstniškem vrednotenju  (Holcar Brunauer idr., str.3).  

 

Primer dobre prakse – Izvedba projektne naloge MY DREAM 

HOUSE s pomočjo formativnega spremljanja  

V nadaljevanju sledi primer izvedbe projektne naloge z naslovom My 

dream house s pomočjo formativnega spremljanja. Projektno nalogo 

sem izvedla z učenci šestega razreda, v sam proces projektne naloge 

pa sem vključila vse korake formativnega spremljanja, od diagnostike 

do evalvacije. Učenci so na poučevanje s koraki formativnega 

spremljanja že navajeni, saj smo z njim pričeli že v lanskem šolskem 

letu. Tokrat pa smo prvič izvedli projektno nalogo, ki je služila kot 

dokaz in je bila v zadnjem koraku tudi ocenjena. Za celotno izvedbo 

sem naprej načrtovala 14 šolskih ur, vendar smo jih za uspešno 

izpeljavo vseh korakov potrebovali 18.  

 

1. KORAK: Diagnostika oz. preverjanje predzadnja 

Z učenci sem izvedla individualno diagnostiko. Za individualno 

diagnostiko sem se odločila, ker so se učenci s to tematiko srečali že 

v nižjih razredih in je vsak izmed njih imel že določeno predznanje o 

temi. Učenci so v tej fazi izpolnili miselni vzorec, kjer so našteli 

besedišče, ki ga poznajo za pohištvo ter hišne prostore, dopolnili so 

pravilo za uporabo jezikovne strukture THERE IS/THERE ARE z 

uporabo besed ANY/SOME ter našteli vse krajevne predloge, ki jih že 

poznajo in jih uporabili v smiselnih povedih. Učenci so se nato 
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razdelili v pare in si med seboj poročali, kasneje so se združili še v 

manjše skupine in skupaj oblikovali končni miselni vzorec. Vsaka 

skupina je svoj miselni vzorec predstavila pred celotnim razredom. 

Po predstavitvah smo se z učenci pogovorili, kaj smo se v prejšnjih 

letih že naučili, kaj so si najbolj zapomnili, kje imajo največ težav in 

česa bi se radi še naučili o tej tematiki. 

 

2. KORAK: Cilj  

Učence sem razdelila v manjše skupine in jim dodelila nalogo, da 

pregledajo učno enoto MY HOME v učbeniku in določijo glavni cilj te 

enote. Skupine so nato poročale in ugotovili smo, da so bile vse 

skupine enotne pri ugotavljanju cilja za to enoto, ki se je glasil 

»Opišemo svojo sanjsko hišo«. Z učenci sem načela pogovor, kaj vse 

se moramo v tem procesu naučiti, da bomo dosegli ta cilj. Učenci so 

ponovno pregledali učbeniško enoto in napisali kriteriji uspešnosti s 

pomočjo katerih bomo prišli do cilja.  

 

3. KORAK: Akcija/dokazi  

Sledilo je nekaj učnih ur, kjer so učenci spoznavali besedišče dotične 

tematike in slovnico s pomočjo aktivnih metod učenja. Velikokrat so 

na začetku ure dobili učni cilj za posamezno učno uro in se s pomočjo 

različnih pripomočkov (slovarji, tablice, računalniki, učbeniki) lotili 

raziskovanja. Delali so tako v paru, skupinah kot pa tudi samostojno. 

Včasih so se sami razvrstili v skupine, včasih pa sem to delo opravila 

jaz. Nato je sledilo poročanje in dopolnitev njihovih ugotovitev.  Ob 

koncu učne enote so v paru pripravili tudi preverjanje znanja za 

sošolce. Med njihovim samostojnim delom sem jih opazovala, 

pomagala in po potrebi usmerjala. Učenci so delali po kotičkih, 

posamezniki pa tudi na šolskem hodniku, dežurni sobi ali v šolski 

knjižnici.  

 

4. KORAK: Merila oz. kriteriji uspešnosti  

Ves čas tekom učenega procesa smo se z učenci pogovarjali o tem, 

kaj smo se do sedaj že naučili, kako nam bo to znanje pomagalo pri 

naši projektni nalogi, kako to znanje lahko dokažemo in kaj lahko 

naredimo, če nečesa še ne znamo dovolj. Po zaključeni učni enoti 

sem učence razvrstili v manjše heterogene skupine. Vsaka skupina je 

dobila dva primera projektnih nalog, in sicer primer odlično napisane 

projektne naloge ter primer projektne naloge, ki ustreza minimalnim 

standardom. Projektni nalogi so primerjali glede na vsebino, slovnico 

in besedišče. Dobili so tabelo, kjer so obkljukali, kaj posamezna 

projektna naloga vsebuje in česa ne. Na podlagi njihovih ugotovitev 

smo skupaj zapisali kriterije uspešnosti projektne naloge in sicer na 

treh ravneh: minimalna, temeljna in višja raven. Učenci so si zapisali 

še individualen načrt, kako se bodo lotili projektne naloge in pričeli z 

delom. Pri pisanju projektne naloge so ves čas imeli na voljo tablice, 

slovarje, učbenike, lahko so si pomagali s sošolcem ali za mnenje 

prosili učiteljico. Nekateri učenci so projektno nalogo dokončali v 

dveh šolskih urah, drugi so za njo porabili do pet šolskih ur.  
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5. KORAK: Evalvacija   

Že med samim pisanjem projektne naloge je potekala evalvacija z 

moje strani. Učencem sem pri delu svetovala, jih usmerjala, obkrožila 

sem jim napačno zapisane besede ter podčrtala napačni vrstni red 

besed. Učenci pa so do pravilnega zapisa lahko prišli s pomočjo 

sošolca ali učbenika. Na tak način so bili ves čas aktivno vpeti v učni 

proces in so o svojem delu aktivno razmišljali.  

 

Učenci so si projektne naloge pregledali tudi med seboj in sicer s 

pomočjo kriterijev uspešnosti, kjer so v tabli obkljukali, kaj sošolec 

ima v svoji projektni nalogi in kaj mu še manjka. Tako je lahko vsak 

učenec dobil povratno informacijo in imel čas, da je dopolnil ali 

dodal, kar mu je še manjkalo. Nato je sledila oddajo projektnih nalog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Zaključene projektne naloge 
Vir: Lasten Slika 12: Tabela s kriteriji uspešnosti na treh ravneh 

Vir: Lasten 

Slika 3: Primer besedila v projektni nalogi 
Vir: Lasten 

Slika 4: Primer besedila v projektni nalogi 
Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

V zadnjih letih lahko opažamo, da se vse več šolskih sistemov ter 

posameznih učiteljev odloča za uvedbo formativnega spremljanja v 

svoj način poučevanja. Učitelj, ki se odloči, da bo uvedel tovrstni 

način poučevanja, mora začeti postopoma, s posameznimi elementi, 

svoje delo pa mora spremljati z lastno samorefleksijo, pozorno mora 

spremljati tudi odziv in rezultate pri učencih ter si dopustiti, da bodo 

prvi rezultati prišli s časom. Uvedba formativnega spremljanja je 

proces, ki od učitelja zahteva čas in voljo. Kljub temu pa ima tovrstni 

pouk veliko prednosti, ki so zagotovo vredne učiteljevih sprememb 

in truda. Pri projektni nalogi, ki smo jo izvedli z elementi 

formativnega spremljanja, sem tudi sama opazila veliko pozitivnih 

učinkov. Najbolj me je navdušilo to, da so bili učenci motivirani za 

delo, med seboj so si pomagali in sodelovali. Natančno so vedeli, kaj 

od njih pričakujem in katerim kriterijem morajo zadostiti za določeno 

oceno. Prav take izkušnje me dodatno motivirajo za še večjo uporabo 

formativnega spremljanja v vseh razredih.  
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Otroci v digitalnem svetu 
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Povzetek: Digitalna tehnologija je preplavila velik del sveta. Na 

velikih področjih nam je v pomoč, če jo znamo pravilno uporabljati. 

Lahko bi rekli, da tudi tukaj velja rek: »Med zdravilom in strupom je 

razlika le v odmerku.« V prvih letih življenja naj otrok ne bi bil 

izpostavljen zaslonom. Takrat je bistvenega pomena pristni osebni 

stik in možnost raznovrstnih dejavnosti s področji gibanja, jezika, 

matematike, družbe in umetnosti. Preko teh dejavnosti prihajanja do 

novih spoznanj, kar otroku nudi možnost napredka. Naša naloga je, 

da otroke usmerjamo v zdrav razvoj. Tako kot na vseh drugih 

področjih vzgoje, je treba tudi tukaj sprejeti odločitve. Naša 

seznanjenost, s čim se bodo otroci v različnih fazah razvoja srečali, je 

ključnega pomena za to, kakšne odločitve bomo sprejemali. Otroke 

moramo pripraviti na življenje z digitalno tehnologijo, ob tem pa jih 

je treba voditi do kritičnega mišljenja glede uporabe in vpliva, ki ga 

ima le-ta na uporabnike.  

 

Ključne besede: otroci, zasloni, digitalni svet, internet 

 

Abstract: Digital technology has swept much of the world. It helps us 

in large areas if we know how to use it correctly. You could say that 

applies here as well the proverb: "The only difference between 

medicine and poison is the dose." In the first years of life, the child 

should not be exposed to screens. At that time, authentic personal 

contact and the possibility of various activities in the areas of 

movement, language, mathematics, society and art are essential. 

Through these activities, new knowledge is gained, which gives the 

child the opportunity to progress. Our task is to guide children 

towards healthy development. As in all other areas of education, it is 

necessary to make decisions here as well. Our familiarity with what 

children will encounter at different stages of development is crucial 

for what decisions we will make. We need to empower children to 

live with digital technology, as it is a part of life. At the same time, it 

is necessary to lead them to think critically about its use and the 

impact it has on users. 

 

Keywords: children, screens, digital world, internet 
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UVOD 

V digitalnem svetu se zelo hitro odvijajo spremembe, zato jim je 

težko slediti. Vzgoja je v povezavi s sodobnimi mediji še dokaj 

neraziskana in nepodprta s teorijami.  Pomembno je, da digitalno 

tehnologijo sprejmemo, pa vendar z njo ravnamo premišljeno, 

izbiramo koristne vsebine in jih ustrezno časovno omejimo. Priznati 

moramo, da se tudi kot odrasli, ki smo otroštvo preživljali v 

»analognih časih«, včasih težko upremo tovrstni tehnologiji,  kljub 

temu, da se zavedamo njenih (negativnih in pozitivnih) plati. Tako 

lahko pomislimo kašen vpliv ima tehnologija na otroke, ki so 

popolnoma odprti in nekritično gledajo na svet. Razvoj možganov je 

v veliki meri odvisen od izkušenj, ki jih otroci dobijo v otroštvu, zato 

je pomembno, da jih tudi v digitalni svet skrbno pospremimo, da 

prejmejo informacije, ki bodo zanje koristne tako v vzgojnem kot 

izobraževalnem smislu.  

 

Kaj potrebujejo predšolski otroci  

Otrok potrebuje toplino staršev, njihovo pozornost in neposredno 

prisotnost. Pomembno je, da se z otrokom veliko pogovarjamo in mu 

nudimo priložnost za gibalno igro, domišljijsko igro in za raziskovanje 

v otrokovem naravnem okolju. Veliko vlogo igra tudi družba 

vrstnikov. V interakciji z njimi prepoznava čustva, razvija empatijo in 

s tem socialno vedenje. 

 

 

Kdaj pred zaslone 

Vintar Spreitzer, Baš, Radšel, Anderluh, Vreča, Reš idr. (2021, str. 15) 

o tem razmišljajo: 

Pri uporabi zaslonov je zelo pomemben zgled odraslih otrokom. 

Poudarjamo omejevanje uporabe zaslonov pri starših, ko so ob 

otroku. Posebej je to pomembno predvsem med dojenjem, 

hranjenjem in uspavanjem. Večopravilnost odsvetujemo, saj 

preusmerja pozornost z otroka k zaslonu.  

»Po drugem letu starosti priporočamo, da otrok uporablja zaslone 

skupaj s starši. Čas pred zasloni naj bo namenjen predvsem 

družabnim stikom (npr. videoklicem s sorodniki) in kakovostnim 

izobraževalnim vsebinam, o katerih naj se starši z otrokom 

pogovarjajo« (Vintar Spreitzer, Baš, Radšel, Anderluh, Vreča, Reš idr., 

2021, str. 15). 

 

Vintar Spreitzer, Baš, Radšel, Anderluh, Vreča, Reš idr. (2021, str. 11) 

so predstavili časovna priporočila za uporabo zaslonov: 

− Do dopolnjenega drugega leta starosti naj otrok ne bo 

izpostavljen zaslonom. 

− V starosti od dveh do petih let naj se uporaba zaslonov časovno 

omeji na manj kot eno uro na dan v navzočnosti staršev, pri čemer 

naj bo čas uporabe sorazmeren starosti (mlajši manj ali še bolje 

nič).  
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Vsebina in način uporabe 

Janis-Norton, (2017, str. 17–40) navaja, da bi si ob rabi zaslonov 

morali zastaviti štiri ključna vprašanja: 

1. Koliko čas otroci preživijo pred zasloni? Dlje čas, ko preživijo 

otroci pred zasloni, večja je verjetnost da nastanejo določene 

težave. 

2. Kaj počnejo in kakšnim vrednotam so izpostavljeni? 

3. Kdaj so pred zasloni- katere dele dneva (in noči)? 

4. Kje so, ko so pred zasloni? V kolikor imajo v spalnicah elektronske 

naprave, jih bodo uporabljali bolj pogosto.  

 

Uporaba zaslonov v družini 

Priporočljivo je, da se vzpostavijo družinska pravila uporabe 

zaslonov tako za otroke kot starše.  Zelo pomembno  je kako 

dosledni smo pri vzgoji, saj je tako veliko lažje pri postavitvi meja 

glede uporabe zaslonov. Odsvetujemo, da je televizija vklopljena 

za ozadje, medtem ko se družinski člani družijo ali ukvarjajo z 

drugimi stvarmi.  Čas za zaslonom je priporočljivo uravnotežiti z 

igro ali telesno dejavnostjo, po možnosti na prostem. Svetujemo 

skrb za zdrav način življenja z dovolj spanja in gibanja (Vintar 

Spreitzer, Baš, Radšel, Anderluh, Vreča, Reš idr., 2021, str. 19).  

»Vse več spletnih filtrov in ponudnikov prenosne telefonije ima 

starševski nadzor, ki vam omogoča izklop naprave ob želenem času« 

(Phelan, 2013, str. 203).  

Spitzer (2021, str. 56) o vplivu mobilnih telefonov na starše navaja 

primer:  

Vsakodnevno in povsod lahko opazujemo nadobudne male sončke, 

ki gradijo gradove v peskovnikih, plezajo po deblih v parku, jedo ali 

pa preprosto sedijo v otroških vozičkih- medtem ko skrbna mamica 

ali očka nekje zraven strmi v svoj pametni telefon. Starši in otroci so 

fizično sicer skupaj, toda psihično popolnoma ločeni.  

 

Priporočila za uporabo zaslonov v vrtcih 

Vintar Spreitzer, Baš, Radšel, Anderluh, Vreča, Reš idr. (2021, str. 21) 

o tem razmišljajo: 

− Uporaba zaslonov v skupinskih varstvenih ustanovah oz. vrtcih ni 

priporočljiva.  

− Za otroke, starejše od dveh let, se lahko zaslone uporablja 

izjemoma kot dodano vrednost k cilju načrtovane vodene 

dejavnosti za kratek čas. 

− Vsebine morajo biti kakovostne in strokovno preverjene. 

 

Negativni vidiki povezani z uporabo interneta 

Zaskrbljujočih je več vidikov. Eden izmed njih je nasilje, ki ga lahko 

zaznamo na spletu, na televiziji in v računalniških igrah. Še bolj 

zaskrbljujoča je dostopna pornografija, med otroki se uporablja tudi 

t. i. internetno ustrahovanje, kjer se otroci norčujejo iz drugih otrok. 

Tehnologija tudi nemalokrat vpliva na odnose med otroki in starši 

(Phelan, 2013, str. 199–200).  
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(Vintar Spreitzer, Baš, Radšel, Anderluh, Vreča, Reš idr., 2021, str. 27) 

o tem razmišljajo: 

− Otroci so lahko med uporabo zaslonov, izpostavljeni škodljivim 

dogodkom:  

− sovražnemu in žaljivemu govoru ter drugim oblikam spletnega 

nasilja in spletnemu nadlegovanju,  

− vsebinam, ki so problematične (npr. nasilnim, strašljivim ali 

pornografskim vsebinam),  

− vsebinam, ki niso primerne za starost ali razvojno stopnjo otroka, 

− zavajajočim in napačnim informacijam,  

− neprimernemu vplivu vplivnežev in personaliziranemu 

usmerjenemu trženju,  

− predelavam/preoblikovanjem njihovih fotografij ali predelavam/ 

preoblikovanjem videoposnetkov z uporabo orodij za 

preoblikovanje fotografij in posnetkov in kraji identitete,  

− posameznikom, ki želijo navezati stik z namenom različnih zlorab,  

− vsebinam, ki spodbujajo prekomerno rabo in lahko povzročijo 

zasvojenost. 

Zato je zelo pomembno, da se starši z otrokom redno 

pogovarjajo o vsebinah, ki jih srečujejo na internetu, in o 

možnih nevarnostih, povezanih z uporabo.  

 

 

 

 

Prekomerna uporaba zaslonov 

Vintar Spreitzer, Baš, Radšel, Anderluh, Vreča, Reš idr. (2021, str. 29) 

naštejejo znake prekomerne uporabe zaslonov, ki potrebujejo 

strokovno pomoč: 

Določena vedenja lahko kažejo, da gre pri otroku za prekomerno rabo 

zaslonov in razvoj zasvojenosti od vsebin preko zaslonov. V tem 

primeru svetujemo posvet s strokovnjakom. Takšna vedenja so:  

− sprememba spalnih navad (ne zaspi brez zaslona, se pogosto 

zbuja, se zbuja zgodaj zjutraj itd.),  

− sprememba prehranjevalnih navad (prehranjevanje ob zaslonu, 

nezdravo prehranjevanje itd.),  

− sprememba higienskih navad in manjša skrb zase,  

− čustvena nihanja,  

− čustvena reakcija (tudi agresivna) ob onemogočanju aktivnosti za 

zaslonom,  

− izguba občutka za čas, laganje o času, preživetem za zasloni, 

uporaba na skrivaj, iskanje različnih možnosti, kako priti do 

zaslona,  

− stalno razmišljanje o aktivnostih na internetu, tudi ko počne kaj 

drugega,  

− izguba zanimanja za druge aktivnosti, ki niso povezane z uporabo 

zaslona, npr. zmanjšanje zanimanja za druženje in druge 

aktivnosti, ki so otroka prej veselile,  

− upad pričakovanih dejavnosti (manj pomoči doma itd.),  

− zapiranje vase, vse manj stika iz oči v oči, razdražljivost,  
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− težave v medosebnih odnosih,  

− razpršena pozornost, zmanjšana koncentracija in zmožnost 

ohranjanja zbranosti ter poglobljenega razmišljanja,  

− če umaknemo en zaslon, otrok začne uporabljati drugega. 

 

Vintar Spreitzer, Baš, Radšel, Anderluh, Vreča, Reš idr. (2021, str. 39) 

govorijo tudi o neugodnih učinkih prekomerne rabe zaslonov: 

Strokovnjaki negativne učinke uporabe zaslonov pogosto 

povezujejo s tem, da je zaradi pretirane rabe zaslonov pri otroku 

manj časa za pozitivne aktivnosti, kot so igra, telesna aktivnost, 

skupen čas s prijatelji in družino, branje, zdravo prehranjevanje ali 

spanje.  

 

Neugodni učinki se lahko kažejo kot: slabše kognitivne sposobnosti, 

slabši uspeh na razvojnih testih, odstopanja na področju govorno-

jezikovne komunikacije, motnje pozornosti, motnje spanja, 

kratkovidnost in sindrom utrujenih oči, debelost (Vintar Spreitzer, 

Baš, Radšel, Anderluh, Vreča, Reš idr. 2021, str. 39–43). 

 

Uporaba zaslonov pri otrocih v Sloveniji 

Vintar Spreitzer, Baš, Radšel, Anderluh, Vreča, Reš idr. (2021, str. 33) 

so o uporabi zaslonov  zapisali: 

V Sloveniji je bila o rabi zaslonov med predšolskimi otroki narejena le 

ena raziskava v letu 2015, in sicer Mediji in predšolski otroci v Sloveniji 

v okviru projekta Medijska pismenost, Fakultete za medije. Z 

anketiranjem staršev predšolskih otrok je bilo ugotovljeno, da so 

otroci do tretjega leta starosti dnevno izpostavljeni zaslonom 

povprečno približno 2 uri, medtem ko se ta čas približuje 3 uram med 

4- in 6-letnimi otroki. Pasivna izpostavljenost televiziji je veliko večja 

(skoraj 80 minut dnevno) v primerjavi z aktivnim gledanjem (36 minut 

dnevno). Po času izpostavljenosti so bile razlike med otroki zelo 

velike. Otroci v zgornji tretjini časa izpostavljenosti so bili povprečno 

izpostavljeni medijem kar 5-krat več kot tisti v spodnji tretjini. 

Navedeni podatki nakazujejo, da so v Sloveniji trendi uporabe med 

dojenčki in malčki podobni kot v tujini. Gold (2015, str. 121) svetuje 

staršem: »Če imate čas, da z otrokom gledate video, le-tega raje 

ugasnite in se z otrokom igrajte s pravimi igračami ali skupaj z njim 

preberite knjigo.« 

 

Dejavniki, ki vplivajo na uporabo zaslonov pri otrocih 

Vintar Spreitzer, Baš, Radšel, Anderluh, Vreča, Reš idr. (2021, str. 35) 

o tem razmišljajo: 

Uporaba zaslonov pri starših je močan napovedni dejavnik navad 

uporabe zaslonov pri otrocih – otroci, katerih starši so bolj 

izpostavljeni zaslonom, so posledično več kot dvakrat bolj 

izpostavljeni zaslonom. Po drugi strani pa so bili otroci, katerih starši 

so postavljali jasne meje in so se sami držali pravil glede časa pred 

zasloni, manj časa pred zasloni. Pretirana raba zaslonov pri starših je 

povezana z manj verbalne in neverbalne komunikacije med otrokom 

in starši. Veliko staršev je kot razlog za prekomerno rabo zaslonov pri 
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otrocih navajalo pomanjkanje alternativ zaslonom za zabavno 

preživljanje prostega časa. Drugi so navajali lastno izčrpanost, 

potrebo, da kaj naredijo po hiši, ter slabo vreme. Verjetnost, da otroci 

prekoračijo priporočene omejitve, je bila manjša pri otrocih, ki so bili 

bolj telesno aktivni.  

 

Koristni vidiki uporabe zaslonov 

Vintar Spreitzer, Baš, Radšel, Anderluh, Vreča, Reš idr. (2021, str. 36) 

o tem razmišljajo: 

Zaslonske tehnologije in njihova povezanost preko interneta 

omogočajo veliko možnosti za nabiranje novih znanj, veščin in za 

socialne interakcije. Uporabniki lahko uporabljamo zaslone preko 

številnih aplikacij kot zelo koristna orodja, ki omogočajo branje 

elektronskih knjig, učenje tujih jezikov, programiranje v različnih 

programskih jezikih idr. Velik del družbenega življenja se seli na 

internet, ki postaja nujen tudi za marsikatero dejavnost v zdravstvu, 

šolstvu in drugod. Kako koristna je lahko uporaba zaslonov v učnem 

procesu in za socializacijo, se je pokazalo tudi v času izrednih razmer 

ob pandemiji Covid-19, saj so otroci preko zaslonov lahko premostili 

številne ovire, povezane z omejitvijo gibanja in druženja. Kakovostni 

televizijski programi lahko pozitivno vplivajo na kognitivne, jezikovne 

in socialne sposobnosti predšolskih otrok. Nekatere študije so 

pokazale, da se lahko predšolski otroci s pomočjo visoko kakovostnih 

televizijskih programov učijo pisanja, računanja in socialnih veščin.  

Zaslone lahko koristno uporabimo tudi v terapevtske namene.  

Analiza intervjujev 

Opravila sem razgovore s tremi vzgojiteljicami iz različnih vrtcev. 

Želela sem izvedeti, kakšen je njihov pogled na uporabo zaslonov in 

kaj opažajo v povezavi z uporabo zaslonov pri otrocih. Njihova 

opažanja  in pogledi na omenjeno tematiko so bili zelo podobni. 

Njihove odgovore sem povzela in izpostavila stvari, ki so jih 

najpogosteje navajali. 

 

Vprašanje 1: Kakšen je vaš odnos do uporabe zaslonov pri delu z 

otroki? 

Vzgojiteljice so bile enotnega mnenja, da v vrtcu pri delu z otroki  

zaslone uporabljajo  kar se da malo, saj menijo, da so jim otroci 

preveč izpostavljeni že v domačem okolju. V oddelkih prvega 

starostnega obdobja le teh ne uporabljajo, v oddelkih drugega 

starostnega obdobja pa navajajo, da redko uporabljajo interaktivno 

tablo ali računalnik kot pomoč pri reševanju miselnih nalog in ogledu 

vsebin, ki sovpadajo z obravnavano temo npr. animirani filmi, 

dokumentarni filmi ipd. Prepričane so, da je bolj primerno, da otroku 

stvari predstavimo na drugačen način npr. s slikovnimi kartami, 

družabnimi igrami, lutkovnimi predstavami, gibalnimi igrami, 

zgodbami ipd.  

 

Vprašanje 2: Ali je pri vzgoji uporaba zaslonov koristna? 

Vzgojiteljice menijo, da bodo današnji otroci v obdobju izobraževanja 

in zaposlitve primorani uporabljati zaslone in imeti znanja ter veščine 
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v povezavi z uporabo IKT. V osnovi pa otroci v predšolskem obdobju 

za svoj razvoj ne potrebujejo medijskih vsebin.  Strinjajo se, da je 

lahko uporaba le-te tudi koristna, vendar  le kadar gre za pomoč pri 

spoznavanju določenih vsebin v minimalnem obsegu. Pomembno je, 

da imajo tako vzgojitelji kot starši pri tem nadzor z zavedanjem, kaj 

želijo s tem doseči in kakšne koristi bo imel otrok. Na drugi strani pa 

je uporaba zaslonov pri vzgoji lahko tudi odlična iztočnica za 

postavljanje meja otroku.  

 

Vprašanje 3: Na kakšen način se pri otrocih kaže vpliv uporabe 

zaslonov? 

Iz odgovorov je razbrati, da ob zmerni uporabi zaslonov ni zaznati 

posebnega vpliva. Izpostavljajo pa, da otroke zasloni močno 

pritegnejo. Pri uporabi le-teh je njihova koncentracija dolgotrajna, ko 

pa sodelujejo pri aktivnostih v skupini, so dražljaji, v primerjavi z 

dražljaji zaslonov prešibki in tako pozornost s strani otrok slabša.  

 

Vprašanje 4: Ali ste kot vzgojitelj kdaj opazili, da je bil otrok pretirano 

izpostavljen zaslonom? Na kakšen način se je to odražalo? 

Vse vzgojiteljice opažajo, da je v vsaki skupini kar nekaj otrok, ki so 

zaslonom pretirano izpostavljeni. Pri otrocih, ki so izpostavljeni 

risankam, opažajo, da o njih veliko govorijo, posnemajo glavne 

junake kar večkrat vodi v agresijo in nasilje. Ob tem želijo biti v 

središču pozornosti.  Vpliv se kaže tudi v želji po oblačilih z risanimi 

junaki. Opažajo tudi otroke, ki so na govornem področju slabši, imajo 

slab besedni zaklad materinega jezika, toda poznajo veliko besed v 

angleškem jeziku. Tudi v komunikaciji uporabljajo veliko angleških 

izrazov. Kot možno posledico pretirane izpostavljenosti zaslonom 

prepoznajo  tudi otroke, ki so izrazito nemirni, imajo slabo 

koncentracijo in pozornost, popolnoma umirijo pa jih le vsebine, ki 

jih zaznavajo preko ekrana. Prepoznavajo tudi otroke, ki so 

nedružabni in imajo slabše razvite socialne veščine, imajo pa interes 

do nastopanja z vsebinami, ki jih zaznajo preko zaslonov iz različnih 

aplikacij. Ena od vzgojiteljic je povedala, da so jo starši seznanili z 

dejstvom, da doma otroka med jedjo pri mizi zadržijo le ob pomoči 

zaslona, kjer se predvaja risanka.  Vpliv zaslonov se je pokazal tudi v 

interakciji vzgojiteljice in otroka med ogledom slikanice. Triletni 

otrok je hotel povečati ilustracijo tako, da se jo je dotaknil s prsti. 

Začudeno je pogledal vzgojiteljico in jo nato vprašal, zakaj se 

ilustracija ne poveča.  

 

ZAKLJUČEK 

Vpliv zaslonov na otroke je večji kot si predstavljamo. Iz pogovorov z 

ostalimi vzgojiteljicami je razbrati, da imamo v slovenskih vrtcih 

veliko otrok, ki so prekomerno izpostavljeni vplivom zaslonov. Ti 

vplivi pa negativno vplivajo na razvoj otrok. Res je, da otroci 

odraščajo v svetu, kjer se zaslonom ne bo moč izogniti, zato smo 

postavljeni pred izziv, kako kot odrasli otroke pospremiti na poti do 

kritične in smiselne uporabe zaslonov in tehnologije, tako da jim bo 

v pomoč in ne v breme. Vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, še 
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posebej pa vzgojitelji, ki delamo z najmlajšo in najbolj občutljivo 

populacijo, moramo ozaveščati in izobraževati tako sebe kot starše o 

varni in količinsko primerni uporabi zaslonov. Pomagajmo otrokom z 

željo po zdravi, srečni in svetli prihodnosti.  
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Povzetek: Otroci se danes že v predšolskem obdobju soočajo s 

pomanjkanjem gibanja. Igro v parkih, na igriščih, gozdovih, ki so jo 

imele generacije pred nami, so v veliki meri nadomestile sedeče 

dejavnosti v zaprtih prostorih, ki od otroka ne zahtevajo veliko fizične 

aktivnosti. Tudi starši otroke velikokrat usmerjamo v igre, ki od 

otroka zahtevajo mentalni napor, zanemarjamo pa gibalno 

komponento in njen vpliv na otrokov razvoj. Prispevek predstavlja 

mnenja nekaterih relevantnih avtorjev o pomanjkanju gibanja v 

predšolskem obdobju, gibalno dejavnost kot dejavnik celostnega 

razvoja predšolskega otroka, vzroki za izogibanje gibalni dejavnosti, 

posledice pomanjkanja gibalne dejavnosti ter intervjuje s športnimi 

pedagogi o opažanjih pomanjkanja gibalne dejavnosti v predšolskem 

obdobju. 

 

Ključne besede: gibanje, pomanjkanje gibanja, predšolski otrok, 

športni pedagog 

 

Abstract: Nowadays, children in the pre-school period, already face 

a lack of physical activity. Playing in parks, playgrounds, forests, 

which the generations before us did, have largely been replaced by 

sedentary indoor activities, which do not require a lot of physical 

activity from the child. Even parents often direct them to games that 

require mental effort from the child, but we neglect the movement 

component and its influence on the child's development. The article 

presents the opinions of some relevant authors about the lack of 

physical activity in the preschool period, physical activity as a factor 

in the development of the preschool child, the reasons for avoiding 

physical activity, the consequences of the lack of physical activity, 

and interviews with physical education teachers, about the 

observation of the lack of physical activity in the preschool period. 

 

Keywords: physical activity, lack of physical activity, preschool child, 

physical education teacher 
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UVOD 

Sodobni način življenja, službe, druge obveznosti večini ne dopušča 

veliko časa za telesno dejavnost. Ker smo starši prvi zgled svojim 

otrokom, nas pri tem vsekakor posnemajo. Težko jih namreč 

navdušimo za gibanje, če sami pri tem ne sodelujemo, predvsem v 

zgodnjem obdobju odraščanja. Veliko staršev ta opravila bolj ali manj 

nezavedno prelagajo na druge institucije – vrtec, šolo, druge vodene 

dejavnosti … Seveda je pomembno, da so tam otroci vodeni 

strokovno in dobijo vso potrebno podporo za izvajanje gibalnih 

dejavnosti. Kljub vsemu pa menim, da predvsem gibalna dejavnost v 

krogu družine, ki jo izvajajo skozi igro ali druge dejavnosti, zelo 

pomembno vpliva na otrokov razvoj, njegove vrednote, odnos do 

gibanja tudi v poznejših obdobjih življenja. Predvsem pa je gibalna 

dejavnost odlično sredstvo za krepitev vezi in odnosov znotraj 

družine.  

 

V današnjem svetu otroci vse več časa preživijo v notranjih prostorih, 

s tehnološkimi napravami in so posledično nedejavni. V naravi pa se 

ne znajdejo, saj jim primanjkuje gibalnih izkušenj. Otrok mora v 

predšolskem obdobju osvojiti čim več gibalnih vzorcev in poskusiti 

čim več različnih dejavnosti. Otrok mora usvojiti najprej naravne 

oblike gibanja, da se razvija celostno, nato pa vse to nadgrajevati. 

Otrok, ki pri gibanju ne usvoji osnovnih oblik, bo imel kasneje težave 

v razvoju. Pomembno je, da otroka spodbujamo k gibanju, saj je le-

to osnova za nadaljnji razvoj otroka na vseh področjih. 

Kroflič idr. (2008, str. 57) menijo, da je gibalni razvoj v ospredju v 

prvih letih življenja. Le ta poteka od naravnih oblik gibanja do 

celostno in skladno zahtevnejših gibalnih dejavnosti. Otrok v 

predšolskem obdobju pridobiva izkušnje, predvsem preko igre in z 

njo. 

 

Gibalna dejavnost kot dejavnik celostnega razvoja predšolskega 

otroka 

Pendl Žalek (2004, str. 46) pravi, da moramo danes izkoristi vsako 

priložnost, da otrokom pokažemo, kako uživati, izkoristiti vsako 

priložnost za gibalno dejavnost in ohraniti dobro telesni 

pripravljenost in zdravje. 

 

Predšolsko obdobje je temelj, ko je otrokov razvoj celosten, kot 

pravijo Zajec, Videmšek, Štihec, Rado, Šimunuč (2010, str. 73), saj se 

posamezna področja razvoja, in sicer telesno, gibalno, spoznavno, 

čustveno in socialno, ves čas med sabo prepletajo in dopolnjujejo. S 

spremembo na enem področju vplivamo na vsa ostala področja 

razvoja. Otrokovo doživljanje okolja temelji na izkušnjah, ki jih 

pridobiva z različnimi gibalnimi dejavnostmi. Gibalni razvoj je v 

ospredju v prvih letih življenja. Poteka od naravnih oblik gibanja do 

celostnih in zahtevnejših gibalnih dejavnosti v povezavi in interakciji 

z zorenjem, učenjem in lastno voljo do dejavnosti. 
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Videmšek, Berdajs in Karpljuk (2003, str. 57) pravijo, da z gibanjem 

otrok zaznava in odkriva svoje telo, preskuša, kaj zmore, doživlja 

veselje in ponos ob razvijajočih sposobnostih in spretnostih ter gradi 

zaupanje vase. Hkrati gibanje da otroku občutek ugodja, varnosti, 

veselja in dobrega počutja. Otroku gibanje omogoči raziskovanje, 

spoznava svet okrog sebe. Pridobiva nove izkušnje, gibalne vzorce, 

kar je osnova in nadgradnja za kasnejše gibalne vzorce. Poudarjajo, 

da čim mlajši je otrok, tem pomembnejšo vlogo ima gibanje kot del 

celostnega razvoja predšolskega otroka.  

 

Kot pravijo Škof idr. (2007, str. 57), si celostnega razvoja otroka ne 

moremo predstavljati brez telesne in športne dejavnosti. 

 

Pomanjkanje gibanja v predšolskem obdobju 

Pistotnik (2004, str. 11) pravi, današnji čas, ko napredek civilizacije 

po eni strani odmika človeka od narave in gibalne dejavnosti, kar je 

bilo včasih nujno za preživetje. Igre so izgubile svoj pomen, človek pa 

je postal gibalno nedejaven.  

 

V sodobni družbi, razvoju informacijske in komunikacijske 

tehnologije, je le-ta olajšala napore in naredila življenje prijaznejše. 

Ob tem pa z željo izboljšanja življenja, pozabila na dejstvo, da sta 

gibanje in šport človeku pomemben vir zdravja in skladnega življenja 

(Videmšek in Pišot, 2007, str. 15). 

 

Pedl Žalek (2004, str. 45–46) pravi, da bi morali otroci dnevno 

sodelovati v gibalni dejavnosti, ob kateri uživajo in se družijo. 

Sodelovanje v športnih dejavnostih, ki spodbuja tekmovalnost, ne 

spodbuja veselja, ampak le iskanje izgovora za izogib gibalni 

dejavnosti. Pomembno je, da otrok čim prej začne spoznavati 

različne gibalne dejavnosti. 

 

Vzroki za izogibanje gibalni dejavnosti 

Kraljič (2001, str. 15) meni, da je sodobni čas namenjen postopnemu 

razvoju otroka. Poudarek je na intelektualnem razvoju. Otrok, ki se 

vsak dan ne nauči česa novega, imamo občutek, da ga bodo vrstniki 

prehiteli. Intelektualno znanje, ki mu je ponujeno, pa ga otrok še ne 

more dojeti. Premalo pa poudarjamo gibalni, čutni in čustveni razvoj. 

 

Odraslost nam prinese, da nas gibanje in šport ne privlačita, ker je 

otroštvo prineslo, da so bili prikrajšani za spodbude in prijetne 

izkušnje, ki jih da gibalna dejavnost. Telesna negotovost je bila razvita 

zelo zgodaj le ta pa vodi k omejevanju in bojazni do težnje po gibanju 

pozneje v življenju (Zurc, 2008, str. 53). 

 

Posledice pomanjkanja gibalne dejavnosti za otrokov celostni  

Završnik in Pišot (2005, str. 22–23) menita, da otroci gledajo na 

zdravje drugače kot odrasli, saj so ves čas zdravi. Pa vendar v 

sodobnem času ravno otroci in mladostniki vse pogosteje zbolevajo. 

Najpogostejša bolezen je debelost. Čeprav gibalna nedejavnost ne 
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povzroča debelosti, obstaja znanstveno utemeljena povezanost med 

sedečim življenjskim slogom in stopnjo prekomerne telesne teže in 

debelosti. 

 

Gibalna športna nedejavnost je eden ključnih tveganj za zdravje 

(Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010, str. 45). Videmšek, 

Berdajs in Karpljuk (2003, str. 17) poudarjajo, da pomanjkanje 

gibanja teži k tveganju v zaostanku gibalnega razvoja. Kraljič (2001, 

str. 29) meni, slabša motorika povzroča težave na področju 

čustvenega in socialnega razvoja. Tak otrok je manj prilagodljiv, ima 

učne težave, neprimerno vedenje, slabo orientacijo in pomanjkljivo 

motivacijo, ta otrok ima težave tudi pri pisanju. 

 

Dosedanje raziskave o pomanjkanju gibanja 

Pajek M. (Bolka, 2011, str. 30): »Številne študije potrjujejo dejstvo, 

da se mladi danes razlikujejo od vrstnikov pred desetletji predvsem 

pri načinu preživljanja prostega časa in prehranjevalnih navad. Ljudje 

preživimo več časa sede za računalnikom. Tempo življenja je vse 

hitrejši in tako nam ostaja vse manj časa za gibanje, sprostitev.« 

 

Kot navajata Videmšek in Pišot (2007, str. 296) se nekateri starši 

zavedajo problema gibanja. Žal pa tudi nimajo dovolj znanja, 

izkušenj, motivacije, da bi vse to otroku omogočili, zato je 

pomembno, da je gibalna dejavnost, vadba za predšolske otroke 

strokovno organizirana.  

Kot navaja Pajek M. (Bolka, 2011, str. 30) se odnos do gibanja gradi 

že zgodaj v otroštvu, zato je pomembno, da smo vzgojitelji, športni 

pedagogi, starši in drugi v okolju otroka vzor in vplivamo na smer 

oblikovanja zdravih navad, zdravega načina življenja. Vloga ožjega 

okolja vpliva na otrokov odnos do gibalne dejavnosti. 

 

Intervju treh športnih pedagogov o opažanjih pomanjkanja gibanja 

v predšolskem obdobju 

Bolka (2011, str. 30) odnos do gibanja v življenju zgradimo v otroštvu, 

zato je pomembno, da vzgojitelji. Starši, športni pedagogi in drugi 

vplivamo na otroka v smeri oblikovanja zdravih navad in aktivnega 

življenja. Pomembno je, da smo otroku vzor z zdravim življenjskim 

slogom. 

 

O pomanjkanju gibanja v predšolskem obdobju sem opravil 

kvalitativno raziskavo, in sicer intervjuval tri športne pedagoge. Želel 

sem izvedeti, kaj si mislijo o vzrokih za gibalno neaktivnost otrok v 

vrtcu, doma ter ali so otroci neaktivnih staršev tudi sami neaktivni 

oziroma obratno. Odgovori oziroma njihovi pogledi na tematiko so 

bili v osnovi zelo podobni, zato sem le-te povzel. 

 

Vprašanje1: Kaj mislite, da je vzrok za gibalno neaktivnost otroka v 

vrtcu? 

Vprašani pravijo, da so imeli malo stika z otroki, le nekajkrat na mesec 

ali nekaj dni v letu. Ampak menijo, da je vzgojitelj tisti, ki otroka z igro 
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predvsem pa z lastno aktivnostjo pritegne h gibalni dejavnosti. 

Seveda, je otroku gibanje všeč, posebno, če bo vzgojitelj ali športni 

pedagog, otroku predstavil gibanje na zanimiv način bo otrok pri 

dejavnosti z veseljem sodeloval. Predvsem pa je treba otroku dati 

pozitivno izkušnjo, v kateri bo užival, se zabaval, občutil ugodje in 

zadovoljil svojo potrebo po gibanju. 

 

Vprašanje 2: Kaj mislite, kaj je vzrok za gibalno neaktivnost otroka 

doma? 

Vsi vprašani so mnenja, da se otroci ne znajo več zaposliti sami. 

Včasih smo našli zunaj veliko iger, zabave, tekanja, izmišljenih iger z 

ali brez rekvizitov. Danes pa otrokom ni ničesar več zanimivo, če le ni 

to telefon, ipad, tablica, potrebujejo več dražljajev, da jih določena 

stvar pritegne. Tudi staršem je po napornem dnevu v službi verjetno 

lažje še doma postoriti stvari, če otroka umirijo, kot dodatna 

dejavnost, za katero je potreben čas, finančna sredstva, pozornost, 

… 

 

Vprašanje 3: Kaj mislite, ali so otroci gibalno neaktivnih staršev tudi 

sami gibalno neaktivni oziroma obratno? 

Mnenja vprašanih so podobna, in sicer pravijo, da se otroci spontano 

gibajo manj, zaradi drugačnega načina življenja, zaradi služb staršev, 

ki so po večini preko celega dne. Zato so vsi izpostavili življenjski slog 

staršev in navade staršev. Če so starši gibalno bolj aktivni, so tudi 

otroci navajeni, da se gibljejo, igrajo in najdejo zabavo v raziskovanju. 

Otroci, katerih starši pa so gibalno manj aktivni, se posledično gibajo 

manj, zaradi pomanjkanja izkušenj, pozitivnega ugodja, se med 

telesno dejavnostjo ne počutijo domače, niso tako samozavestni in 

suvereni. 

 

ZAKLJUČEK 

Pomanjkanje gibanja v predšolskem obdobju vpliva na celosten 

razvoj otroka. Če le-tega zanemarimo, je kasneje težko nadoknaditi 

izgubljeno in lahko privede do različnih razvojnih težav otroka. 

Pomembno je, da otroku predstavimo gibanje kot nekaj pozitivnega, 

dobrega in sproščujočega. Otroku gibanje ponudi občutek ugodja, 

varnosti, veselja in dobrega počutja. 

 

Z intervjuji sem spoznal, da prav vsi intervjuvani športni pedagogi 

menijo podobno. Otrokom moramo ponuditi pozitivno izkušnjo z 

gibanjem in le tako jo bodo sprejeli, saj jim s tem damo motivacijo, 

zadovoljstvo in zabavo. V sodobnem času je predvsem problem v 

tehnologiji, ki je nadomestila gibanje. Prav tako starši, tisti, ki se 

zavedajo pomanjkanja gibanja za otrokov celostni razvoj in razvoj 

naprej, se le ti z njimi gibajo, jih spodbujajo, motivirajo. Starši, ki tako 

ali drugače zaradi finančne, časovne ali druge stiske, otroku le-tega 

ne morejo ponuditi, imajo pa še vedno upanje, da za te otroke 

poskrbijo vzgojiteljice oz. športni pedagogi v vrtcu. Kot športni 

pedagog sem mnenja, da moramo otroku ponuditi čim širši spekter 

gibalnih informacij. S tem otrok usvaja različne oblike gibanja in širi 
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nabor znanj enostavnih in kompleksnejših gibov in gibanj, ki mu bodo 

prišla prav tako pri vsakdanjih opravilih kot pri ukvarjanju s športom. 

Ko otrok vidi, da je v določeni stvari dober, dobi dodatno motivacijo 

za učenje in izvajanje novih oblik gibanja. Otrok v predšolskem 

obdobju tako ali tako stremi k zadovoljevanju potrebe po gibanju, če 

pa mu to dejavnost popestrimo in usmerimo tako, da se pri tem uči 

novih oblik gibanja ali utrjuje že znane, smo naredili ogromno za 

otrokov zdrav razvoj. Pomembno se mi zdi, da otrok gibanje dojema 

kot nekaj izrazito pozitivnega, veselega ter da se pri tem zabava. Le 

tako bomo dosegli, da se bo tudi v kasnejših obdobjih sam odločal za 

telesno dejavnost. 
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Spanje pri predšolskem otroku 
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Povzetek: Spanje je osnovna človekova potreba, ki je nujno potrebna 

za preživetje posameznika. Zadostna količina spanja je potrebna 

predvsem v zgodnjem življenjskem obdobju, ko otrok še raste in se 

razvija. V članku so zapisana strokovna mnenja različnih 

strokovnjakov o pomembnosti spanja in o tem, kakšni procesi 

potekajo v času spanja. Opisane so tudi posledice pomanjkanja 

spanja pri predšolskih otrokih. V razpredelnici je razvidno, kolikšna je 

priporočena količina spanja ponoči in podnevi po starosti otrok. V 

Kurikulumu za vrtce pa je tudi poudarjeno, da so potrebe po spanju 

pri posameznih otrocih različne in priporoča, da naj bodo vzgojitelji 

fleksibilni. V empiričnem delu pa je razvidno, kakšno mnenje o 

potrebi po spanju njihovih otrok imajo starši v vrtcu, v katerem delam 

kot vzgojiteljica. Vprašalnik so reševali starši, ki imajo otroke v obeh 

starostnih skupinah. Dobljene podatke pa sem obdelala in jih 

primerjala s podatki strokovnjakov, ki so dali priporočila o tem, koliko 

dnevnega in nočnega spanja potrebujejo predšolski otroci glede na 

starost. 

 

Ključne besede: spanje, predšolski otrok, zadostna količina spanja 

Abstract: Sleeping is one of the basic human needs that is crucially 

necessary for a individual to survive. Getting enough sleep is 

especially important in early life when a child is growing and 

developing. This article involves opinions of different experts on the 

importance of sleep and different processes that occur during sleep. 

There are also described the consequences of not getting enough 

sleep when it comes to a preschool child. The table shows 

information about the recommended amount of sleep during the 

night and during the day based on age. The kindergarten curriculum 

also emphasizes that the sleep needs of individual children are 

different and advises teachers to be flexible. In the empirical part 

there is evident what are parents opinions regarding the sleep needs 

of their children from the kindergarten which I work in. This 

questionnaire was designed for parents who have children in both 

age groups. I used all the obtained data for comparison with expert 

findings and recommendations about the suggested amount of day 

and night sleep needed for preschoolers considering the age. 

 

Keywords: sleeping, preschool child, sufficient amount of sleep 
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UVOD 

V vrtcu se z leti vse pogosteje srečujemo s starši, ki ne želijo, da otroci 

v vrtcu zaspijo ali pa želijo, da jih po določenem času zbujamo. Pred 

leti so imeli starši take želje, ko so bili njihovi otroci stari štiri leta ali 

več, sedaj pa se to dogaja že v prvem starostnem obdobju. Menim, 

da je počitek otrokova osnovna življenjska potreba in da smo 

strokovni delavci v vrtcu dolžni za to poskrbeti. Zavedam se, da so 

potrebe po spanju pri otrokih različne, vendar menim, da pa otroci v 

prvem starostnem obdobju potrebujejo opoldanski spanec. Zato sem 

si želela raziskati, kakšno je mnenje strokovnjakov o tem, koliko 

spanja potrebuje predšolski otrok in zakaj je spanje nujno potrebno 

za zdrav razvoj otrok. Kakšno imajo mnenje o teh potrebah, pa sem 

pridobila tudi od staršev. Z znanjem, ki bi ga pridobila z raziskavo, bi 

lažje argumentirala nujnost spanja tistim staršem, ki svojim otrokom 

ne dovolijo spanja v vrtcu, četudi vzgojiteljice opažamo, da ga 

potrebuje. 

 

Teoretični del 

V Slovarju Slovenskega knjižnega jezika je zapisano, da je spanje 

stanje telesnega in duševnega počitka s popolnim ali delnim 

zmanjševanjem zavesti. Gre za naravno telesno stanje in se pojavlja 

znotraj 24-urnega cikla dneva. Je čas, v katerem se telo obnavlja, 

utrjuje spomine in kopiči energijo. Med spanjem se ne zavedamo 

okolice, vseeno pa v telesu potekajo številni procesi, ki so nujni za 

normalno delovanje človeka. 

V Kurikulumu za vrtce pa lahko preberemo, da počitek in spanje ne 

bi smela biti obvezna ne časovno preveč strogo določena; 

organizacija počitka je odvisna od individualnih potreb, organizacije 

posebej utrudljivih dejavnosti, sprehodov obiskov različnih institucij, 

izletov (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Pri razmišljanju koliko spanja potrebujejo otroci, je potrebno 

upoštevati, da je vsak otrok drugačen in nekateri potrebujejo več 

spanja kot drugi, večina pa ima podobne potrebe po spanju. Če 

otroku primanjkuje spanja, so lahko tudi kronično preutrujeni, kar 

vpliva na kakovost in dolžino spanja. Posledica preutrujenosti se 

lahko kaže v tem, da se preveč oklepajo staršev, so hiperaktivni, 

jokavi in sitni. Lahko se upirajo spanju, ker ne razumejo, da je prav to 

tisto, kar potrebujejo (Pantley, 2003). Utrujeni otroci imajo po navadi 

tudi zunanje znake, kot so podočnjaki, bledost, nezainteresiranost za 

okolico, brez volje za igro oziroma delo. Utrujenost se lahko kaže tako 

daleč, da otrok celo spremeni svoje prehranjevalne navade. Lahko 

začne odklanjati hrano ali pa se mu potreba po hrani poveča. Prav 

tako nas lahko tudi motnje spanja opozorijo na to, da je otrok 

preutrujen (Jakelj, 2011). Janja Hudej v prispevku Spanje in počitek 

otrok v vrtcu, poudarja, da starši pogosto ne upoštevajo, da se 

potrebe v zvezi s počitkom, ki se kažejo v vrtcu, razlikujejo od 

domačih. V vrtcu je veliko različnih dejavnosti, ki se menjajo tekom 

dneva, vstajanje je zgodnejše od tistega, ki ga ima otrok doma. Pri 

razmišljanju o počitku in spanju moramo izhajati iz predpostavke, da 
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sta to osnovni človekovi potrebi, nujni za ohranitev notranjega 

ravnovesja in zdravja. Dnevni počitek je kot varovalni mehanizem, ki 

preprečuje okvare organizma zaradi pretirane utrujenosti. Umirjen 

otrok se lažje posveti konkretnim dejavnostim, socialni stiki so 

mirnejši. 

 

Pomanjkanje spanja pri otroku lahko povzroča posledice tako pri 

njegovem telesnem kot kognitivnem razvoju. V spanju se namreč 

izločajo številni hormoni, med njimi tudi rastni hormon, ki ima 

odločilno vlogo pri rasti in razvoju otroka. Najnovejša spoznanja pa 

potrjujejo tudi pomembno vlogo spanja pri obdelavi informacij v 

osrednjem živčevju, utrjevanju spomina, učenju in drugih višjih 

živčnih dejavnostih. Zadostno spanje zato uvrščamo med najbolj 

osnovne potrebe za zdravo rast in razvoj otroka (Gnidovec Stražišar, 

2016). 

 

Spanje je proces, ki vpliva na celoten organizem, vendar se njegovo 

pomanjkanje najbolj izraža v vedenju in zavesti. Med različnimi 

funkcijami spanja je njegova vloga posebej pomembna pri 

ohranjanju, obdelavi in vključitvi spominov v mrežo že obstoječih 

dolgoročnih spominov (Diekelmann, Born, 2010). 

 

 

 

 

 

Preglednica 1: Povprečno število ur dnevnega in nočnega spanja  

STAROST ŠT. SPANJ 

ČEZ DAN 

SKUPNA 

DOLŽINA 

DNEVNEGA 

SPANJA 

NOČNO 

SPANJE 

SKUPNA DOLŽINA 

DNEVNEGA IN 

NOČNEGA SPANJA 

1 leto 1–2 2–3 11,5–12 13–14 

2 leti 1 1–2 11–12 13 

3 leta 1 1–1,5 11 12 

4 leta 0 0 11,5 11,5 

5 let 0 0 11 11 

Vir: Pantley, 2003, st. 57 

 

Empirični del 

Želela sem tudi mnenje staršev o tem, koliko spanja potrebujejo 

njihovi predšolski otroci. Zato sem sestavila kratek anketni 

vprašalnik, ki sem ga razdelila 135 staršem otrok iz vseh starostnih 

skupin. Anketo je izpolnilo in vrnilo 66 staršev. Zanimalo me je, koliko 

nočnega in dnevnega počitka po njihovem mnenju potrebujejo 

njihovi otroci in ali njihov otrok doma čez dan še spi.  
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Graf 1: Število razdeljenih in vrnjenih anketnih vprašalnikov 

 

 

 
Graf 2: Koliko vprašalnikov je bilo vrnjenih in obdelanih glede na starost otrok 

 

 

 

 

 

 

Starost otrok: 1 do 2 leti 

Zanimalo me je, koliko ur nočnega in dnevnega počitka po mnenju 

staršev potrebuje otrok, ki je star 1 do 2 leti. Odgovori so si bili 

različni. Menili so, da njihov otrok potrebuje od 9 do 11 ur spanja 

ponoči in od pol ure do dveh ur in več čez dan. Vsi starši pa svojim 

malčkom zagotavljajo dnevni počitek tudi doma. Rezultati so 

prikazani na spodnjih grafih. 

 

 
Graf 3: Količina nočnega počitka otrok, starih 1–2 leti 

 

 
Graf 4: Količina dnevnega počitka otrok, starih 1–2 leti 
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Graf 5: Število otrok, ki doma čez dan še spijo 

 

Starost otrok: 2–3 leta 

Večina staršev dve do tri leta starih otrok je odgovarjalo, da otroci 

potrebujejo 10 do 11 ur spanja ponoči, poleg tega pa še vsaj 1 do 2 

uri čez dan. Trije so menili, da je 9 ur ponoči dovolj, eden pa, da njihov 

otrok prespi 12 ur in več. Čez dan 90 % staršev še vedno daje svoje 

otroke spat, ostali pa ne več. 

 

 
Graf 6:  Količina spanja ponoči in čez dan pri 2–3 letnikih 

 

 
Graf 7:  Količina spanja ponoči in čez dan pri 2–3-letnikih 

 

 

 
Graf 8: Ali 2 do 3-letni otroci doma čez dan še spijo 
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Starost otrok 3–4 leta 

Največ staršev otrok, ki so stari 3 do 4 leta, pravi, da njihov otrok 

potrebuje 10 ur nočnega spanca, polovica manj, da potrebujejo 9 ali 

11 ur, eden pa, da je dovolj 8 ur ali še manj. Ti starši so presodili, da 

je dnevni počitek še vedno nujen, saj menijo, da ga otroci 

potrebujejo. Največ jih spi uro do dve, nekaj tudi manj, eden celo 2 

uri in več. Doma pa redno spi samo 30 % otrok, ostali sploh ne ali pa 

samo včasih. Rezultati so razvidni iz spodnjih grafov. 

 

 
Graf 9: Nočni počitek pri 3 – 4 letnikih 

 

 

 
Graf 10: Dnevni počitek pri 3–4 letnikih 

 

 

 
Graf 11: Število otrok, ki spi doma čez dan 
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Starost otrok: 4 do 5 let 

Malo več kot 30 % anketiranih staršev otrok, ki so stari 4 do 5 let 

meni, da njihov otrok potrebuje 9 ur nočnega spanca, drugih 30 % pa 

pravi, da 10. Četrtina je mnenja, da je 11 ur optimalno, ostali pa da 

njihov otrok prespi 12 ur ali še več na noč. Tudi ti starši so odgovarjali, 

da otroci še vedno potrebujejo tudi dnevni spanec, in sicer od pol ure 

do dveh ur, lahko tudi več. Doma pa podnevi spi samo še četrtina teh 

otrok. Rezultati so prikazani spodaj. 

 

 

 
Graf 12: Nočni počitek pri 4 do 5-letnikih 

 

 
Graf 13: Dnevni počitek pri 4 do 5-letnikih 

 

 

 
Graf 14: Dnevni počitek doma 
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Starost otrok: 5–6 let 

Predšolski otroci naj bi po mnenju njihovih staršev potrebovali 10 ur 

nočnega spanja, le peščica jih meni, da naj bi spali uro ali dve več. Pri 

dnevnem počitku pa so bili odgovori skoraj enaki, kot so odgovarjali 

starši leto mlajših otrok. Vsi so mnenja, da tudi predšolski otroci 

potrebujejo opoldansko spanje. Nekateri sicer samo polurni, drugi 

tudi dvournega. Doma pa čez dan spi samo en otrok, ostali sploh ne, 

ali pa le občasno. 

 

 

 
Graf 15: Nočni počitek pri predšolskih otrocih 

 

 
Graf 16: Dnevni počitek pri predšolskih otrocih 

 

 

 
Graf 17: Ali predšolski otroci doma čez dan še spijo 
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te otroke dajejo starši spat tudi čez dan. Devetnajst staršev otrok, ki 

so stari 2 do 3 leta, je izpolnilo vprašalnik. Menijo, da otrok potrebuje 

okrog 10 do 11 ur nočnega spanca, pri vprašanju o dnevnem počitku 

pa je bilo največ odgovorov, da potrebujejo od ene do dveh ur ali še 

malo več spanca. Dva otroka od teh starši ne dajejo več spat čez dan. 

Zanimivo pa je bilo, da sta ta dva starša menila, da otrok potrebuje  

od ene do dveh ur opoldanskega počitka. Kljub temu pa tega doma 

ne prakticirajo. 

 

Starši otrok, ki so stari od tri do štiri leta, so izpolnili 17 anketnih 

vprašalnikov. Na podlagi tega sem razbrala, da večina ponoči spi 

okrog deset ur, kar nekaj tudi uro več ali manj. Vsi se strinjajo, da 

otrok potrebuje tudi dnevni počitek, nekateri samo polurnega, 

nekateri pa tudi uro ali dve. Doma čez dan redno spi slaba tretjina 

otrok, nekateri sploh ne, največ pa jih spi samo občasno. 

 

Dvanajst staršev je izrazilo svoje mnenje o spanju njihovih štiri do pet 

letnikov. Kaže, da so tu potrebe po spanju precej različne. Skoraj 

enakomerno so razporejeni otroci, ki ponoči potrebujejo devet, 

deset ali enajst ur nočnega spanca. Podobno je pri potrebah po 

dnevnem počitku. Čez dan spijo od pol ure pa do dveh ur, en otrok 

tudi več. Pri tej starosti je že večji delež tistih otrok, ki čez dan doma 

ne spijo več. Nekaj jih kljub vsemu še vedno spi, nekateri samo včasih. 

Starši predšolskih otrok pa so rešili 13 vprašalnikov. Največ jih meni, 

da njihovi otroci potrebujejo okrog deset ur nočnega spanca, četrtina 

od teh enajst ur, en otrok celo več. Pri potrebi po dnevnem počitku 

pa so potrebe zelo različne. So otroci, ki potrebujejo tudi dvourni 

počitek, več pa je tistih, ki imajo dovolj samo polurnega, tretjina od 

pol ure do ene ure, trije uro do dve. Doma čez dan redno spi samo 

eden, večina pa ne več, ali pa samo včasih. 

 

ZAKLJUČEK 

Iz teoretičnega dela je razvidno, da ima spanje zelo velik pomen 

predvsem v zgodnjem življenjskem obdobju, ko otrok še raste in se 

razvija. Prav tako je to otrokova osnovna potreba, tako kot potreba 

po kisiku in hrani. Starši in vzgojitelji smo tisti, ki moramo to potrebo 

zagotoviti. Presenečena pa sem bila, da je avtorica knjige o spanju 

otrok Elizabeth Pantley mnenja, da že štiriletniki ne potrebujejo več 

dnevnega spanca. Glede na teoretična dognanja o količini spanca pri 

predšolskih otrocih in na rezultate ankete ugotavljam, da otroci v 

našem vrtcu le malo odstopajo od priporočil. Večja in nerealna 

odstopanja se pokažejo le pri najmlajših otrocih, kjer se je izkazalo, 

da otroci v celem dnevu spijo do dve uri manj, kot bi bilo potrebno. 

Vendar k takemu rezultatu pripisujem dejstvo, da je od najmlajših v 

anketi sodelovalo najmanjše število staršev. Glede na rezultate 

ankete je razvidno, da starši kljub pomislekom, da bodo imeli težave 

z uspavanjem otroka zvečer, podpirajo in tudi prakticirajo dnevni 

počitek. 
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Od pravljice do lutkovne 

predstave Piščanček Pik 
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Povzetek: Uvajalno obdobje je lahko za otroke stresen in prelomen 

položaj, namen vzgojiteljev pa jim je to olajšati. Na podlagi pravljice 

jim lahko pomagamo pri sprejemanju in premagovanju težav, 

vzgojitelji pa jih moramo znati opazovati ter prepoznati njihove 

stiske. Pravljica je lahko odlično izhodišče in je za otroka življenskega 

pomena ter v vsakem razvojnem obdobju potrebuje ustrezno 

pravljico. V članku sem predstavila uporabo pravljice Piščanček Pik 

(Marjan Manček) v uvajalnem obdobju, kjer so se zbližali s čustvi, ki 

jih lahko doživljajo v tem času. Po opažanjih otrok sem v starostni 

skupini 2–4 leta na podlagi pravljice pripravila tudi predstavo in nato 

izdelavo lutk in izvedbo lutkovne predstave. V tem postopku sem 

želela čimvečjo samostojnost otrok, saj je bila prisotna velika 

notranja motivacija. Opisala sem izdelavo lutk iz odpadnih 

materialov, proces od predpriprav in do končne lutkovne predstave, 

vključila pa sem tudi nekaj pomembnih vidikov pomena pravljice in 

lutk.  

 

Ključne besede: Piščanček Pik, pravljica, lutka, lutkovna predstava, 

predšolski otrok 

 

Abstract: The induction period can be a stressful and difficult 

situation for children, and the purpose of educators is to make it 

easier for them. Based on the fairy tale, we can help them accept and 

overcome problems, and educators must be able to observe them 

and recognize their hardships. A fairy tale can be an excellent starting 

point and is of vital importance for a child, and he needs an 

appropriate fairy tale in every developmental period. In the article, I 

presented the use of the fairy tale Piščanček Pik (Marjan Manček) in 

the introductory period, where they got closer to the emotions they 

can experience at this time. Based on the children's observations, I 

also prepared a performance based on the fairy tale in the age group 

of 2-4 years, followed by the making of dolls and the performance of 

a puppet show. In this process, I wanted the children to be as 

independent as possible, as there was a great deal of internal 

motivation. I described the making of puppets from waste materials, 

the process from preliminary preparations to the final puppet show, 

and I also included some important aspects of the meaning of fairy 

tales and puppets. 

 

Keywords: chicken PIK, fairy tale, doll, puppet show, preschool child  
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UVOD 

Delo strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah je 

usmerjeno v uresničevanje ciljev predpisanega kurikuluma. 

Vzgojitelji izbiramo različne načine, oblike in metode, da ustvarjamo 

kvaliteten vzgojno-izobraževalni proces v mislih na ustrezen razvoj 

otrok na vseh področjih. Eden izmed možnosti za spodbujanje 

razvoja na različnih področjih je pravljica, ki je lahko zelo odprta in 

nudi nadgradnje, kot je na primer izdelava lutk in izvedba lutkovne 

predstave. Pri pravljici Piščanček Pik (Marjan Manček) sem na podlagi 

doživljanja otrok in njihovih interesov dobila zamisel o še bolj 

poglobljeni in razširjeni obravnavi te zgodbe na večih področjih. Pri 

prvem poslušanju so jo otroci zgolj poslušali oz. preizkušali, pri 

nadaljnih pripovedovanjih pa sem opazovala, ali jih bo pritegnila ali 

ne. Izkazalo se je, da jim je bila pravljica blizu in so jo otroci želeli 

poslušati večkrat. Zelo jih je pritegnila predstava te pravljice, ki je 

vodila do novih idej.  

 

Pomen pravljice 

Pravljice pri otrocih ustvarijo poseben vtis in vplivajo na različna 

področja otrokovega razvoja. Pozitivno delujejo pri razvoju govora, 

bogatenju besednega zaklada, spoznavnem razvoju, pri reševanju 

težav, spodbujanje socialnih in čustvenih veščin, prav tako pa na 

otroka delujejo pomirjujoče. Otroci realni svet doživljajo kot 

pravljičnega, saj se pogovarjajo in sočustvujejo z igračami ter 

predmeti lahko govorijo, se premikajo in spreminjajo. Preko pravljice 

razvijajo in širijo svojo domišljijo in se vanjo vživijo na vseh razvojnih 

stopnjah. Pravljica mu nudi zatočišče pri raznih stiskah in je velikokrat 

učinkovitejša kot beseda. V njej čudeži zanj delujejo pristno in 

resnično ter se lahko tako poistovetijo z njimi in ustvarijo občutek 

varnosti, ki ga potrebujejo (Levstek, 2017). 

 

Pravljice se velikokrat pojavljajo v vrtcu, saj so lahko ob ustrezni 

uporabi kreativno sredstvo pri razvoju otrok na različnih področjih. 

Pri otrocih vzbudijo veliko pozornost in dovzetnost za sprejemanje 

novih spoznanj. Levstek (2017) je v svojem članku zapisala, da je pri 

posredovanju literature velik del odgovornosti na odraslih. 

Pomembna je izbira ustrezne vrste literature in kvalitetnega 

posredovanja. S tem se lahko vzgojiteljice popolnoma poistovetimo, 

saj je v sedanjem času veliko dejavnosti v življenju vezano na 

tehnologijo in smo otrokov glavni stik z literaturo ravno v vrtcu. Pri 

pripovedovanju pravljic je ključno, da sledimo otrokovim odzivom, 

razumevanju besedila, z njimi vzdržujemo očesni stik in vključujemo 

v medsebojno komunikacijo. Pripovedovanje mora biti prosto, 

ustrezne glasnosti in intonacije. Z ustreznim pripovedovanjem pa 

lahko nato sledimo svojim ciljem, ki so si jih zadali.  

 

Levstek (2017) navaja, da je mnogo literarnih likov v knjigah 

prikazano skladno z družbenimi vlogami. Največkrat se pravljično 

dogajanje prepleta okoli glavne osebe, ki je predstavljena pozitivno, 

dobro in preprosto. S temi liki se otroci najpogosteje in nalažje 
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poistovetijo. Pri pravljici Piščanček Pik (Marjan Manček), ki sem jo 

predstavila otrokom starim 2–4 leta, so jo otroci zelo radi poslušali in 

opazovali predstavo, ampak sem opazila, da so otroci pri lastni igri z 

lutkami in dramatizaciji želeli preizkusiti vse like in so se z vsakim 

lahko poistovetili. 

 

Pravljica Piščanček Pik 

Pravljico Piščanček Pik (Marjan Manček) sem  izbrala zato, da sem v 

uvajalnem obdobju po počitnicah želela z zgodbo otrokom približati 

čustvi, ki jih pri tej ločitvi lahko doživijo. O čustvih smo se tudi 

pogovarjala, kdaj jih občutimo in kako se z njimi spopadamo in 

izražamo. Tako kot je piščanček v zgodbi iskal mamo in jo na koncu 

našel, sem želela, da otroci vedo, da če nekaj časa ni mame ob njih, 

bo po koncu vrtca vedno prišla ponje. Pravljico sem jim prebirala 

pogosto pred spanjem na njihovo željo ali pa v jutranjem krogu, da 

so lahko vsi opazovali tudi ilustracije. Ker sem opazila veliko 

zanimanje, željo po ponovnem pripovedovanju, sem to nadgradila s 

predstavo. Otrokom sem pripravila predstavo Piščanček Pik s 

ploskimi lutkami. Na podlagi te predstave sva potem s pomočnico 

dobili idejo o izdelavi lutk in lutkovni predstavi.  

 

 
Slika 14: Lutkovna predstava s ploskimi lutkami 

Vir: Lasten 

 

Spodbujanje porajajoče se pismenosti z lutko 

Med vzgojiteljem in otrokom  ter med otroci potekajo različne oblike 

komunikacije. Ob pomoči lutke pa se lahko ta še okrepi in združi 

različne vidike, kot so red, govor, gibanje, razumevanje in interakcija 

z okoljem. Lutka otroku nudi širše obzorje zmožnosti, kot so človeške. 

Preko njih lahko ponotranijo in rešujejo svoje stiske in probleme ter 

razvijajo in krepijo sposobnosti in spretnosti. Lutka zares oživi, ko jo 

vzgojitelj oz. otrok ponazori z gibalnega, glasovnega in vizualnega 

vidika (Požar, 2016). Porajajoča se pismenost je postopen in 
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dolgotrajen proces. Zajema velik del predšolskega obdobja in vpliva 

na poznejše bralne dosežke. Vzgojitelji otrokom na različne načine in 

z različnimi dejavnostmi spodbujamo to področje. Pri delu z lutkami 

lahko z otroki razvijamo predvsem  razumevanje in upoštevanje 

enostavnih navodil pri delu z lutko in glasovno zavedanje 

(prepoznava glasov, zlogov itd.).  

 

Spoznavanje čustev in razvoj empatije preko lutk 

Pri pravljici Piščanček Pik (Marjan Manček) se piščanček Pik sreča z 

različnimi čustvi (strah, jeza, žalost, veselje) pri iskanju svoje mame. 

Borota, Geršak, Korošec in Majaron (2006) so zapisali, da se lahko 

otrok preko igre z lutko vživi v različne vloge in s tem se postavi v njen 

položaj in poskuša razumeti situacijo iz njenega vidika. Otrok preko 

igre rešuje konflikte in uri medsebojne odnose. To lahko nato 

prenese v podobne situacije v realnem življenju. Otroci lahko tako 

čustva, ki jih doživijo liki v pravljici Piščanček Pik (Marjan Manček) 

doživijo in razumejo preko igre lutk. Pri tem spoznajo, da lahko neko 

dejanje (pik s kljunom) povzroči različna čustva, kot se to pojavi v 

zgodbi. Pri igri z lutkami so otroci krepili tudi empatijo oz. zavedanje 

čutev drugih. Borota, Geršak, Korošec in Majaron (2006) so opisali 

empatijo kot spoznavno-emocionalno sposobnost, ki se veže na 

medsebnojno razumevanje in odnose. Otroci se lahko lažje vživijo v 

vlogo literarnega likaob igra z lutko. Zato je dobro, da otrokom 

nudimo poleg pripovedovanja pravljic tudi igro vlog, da lahko otroci 

lažje izražajo svoja čustva in odnos do sveta. 

Razvoj jezikovnih zmožnosti preko igre z lutkami 

Kurikulum je dokument, ki nam vzgojiteljem predstavlja osnovne 

smernice in poglede na kakovostno pedagoško delo in eden izmed 

področij, ki ga zajema, je jezik. Ta zajema širok spekter dejavnosti in 

povezuje vsa ostala področja (umetnost, gibanje, narava, družba, 

matematika). Jezik obsega razvoj govora, ki ga Grginič (2005) omenja 

kot najpomembnejšega v predšolskem obdobju. V zgodnjem 

otroštvu je pomembno, da imajo otroci možnost različnih govornih 

položajev za zmožnosti razumevanja in tvorjenja besedil. Na razvoj 

otrokovega govora tako vpliva izbira pravljic, pesmi, iger in bistven je 

vpliv govora odraslih. V vrtcu si zato vselej prizadevam spodbujanju 

verbalne in nevermalne komunikacije, ki ga otrokom približujem z 

igrami s prsti, izštevankami, rajalnimi igrami, posnemanjem živali in 

kot simbolno igro. Pri prevzemanju vlog otroci razvijajo socialen 

govor in razvijajo tudi socialne spretnosti. Preko igre z lutkami ima 

otrok možnost, da sam začenja pogovor, pri dramatizaciji pravljice pa 

imajo otroci možnost izkusiti različne vloge (poslušalec, govorec). Kot 

Grginič (2005) navaja, je pri tem pomembno, da z glasnim branjem 

otroke spodbuja k dejavnostim in vpliva na razvoj besedišča.  

 

Lutkovni kotiček 

Lutke so zelo dobro motivacijsko in pomirjujoče sredstvo za otroke 

prvega starostnega obdobja, zato sem se jih veliko posluževala tudi v 

skupini 2–4 leta, kjer so prevladovali mlajši otroci. Lutke sem začela 

vključevati že pri prihodu otrok v vrtec, kjer jih je lutka pozdravila in 
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potolažila, med prehodi dejavnosti jih je spodbujala tudi k 

pospravljanju, pri obrokih pa jih je  spodbujala kuhalnica-kuharica 

Jela. Otrokom velikokrat pripravim dan za gledališče in jim 

predstavim pravljice, ki so takrat aktualne. Pri tem največkrat 

uporabim kamišibaj, ki ga nadgradim s ploskimi lutkami. Otroci so 

preko gledališč spoznali ploske lutke, telesno lutko, kolaž lutke in 

prstne lutke, pripravile pa smo jim tudi senčno gledališče. 

 

Lutke, ki jih uporabimo v predstavah, pa imajo na voljo v stalnem 

lutkovnem kotičku, vendar ni na dosegu otrokom ves čas. Dnevno 

sem ga pripravila in je potekal pod nadzorom odrasle osebe, da se 

lutke niso poškodovale. Otrokom pa so bile vedno na voljo prstne 

lutke. V lutkovnem kotičku so imeli otroci na voljo približno 20 lutk, 

lutke pa so bile večinoma narejene z najine strani, nekaj pa je bilo 

tudi kupljenih, saj jih otroci v prvem starostnem obdobju še niso 

izdelovali. V skupnem prostoru imamo kotiček, kjer je prav tako 

veliko lutk in smo si jih lahko občasno tudi sposodili. Po izdelavi lutk 

na podlagi pravljice Piščanček Pik (Marjan Manček) so se tudi te 

pridružile kotičku. Otroci so po izdelavi le-teh pogosteje posegali po 

lutkah in raje izbirali lutke, ki so jih sami izdelali, saj jim je bila zgodba 

takrat najbolj aktualna. Otroci so pri spontanih igrah z lutkami 

pogosto igrali predstave, ponudila pa sem jim tudi slikanico in so 

večkrat obnavljali njeno vsebino ob ilustracijah. 

 

 
Slika 15: Igra z lutkami iz lutkovnega kotička 

Vir: Lasten 

 

Izdelava lutk iz odpadnega materiala 

Odpadni material je v današnjem svetu neizogiben. Otrokom lahko s 

ponovno uporabo odpadkov nudimo pozitiven zgled in skrbimo, da 

bodo tako ravnali tudi tekom odraščanja in skrbimo za lepši planet v 

prihodnosti. Vloga vzgojiteljev je, da otrokom pokažemo, kako 

ravnati z odpadki, in da so lahko kot nepopisan list papirja in s 

preoblikovanjem in prenovo postanejo nekaj čisto novega. Tudi v 

našem vrtcu otroke in starše ozaveščamo o ločevanju in zbiranju 

odpadkov. V igralnici imamo koše za ločevanje, prav tako pa tudi 

zbiramo odpadne zamaške in druge odpadne materiale, s katerimi 

lahko ustvarjamo. 
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Lutke so na svetu že od pradavnine, najbolje pa jo lahko opišemo kot 

neživ predmet, ki ga premika človek in oživi na odru pred občinstvom 

(Vogelnik, 2020). Pri izdelavi lutk ni pomembno, da je izdelana zelo 

natančno, ampak da jo lahko naredi vsak. Pri izdelavi se izkaže 

obvladovanje motorike in kreativni potencial, otroci skozi ustvarjeno 

lutko vzpostavijo komunikacijo in rešujejo osebne probleme na 

simbolni ravni. Zaradi tega, je pomembno, da vzgojitelji uporabljamo 

čim več preprostih lutk, ki jih lahko otroci sami izdelajo. To pozitivno 

vpliva na njihovo samopodobo, simbolno mišljenje, na motivacijo pri 

razvijanju spretnosti in možnost izražanja čustev in divergentnega 

mišljenja (Borota, Geršak, Korošec in Majaron, 2006). Čustva so bila 

pomembna pri izdelavi lutk na podlagi pravljice Piščanček Pik (Marjan 

Manček). Otroci so lahko z lutkami lažje spoznavali različna čustva, se 

zavedali pomembnosti izražanja in ustreznega spoprijemanja z njimi. 

 

Z otroki smo izdelali lutke na palici. Vogelnik (2020) jo opiše kot 

podaljšek ročne lutke. Vodimo jo nad paravanom in oblika lutke je 

manj popačena ostalim, saj se njena oblika ne spreminja. Za izdelavo 

lutk iz odpadnega materiala sva se skupaj odločili v timu s pomočnico, 

saj so bili v skupini večinoma otroci 1. starostne skupine in so lahko 

tako veliko postorili sami. Za izdelavo lutk sva izbrali časopisni papir, 

volno, tempera barvo in palice. Predhodno sva otrokom in staršem 

naročili, naj prinesejo od doma odpadni časopisni papir in kose volne, 

ki jih več ne potrebujejo. Prav tako pa so otroci prinesli tudi majce, ki 

smo jih uporabili pri barvanju in nato še pri vseh nadaljnjih 

ustvarjalnih dejavnostih. Otroci so časopis zmečkali v kroglo in jo z 

ustrezno barvo pobarvali. Barve smo izbrali na podlagi zgodbe in sicer 

smo pobarvali žalost s sivo barvo, strah s črno barvo, veselje z 

oranžno in zeleno barvo, piščančka Pika z rumeno, mamo kokljo z 

rumeno in rjavo barvo ter sonček z rumeno barvo. Otroci pa so nato 

še po svojih zmožnostih naslikali čustvo na vsako lutko. Otrokom sva 

pomagali le pri pritrditvi lutk na palice in volne. Izdelali smo tudi 

odrski prostor in sicer travnik. Otrokom sva na tla pripravili velik 

karton, ki so ga sami pobarvali z zeleno barvo. Pri izdelavi lutk so 

otroci zelo uživali, najbolj pa naju je presenetilo aktivno ustvarjanje 

najmlajših otrok v skupini in nato tudi nastopanje.  

 

 
Slika 16: Mečkanje časopisnega papirja 

Vir: Lasten 
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Slika 17: Barvanje časopisnega papirja 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 18: Barvanje časopisnega papirja 

Vir: Lasten 

Od predpriprav do lutkovne predstave 

Pri dramskih uprizoritvah, mednje spada tudi lutkovna predstava, je 

pomembno, da otroci dobro poznajo pravljico in jo pred igro večkrat 

slišijo. Pri uprizoritvah lutkovnih iger je priporočljivo, da vzgojitelj 

izbira pravljice s ponavljajočimi dogovori (Grginič, 2005). To lahko 

opazimo tudi v pravljici Piščanček Pik (Marjan Manček), kjer so 

ponavljajoča vprašanja z različnimi čustvi. Pred uprizoritvijo so otroci 

velikokrat poslušali pravljico in tudi opazovali predstavo. Predenj 

smo izdelali lutke, smo se poigrali tudi s prsti. Otrokom sva na prste 

narisale lutke in so se lahko izražali po svojih zmožnostih. Grginič 

(2005) je zapisal, da k lutkovnim predstavam oz. igram spada tudi 

prstna igra, pri katerih roka in iztegnjeni prsti predstavljajo oder z 

igralci. 

 

 
Slika 19: Igra s prsti 

Vir: Lasten 



 

346 
 

Otroci so imeli lutke ves čas na vidnem mestu v igralnici in so jih lahko 

na njihovo željo dobili in rokovali z njimi. Pri pripravi scene smo za 

paravan uporabili lutkovni kotiček, ki ga imamo v skupini, dodali 

travnik iz kartona, ki so ga izdelali in nato še lutke. Otroci so 

predstavo zaigrali večkrat z različnimi vlogami. Predstave smo tudi 

posneli in posnetke smo si skupaj ogledali. Predstave so otroci radi 

opazovali, prav tako pa so imeli željo poskušati različne vloge. Med 

predstavo sem otroke občasno usmerjala, če so imeli težave in manj 

kompetentne otroke na tem področju spodbujala k sodelovanju. Tudi 

Borota, Geršak, Korošec in Majaron (2006) so dejali, da mora 

strokovni delavec otroke pri predstavah voditi, sproščati, 

vzpodbujati, jim pomagati odkrivati smisel dialoga, improvizacije in 

gibanja na odru. Ko pa otroci odkrijejo te elemente, pa se umakne.  S 

števili predstav se je opazilo, da otroci pridobivajo na samozavesti, 

otroci, ki pa so bili na začetku bolj zadržani pa so bili vsakič bolj 

govorno kompetentni. Naredili pa smo tudi lutkovni kovček in so 

lutke lahko potovale tudi v njihove domove. Otroci so imeli možnost 

odnesti lutke domov in lutkovno predstavo uprizoriti doma.  

 

 
Slika 20: Izvedba lutkovne predstave 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 21: Izdelovanje lutkovnega kovčka 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Eden izmed ciljev strokovnih delavcev oz. vzgojiteljev je razvoj 

spretnosti otrok, iskanja njihove ustvarjalnosti in individualnosti ter 

oblikovanja pozitivne samopodobe. Ti so se prepletali pri 

dejavnostih, ki sem si jih zadala na podlagi pravljice Piščanček Pik 

(Marjan Manček). Pri otrocih sem opazila, da so z lutkami, ki so si jih 

sami izdelali, ustvarili spoštljiv odnos in verjamem, da je to potrebno 

spudbujati, poleg tega pa ustvarjajo prijetno vzdušje in večjo 

motivacijo. Otroci so pogosto posegali po njih in tudi sama sem pri 

njenem rokovanju postala bolj samozavestna zaradi dosežkov, ki jih 

z lutko lahko dosežeš. Verjamem, da lahko strokovne delavke z 

lutkami v različnih starostnih skupinah veliko dosežemo, saj se ti 

prilagodijo otrokom, njihovim interesom, otroci pa do njih oblikujejo 

edinstvene odnose.  
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Povzetek: Najboljša naložba v prihodnost otrok je učenje v naravi. 

Gibanje v naravi na vse nas vpliva zelo blagodejno. V naravi se 

sprostimo, ob tem vključimo vsa naša čutila. Otroci se najbolje učijo 

s tem, kar vidijo, slišijo, okusijo, vonjajo, tipajo. Največji pomen imata 

torej neposredna izkušnja in doživljanje. Otroci prevzamejo odnos do 

narave in raziskovanja od vzgojiteljev, učiteljev, staršev in drugih 

odraslih. Če smo odrasli navdušeni nad naravo, to prenašamo na 

otroke. Omogočiti jim moramo le dovolj priložnosti in časa, da 

z lastnim preizkušanjem začutijo lastnosti narave. Otroci se v naravi 

še bolj povežejo in med igro aktivno sodelujejo, brez večjih konfliktov 

oziroma le-te hitro rešijo. Večina dejavnosti, ki jih izvajamo v vrtcu, 

je možno prenesti v naravno okolje; od vodenih dejavnosti pa vse do 

dnevne rutine. V svojem članku bom navedla nekaj teh dejavnosti, ki 

jih po večini izvajamo v igralnicah, a prišla sem do spoznanja, koliko 

veselja in navdušenja prineseš otrokom, ko dejavnosti preneseš iz 

igralnice na prosto.  

Ključne besede: otroci, narava, gibanje, igra, učenje 

 

Abstract: The best investment in children's future is learning in 

nature. Movement in nature has a very beneficial effect on all of us. 

We relax in nature, while engaging all our senses. Children learn best 

by what they see, hear, taste, smell, touch. Therefore, direct 

experience and experience are of the greatest importance. Children 

take on attitudes towards nature and exploration from educators, 

teachers, parents and other adults. If we adults are enthusiastic 

about nature, we pass it on to our children. We just need to provide 

them with enough opportunities and time to feel the properties of 

nature through their own testing. Children connect even more in 

nature and actively participate during play, without major conflicts 

or they are resolved quickly. Most of the activities carried out in 

kindergarten can be transferred to the natural environment; from 

guided activities to daily routines. In my article, I will list some of 

these activities that are mostly done in playhouses, but I came to 

realize how much joy and excitement you bring to children when you 

take the activities out of the playroom and into the outdoors. 

 

Keywords: children, nature, movement, play, learning 
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UVOD 

Sama sem velika ljubiteljica gozda, gora, travnikov, narave nasploh. 

Tako doma, kot tudi v vrtcu stremim k temu, da čim več časa 

preživimo zunaj. Menim, da je veliko dejavnosti mogoče prenesti iz 

igralnice v naravo. Vemo, da je v današnjih časih tempo življenja zelo 

napet. Da vsakodnevno hitimo in se velikokrat ne znamo ustaviti, ko 

nas otrok pocuka za rokav, ko na tleh opazi kakšno majhno žival, ali 

pa poseben kamenček. Veliko staršev hodi v službo v oddeljene kraje 

in gredo od doma, ko je zunaj še tema in se vračajo pozno popoldne, 

ob tem pa ne smemo pozabiti, da jih čakajo doma še gospodinjska 

opravila. Tako staršem velikokrat primanjkuje časa, da bi z otroki 

raziskovali naravo, v okolici svojega doma, zato se mi zdi še kako 

pomembno, da to dejavnost otrokom čim večkrat ponudimo 

vzgojitelji. Gibanje na prostem je možno v vseh letih časih, le za 

primerno opremo je treba poskrbeti. Pri nas v vrtcu je pri vseh 

otrocih obvezna oprema škornji, seveda pa potrebujemo tudi 

pelerine ali dežnike. Starše že na uvodnem sestanku seznanimo, da 

bomo velikokrat mokri in umazani, zato naj imajo v garderobi dovolj 

rezervnih oblačil, ki se z letnimi časi tudi spreminjajo. Gibanja na 

travnikih, ter gozdovih se poslužujemo že pri najmlajših otrocih. 

Seveda dolžino hoje, do točke, kjer se otroci igrajo, prilagodimo 

njihovim sposobnostim. Zelo veseli pa smo, da imamo vrtec v 

neposredni bližini travnikov in gozdov in da nimamo kakšnih težav z 

lastniki teh parcel, da nam ne bi dovolili gibanja na njihovem svetu. 

V skupini imamo več gozdnih igralnic, kjer so različni tereni in tako 

otrokom ponujajo razvijanje različnih motoričnih sposobnosti, 

medtem ko se gibljejo.  

 

Zakaj v gozd, na travnike, v naravo? 

Cornell J. v svoji knjigi Približajmo naravo otrokom (1994, str. 8) 

navaja, da je narava naša mati in da je njena vzgoja še zlasti 

dragocena za odraščajočega otroka. Gozd prinaša številne prednosti: 

več zdravja, boljši motorični razvoj, izkustveno učenje, igro v naravi 

na sončni svetlobi in svežem zraku, ki je bolj raznovrstna ter izboljša 

socialne veščine, ki pozitivno vplivajo na njihovo samozavest in 

samozaupanje (Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije). 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 to v naravnem okolju (Jelen, 

Skripta Naravno gibanje otrok, str. 5). Igranje na prostem bi moralo 

biti najpomembnejši del otroštva, mi pa hočemo naše otroke 

»pospraviti« v zatohle otroške sobe, polne elektronskih naprav, s 

katerimi naj bi se zamotili (Danks, 2007, str. 12). Danks (2007, str. 10) 

v svoji knjigi Igrišča narave pravi, če bodo otroci dobili priložnost, 

bodo na prostem odkrivali čudežne in vznemirljive reči. Toda starši 

vse prevečkrat drvijo skozi neokrnjeno naravo in otroke le vlačijo za 

sabo. Če si boste vzeli čas za postanek in raziskovanje, bodo izleti 

veliko bolj zabavni za vse. Danks (2007, str. 13) prav tako navaja, da 

majhne otroke svet narave neustavljivo privlači, nenasitno so 
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radovedni in sposobni so se čuditi že najmanjšim podrobnostim. Z 

občudovanjem bodo strmeli v pikapolonico, ki leze po steblu, ali 

počepnili in si ogledali disciplinarno vojsko mravelj, ki nosijo koščke 

listov v mravljišče. Otrokom moramo prisluhniti. Skoraj o vsem imajo 

svoje zamisli. Začutiti morajo, da cenimo njihov način razmišljanja. 

Razumevanje, ki si ga tako postopno dograjujejo otroci, je vredno 

veliko več, kot preneseno gotovo znanje. Otroci vedo, da lahko veliko 

storijo sami, da imajo moč spremeniti stvari na bolje, čeprav so še 

majhni. Več kot otroci razumejo, širše je njihovo znanje, večje in več 

okvirjev imajo in to jim oblikuje trajnostno razmišljanje. Ne 

pozabimo, da je prav okolje prvi in največji vzgojitelj in učitelj. 

Pomembno je, da didaktični pristop vključuje gibanje na svežem 

zraku in obenem vključuje metodo igre, ki je tudi osnova otrokove 

ustvarjalnosti, izhodišče prijetnih doživetij, sproščenosti in je 

najučinkovitejša metoda učenja. Jelen U. v svoji skripti navaja, da je 

gibanje v naravi danes sprostitev, odtujitev od sodobnega sveta, 

vrveža in da tam lahko najde človek mir, doživi lepoto narave, se 

nadiha svežega zraka in začuti svoje telo. Pravi še, da so lahko globok 

vdih in izdih skozi nos, gibanje v naravi, poslušanje utripa srca in 

zvoka narave, opazovanje, čutenje barv v naravi odlična antistresna 

terapija.  

 

Spontanost 

Danks (2007, str. 18) v svoji knjigi navaja, da dovolite otrokom, da 

sami načrtujejo odpravo, povezano z določenim ciljem. Otroci imajo 

radi občutek, da so pri načrtovanju izleta pomembni in upoštevani. 

Pripravljeni moramo biti opustiti prvotni načrt, če se pojavi kakšna 

boljša ideja. Toliko otrok ima natrpan urnik in hitijo od ene 

organizirane dejavnosti na druge. Zato jim dovolite spontanost. Naj 

se v hipnem navdihu domislijo igre. Nič zato, če se odprava, v kateri 

ste nameravali broditi po ribniku, spremeni v izdelovanje ladjic ali če 

otroci naletijo na drevo, ki tako rekoč prosi, da splezajo nanj, ali na 

hlod, obrasel z mahom, ki ga preprosto morajo raziskati.  

 

Učinki gozdne pedagogike 

Na spletni strani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije navajajo, da 

ima preživljanje prostega in vzgojno-izobraževalnega časa v gozdu 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 (pridobljeno po 

https://www.gozdna-pedagogika.si/).  
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Igra brez igrač 

Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni 

odnos do realnosti in ki je notranje motivirana, svobodna in odprta 

ter za otroke prijetna. Ne glede na to, za katero vrsto otroške igre 

gre, npr. funkcijska igra, domišljijska oziroma simbolna igra, 

sociodomišljijska igra, družabna igra, igra praviloma »vzpostavi« 

prostor, ki je definiran z otrokovim aktualnim in potencialnim 

razvojem (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 11). V kurikulumu za vrtce 

(1999, str. 14) še navajajo, da sta potrebi po gibanju in igri primarni 

otrokovi potrebi, ter da si z gibanjem otroci razvijejo intelektualne 

sposobnosti ter da imata gibanje in igra pomembno vlogo pri 

socialnem in emocionalnem razvoju. Danks (2007, str. 13) v svoji 

knjigi navaja, da ko bodo otroci zunaj, se bodo brez dvoma želeli igrati 

in bodo imeli veliko zamisli, kako bi se lahko igrali, toda še vseeno 

bodo potrebovali odgovorne odrasle, ki bodo imeli čas in energijo, da 

jih odpeljejo ven.  

 

Na nas je torej, da otroke spodbudimo, da se odpravijo ven, pri tem 

pa smo jim seveda za zgled ter naše navdušenje nad naravo 

prenašamo na njih. V gozdu za igro ne potrebujemo igrač. Tam je 

polno materiala, ki se nam ponuja za ustvarjalno igro. Deblo, štor, 

vejice, palice, listki, mah, kamenje, zemlja. Vse to so igrače, ki jih 

najdemo v gozdu in ki dajejo otrokom nešteto možnosti ustvarjalne 

igre, timskega sodelovanja, iger vlog, ustvarjanja ter učenja. Učenje 

v naravi lahko zajema vseh šest področij kurikula: matematika, jezik, 

narava, umetnost, družba ter nenazadnje seveda tudi gibanje, ki je z 

vsem prepleteno. Danks (2007, str. 16) navaja, da otroci, kjerkoli se 

znajdejo, predelujejo naravne materiale in jih na zapletene načine 

vpletajo v svoje skrivne svetove, v katerih jim odrasli ne morejo 

slediti. Nekateri otroci morda potrebujejo malce spodbude, da 

njihova domišljija dobi krila: mačice z leske lahko postanejo gosenice, 

ki iščejo dom; kup kamenčkov lahko predstavlja ruševine gradu.  

 

V skupini vrtčevskih otrok s spodbudami ni težav. Eden izmed 

vrstnikov da idejo, drugi idejo nadgradijo in igra se začne razvijati. 

Nekoč so se otroci spremenili v gasilce in so s palicami gasili požar, ki 

se je razširil v gozdu, kjer so se igrali. Na palice so s travo pričvrstili 

vejo in cev je bila napeljana.  V igro se je vključilo več kot pol skupine 

in požar so uspešno pogasili. Iz podrtega drevesa ali pa korenine 

znajo narediti vlak ali avtobus, ki jih pelje na morje ali pa v hribe.  

  

 
Slika 1: »Mi se z vlakom peljemo« 

Vir: Lasten 
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Zelo pa uživajo tudi, ko s skupnimi močmi na drug konec gozdne 

igralnice odnesejo velik in težek hlod ali dolgo deblo. Pri tem je treba 

uskladiti hojo ter se dogovarjati, kdaj ga bodo dvignili, kdaj odložili, 

kam ga nesejo ter zakaj ga bodo potrebovali. Velikokrat iz njih 

napravijo različne konstrukcije, skrivališča, šotore.  

 

 
Slika 2: Timska igra 

Vir: Lasten 

 

Otroci naj se popolnoma zatopijo v naravo. Dovolite, da jih poletni 

naliv premoči do kože ali da se od glave do pet popackajo z blatom. 

Naj si umažejo roke s sokom robidnice ali se povaljajo v sveže 

pokošeni travi. Pustite jim, da se umažejo in se nasploh odlično 

zabavajo (Danks, 2007, str. 19). 

 
Slika 3: Srečni otroci 

Vir: Lasten 

 

Gozdni vzgojitelj – primer dobre prakse 

V letošnjem letu sem imela v skupini 24 otrok, starih od 5 do 6 let. 

Pol od njih je bilo deklic, pol pa dečkov. Ker sem bila z večino teh 

otrok že lansko leto, sem vedela, da so zelo aktivni in tudi vedoželjni. 

Pred začetkom leta sem se spraševala kakšne cilje si bom zadala za 

to skupino, kako bom otroke ustrezno umirjala, ko bo to potrebno in 

predvsem v čem ti otroci najbolj uživajo. Tako kot sama sem vedela, 

da imajo tudi oni zelo radi naravo, sploh gozd ter gibanje. Zato sem 

se odločila, da se vključim v Mrežo gozdnih vrtcev. Konec avgusta 

sem se odpravila na enega izmed njihovih zelo uporabnih seminarjev 

in od tam odšla polna navdušenja in idej. Z otroki smo že imeli nekaj 

gozdnih igralnic od prej, nekaj pa smo jih še na novo odkrili. V gozd 



 

353 
 

smo se odpravljali vsaj 1-krat tedensko in tam izvajali različne 

dejavnosti. 

 

S škratkom v pomladni dan 

Prebujati se je začela pomlad in opazili smo, da se je narava začela 

spreminjati. Otroci so že sami na sprehodih komentirali, kaj opazijo, 

slišijo, vonjajo. Moj cilj je bil, da spoznamo, kaj vse se spomladi 

spreminja v naravi oziroma v gozdu. Namesto da bi se o tem 

pogovarjali v jutranjem krogu, je bil moj namen seveda, da dejavnost 

prenesemo ven, v naravo. Zjutraj nas je v igralnici čakalo pismo 

škratka, ki je bilo nastavljeno na polički. Ko so otroci prihajali v vrtec, 

so ga takoj opazili. Pismo je vzbudilo v otrocih interes, radovednost 

in motivacijo. Zanimalo jih je, kaj je v njem, zato so spraševali, čigavo 

je pismo in za koga je. Odgovorila sem jim, da je naslovljeno na našo 

skupino in da ga bomo prebrali, ko bodo v vrtec prišli vsi otroci. Takoj 

po zajtrku so me seveda otroci spomnili na pismo in skupaj smo si ga 

prebrali. Zgodba sama, vsebuje elemente skrivnostnosti, v našem 

primeru škratka, ki aktivira otroško domišljijo in radovednost. 

Škratek nas je v pismu povabil na raziskovanje v gozd in seveda so bili 

vsi otroci takoj za to, da se kar odpravimo ven in raziščemo pot do 

skritega zaklada. Delo je seveda potekalo na prostem, v našem 

bližnjem okolju. Otroci so reševali praktične, miselne naloge na temo 

gozd, ki jih je v pismu napisal škratek. Temo raziskovanja seveda 

lahko prilagodimo kakršnikoli temi, v mojem primeru je bilo to 

raziskovanje gozda pomladi in spreminjanje le tega. Raziskovanje 

lahko popestrimo z iskanjem koščkov sestavljanke, ki jo otroci tekom 

reševanja dejavnosti sestavljajo v celoto. Pri zadnji nalogi pa lahko 

otroke čaka zaklad. Ker imamo v skupini deklico s sladkorno 

boleznijo, to nikoli ni sladko presenečenje, ampak malenkosti 

izdelana iz naravnega ali odpadnega materiala (različni škratki, 

inštrumenti, zapestnice, kamenčki in druge pozornosti). Naš cilj je, da 

se otrok uči orientacije v prostoru in da rešuje naravoslovne naloge, 

ki jih nam je zastavil škratek (pokaži listnato in iglasto drevo, oglej si 

2 različna lista in ju opiši, poišči različne plodove, ki rastejo na 

drevesu, opiši kako je zgrajeno drevo, povej kje raste ta plod, teci 

okrog gozdne jase, zamiži in prisluhni zvokom okrog sebe, pobožaj 

deblo različnih dreves in opiši razlike, iz listkov, vejic ter kamenčkov 

ustvari žival, naštej katere živali so se prebudile iz zimskega spanja 

…).  

Pismo škratka: 

 

DRAGI OTROCI IZ SKUPINE MEHURČKI! 
 
NAJ SE VAM NAJPREJ ZAHVALIM, KER STE MI NA GOZDNI JASI ZGRADILI TAKO LEPE HIŠKE. KADAR JE 
DEŽ, SE SKRIJEM V NJIH IN ZATO NISEM MOKER. IMAM VARNO ZAVETJE. 
 
SPOMNIM SE JESENI, KO STE SE PRIŠLI UČIT K MENI V GOZD O GOZDU. SKRIL SEM SE POD MAH IN VAS 
POSLUŠAL. VELIKO PAMETNEGA STE POVEDALI. V SPOMINU MI JE OSTALO, KO STE GOVORILI O 
GOZDNEM BONTONU TER O TEM KAKŠEN JE GOZD JESENI. VELIKO MI POMENI, DA OTROCI V GOZDU 
NISTE PREGLASNI IN DA NE TRGATE RASTLIN PO NEPOTREBNEM. POHVALIL PA BI VAS TUDI, KER 
SKRBITE ZA ČISTO OKOLJE IN STE PRIJAZNI DO ŽIVALI.  
 
V ZAHVALO VAS SPET VABIM V GOZD. V NJEM JE POMLAD IN GOZD SE JE SPREMENIL. RAD BI, DA 
OPAZUJETE TE SPREMEMBE. PRIPRAVIL SEM VAM NALOGE, VZGOJITELJICI PA BOSTA MOJI POMOČNICI. 
VSE SEM JIMA RAZLOŽIL V PISMU, KI STA GA ŽE PREBRALI, TAKO DA VSE VESTA. PUSTIL SEM JIMA TUDI 
NAGRADE, ČE REŠITE VSE MOJE SKRIVNE NALOGE. 
 
VES ČAS BOM BLIZU VAS. VIDELI ME NE BOSTE, KER SE PALČKI ZELO DOBRO SKRIVAMO, MORDA PA ME 
LAHKO SLIŠITE… 
 
SREČNO POT IN USPEŠNO REŠEVANJE NALOG VAM ŽELI VAŠ ŠKRATEK. 
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Otroci so celo dejavnost motivirani in aktivno sodelujejo. Učijo se 

novih stvari in ob tem vključujejo vsa čutila. Seveda so na koncu 

najbolj navdušeni, ko jim uspe rešiti vse dejavnosti s skupnimi močmi 

ter na koncu dobiti zaklad.  

 

Praznovaje rojstnih dni v gozdu 

Prejšnja leta smo z otroki rojstne dni vedno praznovali v igralnici. To 

je pomenilo dopoldne preživeto v igralnici, saj nam je zmanjkalo časa 

za bivanje na prostem. Zakaj je bilo temu tako? Najprej smo se zbrali 

v jutranjem krogu in slavljencu zapeli pesmice, ki si jih je zaželel, nato 

je sledilo pihanje svečk, fotografiranje, ter rajanje ob glasbi. Nato pa 

prosta igra, da smo pripravili sadno pogostitev, za katero so poskrbeli 

starši (pri mlajših otrocih smo za to poskrbele vzgojiteljice, pri 

starejših pa so otroci sodelovali pri rezanju sadja za sadno solato). 

Nato smo malico še pojedli in ostalo nam je zelo malo časa za bivaje 

na prostem. V letošnjem letu pa smo se na ravni vrtca odločili, da 

otroci na svoj rojstni dan ne prinašajo v vrtec sadja za pogostitev in 

da bo naš glavni cilj dan posvečen željah slavljenca. Ker vem, da si 

otroci večkrat tedensko izbirajo igro v gozdni igralnici, sem dobila 

idejo, da bi naših 24 rojstnih dni praznovali kar v gozdu. Porajalo se 

mi je vprašanje, kako bo v času dežja, kako bo v času zime? Pa sem si 

rekla: »Če bo treba ukrepati v primeru hudega naliva, zelo mrzle 

zime, si bomo rojstni dan nekako prilagodili!« 

 

Danks (2007, str. 19) v svoji knjigi navaja: Zakaj bi čakali na poletje? 

Peljite otroke v naravo vse leto, tako bodo več zvedeli o naravnih 

ciklih Zemlje. Kakšne kraje obiščite večkrat, da bodo videli, kako se 

spreminjajo z letnimi časi. 

 

Prišel je september in praznovanje rojstnega dne, našega prvega 

slavljenca. Že nekaj dni prej sem otrokom predstavila idejo, da bomo 

rojstne dni letos praznovali na prostem. Prvi odzivi so bili neverjetno 

dobi. Otroci so bili navdušeni, saj še nikoli niso praznovali rojstnega 

dne v gozdu. Dogovorili smo se, da bo to njihov dan in da bodo lahko 

sami dajali ideje, kaj bi takrat počeli. Kot sem napisala, prišel je dan, 

ko smo praznovali rojstni dan. Slavljenec je bil sprva kar malo 

začuden in zmeden, kako bo zdaj potekalo njegovo praznovanje, kajti 

vsi otroci so bili navajeni praznovanja rojstnega dne v igralnici. 

Zmedenost se je kaj hitro spremenila v navdušenje in pravo 

praznovanje se je začelo. Vsak otrok je dobil unikatno torto, ki so jo 

izdelali otroci sami iz naravnega materiala in vsega, kar so našli v 

gozdu. Zanimivo je bilo, kako se je izgled torte spreminjal glede na 

letni čas (v jeseni so torto krasili pisani listki, plodovi ter kamenčki, 

pozimi vejice, iglice, storži in tudi led, pomladni in poletni otroci pa 

so imeli torto iz različnih oblik listkov, ter kamenčkov, dodajati pa so 

začeli tudi vejice, ki so jih oblikovali v številke – starost otroka, imena, 

ter tudi jih postavljali kot svečke). Pri oblikovanju tort so bili otroci 

zelo kreativni in ob tem sodelovali ter se dogovarjali, kaj vse bodo še 

naredili. Za vsakega slavljenca smo izdelali tudi palico želja, ki smo jo 
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okrasili z naravnim materialom ter volno. Palico je otrok kot del darila 

odnesel domov, zraven pa je dobil še družabno igro, kjer je bil 

poudarek prepoznavanju gozdnih živali, črkam ter barvam. Vključene 

pa so bile tudi gibalne naloge.  Torte iz naravnega materiala v vseh 

letnih časih:  

        

 
Slika 4: Torta jeseni in pozimi 

Vir: Lasten 

 

      
Slika 5: Torta pomladi in poleti 

Vir: Lasten 

Ko smo prispeli v gozd, je bila naša prava naloga izdelati torto ter 

palico želja. Nato, pa smo slavljencu oziroma slavljenki zapeli 

pesmice po njihovih željah, ter s palico želja, ki je potovala v krogu od 

otroka do otroka, zaželeli lepe želje. Ko je palica prišla do slavljenca, 

pa je vzgojiteljica vse želje začarala v slavljenca. To je bil seveda 

najboljši del praznovanja. Sledila je prosta igra z naravnim 

materialom, ali pa dejavnosti, ki si jih je zaželel slavljenec (kakšna od 

gibalnih igric, plezanje po klančini, drevesu, z nogami ob deblu itd.). 

Mislim, da se je le pri dveh rojstnih dneh zgodilo, da je bilo res slabo 

vreme, ko sta slavljenca imela rojstni dan. Ta dva rojstna dneva smo 

praznovali zunaj, na vrtčevskem igrišču, pod streho. Za izdelavo torte 

ter palice želja iz naravnega materiala smo imeli nekaj materiala na 

voljo v igralnici. Tako, da je sam potek praznovanja potekal podobno. 

Otrok pa si je takrat namesto proste igre v gozdu ponavadi izbral 

različne gibalne igre.  

 

 
Slika 6: Različne gibalne igre 

Vir: Lasten 
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Kosilo na vrtčevskem igrišču 

Dnevno rutino, ki jo ponavadi izvajamo v vrtcu, lahko prenesemo tudi 

na prosto. Najbolj so zadovoljni, ko jim omeniš, ali bomo imeli kosilo 

kar na vrtčevskem igrišču; seveda je na travnikih in v gozdu, to malo 

težje izvesti zaradi transporta kosila ter ustreznosti nudenja hrane 

(juho bi bilo težje jesti brez mize). Kosilo, zajtrk ali malica je še 

užitnejša, če ga/jo uživamo zunaj na svežem zraku in si tako naredimo 

piknik. V nahrbtnik pripravimo hrano, ki jo bomo zaužili, in ves pribor, 

ki ga bomo uporabili, ter seveda podloge za sedenje, ter se 

odpravimo v naravo. Če smo v gozdu ali na obrobju gozda v času, ko 

lahko v naravi naberemo katerega od priboljškov, ki nam ga nudi 

narava, še toliko boljše. Otroci si lahko sami odtrgajo robidnice, 

čemaž, orehe in si ga postrežejo ob malici ali zajtrku. Tako lahko 

dopoldne vse od prihoda otok v vrtec pa do kosila preživimo zunaj v 

naravi. Če pa imamo v gozdu tudi prostor ustrezno pripravljen za 

uživanje kosila, pa lahko tam pojemo tudi kosilo.    

 

 

 

 
Slika 7: Kosilo na vrtčevskem igrišču 

Vir: Lasten 

 

V naravi lahko poiščemo tudi različne rastline in plodove in iz njih 

izdelamo živilo, ki ga lahko uživamo za zajtrke, malice in kosila. V 

našem vrtcu imamo na igrišču tudi zeliščni in zelenjavni vrt, zelišča in 

zelenjavo pa uporabimo mi ali pa kuharica pri kuhanju. Iz bezga, 

melise, mete tako lahko izdelamo sok, če naberemo gobe lahko 

naredimo gobovo juho, iz zelenjave z vrta naredimo zelenjavno juho, 

ali pa jo uživamo svežo, iz robidnic, malin, jagod lahko pripravimo 

kakšno pecivo ali pa jih jemo kar tako, drobnjak imamo za pripravo 

namaza (prav tako čemaž) ali pa ga dodamo juhi pri kosilu. Idej 

uživanja dobrot iz narave je nešteto, le uporabiti jih moramo znati. 
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Otroci pa jed, kateri dodamo sestavino iz narave, še z večjim veseljem 

pojedo.   

 

Ura pravljic v naravi 

V našem vrtcu imamo bralni program Zalko bere, poimenovan po 

našem vrtcu. Vsak otrok v skupni predstavi 4 pravljice in 1 pesmico. 

Prejšnja leta smo pravljice poslušali v jutranjem krogu, ob prihodu 

otroka v vrtec, pred počitkom, v jutranjem krogu, med igro; vedno v 

igralnici. Letos pa smo pripovedovanje kar nekaj pravljic prenesli v 

naravo. Z otroki smo s seboj odnesli podloge za sedenje, 

pripovedovalec pa je s seboj nesel knjigo in zvezek z risbico. Otroci so 

se v gozdu umirili in pravljice zavzeto poslušali. Večkrat so tudi 

kasnejšo igro navezali na pravljico, ki so jo prej poslušali. Na temo 

pravljice lahko v gozdu naredimo tudi dramsko ali lutkovno 

predstavo ali pa iz naravnega materiala izdelamo nastopajoče iz 

pravljice in tako vključimo tudi področje umetnosti.    

 

 
Slika 8: Pravljica v naravi 

Vir: Lasten 

Raziskovanje živali 

Kako bomo npr. male živali raziskovali, če ne v naravi. Na sprehod 

odnesemo lupe in pustolovščina se prične. Vključimo področje 

matematike, ko preštevamo živali, ki smo jih našli, ko štejemo, koliko 

nog ima kakšne žival in ko jih razvrščamo po spremenljivkah (ima 4 

noge, nima 4 nog). S področja narave pri otrocih spodbujamo skrbno 

ravnanje z živalmi. Otroci se tako naučijo, da so male živali drobne in 

ranljive, ter da moramo z njimi delati skrbno. S seboj v naravo lahko 

odnesemo tudi manjšo knjigo, kjer so sličice ter imena vseh malih 

živali in tako bodo otroci nadgrajevali besedni zaklad, mi pa ne bomo 

v zadregi, če kakšne živali ne bomo poznali. Idej je mnogo in pri vsaki 

dejavnosti lahko zajamemo več področij dejavnosti in ciljev, ki jih 

bomo dosegli.  

 

ZAKLJUČEK  

V vseh letih mojega dela s predšolskimi otroki sem opazila, da se 

otroci najbolj veselijo gibanja na prostem ter proste igre. Otroci so 

zelo ponosni nase, ko nekaj zmorejo sami in ko vidijo svoje napredke. 

Nekoč je deček v skupini poskušal plezati po klančini v gozdu. Bil je 

še manjši, star kakšna 3 leta. To mu nikakor ni uspevalo in ko je že 

skoraj prišel do vrha, se je po trebuhu spet podrsal nazaj. A poskušal 

je še naprej. Ob tem se je prijemal za majhne koreninice dreves ter 

končno uspel priti na vrh. Obe s sodelavko sva z navdušenjem začeli 

ploskati in mu povedali, da sva ponosni nanj, da je vztrajal in da mu 

je uspelo. On pa je bil v tistem trenutku najsrečnejši otrok. Zanimivo 
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se mi je zdelo tudi, ko sem v skupino dobila novo strokovno delavko 

– spremljevalko deklice s sladkorno boleznijo. Ko smo prišli v gozd, je 

čez nekaj časa pripomnila: »Branka ne morem verjeti, kaj vse jim 

dovoliš početi v gozdu.«  Ob tem sem se le nasmehnila in ji 

odgovorila, da sem mišljenja, da se le svoboden otrok uči za življenje 

in da se bo iz svojih napak največ naučil. To pa otrokom nudi narava. 

Izkustveno učenje. V nas odraslih je le, da otrokom zaupamo in jim 

pustimo svobodo. Ukrepamo le, ko vidimo, da gre za nevarnost.  
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Povzetek: Moteče vedenje po navedbah različnih avtorjev 

pedagoškim delavcem predstavlja pogoste težave. Do njegovega 

pojava pride predvsem, če zanemarjamo ali spregledamo učenčeve 

želje, potrebe, interese in sposobnosti. V svojem prispevku sem 

opredelila pojem moteče vedenje, skupaj z njegovimi lastnostmi. 

Predstavila sem, kako sem se pri svojem delu soočala z motečim 

vedenjem, in sicer v kombiniranem oddelku 6 učencev, od 1. do 4. 

razreda prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. 

Skozi celotno šolsko leto sem opazovala odziv svojih učencev na 

uporabo izbranega didaktičnega materiala ter izvajanje različnih 

aktivnosti, ki so bili izbrani z namenom preventivnega delovanja v 

smeri preprečevanja motečega vedenja oz. njegovega zmanjševanja. 

Svoja spoznanja sem predstavila skupaj z opisom uporabljenega 

didaktičnega materiala in aktivnosti. Opisala pa sem tudi eno izmed 

metod soočanja s pojavom motečega vedenja skupaj z njenimi učinki 

na nadaljnje pojave motečega vedenja.  

 

Ključne besede: moteče vedenje, preventivno delovanje, otroci s 

posebnimi potrebami  

Abstract: According to various authors, disruptive behavior is a 

common problem for educators. It mainly occurs when educators 

neglect or overlook a pupil's wishes, needs, interests, and abilities.In 

this paper, I defined the concept of disruptive behavior and its 

characteristics. I also presented how I dealt with disruptive behavior 

at work in a combined class of 6 pupils, ranging from Year 1 to Year 

4 of an adapted education program with a lower educational 

standard.Throughout the school year, I observed my pupils' reactions 

to the use of didactic materials and the implementation of various 

activities, all of which were chosen to work toward preventing or 

reducing disruptive behavior. I have presented my findings and 

described these didactic materials and activities. I also described one 

of the methods for dealing with disruptive behavior, along with its 

effects on further instances of disruptive behavior.  

 

 Keywords: disruptive behavior, preventive action, children with 

special needs 
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UVOD 

Normalen del otrokovega razvoja je, da v obdobju izgrajevanja 

razumevanja družbenih pričakovanj izraža potrebo po 

eksperimentiranju z vedenjem. To vključuje preizkušanje mej in 

omejitev, saj otrok želi ugotoviti, kako bodo starši odreagirali. Naloga 

odraslih je, da otroku pomagajo prepoznati neustrezno vedenje in ga 

podpirati pri razvijanju pozitivnih odnosov in usvajanju novih vzorcev 

vedenja. Kot specialna pedagoginja se pri svojem delu z motečim 

vedenjem srečujem nenehno. Svojo profesionalno pot sem pričela 

kot izvajalka dodatne strokovne pomoči, kasneje dve leti poučevala 

v oddelku posebnega programa, zadnji dve leti pa poučujem 

kombinirane oddelke prve triade prilagojenega programa z nižjim 

izobrazbenim standardom. Otroci s posebnimi potrebami so že 

zaradi narave svoje diagnoze, motnje, bolezni ipd. pogosto moteči za 

okolico. Le ta zaradi nepoznavanja značilnosti in znakov posebne 

potrebe njihovo vedenje pogosto označi kot tako moteče, da jih 

pojmujejo kot vedenjske težave. Otroci s posebnimi potrebami tako 

čutijo nerazumevanje in nesprejetost s strani svoje okolice, ki 

posledično pogosto izzove manj prilagojeno vedenje, ki lahko vodi 

tudi do vedenjskih težav. Moje delo je velikokrat usmerjeno v 

preventivno delovanje v smeri preprečevanja motečega vedenja, ki 

poleg konkretnega dela z učenci vključuje tudi delo z učenčevo širšo 

okolico. Obdobje daljšega šolanja na daljavo je prineslo veliko 

negativnih posledic, ki so se pri mojih učencih med drugimi kazale 

tudi kot zmanjšana delovna kondicija, zmanjšana motivacija za delo, 

zmanjšana pozornost, slabše sposobnosti samouravnavanja lastnega 

vedenja, slabše odzivanje na delo v skupinah, težje uravnavanje 

čustev, zmanjšana sposobnost reševanja konfliktov, slabša 

sposobnost komuniciranja itd. Učenci so bili ob vrnitvi v šolo bolj 

nemirni, pojavi motečega vedenja so bili pogostejši, moteča vedenja 

pa so se kazala tudi v intenzivnejših oblikah. V razredu sem zato 

pričela z aktivnim preventivnim delovanjem v smeri preprečevanja in 

zmanjševanja motečega vedenja. S tem namenom sem pripravila 

poseben didaktični material, pregledovala literaturo in našla nekaj 

preventivnih dejavnosti. Ob uporabi materiala in izvajanju aktivnosti 

sem spremljala odzive svojih učencev. Prvi pozitivni učinki so se 

pričeli kazati že precej hitro, končni rezultati pa so me tako navdušili, 

da sem se odločila, da bom tudi v prihodnje pri svojem delu 

vključevala aktivnosti in didaktični material, ki so se izkazali za 

najučinkovitejše.  

 

Moteče vedenje 

Za poimenovanje vedenjskih težav se uporablja več pojmov, med 

njimi tudi moteče vedenje. Vec (2011) ugotavlja, da se zadnja leta 

izraz moteče vedenje prepogosto neustrezno uporablja kot 

sopomenka motnjam vedenja. Motnje vedenja se namreč nanašajo 

na težje, dlje časa trajajoče, ponavljajoče se simptome, ki jih lahko 

zaznamo na različnih področjih učenčevega življenja. Hkrati pa Vec 

(prav tam) opozarja, da se lahko v nekaterih primerih prav iz 

motečega vedenja razvijejo motnje vedenja. Moteče vedenje A. 
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Kobolt (2010) definira kot kršitev želenega oziroma pričakovanega. 

Pravi tudi, da je takšno vedenje moteče za učenčevo okolico. Moteče 

vedenje se lahko pojavi v različnih oblikah in stopnjah 

nesprejemljivosti, vendar je zanj značilno predvsem to, da gre vedno 

za vedenje v socialni interakciji (Vec, 2011). Do motečega vedenja 

lahko pride, če zanemarjamo ali spregledamo učenčeve želje, 

potrebe, njihove interese in nivo zrelosti, njihove pobude, 

sposobnost koncentracije in zmožnosti sledenja, znamenja možne 

agresije, predhodne znake konfliktov itd. (Vec, 2007).  

 

Moteče vedenje in učenci s posebnimi potrebami 

Učenci s posebnimi potrebami imajo lahko težave, ki glede na 

različna osebna pojmovanja nekomu neposredno predstavljajo 

moteče vedenje (tiki, nenadzorovano gibanje, nenadzorovani glasovi 

ipd.) (Brenčič, 2011). Pogosto so ti otroci manj konstruktivno storilni, 

socialno trdni, imajo slabšo samopodobo in več vedenjskih težav kot 

običajni učenci« (Peček Čuk in Lesar, 2008). Pojav motečega vedenja 

pri otrocih s posebnimi potrebami je lahko posledica same ovire 

oziroma poškodbe, lahko pa se razvije kot obrambni mehanizem ob 

otrokovem soočanju s hudo stisko, ki jo doživlja (Radonjič Miholič, 

Ogrin in Štefančič, 2007, v Brenčič, 2011). 

 

Preventivno delovanje  

»Dejansko se v zvezi z motečim vedenjem lahko največ naredi, 

preden se tako težavno vedenje sploh pojavi« (Vec, 2016, str. 21).  

Med preventivne dejavnosti v smeri preprečevanja motečega 

vedenja je L. Vreš (2015) poleg skupnega oblikovanja razrednih pravil 

z učenci vključila tudi pogovor o vsakdanjih dogodkih in doživetjih, 

dober učiteljev zgled, vzajemno sodelovanje učitelja s starši, učitelji, 

strokovnjaki in učenci, izobraževanje staršev in učiteljev, razredne 

delavnice, igre vlog itd. Opozorila je tudi (prav tam) na pomembnost 

učiteljevega vodenja razreda na način, da učenci pri pouku doživljajo 

pozitivna čustva.  T. Škoda (2015) v svoji raziskavi ugotavlja, da so se 

skozi zgodovino in vse do danes oblikovali različni vzgojni pristopi in 

da je težko odločati o tem, kateri je najbolj primeren. Opozarja na 

pomembnost upoštevanja otrokovih pravic in glasu ter na dejstvo, da 

se pri izbiri pristopa odločimo za tistega, ki upošteva razvoj učenčevih 

potencialov. Učiti moramo tako s pomočjo dobrih vrednot, z učenjem 

strpnosti in sprejemanjem drugačnosti, posameznemu učencu pa 

moramo dati občutek pomembnosti.  

 

Soočanje z motečim vedenjem 

Na zmanjševanje motečega vedenja lahko vplivamo s postopki 

krepitve želenega vedenja, spremembami dražljajev v okolju, 

nudenjem več možnosti izbire, poučevanjem želenega vedenja, 

poučevanjem samonadzora, komunikacijskih in socialnih spretnosti 

ter z odzivanjem na vedenje s spoštovanjem in na način, ki ga bo 

učenec občutil kot varnega (Jurišič in Kodrič, 2014). Na moteče 

vedenje, ki je hkrati tudi nevarno oziroma tvegano, se lahko 

odzovemo z različnimi tehnikami. Med drugim z ignoriranjem ali 
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gašenjem oziroma zmanjševanjem nagrade, z odmorom, z 

odvzemom nagrade ali s kaznovanjem (Kostov in Šante Vouk, 2014). 

Odnosi med učencem in učiteljem lahko negativno ali pozitivno 

vplivajo na pojav motečega vedenja, saj lahko tako poglobijo 

učenčeve stiske ali pa mu omogočajo stiske prepoznati in jih s 

pomočjo novih pozitivnih izkušenj celo zmanjšati. Pri odnosu, ki 

pozitivno vpliva na zmanjševanje motečega vedenja, je ključno, da 

učenec in učitelj prilagodita svoja pričakovanja (Kobolt, 2010). 

Organizacija okolja, kjer je okolje dobro premišljeno in urejeno, 

pozitivno vpliva na prijetno počutje, hkrati pa preprečuje pojav 

motečega vedenja (Menegalija, 2012). Otroci namreč potrebujejo 

prostor, kjer se lahko osredotočijo na raznoliko delo in kjer imajo tudi 

možnost sprostitve (Gordon, 1974, v Edwards, 2008, v Menegalija, 

2012). Razred, kjer bodo lahko tudi učenci sami prispevali k njegovi 

urejenosti in ustvarjalnosti, bo na učence deloval spodbudno 

(Menegalija, 2012). Za dobre medsebojne odnose je pomemben tudi 

način učiteljevega komuniciranja z učenci (Pšunder, 2004, Gordon, 

1989, v Menegalija, 2012). Raziskave (po Pšunder, 2004, Pianta, 

2006, v Menegalija, 2012, str. 46) namreč »kažejo, da lahko dobri 

medosebni odnosi med vrstniki zmanjšajo obseg neprimernega 

vedenja v razredu, hkrati pa pripomorejo k ustvarjanju razredne 

klime, ki se pozitivno odraža na dosežkih učencev, njihovih 

interakcijah in odnosu do šole.« Ena izmed temeljnih nalog vzgoje in 

izobraževanja je tudi skrb za učenčevo samopodobo, 

samovrednotenje in samospoštovanje, kar pa lahko učitelji 

spodbudijo s podajanjem povratnih informacij o njegovih dosežkih, 

neverbalno komunikacijo, z zadovoljevanjem učenčevih temeljnih 

potreb, zaupanjem in spoštljivim odnosom (Velikonja, 2014). Dobro 

sodelovanje staršev z učitelji je predpogoj za odpravljanje težav, ki jih 

prinaša moteče vedenje, saj učitelji in starši tako pridobijo 

pomembne informacije o otroku, njegovem delovanju doma in v šoli 

ter drugih možnih vzrokih, ki so pripeljali do vedenjskih težav (Vreš, 

2015). Avtorica (prav tam) predstavlja pozitivne posledice 

sodelovanja tako pri starših kot tudi učiteljih. Učitelji namreč s 

sodelovanjem s starši postajajo učinkovitejši, saj učenca bolje 

spoznajo, ustrezno vrednotijo in primerno vzgajajo, starši pa s svojim 

vzgajanjem  nato vplivajo na otrokovo vedenje v šoli in odnos do 

učitelja ter šole (Vreš, 2015). L. Vreš (prav tam) opozarja, naj bo 

sodelovanje staršev in šole usmerjeno predvsem na preprečevanje 

pojava motečega vedenja. V svoji raziskavi je avtorica (prav tam) 

prišla do spoznanj, da učiteljice povezujejo uspešnost obravnave 

motečega vedenja z uspešnostjo sodelovanja s starši. Bolj kot je po 

njihovem mnenju sodelovanje uspešno, boljše rezultate pri 

obravnavi vedenjskih težav opazijo (Vreš, 2015). 

 

Primeri dobre prakse 

Učenci v oddelku imajo kombinirane motnje, med njimi so tudi 

čustveno vedenjske težave. Zaradi narave njihovih posebnih potreb 

in primanjkljajev imajo izrazite težave na področju pozornosti, 

koncentracije, pomnjenja, delovne kondicije, pogosti so pojavi težjih 
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primerov motečega vedenja, našteto pa negativno vpliva na učna 

področja.  

 

Skupno oblikovanje razrednih pravil 

Z učenci smo skupaj oblikovali razredna pravila. Le ta smo oblikovali 

pozitivno in opisujejo želeno vedenje, npr.: Spoštujemo drug 

drugega. Med seboj si pomagamo. Poslušamo drug drugega. 

 

Organizacija učilnice 

Učilnico sem razdelila na kotičke in jo opremila z različnim 

didaktičnim materialom. Semafor vedenja: V razredu sem na vhodna 

vrata nalepila tri velike kroge v barvah semaforja. Zgornji zeleni krog 

je imel nasmejanega »smejkota«, srednji rumeni krog resnega 

»smejkota«, spodnji rdeči krog pa žalostnega »smejkota«. 

Fotografije učencev sem nalepila na lesene sponke za obešanje perila 

ter jih vsako jutro pritrdila na zelenega »smejkota«. Ob pojavu 

neželenega vedenja, sem učenca opozorila in njegovo fotografijo 

pripela »rumenemu« smejkotu. V primeru, da opozorilo ni zaleglo in 

z neprimernim vedenjem ni prenehal, ali pa je bilo učenčevo vedenje 

hujša kršitev, sem učenčevo fotografijo prestavila na rdečega 

»smejkota«. To je pomenilo, da se je moral učenec umakniti v 

kotiček, kjer je moral počakati, da je peščena ura odmerila 5 min. 

Med tem časom se je učenec umiril in imel možnost za premislek. V 

primeru, da 5 min ni ustrezno izkoristil, se je njegov čas podaljšal še 

za dodatnih 5 min. Ob končanem času sva se z učencem pogovorila o 

njegovem vedenju. Za pouk športne vzgoje in odhode iz šole sem 

imela prenosni semafor vedenja (manjše krogce iz musgumija).  

 

Razredno zbiranje zvezdic 

Učenci so skupaj izbrali nagrado za uspešno skupinsko zbiranje 

zvezdic (ki pa ni bila materialna). Običajno so si izbrali podaljšan 

odmor, odhod na igrišče, ogled risanke ipd. V razredu smo imeli 

tabelo z njihovimi fotografijami in vsak izmed učencev si je s pohvalo 

prislužil zvezdico. Ko so vsi učenci skupaj zbrali vse zvezdice, so dobili 

nagrado. V primerih, da je učenec pri rdečem semaforju prišel na 

rdečo luč, mu je bila zvezdica odvzeta. Ob odhodu v šolo v naravi so 

si učenci sami izdelali tabele ter tako zbirali zvezdice ves čas šole v 

naravi.  

 

Razredni pozdrav 

Učenci so ob prihodu zjutraj v razred na plakatu ob vhodnih vratih 

izbrali sličico, kakšne vrste pozdrava si želijo tisto jutro. 

 

Urnik učencev  

Učenci so vsak dan ob prihodu v šolo nastavili dnevni urnik. Po vsaki 

šolski uri so odstranili sličico z opravljenim predmetom in imeli tako 

pregled nad dnevnim dogajanjem.  
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Kotiček za umirjanje  

V učilnici sem imela kotiček za umirjanje, ki je bil opremljen s 

spodbudnimi plakati ter materialom za sproščanje. 

 

Preventivne dejavnosti 

Jutranji krog: Dan smo vedno začeli z jutranjim krogom, kjer smo se 

preko različnih igric, pesmic in aktivnosti pogovorili o našem počutju, 

o temi dneva, o pomembnih dogodkih, o naših stiskah, namenili čas 

reševanju problemov ipd. Učenci so si ob jutranjem krogu radi sami 

skuhali čaj, prižgali svečko ali dišeče palčke, želeli mirno glasbo ipd. 

 

Sprostitvene minutke 

Učenci so vsak dan po 10 min izvajali jogo ali se sproščali ob 

poslušanju vodenih vizualizacij. Sprostitvene minutke so izvajali med 

1. šolsko uro ali pa pred ocenjevanjem znanja. Po potrebi so se 

izvedle še dodatno tekom dneva, ko sem opazila upad pozornosti ali 

povečano nemirnost.  

 

 
Slika 1: Sprostitvene minutke 

Vir: Lasten 

 

Pomfrit prijateljstva: Učenci so izdelali škatlice za pomfrit. Vsakemu 

od sošolcev so na enega izmed pomfritov napisali nekaj lepega.  
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Slika 2: Pomfrit prijateljstva 

Vir: Lasten 

 

Izvajanje pouka 

Učenje v naravi: Veliko pouka smo izvedli na prostem. Pri tem so 

učenci pridobivali konkretna znanja ali pa le spremenili okolje in tako 

na primer reševali učne liste zunaj na odeji pod drevesom. 

 

Rastlinski dnevnik: Učenci so pri pouku likovne umetnosti izdelali 

dnevnike. Pri računalniškem opismenjevanju so oblikovali 

opazovalne liste. Pri spoznavanju okolja smo posejali semena in nato 

vsak dan opazovali rast rastlin. Opazovanja smo nato vsak dan med 

slovenščino ali spoznavanjem okolja zapisovali v dnevnike.  

 

 
Slika 3: Utrjevanje znanja v naravi 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 4: Sajenje rastlin 

Vir: Lasten 
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Slika 5: Izpolnjevanje rastlinskega dnevnika 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Učenci so zelo dobro sprejeli uporabljene metode za preventivno 

delovanje in tudi soočanje z motečim vedenjem. Skupno zbiranje 

zvezdic jih je motiviralo k sodelovanju in medsebojni pomoči, prav 

tako so čutili večjo odgovornost v primeru odvzete zvezdice. Semafor 

vedenja jih je opozarjal na vedenje in neprimerno vedenje se je hitro 

prenehalo že z opozorilom. V času 5 min so imeli možnost, da so se 

umirili in tako pogosto prenehali z motečim vedenjem. Urnik jim je 

predstavljal predvidljivost, varnost, hkrati pa je spodbujal njihovo 

samostojnost. Učenci so se tako običajno samostojno pripravili na 

naslednjo uro, vpraševanj med poukom, kdaj gremo na malico, kdaj 

bo kosilo, pa praktično ni bilo. Učenci višjih razredov so se tudi 

spontano naučili uporabe ure. Sprostitvene minutke so učence 

umirile in pripravile na delo. Po izvajani aktivnosti je bil opazen 

napredek na vseh področjih. Izboljšala pa se je tudi razredna klima, 

manj je bilo konfliktnih situacij, zmanjšal se je pojav motečega 

vedenja. Bili so bolj vztrajni pri šolskem delu, se nanj bolj osredotočili, 

kar je pozitivno vplivalo tudi na učna področja. Z aktivnostmi, kot so 

pomfrit prijateljstva, so se še bolj povezali, kar je zopet pozitivno 

vplivalo na razredno klimo. Tudi učenci so pričeli opažati pozitivne 

učinke opisanih aktivnosti, bile so jim zabavne in so se jih zelo veselili. 

Izražali so željo po še pogostejšem izvajanju teh aktivnosti in takšnih 

metodah dela. Glede na opažene pozitivne učinke omenjenih metod 

in didaktičnih pripomočkov se bom le-teh gotovo posluževala tudi v 

prihodnje.  
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Povzetek: Branje in pisanje sodita med kompleksna in zahtevna 

procesa, ki vključujeta številne značilnosti in spretnosti, ki jih morajo 

otroci usvojiti in se jih naučiti pred samim učenjem branja in pisanja. 

Med splošne značilnosti, ki vplivajo na proces učenja branja in 

pisanja, sodijo artikulacija, sekvencialne sposobnosti, organizacija, 

pozornost in koncentracija, veščine prerisovanja, odnos do učenja ter 

učni stil. Da pa bo otrok sploh pripravljen na učenje branja in pisanja, 

pa mora razviti številne predhodne spretnosti, ki predstavljajo 

stopničke do uspešnega branja in pisanja. Med predbralne in 

predpisalne spretnosti, ki pomembno vplivajo uspešnost učenja 

branja in pisanja, prištevamo govor in jezik, vidno zaznavanje 

(poznavanje in razločevanje črk), fonološko zavedanje, gibalne 

spretnosti (groba-, fina- in grafomotorika), orientacijo, pomnjenje ter 

motivacijo za branje. Splošne značilnosti ter predbralne in 

predpisalne spretnosti se med seboj prepletajo in povezujejo. Ker 

predstavljajo neko osnovo oz. steber, da branje in pisanje sploh 

stečeta, moramo biti nanje še posebej pozorni tudi v postopku 

specialno-pedagoškega diagnostičnega ocenjevanja. 

 

Ključne besede: splošne značilnosti, prebralne in predpisalne 

spretnosti, diagnostično ocenjevanje 

 

Abstract: Reading and writing are complex and demanding processes 

that include many skills that children must acquire and learn before 

learning how to read and write. Some of  the most common 

characteristics that affect the process of learning to read and write 

are articulation, sequential skills, organization, attention and 

concentration, delineation skills, attitude towards learning and 

learning style. In order to be ready to learn to read and write, a child 

must develop a number of preliminary skills that represent stepping 

stones to successful reading and writing. Among the pre-reading and 

writing skills that significantly influence the success of learning to 

read and write, we include speech and language, visual perception 

(knowing and distinguishing letters), phonological awareness, 

movement skills (gross-, fine- and graphomotor), orientation, 

memorization and motivation for reading. General characteristics 

and pre-reading and writing skills intertwine and connect with each 

other. Because they represent the basis for fluent reading and 
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writing, we must pay special attention to them also in the process of 

special-pedagogical diagnostic assessment. 

 

Keywords: general characteristics, reading and writing skills, 

diagnostic assessment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

Predhodne spretnosti (tj. predbralne in predpisalne spretnosti) 

razvijamo že zelo zgodaj – vse od otrokovega rojstva, bolj 

sistematično pa v vrtcu in tudi v nižjih razrednih osnovne šole. Kot 

specialna in rehabilitacijska pedagoginja predbralne in predpisalne 

spretnosti razvijam znotraj individualnih ur dodatne strokovne 

pomoči, z vajami in aktivnostmi za razvoj teh spretnosti pa 

opolnomočam vzgojitelje in učitelje ter jim svetujem, kadar imajo 

otroci v skupini/razredu težave s tega področja.  

 

Da bo branje in pisanje steklo, je pomembno, da se ozremo nazaj »na 

začetek, v temelje« in se vprašamo ter ugotovimo, kje se je otroku 

zataknilo, da ni zmožen napredovati pri branju in/ali pisanju oz. da se 

pri njem na teh dveh področjih pojavljajo težave. Če poenostavim – 

hiše ne moremo postaviti brez dobrih temeljev, pisnega množenja in 

deljenja otrok ne more obvladati brez poznavanja poštevanke in 

branja ter pisanja otrok ne more usvojiti brez dobro razvitih 

predpogojev oz. predhodnih značilnosti, ki so temelj za razvoj teh 

dveh dejavnosti oz. temelj za razvoj pismenosti. To konkretno 

pomeni, da je uspešnost razvoja otrokovega branja in pisanja v veliki 

meri odvisna od dobro razvitih predhodnih spretnosti, zato je zelo 

pomembno, da ugotovimo, na katerih področjih se je otroku 

zataknilo, katerih predhodnih spretnosti ni uspel dobro razviti in mu 

povzročajo težave in kje so vzroki za otrokov neuspeh, ki ovira 

njegovo napredovanje na področju branja in pisanja. Izhajajoč iz tega 
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je ključno naše znanje in poznavanje značilnosti in spretnosti, ki 

vplivajo na uspešnost branja in pisanja in ki predstavljajo stopničke, 

da pri otroku proces branja in pisanja sploh steče, saj mora otrok 

najprej dobro razviti in utrditi osnove, da bo lahko napredoval v 

procesu učenja branja in pisanja ter bo branje in pisanje usvojil. 

 

Članke na temo diagnostičnega ocenjevanja sem se odločila skleniti 

s člankom, ki se nanaša na ocenjevanje splošnih značilnosti ter 

predbralnih in predpisalnih spretnosti, ki so ključnega pomena za 

uspešno usvajanje branja in pisanja. Moje prve tri članke na temo 

diagnostičnega ocenjevanja lahko preberete v Reviji Realka, 

osredotočajo pa se na diagnostično ocenjevanje branja, diagnostično 

ocenjevanje pisanja ter na diagnostično ocenjevanje aritmetičnih 

veščin, v tem članku pa se osredotočam na diagnostično ocenjevanje 

»predpogojev« za razvoj branja in pisanja in predstavljam potek 

diagnostičnega ocenjevanja; področja, ki jih običajno preverjam 

tekom diagnostičnega ocenjevanja splošnih značilnosti in 

predhodnih spretnosti; ter nabor diagnostičnih testov in 

inštrumentarijev (formalnih in neformalnih), s katerimi preverjam 

splošne značilnosti ter predbralne in predpisalne spretnosti. Po 

pregledu obstoječe strokovne literature namreč ugotavljam, da je na 

voljo veliko prispevkov, ki bolj ali manj podrobno predstavljajo 

različne diagnostične preizkušnje in aktivnosti/vaje za razvoj 

posameznih spretnosti, ni pa na voljo strokovne literature, ki 

povezuje oboje – področja ocenjevanja posameznih spretnosti (v tem 

primeru splošnih značilnosti ter predbralnih in predpisalnih 

spretnosti) in diagnostične preizkušnje (formalne in neformalne), ki 

jih lahko uporabimo pri preverjanju in ocenjevanju določenega 

področja tekom ocenjevanja t. i. predpogojev, ki vplivajo na 

uspešnost branja in pisanja. Doprinos tega članka ocenjujem v tem, 

da bo specialnim pedagogom v pomoč pri izvedbi celovite in 

poglobljene diagnostike, ki mora poleg preverjanja osnovnih šolskih 

spretnosti (branja, pisanja, matematičnih veščin) vključevati tudi 

preverjanje t. i. splošnih značilnosti in predhodnih spretnosti, ki 

pomembno vplivajo na uspešno usvajanje branja in pisanja. 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 tega področja. 

 

Kot specialna in rehabilitacijska pedagoginja se tekom svojega dela 

zelo pogosto srečujem z otroki s težavami na področju splošnih 

značilnosti, ki vplivajo na branje in pisanje, oz. z otroki, ki imajo 

težave na področju slabše razvitih predbralnih in predpisalnih 

spretnosti. Ko dobim otroka v obravnavo, se vedno vprašam in tudi 

skušam ugotoviti, zakaj ima težave na določenem področju – katerih 

veščin, spretnosti ali predpogojev ni uspel razviti, da branje/pisanje 

pri njem ni steklo. Kje so vzroki otrokovih težav, ki otežujejo in 

preprečujejo njegov napredek na področju branja in pisanja. Temu 

sledi preverjanje oz. diagnostično ocenjevanje splošnih značilnosti 
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oz. predhodnih spretnosti, s katerimi identificiram slabše razvita 

področja. 

 

Potek diagnostičnega ocenjevanja splošnih značilnosti in 

predhodnih spretnosti 

V nadaljevanju predstavljam potek diagnostičnega ocenjevanja 

splošnih značilnosti in predhodnih spretnosti, ki pomembno vplivajo 

na proces usvajanja branja in pisanja pri otrocih, kjer zaznam težave 

pri razvoju teh dveh veščin, s področji, ki jih običajno preverjam oz. 

ocenjujem pri preverjanju ter ugotavljanju predhodnih spretnosti in 

splošnih značilnosti, ter preizkuse (tako formalne kot neformalne 

oblike ocenjevanja težav in primanjkljajev), ki jih uporabljam pri 

diagnostičnem ocenjevanju s tega področja. 

 

V slovenskem prostoru imamo na voljo nekaj preizkusov, s pomočjo 

katerih ugotavljamo težave na področju branja in pisanja in s katerimi 

preverjamo različne elemente branja in pisanja (Košak Babuder, 

2014), z njimi pa si lahko pomagamo tudi pri ocenjevanju predbralnih 

in predpisalnih spretnosti. Poleg formalnih preizkusov pa lahko 

predhodne spretnosti in splošne značilnosti preverjamo tudi s 

številnimi neformalnimi preizkusi. 

 

Orientacija 

Kot sem napisala že v svojih predhodnih člankih na to temo, je 

specialno-pedagoška diagnostika kompleksen postopek, ki obsega 

številne razgovore z otrokovimi starši, vzgojitelji/učitelji ter otrokom 

samim, hospitacije v skupini/razredu in šele nato sledi 

preverjanje/ocenjevanje otrokovih spretnosti, ki gre skozi celovit 

proces diagnostičnega ocenjevanja. V postopku samega 

diagnostičnega ocenjevanja običajno najprej preverim otrokovo 

sposobnost orientiranja, in sicer orientacijo v prostoru, na telesu in 

na ploskvi. Pri preverjanju orientacije na telesu učencu postavljam 

različna navodila, kot npr.: »Dvigni svojo levo roko, pokaži mi svojo 

desno nogo, z desno roko se dotakni levega kolena, pokaži mojo 

desno roko, pokaži mojo levo nogo ipd«. Za preverjanje orientacije v 

prostoru učenca prosim, da pove, kaj se v prostoru nahaja levo od 

mize, desno od omare ipd. Orientacijo na ploskvi pa preverim tako, 

da mora učenec pokazati levi zgornji kot papirja, desni spodnji kot 

papirja, sredino papirja; tretjo vrstico ipd. Orientacija (na ploskvi) je 

namreč zelo pomembna veščina za branje in pisanje. 

 

Gibalne spretnosti (groba-, fina- in grafomotorika) 

Po ocenjevanju orientacije preverim otrokove gibalne spretnosti. Za 

preverjanje gibalnih sposobnosti najpogosteje uporabim Baterijo za 

oceno otrokovega gibanja - ABC gibanja 2  (v originalu Movement 

Assessment Battery for Children – Movement ABC-2) avtorjev S. E. 

Henderson, D. A. Sugden in A. L. Barnett (2014), ki preverja in 

vrednoti spretnosti rok, ciljanje in lovljenje žoge ter statično in 

dinamično ravnotežje in s pomočjo katere dobim kvantitativne in 

kvalitativne podatke o otrokovem gibanju (prav tam). Tekom 



 

372 
 

specialno-pedagoške diagnostike sem ves čas pozorna tudi na 

pravilen triprstni prijem pisala ter na pritisk na podlago, ki ga ima 

učenec pri prijemu pisala. Finomotoriko in grafomotoriko preverjam 

tako, da tekom specialno-pedagoške diagnostike opazujem in 

ocenjujem otrokovo sposobnost uporabe rok in prstov ter spretnost 

oblikovanja črk in drugih simbolov.  

 

Vidno zaznavanje (vidno razločevanje), vidno-motorična 

koordinacija ter veščine prerisovanja 

Vidno zaznavanje običajno preverjam na neformalne načine tako, da 

otroka spodbudim, da poimenuje barve in oblike, ki mu jih pokažem, 

opiše dano sliko, rešuje slikovne uganke in križanke (veliko 

kvalitetnih se nahaja v reviji Ciciban), sortira in razvršča predmete 

(glede na zahtevane kategorije), jih prešteva ipd. Pri teh nalogah smo 

lahko zelo kreativni, pomembno pa je, da izhajamo iz učenčeve 

starosti oz. razvojne stopnje.  

 

V okviru vidnega razločevanja običajno preverim tudi razločevanje 

črk (odvisno od otrokove starosti), in sicer otroku pokažem 

kartonček, na katerem je napisana črka, ki jo mora poimenovati. 

Nalogo lahko tudi stopnjujemo tako, da otroku povemo, da na dano 

črko naj imenuje ustrezno besedo ali pa dano črko poveže k ustrezni 

sličici, ki predstavlja predmet, ki se začne na to isto črko.  

 

Poznavanje črk preverjam tudi s 3. preizkusom iz Testa motenosti v 

branju in pisanju (T-MBP) (Šali, 1972). Pri tem preizkusu mora učenec 

prepoznati povezavo med črkami ter ustreznimi glasovi zanje. 

 

Preverjanje in ocenjevanje vidno-motorične koordinacije sem 

podrobneje opisala v članku Diagnostično ocenjevanje pisanja pri 

specifičnih težavah branja in pisanja, tako da sedaj na kratko 

povzemam: za preverjanje in ocenjevanje vidno-motorične 

koordinacije in sposobnosti sledenja sama najpogosteje uporabim 

ACADIA test razvojnih sposobnosti, in sicer podtest 2, risanje oblik pa 

prav tako najpogosteje preverjam z ACADIO, in sicer s podtestom 4 

(Novosel, 1989). Risanje oblik lahko uvrstimo tudi v področje veščin 

prerisovanja, ki jih preverjam v sklopu splošnih značilnosti, ki vplivajo 

na uspešnost branja in pisanja. Za preverjanje risanja oblik pa lahko 

uporabimo tudi preizkus 5 – Prerisovanje likov iz Profila ocen 

posebnih potreb (Special Needs Assesment Profile – SNAP-3) 

(Weedon in Reid, 2018).  

 

Sekvencialne sposobnosti 

Sposobnosti zaporedja (ali sekvencialne sposobnosti) nam dajo 

informacijo o tem, ali otrok razume dano zaporedje oz. kaj sledi 

določenemu vrstnemu redu, in pomembno vplivajo na proces učenja 

branja in pisanja. 
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Otrokove sekvencialne sposobnosti običajno preverim z ACADIO, in 

sicer s podtestom 7 – Zaporedje in šifriranje, ki vključuje primere, kjer 

mora otrok ugotoviti zaporedje, in vaje, s katerimi ugotavljamo 

otrokovo sposobnost šifriranja (Novosel, 1989). Za preverjanje 

sekvencialnih sposobnosti svetujem tudi neformalne načine 

ocenjevanja. Tudi sama večkrat oblikujem naloge, kjer mora otrok 

izmed danih črk, števil ali slik ugotoviti tisto, ki sledi.  

 

Fonološko zavedanje 

Sledi ocenjevanje področja, ki po mojem mnenju in mojih dosedanjih 

izkušnjah najpomembneje vpliva na uspešnost učenja branja in 

pisanja – to je fonološko zavedanje. Veliko otrok s težavami pri branju 

in pisanju namreč izkazuje težave na področju fonološkega zavedanja 

oz. drugače povedano – ustrezno razvito fonološko zavedanje je 

predpogoj za usvajanje branja in pisanja. 

 

Fonološko zavedanje običajno preverjam tako na formalne kot na 

neformalne načine – kombiniram obe vrsti ocenjevanja. Ni otroka, 

pri katerem ne bi uporabila Testa motenosti v branju in pisanju (T-

MBP) (Šali, 1972), katerega velik del je namenjen prav ocenjevanju 

fonološkega zavedanja. Sama pri ocenjevanju fonološkega zavedanja 

uporabim 3. (Črke - glasovi in glasovne zveze), 4. (Slušno 

razločevanje), 5. (Slušno razločevanje in pomnjenje), 6. (Slušno 

razčlenjevanje), 7. (Slušno razčlenjevanje – glaskovanje) in 8. 

preizkus (Besede I), s katerim preverim in ocenim povezanost težav 

pri fonološkem zavedanju in branju. Pomembna je preizkuševalčeva 

dobra teoretična podkovanost s področja diagnostike, saj na ta način 

lažje izbiramo preizkušnje, ki jih bomo uporabili v postopku 

diagnostičnega ocenjevanja, in interpretiramo dobljene rezultate. V 

prvi vrsti moramo v vlogi preizkuševalca razumeti, kaj z določenim 

preizkusom preverjamo, s katero spretnostjo je ocenjevano področje 

povezano ter kaj nam dobljeni rezultati sploh povedo. 

 

Za ocenjevanje fonološkega zavedanja pogosto uporabim tudi 

podtest fonološkega zavedanja iz Ocenjevalne sheme bralnih 

zmožnosti od 1. do 3. razreda (Pečjak, Magajna in Podlesek, 2012b), 

ki je sestavljen iz nalog, ki preverjajo slušno analizo, slušno sintezo, 

odstranjevanje glasov iz besed ter odstranjevanje zlogov iz besed. 

 

V okviru neformalnega ocenjevanja fonološkega zavedanja 

oblikujem različne naloge, kjer z otrokom na zabaven način odkrivam 

njegove sposobnosti prepoznavanja glasov, tvorjenja rim, 

zlogovanja, manipuliranja z glasovi/besedami ipd. Za lažjo predstavo 

naštevam nekaj primerov nalog:  

– otroka prosim, naj na dano besedo poišče rime oz. naj poišče 

besede, ki se rimajo, 

– s ploskanjem/poskakovanjem zlogujeva besede, 

– razčlenjujeva besede, in sicer tako, da mora otrok ugotoviti, 

kateri glas sliši na začetku/koncu besede ali na sredini besede; 

ugotoviti mora, ali je določen glas prisoten v besedi ipd., 



 

374 
 

– otrok mora ugotoviti, katera beseda nastane, če ji odvzame 

prvi/zadnji glas oz. prvi ali zadnji zlog (npr. »Kaj dobiš, če besedi 

miza odvzameš prvo črko?«); 

– otroka prosim, naj glaskuje dane besede; 

– otrok mora dane glasove/črke povezati v besedo; 

– otroka prosim, naj zamenja določen glas v besedi (npr. v besedi 

moka namesto »m-ja« uporabi glas »r« (moka – roka) ipd. 

 

Pomnjenje/spomin 

Po ocenjevanju fonološkega zavedanja se lotim preverjanja in 

ocenjevanja spomina. Otroci z bralno-napisovalnimi težavami imajo 

namreč poleg fonoloških težav pogosto tudi težave na področju 

kratkoročnega in delovnega spomina, pomnjenje pa pomembno 

vpliva na zmožnost dekodiranja, bralnega razumevanja in pisanja. V 

postopku ocenjevanja spomina sem pozorna na otrokovo zmožnost 

zadrževanja informacij, na sposobnost upravljanja z njimi ter na 

priklic informacij iz spomina.  

 

Za ocenjevanje kratkoročnega in delovnega spomina najpogosteje 

uporabim ACADIO (Novosel, 1989), in sicer podtest 5 – Vidno 

pomnjenje in podtest 8 – Slušno pomnjenje ter Profil ocene posebnih 

potreb (SNAP-3) (Weedon in Reid, 2018), in sicer preizkus 8 – 

Pomnjenje besed nazaj, preizkus 9 – Vidni spomin in preizkus 14 – 

Vidno razločevanje. 

 

Govor in jezik  

Tudi govorno-jezikovni razvoj (znotraj katerega med drugim 

preverjam otrokovo artikulacijo oz. izreko) sodi med predhodne 

spretnosti, ki vplivajo na usvajanje branja in pisanja. Razvoj 

komunikacije, govora in jezika ocenjuje in obravnava logoped, kljub 

temu pa sem v vlogi specialne in rehabilitacijske pedagoginje 

pozorna tudi na to področje ter ga z otrokom razvijam, kadar pri njem 

težave niso preveč specifične. V primeru specifičnih težav s področja 

govora in jezika pa vedno svetujem obisk logopeda.  

 

Področje govora in jezika ocenjujem neformalno. V postopku 

specialno-pedagoške diagnostike sem posebej pozorna na otrokovo 

sposobnost komuniciranja, na njegovo izreko, na zmožnost tvorbe 

povedi, na smiselnost njegovih odgovorov, na besedni zaklad, na to, 

ali je sposoben samoiniciativno vzpostaviti ter vzdrževati 

komunikacijo, na njegov očesni stik ipd. Preverjam tudi otrokove 

spretnosti govora, in sicer razumevanje in uporabo posameznih 

besed pri sporočanju ter razumevanje in uporabo besednih zvez, 

stavkov in vprašanj. 

 

Motivacija za branje in odnos do učenja  

Motivacijo za branje sem podrobneje opisala v članku Diagnostično 

ocenjevanje branja pri specifičnih težavah branja in pisanja. Sama jo 

merim s podtestom Motivacija za branje iz Ocenjevalne sheme 

bralnih zmožnosti učencev 3. razreda (Pečjak, Magajna in Potočnik, 
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2012). Na tem mestu bi dodala še, da moramo spodbujati motivacijo 

in razvijati otrokovo željo po branju, saj je želja po dekodiranju besed 

in razumevanju le-teh bistvenega pomena, preden otroka učimo 

branja. Poleg motivacije za branje je pomemben tudi odnos do 

učenja in otrokov trud, ki ga vlaga v učenje, saj gre za ključen dejavnik 

napredka in vpliva na šolsko ne/uspešnost. Odnos do učenja lahko 

pomembno vpliva na proces napredovanja, zato ga upoštevam ob 

celostni evalvaciji obravnave. Preverjam ga preko neformalnih 

pogovorov in opazovanja učenca, pogovorim pa se tudi z otrokovimi 

starši ter učiteljem. 

 

Pozornost in koncentracija ter organizacija 

Tekom specialno-pedagoške diagnostike sem ves čas pozorna na 

otrokovo sposobnost koncentriranja ter na njegovo zmožnost 

zadrževanja pozornosti in zapisujem opažanja. Preverjam, ali in kako 

dolgo je otrok sposoben zadrževati pozornost ter biti skoncentriran 

na naloge; ali ga zunanji moteči dražljaji zmotijo; ali je njegova 

pozornost usmerjena ali pa odkrenljiva ipd. Pomembna je tudi 

otrokova vztrajnost, da ne odneha, ko mu določena dejavnost 

povzroča težave. 

 

Tudi organizacijo preverjam sproti in zapisujem svoja opažanja. 

Pozorna sem, kako se otrok loti reševanja nalog, ali je pri svojem delu 

organiziran, kako organizira svoj zapis in delovno površino ipd. 

 

Splošne značilnosti ter predbralne in predpisalne spretnosti se med 

seboj prepletajo in povezujejo. To konkretno pomeni, da ni neke 

ločnice med njimi in v postopku specialno-pedagoške diagnostike 

ocenjujem hkrati splošne značilnosti kot tudi predhodne spretnosti. 

Ko preverim splošne značilnosti ter predbralne in predpisalne 

spretnosti, se lotim še ocenjevanja tiste veščine/tistih veščin, kjer 

ima otrok težave. Tudi pri preverjanju splošnih značilnosti in 

predhodnih spretnosti ni potrebno oceniti oz. preveriti čisto vsakega 

področja, ki sem ga navedla – izbira testov oz. diagnostičnih 

preizkušenj je odvisna od značilnosti vsakega posameznega otroka in 

težav, ki jih ta otrok izkazuje. Zato se je potrebno na specialno-

pedagoško diagnostiko predhodno dobro pripraviti in zbrati ključne 

informacije o otroku in njegovem funkcioniranju, tekom same 

diagnostike pa se potem odločiti, katera področja je smiselno 

preveriti, katerih ni potrebno oceniti, v katera se je potrebno še 

dodatno poglobiti ipd. 

 

Za lažje razumevanje celotnega procesa specialno-pedagoške 

diagnostike predlagam branje vseh člankov, ki sem jih napisala na 

temo diagnostičnega ocenjevanja, npr. pri diagnostičnem 

ocenjevanju otroka, ki ima težave s področja branja, predlagam 

najprej branje tega članka in nato članka Diagnostično ocenjevanje 

branja pri specifičnih težavah branja in pisanja; pri otroku, kjer 

prevladajo težave s področja pisanja in želimo podrobneje oceniti 

pisanje, predlagam najprej branje tega članka in nato članka z 
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naslovom Diagnostično ocenjevanje pisanja pri specifičnih težavah 

branja in pisanja. 

 

ZAKLJUČEK  

Diagnostično ocenjevanje predpogojev, ki vplivajo na branje in 

pisanje, je ključno za razumevanje otrokovih težav in osnova za 

njegovo nadaljnjo obravnavo in nudenje pomoči. Preizkuševalčevo 

znanje o povezanosti področij, ki jih ocenjuje (npr. kakšna je 

povezava med fonološkim zavedanjem in branjem; kako je 

pomnjenje povezano z zmožnostjo dekodiranja  ipd.), kaj nam 

rezultati določenega preizkusa/testa sporočajo (npr. kaj nam pove 

rezultat podtesta, ki preverja slušno razčlenjevanje itn.) in kako so ti 

rezultati povezani z veščino, ki jo ocenjujemo oz. kako dobljen 

rezultat z določenega podtesta vpliva na ocenjevano veščino 

(branje/pisanje), je izjemnega pomena, saj je od tega odvisna 

kakovost interpretacije dobljenih rezultatov. Preizkuševalčeva dobra 

teoretična podkovanost in znanje s področja diagnostike (področja 

ocenjevanja, povezanost teh področij, poznavanje diagnostičnih 

preizkušenj) je pomembna tudi zato, saj na ta način lažje izbira 

preizkušnje, ki jih bo uporabil v postopku diagnostičnega 

ocenjevanja, in interpretira dobljene rezultate. V prvi vrsti moramo v 

vlogi preizkuševalca razumeti, kaj z določenim preizkusom 

preverjamo in s katero spretnostjo je ocenjevano področje 

povezano, saj je to ključ do kakovostno izvedene celostne 

diagnostike in do kvalitetne interpretacije rezultatov ter nudenja 

pomoči.  

 

S svojimi članki na temo diagnostičnega ocenjevanja želim pomagati 

vsem strokovnjakom, ki se sprašujete, kako se lotiti celovite 

diagnostike, katera področja je potrebno oceniti znotraj ocenjevanja 

določene veščine in katere preizkušnje je možno pri tem uporabiti. 

Zgornji članek je specialnim pedagogom lahko v pomoč pri izvedbi 

celovite in poglobljene diagnostike, saj predstavlja področja, ki so 

pomembno povezana z branjem in pisanjem, ter potek 

diagnostičnega ocenjevanja, ki mora poleg preverjanja osnovnih 

šolskih spretnosti (branja, pisanja, matematičnih veščin) vključevati 

tudi preverjanje t. i. splošnih značilnosti in predhodnih spretnosti, ki 

pomembno vplivajo na uspešno usvajanje teh veščin.  
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Povzetek: Strokovni delavci se različno spopadamo z novimi načini 

dela, z novimi pristopi ali idejami. Običajno začnemo tako, da jih 

gradimo na že obstoječem znanju. Nato jih skušamo povezati z našim 

delom. V nadaljevanju je predstavljen projekt, izvajan po 

pedagoškem konceptu Reggio Emilia. Pri tem bi izpostavila nekaj 

glavnih elementov: Kako otroku omogočiti participacijo v vseh fazah 

projekta, vanj vključiti vsa čutila in zagotoviti celostnost njegovega 

razvoja ter kako omogočiti izražanje na sto načinov. Pedagoški 

koncept Reggio Emilia temelji na prepričanju, da se vsak otrok rodi s 

stotimi jeziki, vendar mu kaj hitro ostane le eden, saj ostalih 

devetindevetdeset po navadi ne razvija. Zato pri tem pristopu 

zavestno spodbujamo vse oblike otrokovega izražanja. Tako mu 

omogočimo, da na različne načine izrazi odnos do sebe, drugih, 

prostora, narave in časa, v katerem biva.    

 

Ključne besede: Reggio Emilia, participacija otrok, raziskovalno 

učenje 

Abstract: Education staff tend to respond differently to new work 

methods, new approaches, or new ideas. They usually start exploring 

them by building on existing knowledge. Later, they draw parallels 

and try to integrate them in their work. This paper focuses on the 

project that follows the principles of the Reggio Emilia approach. The 

paper underscores several main issues: ways to allow the children to 

participate in all stages of the project, to incorporate and encourage 

the use of all senses in the project, and to ensure the development 

of the whole child; ways to allow the children to express themselves 

in a hundred ways. The Reggio Emilia is an educational philosophy 

based on the belief that children are born equipped with a hundred 

languages. Yet, children soon find themselves using only one 

language as they usually fail to further develop the remaining ninety-

nine languages. The Reggio Emilia approach makes a conscious effort 

to encourage all forms of self-expression in children. This allows the 

children to express themselves however they can about how they 

feel about themselves, the others, the world around them, and the 

time they live in.  

 

Keywords: Reggio Emilia, children's participation,  exploratory 

learning 
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UVOD 

Pri pedagoškem pristopu Reggio Emilia me je pritegnilo predvsem 

njihovo razmišljanje o celostnem pristopu do otroka in poudarjanja, 

da je otrok kot tak kompetenten in aktiven že od rojstva, kar se kaže 

z udejanjenjem preko velikega števila načinov, ki jih otrok ima, da se 

lahko izraža. V konceptu Reggio Emilia je ključno projektno delo. To 

omogoča otrokom aktivno vlogo v procesu učenja. Navedeno 

pomeni, da so v veliki meri soudeleženi v oblikovanju vrtčevskega 

vsakdana. Otroci so zelo radovedni. Svet okoli sebe spoznavajo z 

vsemi čutili in svoja čutila izražajo na različne načine. Vzgojitelji smo 

tisti, ki znamo prisluhniti otroku, zato je pomembno, da mu 

omogočimo ustrezno participacijo. Pri posluževanju pristopa Reggio 

Emilia me je zanimalo, kaj otrok ob tem doživlja in kako se sooča z 

izzivi in na kakšen način nam to sporoča.  

 

Spodbujanje izražanja 

Koncept Reggio Emilia poudarja, da vsak otrok ob rojstvu pozna 

veliko število jezikov, vendar mu na koncu ostane samo en jezik, saj 

ostale zanemarimo in jih ne razvijamo. Ti jeziki predstavljajo 

otrokove potenciale, ki pa jih sam žal ne mora razviti, zato imajo pri 

tem ključni pomen odrasli, ki otroku pomagajo, da ne razvije samo 

eno izmed oblik izražanja. Reggio Emilia spodbuja vse oblike 

izražanja, kot so gib, ples, mimika, barva, lutka itd., saj lahko otrok 

tako posebej izrazi odnos do sebe, drugih, narave, prostora in časa, v 

katerem živi (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013). 

Utemeljitelj koncepta, Loris Malaguzzi je v svoji pesmi, v manifestu 

vzgoje po pristopu Reggio Emilia, zapisal: Otrok je ustvarjen iz vsega 

po sto. Otrok premore sto jezikov, sto rok, sto misli, sto oblik, ko 

misli, se igra in govori. Sto in vselej sto načinov, kako ljubi, posluša in 

se čudi. Sto radosti za petje in umevanje stvari. Sto svetov, ki more 

jih odkriti. Sto svetov, ki more jih iznajti. Sto svetov, ki more jih 

sanjati. Otrok premore sto jezikov (in še sto in sto in več). A le eno 

mu pustijo. V šoli in kulturi glavo od telesa oddvojijo. Otroku 

povedo, da misli naj brez rok, da dela naj brez glave, posluša in ne 

govori, umeva brez radosti, naj ljubi in se čudi le za božič in veliko 

noč. Otroku povedo, naj že odkriti svet odkriva. Od stotih mu le 

enega pustijo. Otroku povedo, da igra in da delo, stvarnost, 

fantazija, znanost, domišljija, zemlja in nebo, sanje in razum le reči 

so, ki se skupaj ne držijo. In tako otroku povedo, da ničesar ni po 

sto. A otrok odgovori: Je sto. Je (Kable, 2013). 

 

Razvoj in uporaba vseh čutil 

Velika pozornost tega koncepta je namenjena razvoju sposobnosti 

opazovanja, kjer naj bi otrok uporabljal in hkrati razvijal vsa čutila, 

posebej je poudarek na vonju, tipu in okusu, saj so ta čutila 

zapostavljena. Vrtec otroku omogoča doživljanje in opazovanje sveta 

skozi čutila, kar pa pri otroku vzburi čustveno sodelovanje in tako 

posledično visoko koncentracijo ter željo po odkrivanju, raziskovanju 

in spoznavanju. Z iskanjem odgovorov otrok piri svoje znanje in 

izkušnje. Velik poudarek je na delu z rokami, saj otrok s tem delom 
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telesa ustvarja odnos do stvari in soljudi, kar se odraža pri 

ustvarjalnih in kreativnih likovnih delih (Edwards idr., 1993). 

 

Jaz čutim to bolj kakor drugi 

Čutila so del živčnega sistema. Da bi lahko začutili sebe, ljudi okrog 

sebe, prostor, predmete v njem, se moramo najprej naučiti poslušati: 

Poslušati sebe, poslušati sogovorca in ne nazadnje poslušati in slišati, 

kaj nam pripovedujejo prostor, predmeti v njem itn. Če se bomo 

naučili poslušati, bomo znali tudi postavljati korektna vprašanja in 

obratno. 

 

Poslušanje: 

− Je metafora za odprtost, občutljivost biti poslušalec in poslušati – 

ne le z ušesi, ampak z vsemi čuti. 

− Stotih, tisočerih jezikov, simbolov in kodov, ki jih uporabljamo za 

izražanje, komuniciranje in s katerimi se izraža življenje ter 

komunicira s tistimi, ki poslušajo. 

− Notranje poslušanje, poslušanje samega sebe, poslušanje kot 

premor, suspenz, kot element, ki producira poslušanje drugih, in 

obratno, ga producira poslušanje drugih. Je odprtost za 

različnost, je prepoznavanje vrednosti mnenja drugih in njihove 

interpretacije. 

− Vključuje interpretacijo, dajanje pomena sporočilu, povratno 

informacijo sporočevalcu (100 jezikov na čutni poti – priročnik, 

ideje za prakso, str. 12). 

100 jezikov na čutni poti 

Pomembno je, da se zavedamo, da poslušanje ne prinaša odgovorov 

na vprašanja, ampak oblikuje vprašanja. Čutila so del živčnega 

sistema in zajemajo čutilne receptorje, živce in tiste dele možganov, 

ki so odgovorni za obdelavo informacij. Poznamo ločena čutila za 

posamezne čute, kot so vid, tip, voh, okus in sluh. Za razvoj 

omenjenih čutov je bistvenega pomena okolje. Če bomo otroku 

ponudili različne informacije, kjer bo lahko uporabil in razvil vsa svoja 

čutila, mu bomo pomagali pri njegovem celostnem razvoju, hkrati pa 

poskrbeli tudi za trajnostnejše znanje in lažje povezovanje 

posameznih pojmov (100 jezikov na čutni poti – priročnik, ideje za 

prakso, str. 13). Gardner (1995, 133) meni, da »čeprav je jezik 

mogoče izrabiti tudi z gibi in v pisani obliki, je njegova osnovna 

izvedbena oblika govor kot izdelek človeških govoril in sporočilo 

človeškemu ušesu. Jezikovna inteligentnost ni le ena izmed 

mnogoterih človeških inteligentnosti, poleg jezikovne so še glasbena, 

logično-matematična, prostorska, telesno-kinestetična, 

interpersonalna, intrapersonalna in naravoslovna, ampak vodilna 

oblika človeške inteligentnosti. Na Gradnerjevo teorijo več 

inteligentnosti se naslanja tudi pedagoški koncept Reggio Emilia.  

 

Jezikovna inteligentnost obsega: 

− jezikovno občutljivost, to so spretnosti v rabi besed za tvorjenje 

umetnostnih in neumetnostnih besedil; 

− branje, tj. bralne spretnosti;  
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− pisanje, tj. sposobnost in interes za pisanje različnih umetnostnih 

in neumetnostnih besedil (pesmi, zgodb, knjig in pisem); 

− govorjenje, to so spretnosti v govorjeni komunikaciji 

(prepričevanje, mnemotehnika oz. urjenje spomina, opisovanje). 

 

Praktične aktivnosti, ki spremljajo jezikovne dejavnosti in so pogosto 

povezane z gibanjem vključujejo: 

− kazanje s prstom, z roko, pogled, kimanje; te aktivnosti 

spremljajo deiksi, ki identificirajo osebe, predmete (to, ta, tisti, 

ono); 

− demonstracijo, ki jo spremljajo deiksi in glagoli v sedanjiku 

(vzamem to in pritrdim takole. Zdaj ti naredi enako!); 

− aktivnosti, ki jih poznamo v pripovedovanju, komentarjih, ukazih 

(npr.: Ne naredi tega!, dobro narejeno!); 

− kretnja (žugajoča pest – grožnja); 

− obrazna mimika (nasmeh ali grimasa – mrščenje čela); 

− drža (skrušena drža – obup, zravnana drža – močen interes); 

− očesni stik (zarotniško mežikanje – dvomeče strmenje); 

− telesni stik (poljub – stisk roke); 

− proksemična sredstva (stojimo blizu – stojimo daleč) 

(100 jezikov na čutni poti – priročnik, ideje za prakso, str. 13–14). 

 

Interakcija in komunikacija 

Cilj vzgojnega pristopa Reggio Emilia je, da so trije elementi (otrok, 

vzgojitelj in starši) med seboj tesno povezani. Prav tako je 

pomembno, da se vsakdo izmed njih zaveda svojega prispevka v 

vrtcu.  

Tu se namreč prepletajo razne kombinacije odnosov: 

otrok – otrok, 

otrok – starš, 

otrok – vzgojitelj, 

vzgojitelj – starš, 

vzgojitelj – vzgojitelj (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2013). 

 

Metode dela: 

− Participacija otrok v vseh fazah projekta  

− Upoštevala sem ideje otrok in jim sledila v raziskovanju.  

− Uporaba vseh čutov - omogočanje izražanja z vsemi čuti; 

otrokom sem omogočila izražanje z vsemi čuti skozi raziskovanje 

v naravi, konstrukcij, skozi umetnost. 

− Raziskovalno učenje – v igralnici in v naravi, z različnim 

materialom. 

− Vloga vzgojitelja - priprava prostora in konteksta za raziskovalno 

učenje, ki je tretji vzgojitelj 

− Ustvarjala sem kontekste, kjer so otroci raziskovali in se skozi 

raziskovanje učili. Otroke sem spodbujala, da postavljajo 

vprašanja in s tem: Postavitev problema, postavitev vprašanj, 

pobude za raziskovalno učenje, sledila idejam otrok. 

− Pozorna sem bila na to, kje in kaj so otroci raziskovali, vprašala 

sem se kaj želimo dati otrokom, kakšne materiale? Kakšno okolje? 
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− Priprava mize – v kontekstu pripravimo »mizo«, kotiček, materiale 

in predmete za raziskovanje, ki so postavljeni v kontekst za 

raziskovanje. 

− Ta kontekst vabi k dejavnosti, brez vzgojiteljevih navodil, otroci 

samostojno raziskujejo. 

− Medtem ko so otroci raziskovali, je bila moja naloga, da jih 

opazujem in dokumentiram. 

− Kakovostna interakcija in komunikacija  

− Otrokom sem omogočila, da so imeli glas, da so lahko sproščeno 

komunicirali, razmišljali, razvijali teorije in jih preizkušali v praksi. 

− Dokumentacija  

− Opazovanje sem beležila in zbirala dokumentacijo raziskovanja 

otrok (fotografije, risbe, izdelke, izjave). 

− Nastajajoč kurikulum (s pedagogiko poslušanja), načrtovanje 

nadaljnjega dela 

− Na podlagi opazovanja sem načrtovala nadaljnje delo, z izbiro 

novih materialov, kontekstov. 

− Z izmenjavo idej, na timskih sestankih smo načrtovali nadaljnje 

delo. 

 

CILJI: 

− Odkrivanje in spoznavanje svojega okolja preko vseh svojih čutil, 

lastnosti predmetov in snovi. 

− Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

− Razvijanje sposobnosti  izražanja istih doživetij v različnih 

umetniških jezikih, plesnem, dramskem, likovnem, glasbenem 

idr. (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Participacija otrok v vseh fazah projekta  

Otroci so pri ustvarjanju vsakodnevno  uporabljali različna pisala 

(barvice, flomastre, voščenke, oglje) in papir (različne barve, teksture 

in velikosti papirja). S sodelavko sva opazovali katere pripomočke 

izbirajo pri svojem delu in kakšen dialog se razvije med njimi. 

Zanimalo naju je, kaj jih v danem trenutku zanima. Z vsakodnevnimi 

pogovori in opazovanji interakcij med otroki sva izvedeli, kaj točno 

jih zanima in kaj bi radi počeli. Tako so bili otroci aktivno vključeni pri 

fazi načrtovanja. 

 

Priprava prostora za raziskovalno učenje 

Pripomočki in materiali, ki sva jih uporabili v vrtcu so bili skrbno 

izbrani na podlagi njihovih estetskih lastnosti. Tako so pritegnili 

pozornost otrok, da so jih uporabljali. S tem pa sva izboljševali 

otrokovo učenje in odkrivanje. Ti materiali se zlahka najdejo v 

domačem okolju, v trgovini, papirnici ali v naravi. V vsakem materialu 

vidiva potencial, ki bi lahko služil kot orodje za učenje in odkrivanje. 

Projekt sva s sodelavko zasnovali tako, da sva na mize pripravili 

različen strukturiran in nestrukturiran material kot so različna pisala, 

škarje, papir, pluto, kose blaga, vrvi, odpadni material. 

Nato sva otroke povabili k mizi, da si stvari pobližje ogledajo in z njim 

manipulirajo. Nekaj časa so zgolj opazovali in pripovedovali kaj 
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opazijo, nato pa se je med njimi razvila prava debata. Spraševali so 

se, kaj bomo s tem počeli. Imeli so ogromno idej. Od izdelovanja 

prevoznih sredstev, ceste, telefonov idr. Opazili so papir, ki je 

nekoliko spominjal na obris stopala oziroma po mnenju otrok so bile 

to nekakšne stopinje. Nato so opazili vrvi in škatlo in ju povezali z 

zakladom. Beseda zaklad je bila videti v otroških očeh tako 

skrivnostna in polna vznemirjenja. Na misel jim je prišlo, da bi iskali 

zaklad. A hitro se jim je porajalo novo vprašanje. Le kdo bo iskal 

zaklad, če ga bomo mi izdelali? Sklenili so, da ga bo iskala kakšna 

druga skupina otrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrokom sva dali potreben čas in prostor, da so svoje zamisli tudi 

udejanjili. Ugotovili smo, da pri ustvarjanju potrebujejo še dodatne 

predmete, saj so njihove zamisli presegle najina pričakovanja. S 

sodelavko sva otrokom pustili prosto pot in zgolj opazovali otroke 

med njihovo razpravo ter skrbno zapisovali njihove izjave. Med otroki 

je potekal pogovor, da je potrebno izdelati zemljevid, da bodo iskalci 

zaklada našli pravo pot. Otrokom se je porajalo vprašanje: Kako 

narisati zemljevid? Nato se eden izmed otrok spomni, da je na 

hodniku pri sosednji igralnici že večkrat opazil izobešen velik 

zemljevid. Takoj smo se lotili raziskovanja. Ugotovili smo, da je to 

zemljevid Slovenije. Pogledali smo kaj vse je na njem in iz česa je 

sestavljen (črte, legenda, kaj pomenijo različne barve). Tudi v naši 

igralnici smo imeli zvit zemljevid. S tem, ko smo ga razgrnili, smo 

ugotovili, da je podoben tistemu, ki je na hodniku, a vendar ni enak. 

Bil je zemljevid Sveta. Po besedah enega od dečkov, je na njem 

ogromno gusarskih ladij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Zemljevid Sveta 
Vir: Lasten 

Slika 2: Obris stopala 
Vir: Lasten 

Slika 3: Zemljevid za iskanje zaklada 
Vir: Lasten 

Slika 4: Naloge, ki jih je potrebno opraviti 
Vir: Lasten 
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Otroci so z velikim zanosom začeli z izdelavo nalog za iskanje zaklada. 

Eden od dečkov je s pomočjo tetrapaka in vrvi izdelal ribiško palico 

za lovljenje zaklada. Ena izmed deklic se je spomnila, kako bi lahko 

pomagala tistim, ki iščejo zaklad ter narisala in izrezala puščice, ki 

ponazarjajo smer. Spet druga je obrisala svoje stopalo, nato izrezala 

stopinje. Nekateri so se lotili pisanja nalog, ki jih je potrebno rešiti, 

da lahko prideš do zaklada (npr. naredi šest sklec ali naredi gib cik-

cak, preštej do deset idr.). Vse naloge, ki so jih zapisali oziroma 

narisali na list papirja so skrbno zavili in jih opremili z vrvico. Največ 

časa so namenili zakladu – kako naj bi izgledal, kaj naj bi to sploh bilo. 

Otroci so imeli različne predstave o tem kaj naj bi zaklad predstavljal. 

Vsi so se strinjali, da mora biti zaklad velik. Preiskali so celo igralnico 

in vse hodnike, da bi našli največjo škatlo v katerem bi shranili zaklad. 

Nato so v škatlo skrbno shranili izdelke, ki so jih izdelali. Nanizali so 

perle na vrvice, ki so predstavljale nakit. Iz svetlečega papirja so 

izrezali diamante. Nekateri so se potrudili z risanjem risb. Prav vsak 

izmed njih je aktivno sodeloval, saj je samostojno prišel od ideje, kako 

naj bi izgledalo iskanje zaklada do same izvedbe. Nato so škatlo 

skrbno zalepili in jo skrili po njihovem mnenju na najbolj skriti konec 

igralnice – v kotiček pod mizo. Z namenom, da bi ga še bolj zakrili so 

nanj in okrog njega postavili zaboje z igračami. Po igralnici so skrili še 

zapisane naloge, nalepili stopinje in puščice. S tem, ko so sklenili, da 

je vse pripravljeno za iskanje zaklada, so odšli v sosednjo igralnico in 

povabili otroke k iskanju skritega zaklada. Od otrok so dobili jasna 

navodila in zemljevid za lažje iskanje. Otroci so z velikim zanosom 

iskali naloge in jih tudi uspešno opravili. Dejstvo je bilo, da je bilo 

potrebno poiskati in uspešno rešiti vse naloge, da lahko pridejo do 

zaklada. Na koncu jim jo to tudi uspelo. S tem pa našega projekta ni 

bilo konca. Otroci so dobili zamisel, da bi odšli ven. Namreč, zaklad bi 

lahko poiskali zunaj, v naravi. Odpravili smo se ven in iskali po 

otrokovih besedah nekakšen namig. Namig, ki bi nas opozoril, da se 

nekje v bližini skriva zaklad. Odpravili smo se iz mestnega središča v 

naravo. Tam so se otroci počutili svobodno, lahko so prosto tekali po 

poteh in travniku. Namige so iskali v razpokah, med kamenjem, sredi 

travnika in ob kamnitem zidu. Krtine in skrivnostne luknje sredi 

travnika so bile po njihovem prepričanju namig, da smo na pravi poti. 

Med svojim raziskovanjem v naravi so našli ogromno stvari, 

pravzaprav je vsak izmed njih našel svoj zaklad. Za nekoga je bil 

zaklad spominska plošča, ki jo je odkril ob sprehajalni poti. Spet drugi 

je sredi travnika našel globoko luknjo. Nekateri so našli kamen, list ali 

vejo, ki je bila za posameznika, ki jo je našel posebna. S sodelavko sva 

celoten lov za zakladom, kot so ga poimenovali, skrbno beležili preko 

fotografiranja in snemanja.  
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Dokumentiranje in evalvacija 

Dokumentiranje je potekalo s fotoaparatom, kjer sva ustvarjali 

fotografije in video posnetke raziskovanja otrok. Poleg tega sva 

skrbno shranjevali izdelke otrok. Z njimi sva seznanili starše ter ob 

koncu projekta pripravili tudi razstavo. Poleg tega je med nama s 

sodelavko vsakodnevno potekal diskurz o opažanju otrok med 

izvedbo dejavnosti in njihovim izražanjem na izdelku.  Fazo evalvacije 

sva uresničevali na način pogovora z otroki, z opazovanjem njihovega 

čustvenega stanja ali nebesednih kazalcev sporočanja med izvedbo 

aktivnosti. Pomemben člen evalvacije sta tudi fotografiranje in 

snemanje med samim procesom raziskovanja.  

 

 

 

ZAKLJUČEK 

Pri odnosu z otroki sva bili pozorni na najino zmožnost poslušanja, 

prav tako pri odnosu druga z drugo. Slišali sva vprašanja, odgovore, 

predloge in misli otrok in pri tem upoštevali tudi tiste, ki so na 

govornem področju šibkejši. Razvoj projekta je potekal prilagojeno 

zmožnostim in interesom otrok. Otrokom sva omogočili, da so se pri 

projektu lahko izražali na načine, ki so v dani situaciji najbolj ustrezali 

njihovemu zanimanju, usvojenim zmožnostim, a hkrati dovolj 

zanimive, da so jih spodbujali k poskušanju in pridobivanju novega 

znanja. Na voljo sva pripravili materiale in dejavnosti iz vseh 

kurikularnih področij. Kmalu sva že lahko opazili, na katerih področjih 

so otroci močni in s katerimi se najraje izražajo. V projektu sem bila 

pozorna na implementacijo elementov Reggio Emilia v naš kurikulum. 

Predvsem na to, da so imeli otroci možnost skozi spoznavni proces 

uporabljati vse čute. Omogočena jim je bila  participacija v vseh fazah 

načrtovanega projekta. Prav tako so otroci imeli možnost 

raziskovalnega učenja. Vloga mene, kot vzgojiteljice, je temeljila na 

pripravi pogojev za raziskovalno učenje otrok, zagotavljanju prostora 

in sredstev, ki so bili »tretji vzgojitelj« ter omogočanje kakovostne 

interakcije in komunikacije. Vloga vzgojitelja in timsko delo je 

temeljilo tudi na izmenjavi izkušenj ter ugotavljanju, kako projekt 

nadaljevati, upoštevajoč pedagogiko poslušanja. Z opazovanjem ter 

v dialogu z otrokom sem ugotavljala, kje se otrok nahaja, kako 

razmišlja. Tako je potekal proces kot nastajajoč kurikulum, torej 

Slika 5: Iskanje zaklada v naravi 
Vir: Lasten 



 

386 
 

načrtovanje nadaljnjega dela. Podlaga opazovanja je bila 

dokumentacija, ki je otrokovo učenje naredila vidno. 
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Spodbujanje pozitivne 

samopodobe in sodelovanja 

preko igre pri predšolskih otrocih 
 

KARMEN PRAZNIK, dipl. vzg. 

karmen.praznik@ostpavcka.si 

 

Povzetek: Pozitivna samopodoba je zelo pomemben dejavnik, ki 

vpliva na otrokovo vedenje in delovanje. Otrok, ki se dobro počuti v 

svoji koži, se lažje vključuje v skupne in skupinske dejavnosti. Sem 

mnenja, da je vloga vzgojitelja pri pridobivanju pozitivnih izkušenj v 

odnosu do sebe in drugih zelo velika in pomembna. Predvsem 

menim, da je vzgojiteljeva naloga, da prepozna potrebe posameznih 

otrok in jih omogoča optimalen razvoj in vpliv na pozitivno 

samopodobo. Ko otrok gradi na pozitivni samopodobi, pa se tudi 

lažje vključuje v dejavnosti z drugimi otroki in z njimi sodeluje. Veliko 

sem razmišljala, kako bi lahko preko igre vplivala na oba segmenta in 

kmalu sem odkrila odličen način, kako preko igre iskanja parov 

utrjevati novo pridobljeno znanje in otrokom omogočiti, da bi se 

lahko vsi enakovredno vključevali v igro in pridobili najprej na 

pozitivni samopodobi, nato pa bili pripravljeni sodelovati ter se 

povezati tudi z drugimi otroki in s tem pridobivati ter graditi socialne 

veščine.  

 

Ključne besede: pozitivna samopodoba, sodelovanje, igra  

 

Abstract: A positive self-image is a very important factor that 

influences a child's behavior and performance. A child who feels 

comfortable in his own skin is more easily involved in common and 

group activities. I am of the opinion that the role of the educator in 

gaining positive experiences in relation to oneself and others is very 

large and important. Above all, I believe that the educator's task is to 

recognize the needs of individual children and enable them to 

develop optimally and influence their positive self-image. When a 

child builds on a positive self-image, it is easier to get involved in 

activities with other children and cooperate with them. I thought a 

lot about how I could influence both segments through the game, 

and soon I discovered an excellent way to consolidate the newly 

acquired knowledge through the game Memory and to enable the 

children to be equally involved in the game and gain, first of all, a 

positive self-image, and then be ready to cooperate and connect with 

other children. 

 

Keywords: positive self-image, cooperating 
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UVOD 

Otroci se med seboj zelo razlikujejo in od dneva, ko se rodijo, se začne 

oblikovati njihova samopodoba. Največji vpliv na razvoj samopodobe 

imajo v prvi vrsti starši. Vpliv okolja na samopodobo pa tudi ni 

zanemarljiv.  V vrtec otroci prihajajo iz različnih družin in okolij  v 

novo okolje, ki prav tako pomembno vpliva na razvoj samopodobe. 

Zato je potrebno zelo veliko pozornosti nameniti opazovanju 

posameznikov v oddelkih vrtca, opazovanju in analiziranju celotnega 

oddelka in na osnovi vseh značilnosti posameznikov in skupine 

oblikovati spodbudno okolje, ki bo pozitivno vplivalo na razvoj 

samopodobe posameznega otroka. Na podlagi samopodobe se 

otroci vključujejo v skupino in skupne dejavnosti ter s tem 

pridobivajo bogate izkušnje za gradnjo socialnih veščin, odnosov. 

Vzgojiteljeva pomembna naloga je, da je v tem intenzivnem obdobju 

pridobivanja izkušenj in socialnega razvoja otrok dober opazovalec, 

usmerjevalec in da omogoča otrokom dejavnosti, ki bogatijo otrokov 

notranji in zunanji izkušenjski svet, ki vodi k razvoju pozitivne 

samopodobe, k sodelovanju in usklajevanju med otroki. Pomembno 

je, da opazimo otroke, ki potrebujejo dodatne spodbude in 

opogumljanje za izpostavljanje in vključevanje v skupne dejavnosti. 

Tako se otroci počutijo pomembne, sprejete in pomemben del 

skupine, v kateri delujejo.     

 

 

  

Samopodoba otroka 

Samopodoba otroka se oblikuje že v zgodnjem otroštvu in je proces, 

na katerega imamo poleg staršev vpliv tudi vzgojitelji in vrtčevsko 

okolje. Youngs (2000, str.12) samopodobo definira: 

Samopodoba je odnos do samega sebe. Je vrednost, ki jo pripišemo 

sami sebi.      Samopodoba je sestavljena slika, celotna podoba lastne 

vrednosti. Je naša notranja predstava o nas samih – »skupni 

rezultat«, naša vrednost ali drugače: naš cenovni listek. Samopodoba 

je proces in se razvija skozi čas. Nihče se nekega lepega dne ne zbudi 

s pozitivno ali negativno, visoko ali nizko samopodobo. Svojo 

samopodobo si prislužimo. Samopodoba se odraža v našem 

delovanju in kaže na to, kako se vrednotimo, kakšno mnenje  imamo 

in kaj do sebe čutimo.  

      Youngs (2000, str. 18) navaja šest temeljnih prvin samopodobe:  

− Občutek fizične varnosti: Otrok, ki občuti fizično varnost, se ne 

boji, da bi ga drugi prizadeli ali mu povzročili bolečino. Kar čuti, 

da je varen, se uči odprtosti in zaupanja v ljudi. Svobodno lahko 

razvija svojo radovedno naravo, ki je tako pomembna pri učenju. 

Njegovo gibanje vzbuja občutek zdrave drznosti. Drža njegovega 

telesa je samozaupanje. Ton njegovega glasu je odločen, ko 

govori, gleda sogovorniku v oči.  

− Občutek čustvene varnosti: Otrok razvije visoko stopnjo 

čustvene varnosti, če čuti, da ga ne bo nihče poniževal, zaničeval, 

prizadeval s sarkazmom in ostrimi besedami. Ker je čustveno 

varen, se nauči skrbeti za druge, zato je sočuten do sebe in 
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drugih. Občuti varnost pri izražanju idej in mnenj. Upošteva druge 

in jih spoštuje. Je družaben in prijazen. Ker so mu drugi izkazovali 

spoštovanje, pošilja tudi sebi pozitivna in spodbudna sporočila.  

− Občutek identitete: Otrok, ki se dobro pozna, razvije zdrav 

občutek identitete. Njegovo samopoznavanje mu odpira pot do 

sebe. Pozna se. Spoprijateljil se je z obrazom v zrcalu. Verjame, 

da je človeško bitje, spoštovano in cenjeno. Verjame, da je nekaj 

posebnega in vreden pohvale. Ko občuti varnost, lahko brez 

strahu drugim podarja komplimente in jih hvali.  

− Občutek pripadnosti: Otrok, ki čuti, da ga je njegova okolica 

sprejela in da je z njo povezan, ve, da je sprejet, spoštovan in 

cenjen. Išče in vzdržuje prijateljstva. Sposoben je deliti z drugimi 

in sodelovati z njimi. Ker čuti, da je sprejet in da je drugim všeč, 

tudi sam spoštuje druge in jih sprejema. Ko brani svojo 

samostojnost, spoznava medsebojno odvisnost in zdravo zaznava 

medsebojno povezanost.  

− Občutek kompetentnosti: Če učenec čuti, da je uspešen na 

nekem področju, se je pripravljen učiti tudi druge predmete. Ker 

čuti, da je sposoben, svoje delo nadaljuje in ne odneha, ko naleti 

na težave. Zaveda se področij, kjer je prav posebno uspešen, 

hkrati pa tudi sprejema področja, kjer ima težave, vendar ostaja 

močan in ne prevzema vloge žrtve. Za svoja dejanja sprejema 

odgovornost, svoja dejanja odkrito priznava. Prizadeva si, da bi 

bil uspešen, ker ga uspeh spodbuja k razreševanju novih ovir. 

Realistični in dosegljivi cilji ga krepijo.  

− Občutek poslanstva: Otrok z močnim občutkom poslanstva čuti, 

da ima njegovo življenje smisel in smer. Postavlja si cilje in si 

prizadeva za njihovo uresničitev. Ko se sooči z ovirami, poskuša 

poiskati ustvarjalne rešitve. Ima svoje notranje znanje in notranji 

mir. Je intuitiven, se rad smeji in je vesel. Iz svojih »igrač naredi 

orodje, iz svojih radosti delo«. 

Pozitivna samopodoba se oblikuje na osnovi pozitivnih izkušenj in 

okolja. Samopodoba se z leti in izkušnjami lahko spreminja, tako 

posameznik ni obsojen na določeno vrednost samopodobe, ampak 

se njegova samopodoba z različnimi izkušnjami spreminja.  

 Youngs (2000, str. 21, 22) pravi,  da je pozitivna samopodoba osnova 

za vsako rast in zdrav razvoj vseh otrok. Znaki visoke samopodobe so: 

− pripravljenost za sodelovanje, 

− pripravljenost deliti z drugimi, 

− sposobnost sprejeti nasvet, ne da bi v njem čutili kritiko, 

− zadovoljstvo s sabo, 

− želja po doseganju uspehov.  

Negativna samopodoba je nasprotje od pozitivne. Negativna 

samopodoba se kaže kot         vedenjska problematika posameznika z 

nizko samopodobo, kot nenehne zahteve po pozornosti ali kot 

popoln umik iz socialne skupine. Znaki negativne samopodobe so: 

− negativno vedenje, 

− nenehno samopodcenjevanje, 

− občudovanje brez tekmovanja, 

− šibko prizadevanje za vzgojiteljevo pozornost, 
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− pretirano kritiziranje, 

− pretirana zaskrbljenost glede mnenja in namenov vrstnikov. 

 

Sodelovanje med otroci in socialne veščine 

Musek (2021, str. 142–143), ko piše o socialnih veščinah, pravi: 

Vrtec in šola sta mnogo bolj kompleksno socialno okolje, kot ga je 

večina otrok vajena od doma, in je dragocen poligon za učenje in 

preizkušanje socialnih veščin. Vrtec in šola omogočata ogromno 

priložnosti za spodbujanje razvoja zdravih socialnih veščin.  

 

Vloga vzgojitelja je, da skozi delovni proces spoznava lastnosti, 

vedenje in delovanje otrok in na podlagi tega pripravlja dejavnosti, ki 

otroke povezujejo med seboj in jih spodbujajo k sodelovanju in 

pridobivanju socialnih veščin. Otroka je potrebno najprej spoznati in 

upoštevati kot posameznika in ga kot takega vključevati v skupino. 

Vzgojitelj mora biti pozoren na to, da med otroki z raznolikimi, a 

skrbno izbranimi dejavnostmi ustvarja demokratično vzdušje, ki 

spodbuja pozitivne procese in se izogne negativnim. Oblikovanje 

dejavnosti mora biti naravnano tako, da otroke spodbuja k 

sodelovanju, ne sme pa voditi v skupinsko rutino, prisilno prilagajanje 

ali negiranje avtonomnosti posameznika (Umek, 2008). Za 

spodbujanje sodelovanja med otroki pri svojem delu uporabljam 

socialne igre in iščem vedno nove možnosti, da bi lahko preko igre 

skupaj rasli na področju socialnega razvoja. Sem mnenja, da otroci 

raje sodelujejo pri raznolikih igrah, preko katerih dosegajo cilje na 

področju socialnega razvoja, kot pa sodelujejo samo v pogovorih in 

razgovorih o določenih temah, ki se tičejo socialnih odnosov. Musek 

(2021) poudarja veliko vlogo in pomen vzgojiteljev pri spodbujanju in 

razvoju socialnih veščin. Socialne odnose opredeljuje kot tiste, ki so 

vir otrokove samozavesti. Otroci z veliko pozitivnimi izkušnjami v 

socialnih odnosih in okrepljeni s socialnimi veščinami, ki jih 

pridobivajo preko raznolikih dejavnosti, se bodo socialnih izzivov v 

življenju lotevali samozavestno in zaupljivo. V našem vrtcu 

posvečamo veliko pozornosti sodelovanju med otroki in se večkrat 

dogovorimo tudi za sodelovanje med mlajšimi in starejšimi otroki, da 

jim tako omogočamo čim več raznolikih izkušenj za uspešno 

sodelovanje. Otroci tako pridobivajo dragocene izkušnje, se 

spoznavajo in sodelujejo pri igri in skupnih dejavnostih. Starejši otroci 

so ponosni, ker se lahko prilagajajo mlajšim in jim pomagajo, mlajši 

pa z občudovanjem gledajo na starejše in se ob njihovi pomoči učijo 

od njih. Pomembno se mi zdi, da otroci spoznajo starejše in mlajše 

vrstnike in se naučijo sodelovanja z vsemi. Seveda se največ 

sodelovanja v vrtcu dogaja med vrstniki v posameznih oddelkih, kjer 

se otroci med seboj najbolje poznajo. Sodelovanje spodbujamo tudi 

pri čisto rutinskih dejavnostih, kot sta obuvanje in oblačenje, kjer si 

lahko otroci med seboj pomagajo z zgledom ali drug drugemu 

pokažejo, kako si pomagajo. Otroci, ki uspešno sodelujejo, 

pridobivajo s tem bogate izkušnje, ki jim bodo koristile tudi, ko 

odrastejo.  



 

391 
 

Primeri dejavnosti za spodbujanje razvoja pozitivne samopodobe in 

sodelovanja 

Skupina otrok, ki so bili vključeni v moj oddelek, je bila raznolika. V 

oddelku je bila več kot polovica otrok, ki so bili zgovorni, sodelovalni, 

pogumni glasni, polni idej, in kar nekaj posameznikov, ki se niso želeli 

izpostavljati govorno pred prijatelji, so bili prepočasni ali pretihi in so 

jih skoraj vedno pri skupnem sodelovanju prehiteli drugi otroci. Zdelo 

se mi je, da so ti posamezniki vedno v senci ostalih in mogoče so se 

tam počutili celo najbolje, saj se niso rabili izpostavljati. Razmišljala 

sem, kako bi tudi tem otrokom omogočila, jih izzvala, da bi se brez 

direktnega izpostavljanja sami bolj opogumili za sodelovanje, s tem 

bi vplivala tudi na razvoj njihove pozitivne samopodobe in 

sodelovanje v skupini. Moj cilj je tako izstopajoče otroke spodbuditi 

k sodelovanju, jih opogumiti in spodbuditi k sodelovanju z ostalimi 

otroki . Želela sem, da bi se otroci preko igre lažje izpostavili in 

sodelovali. Tako sem za utrjevanje novih pojmov, tem, ki smo jih 

obravnavali, oblikovala fotografije, naredila pare fotografij in nastal 

je neke vrste spomin. Z otroki smo najprej poimenovali, kaj je na 

fotografijah, nato pa smo se igrali igro spomin, tako da smo 

fotografije razmetali po tleh in iskali pare. Ko so vsi otroci poiskali 

svoje pare, so morali v dvojicah predstaviti, kaj je na fotografiji in tako 

smo skupaj utrjevali snov. Sprva so bili v nenaključnih dvojicah zopet 

v ospredju tisti bolj pogumni otroci, zato smo pravila spremenili tako, 

da sem jaz razdeljevala pare in tako lahko načrtno oblikovala dvojice 

otrok, ki so bili bolj tihi in se sicer niso želeli izpostavljati. Tako pa so 

bili preko igre primorani, da je eden izmed dvojice predstavil 

fotografijo in se preko igre opogumil, se izpostavil in naučil sodelovati 

s svojim parom. Otroke sem nekako potisnila iz cone ugodja in jih 

postavila pred izziv, da poskušajo bolj aktivno sodelovati. Po veliko 

ponovitvah so se otroci res opogumili in bili bolj suvereni pri govoru 

in nato pri sodelovanju v dvojicah. Velik napredek je bil že to, da so 

sodelovali in bili opaženi in to da so vidno doživljali prijetna čustva ob 

sodelovanju. Ponosni nase se bili tudi zaradi pohvale, ki so jo za 

sodelovanje prejeli. Tudi ostali otroci so opazili, da so začeli prijatelji 

bolj sodelovati in včasih so jim sami od sebe zaploskali in jih s tem še 

bolj opogumljali. Kmalu smo tako lahko igro nadgradili in pare iskali 

v manjših skupinah, kjer so otroci se morali dogovarjati med seboj, 

preden so predstavili določeno fotografijo, in med seboj nekoga 

izbrati, ki jo bo predstavil. Koraki so bili res majhni na začetku in bilo 

je potrebnih veliko spodbud, a ob koncu leta so bili otroci izjemno 

povezani med seboj, znali so sodelovati, se spodbujati in 

enakovredno vključevati v igro. Igro smo se velikokrat igrali tudi v 

gozdu in na travniku, kjer se otroci še bolj sprostijo in lažje delujejo. 

Igro smo tako povezali tudi z gibanjem, ko smo pare razmetali po 

travniku in so jih otroci morali pobirati in čim hitreje poiskati pare. Ni 

se izboljšalo zgolj sodelovanje posameznikov, ki so bili bolj tihi in so 

potrebovali dodatne spodbude, ampak so tudi drugi otroci te 

posameznike lažje sprejeli in bolj vključevali v skupinske dejavnosti in 

igro. Uspelo mi je slediti zastavljenemu cilju in pomagati otrokom, da 

so se v oddelku počutili sprejete, pomembne, da so pridobili 
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dragocene izkušnje na področju sodelovanja in usklajevanja, bil pa je 

to res velik doprinos k njihovi pozitivni samopodobi, zaupanju vase, 

kar se je videlo pri njihovem vsakodnevnem delovanju.  

 

ZAKLJUČEK 

Otroci so se preko igre iskanja parov naučili veliko dobrega zase in za 

skupino. Določeni posamezniki so pridobili samozaupanje, ki jih je 

vodilo do individualnih in skupinskih uspehov in uspešnega 

sodelovanja. Preko te igre smo razvijali socialne veščine, utrjevali 

snov na zabaven način in se gibali. Najbolj pomembno pa se mi zdi, 

da so posamezni otroci doživljali manj stresa ob izpostavljanju, 

pridobili so veliko več volje za sodelovanje in začeli so uživati v 

interakcijah z drugimi otroki. Skupaj smo gradili pozitivno 

samopodobo in sodelovanje preko sodelovanja v preprosti igri. 

Menim, da je zelo pomembno, kakšne izkušnje pri sodelovanju v 

vrtcu pridobivajo otroci in se trudim, da so pozitivne. Občutek 

pripadnosti pa je tisti, katerega moramo nujno omogočiti vsakemu 

otroku, saj le tako lahko ustvarimo povezanost med otroki in jim 

omogočimo, da se razvijajo in rastejo s svojimi vrstniki.  Medsebojno 

sodelovanje otrok je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na dinamiko 

v skupini in tudi omogoča kvalitetno izvajanje dejavnosti, tega se je 

potrebno pri delu z otroki ves čas zavedati in to pri delu vzgojiteljice 

ozavestiti. Okolje, v katerem se otrok počuti sprejetega in v katerem 

se lahko izpostavi in sodeluje kot individuum, je spodbudno okolje in 

le takega si želim tudi v prihodnje zagotavljati. Otroci  s sodelovanjem 

intenzivno pridobivajo in si krepijo socialne veščine, ko se prilagajajo, 

usklajujejo in s tem uspešno delujejo. Sem mnenja, da je spodbudno 

okolje za intenziven socialni razvoj v predšolskem obdobju izjemno 

pomembna popotnica otrokom za delovanje v kasnejših obdobjih 

razvoja in uspešno delovanje v šoli in ostalih skupnostih, hkrati pa 

pomembno vpliva na oblikovanje pozitivne samopodobe.   
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Povzetek: Otroška igra predstavlja način učenja in razvoja v 

zgodnjem otroštvu. Preko igre otrok razvija kognitivni, motorični in 

čustveni razvoj. Igra omogoča, da uporablja svojo ustvarjalnost, 

kognitivno in emocialno moč. Osnovna potreba vsakega otroka je 

igra in le-ta vodi v celosten in optimalen razvoj. Skratka igra je zelo 

pomembna in zato je pomembno, da se igramo. V članku je 

predstavljena domišljijsko-simbolna igra Gremo lovit medveda. 

Prevladujoča igra, pri kateri se otrok igra s sovrstniki, je v obdobju od 

drugega do šestega leta starosti, je prav domišljijsko simbolna. Ta 

temelji na domišljijskem svetu in njen cilj je, da se razvija otrokova 

ustvarjalnost, domišljija, notranja motivacija za delo se poveča in mu 

ob tem naredi samo delo bolj privlačno in zabavno. Svet 

pripovedovanj in pravljic je naravni del otrokovega doživljajskega 

sveta, ki pa e prepleta z doživljanjem realnega sveta. Domišljijsko 

simbolna igra predstavlja vrhunec otroške igre in bolj kot vse ostale 

igre ustreza osnovni funkciji, ki jo ima igra v otrokovem življenju. 

Igrajmo se skupaj! 

 

Ključne besede: igra, razvoj, otrok, domišljijsko simbolna igra 

Abstract: Children's play represents a way of learning and 

development in early childhood. Through play, children develop 

cognitive, motor and emotional development. The game allows him 

to use his creativity, cognitive and emotional strength. The basic 

need of every child is play, and only this leads to integral and optimal 

development. In short, the game is very important and therefore it is 

important to play.  The article presents an imaginative symbolic 

game We’re are going on a Bear Hunt. The dominant game, in which 

the child plays with his peers in the period from two to six years of 

age, is imaginatively symbolic. This is based on a fantasy world and 

its goal is to develop the child's creativity, imagination, internal 

motivation for work increases and at the same time make the work 

itself more attractive and fun. The world of stories and fairy tales is a 

natural part of the child's world of experience, which is intertwined 

with the experience of the real world. Imaginative symbolic play 

represents the pinnacle of children's play and, more than all other 

games, corresponds to the basic function that play has in a child's 

life. Let's play together! 

 

Keywords: play, development, child, imaginative symbolic play 
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UVOD 

Osnovna potreba vsakega otroka je igra in ta vodi v celosten in 

optimalen razvoj otroka. V veliki meri učenje otroka poteka prav 

skozi igro. Igra je otrokova spontana, prostovoljna, prijetna in 

ustvarjalna dejavnost, ki sama sebe krepi in nagrajuje. Preko igre se 

otrok uči in spoznava tako sebe kot svet okrog sebe. S pomočjo igre 

se razvijajo različne sposobnosti, vpliva na razvoj mišljenja, na 

pridobivanje znanj in izkušenj, na otrokovo socialno in čustveno 

življenje, prispeva tudi k otrokovemu razvoju govora.  

 

Otroška igra in razvojne stopnje 

Otroška igra predstavlja način otrokovega razvoja in učenja v prvih 

letih življenja in na najbolj naraven način združuje temeljna načela 

predšolske vzgoje. Izvaja se zaradi nje same, je notranje motivirana, 

prijetna za otroka in ima velik vpliv na dojemanje realnosti 

(Kurikulum, 1999). Otroška igra je dejavnost, ki poteka po notranji 

motiviranosti otroka. Brez nje ne bi bilo srečnega otroštva. Otrok ima 

pravico do igre. 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 (Toličič, 1961). Igra v zgodnjem 

otroštvu je gonilna sila, ki spodbuja otrokov razvoj. Preko igre otrok 

razvija motorični, kognitivni, čustveni razvoj in socialne veščine. Igra 

otroku omogoča, da uporablja svojo ustvarjalnost za razvoj domišljije 

in prav tako fizično, kognitivno in emocionalno moč. Preko igre 

poteka učenje interakcij, raziskovanja sveta, premagovanje strahov. 

Skratka igra je pomemben dejavnik pri razvoju možganov. Otroci se 

glede na svojo razvojno stopnjo in starost igrajo različno. V prvih 

dveh letih je bolj prisotna individualna igra. Takrat se otrok igra sam 

in se še ne vključuje v igro z ostalimi otroki. Sledi faza v starosti dveh 

do teh let, ko poteka vzporedna igra. Otroku je všeč, da je v družbi 

sovrstnikov, vendar še ni pripravljen na skupno igro. Otroci te starosti 

se še vedno igrajo vsak zase, ampak se že počasi pojavljajo elementi 

igre posnemanja, kar pa pripelje tudi do tega, da pride obdobje 

jemanja igrač. Po tretjem letu počasi prihajajo do zanimanja za 

sovrstnike in dejansko igro z njimi. Počasi se prične razvijati igra 

sodelovanja, kar pa zahteva socialno in čustveno zrelost, sposobnost 

sklepanja kompromisov in empatijo. Vse to se razvija po četrtem letu 

in traja tudi še ob vstopu v šolo. 

 

Vrste iger 

Igre lahko razdelimo na več načinov. Glede na vsebino umeščamo 

igralne dejavnosti v več skupin. To so funkcijska, konstrukcijska, 

domišljijsko-simbolna, dojemalna, dramska, ustvarjalna igra in igra s 

pravili. Glede na otrokovo socialno udeležbo pa delimo igro na 

samostojno, vzporedno in skupno igro (Ajlec, 2012 in Visenjak, 2015). 

Med prvim in drugim letom pri otroku prevladuje funkcijska igra. Z 

njo otrok razvija svoje sposobnosti s senzoričnim zaznavanjem in 

gibanjem, prevladuje ponavljanje gibov in dejanj. Igra je najprej 

osredotočena na njihovo lastno telo, nato začne vključevati še razne 

predmete in igrače, s katerimi preizkuša in raziskuje 
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senzoromotorične sheme. Primeri funkcijskih iger: posnemanje 

glasov, nalaganje, prenašanje, mečkanje, poslušanje, vstavljanje, 

tipanje, metanje, guganje, presipavanje, tek, bibarije … (Visenjak, 

2015). Okoli drugega leta se prične razvijati konstrukcijska igra, 

katera ostane prisotna skozi celotno predšolsko obdobje. Je 

nadgradnja funkcijske igre, kjer otrok ne več samo opazuje, temveč 

predmete že vključuje v svoje načrtovanje novih konstrukcij. Otrok 

prične s sestavljanjem igrač in povezovanjem v končno shemo. Začne 

se načrtovanje iger, spoznavanje vzorčno posledičnih odnosov, 

ustvarjanjem. Otrok bolje ohranja pozornost in vztrajnost pri 

doseganju zastavljenih ciljev. Z uporabo različnih materialov in 

predmetov si zamišlja in predstavlja cilj. Primeri konstrukcijskih iger: 

sestavljanje kock in gradnikov, oblikovanje plastelina, grajenje 

stolpov (Visenjak, 2015). Med drugim in šestim letom starosti otrok 

se razvije domišljijsko simbolna igra.  Zanjo pa je značilno, da si otrok 

predstavlja ljudi, dogodke, predmete, lastnosti, ki pa dejansko niso 

prisotne in pri tem uporablja simbole. To je igra pretvarjanja, s 

pomočjo katere otrok uporablja in razvija domišljijo s katero 

spreminja pomen svoje vloge, vloge soigralcev in vlogo predmetov. 

Pri simbolni igri se izražajo otrokove izkušnje, stiske in želje, katere 

rešuje preko igre s posnemanjem oseb in živali, s kombinacijo 

dogodkov. Primeri domišljijsko-simbolne igre: Škatla postane avto ali 

letalo, otrok postane starš, stol postane vlak, posnemanje različnih 

poklicev … (Aljec, 2012). Dojemalna igra je skupek dejavnosti, pri 

kateri se zajema opazovanje, branje, poslušanje in posnemanje. Pri 

tej igri se spodbuja socialne odnose in govorno izražanje. Izraža se 

kot otrokovo poimenovanje predmetov, dogodkov, sledenje 

napotkom in podajanje navodil. Prisotna je skozi celotno predšolsko 

obdobje in se povezuje z razvojem domišljijske igre. Primeri 

dojemalne igre: opisovanje slik v knjigah, poslušanje zgodb, gledanje 

predstav … (Visenjak, 2015). Za dramsko igro je značilno igranje vlog. 

Spodbuja otroka h kognitivnim in gibalnim dejavnostim, razvija se 

ustvarjalnost, vpliva na socialni razvoj. Primeri dramske igre: igranje 

dogodkov iz vsakdanjega življenja, dramatizacija, igranje prizorov iz 

pravljic (Aljec, 2012). Ustvarjalna igra je prav tako prisotna skozi 

celotno predšolsko obdobje, vendar je najbolj izrazita okrog četrtega 

leta otrokove starosti. Otrok se preko igre razvija, uporablja različne 

premete in jih vključuje v svoja raziskovanja. Pri ustvarjalni igri je 

vključeno pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje. Primeri 

ustvarjalne igre: oblikovanje gline, plastelina, slanega testa, glasbeno 

ustvarjanje, gibalno ustvarjanje, pripovedovanje … ( Čas in Kranjc, 

2015). Igra s pravili se pojavi okrog tretjega leta otroke starosti, in 

sicer v sodelovanje z zrelejšim partnerjem. Značilno za to igro je, da 

se otrok seznani z vnaprej določenimi pravili, katera sprejme in jih 

med igro tudi upošteva. Pri tem se nauči nadzorovati svoje vedenje, 

dejanje in prav tako občutke. Igra s pravili spodbuja moralni in 

socialni razvoj otroka, saj se morajo otroci med seboj dogovarjati. 

Primeri iger s pravili: namizne igre, športne igre, rajalne igre … 

(Marentič-Požarnik, 2014). 
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Gremo lovit medveda – primer dobre prakse 

Otroci zelo radi sodelujejo v domišljijsko simbolnih igrah, kjer 

ponavljajo besede in gibe za odraslimi. Igra je povzeta po angleški 

knjigi We're Going on a Bear Hunt, katere avtor je Michael Rosen.  

 

 
Slika 1: Slika naslovnice knjige 

Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/We%27re_Going_on_a_Bear_Hunt 

 

Po tej knjigi je avtor tudi pripravil gibalno igro, ki jo najdemo na 

YouTube kanalu. Vse skupaj sem prevedla v slovenski jezik in malce 

priredila starosti moje skupine (2–3 leti). Naj igro opišem. 

 

Otroke sem povabila, naj se mi pridružijo v krogu. Usedli smo se na 

tla in takrat sem ji povedala, da bomo šli danes v lov na medveda. Že 

tukaj sem vzbudila kar precej zanimanja. Prosila sem jih, če mi pri 

lovu lahko pomagajo. In smo začeli z lovom.  

 

Gremo lovit medveda, gremo lovit medveda! (ploskamo po nogah trikrat in 

enkrat z rokami) 

Za sekundo utihnem in nadaljujem. 

Jaz se ne bojim, o ne ne pa ne. ( s kazalcem in glavo odkimavam) 

O, poglejte...travnik. 

Hmmmmmmm… 

Ne morem nad ne morem pod. 

Aha. Lahko pa ga pretečem! 

Tečem, tečem, tečem, tečem! (z nogami tolčemo po tleh, kot da tečemo). 

Se umirimo in nadaljujemo. 

Gremo lovit medveda, gremo lovit medveda! (ponovno ploskamo) 

Jaz se ne bojim, o ne pa ne. 

O, poglejte…gozd. 

Hmmmmmm… 

Ne morem nad, ne morem pod. 

Aha. Lahko pa ga preplezam! 

Plezam, plezam, plezam, plezam! (z rokami kažem, kako plezam po 

drevesu) 

Se umirimo in nadaljujemo. 

Gremo lovit medveda, gremo lovit medveda! (ploskamo) 

Jaz se ne bojim, o ne pa ne. 

O, poglejte…ribnik! 

Ne morem nad, ne morem pod. 

Aha…lahko pa ga preplavam!  

Plavam, plavam, plavam! (z rokami kažemo, kako plavamo) 

Se umirimo in nadaljujemo. 

Gremo lovit medveda, gremo lovit medveda! (ploskamo) 

Jaz se ne bojim, o ne pa ne. 

https://en.wikipedia.org/wiki/We%27re_Going_on_a_Bear_Hunt
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O, poglejte…votlina! 

A gremo pokukat, kaj je notri? 

O, tema je nič ne vidim…tipam. (zapremo oči in z rokami tipamo okrog sebe) 

Oooooooo, čutim nekaj kosmatega. (otroka pobožamo po laseh)  

in nekaj mehkega! (ga požgečkamo po trebuščku) 

O, neeeeeeeeeeeeeeeeee! 

Saj to je vendar medved! 

Bežimo! 

Vračamo se po isti poti, ampak gibe ponovimo v obratnem vrstnem redu. 

Plavam, plavam, plavam! (kažemo z rokami) 

Plezam, plezam, plezam! (kažemo z rokami) 

Tečem, tečem, tečem! (z nogami tolčemo po tleh) 

Oddahnemo si. 

Uffffff, doma smo. Zdaj nam nič več ne more. 

Gremo pokukat skozi okno. 

Medo, kje si?  

O, glejte, tam je medo! (pokažemo s prstom) 

Čao, medo, čao! (pomahamo) 

 

Z mlajšimi otroki najprej sedimo v krogu, s starejšimi lahko že hodimo 

po prostoru. Lahko dodajmo gibanje. Možnosti je res veliko in vsi 

skupaj se lahko dobro zabavamo. Pri nas se je izkazalo, da jim je igra 

zelo všeč, zato smo jo večkrat ponovili. Prav tako smo igro povezali z 

drugimi dejavnostmi. Narisali smo medveda in ga skupaj pobarvali. 

Naredili smo si vsaj svoj ribnik.  

 

 
Slika 2: Barvanje medveda in ribnik 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Otrok se preko igre pripravlja na izzive, ki ga čakajo skozi življenje. 

Učijo se prvin, ki jih bodo potrebovali pri učenju v šoli, pri delu v službi 

in pri medsebojnih odnosih. Ob igri ne razmišljajo o obveznostih, 

temveč le sledijo svojim željam. Pri igri uživajo ob samem poteku in 

ne razmišljajo o cilju. Pri tem raste njihova samopodoba, zavedanje 

samega sebe in ustvarjalnost. Ne bojmo se igrati z njimi in jim 

poskušajmo ohraniti to iskrico ob zavedanju, kako pomembna je igra 

za njihov razvoj. Velik vpliv na izvedbo domišljijsko simbolne igre ima 

vzgojitelj. Igra sama po sebi ne bo omogočila uspešno izvedene 



 

398 
 

dejavnosti, za to je potreben ustrezno pripravljen vzgojitelj, še 

posebej pri nekoliko mlajših otrocih, kot so v moji skupini. 

Pomembno je, da pri dejavnosti izžarevamo veliko energije, jih 

spodbujamo, improviziramo, če je to potrebno, kajti pri vodenju 

takšne igre se lahko zgodi, da zavijem izven začrtane poti, ampak 

ravno to je čar domišljijsko simbolne igre, lahko nas odpelje 

kamorkoli. Kljub vsemu pa je pomembno, da se vzgojitelj drži 

zastavljenih ciljev in rdeče niti. Takšne dejavnosti bodo v veselje tako 

otrokom kot nam oziroma vsem, ki uživajo pri igri z otroki in se 

razveselijo, ko v otroških očeh vidijo srečo in veselje. Cilji 

domišljijsko-simbolne igre so razvoj domišljije, prepuščanje 

občutkom, razvijanje gibalnih sposobnosti, razvijanje sodelovanja s 

sovrstniki in te cilje v igri Gremo lovit medveda skratka dosežemo, 

tudi pri mlajših otrocih, za kar smo dokaz prav mi.  
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predšolskem obdobju 
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Povzetek: V prispevku pišemo o pomenu proste igre v predšolskem 

obdobju V prvem delu prispevka so podana teoretična izhodišča o igri 

in pomenu te za otroke v predšolskem obdobju. V empiričnem delu 

pa je podana analiza rezultatov, pridobljenih s spletnim anketnim 

vprašalnikom o pomenu proste igre v predšolskem obdobju, ki so ga 

izpolnjevali vzgojitelji in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki 

vzgojiteljev. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako, kje in koliko časa 

dnevno je otrokom v vrtcih omogočena prosta igra in kakšna so 

stališča vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov 

vzgojiteljev glede pomena proste igre in njihovega vključevanja otrok 

vanjo. Analiza zbranih podatkov izkazuje, da je veliki večini (96 %) 

vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov 

vzgojiteljev (v nadaljevanju strokovni delavci) zelo pomembno, da 

otrokom v vrtcu omogočajo prosto igro, ki jo v 88 % otrokom 

omogočajo vsakodnevno in za katero  slaba polovica otrok porabi od 

30 do 45 minut dnevno. V 54 % strokovni delavci otrokom prosto igro 

omogočijo po vodenih dejavnostih, pri čemer ta najpogosteje poteka 

v igralnici vrtca ali na vrtčevskem igrišču, pri njej pa se otroci 

največkrat prosto igrajo s kockami. 

 

Ključne besede: prosta igra, predšolska vzgoja, vloga vzgojitelja, 

igralni material, čas igranja 

 

Abstract: In the article we write about the importance of free play in 

the preschool period. In the first part of the article, the theoretical 

starting points about play and its importance for children in the 

preschool period are given. In the empirical part, an analysis of the 

results obtained with an online questionnaire about the importance 

of free play in the preschool period, which was completed by 

educators and educators of preschool children - assistant educators, 

is provided. The purpose of the research was to find out how, where 

and how much time a day children in kindergartens are allowed free 

play and what are the attitudes of educators and preschool teachers 

- assistant educators regarding the importance of free play and their 

involvement of children in it. The analysis of the collected data shows 

that it is very important for the vast majority (96%) of educators and 

educators of pre-school children - assistant educators (hereinafter 

referred to as professionals) to allow children free play in 

kindergarten, which 88% allow children to play on a daily basis and 

for which half of the children spend 30 to 45 minutes a day. In 54% 

of cases, professionals allow children to play freely through guided 

activities, and this most often takes place in the kindergarten's 

mailto:natasa.satler@gmail.com


 

400 
 

playroom or on the kindergarten's playground, where the children 

most often play freely with blocks. 

 

Keywords: free play, preschool education, the role of the educator, 

play material, play time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

Otroška igra je ena od pomembnih in specifičnih dejavnosti, ki je na 

različne načine vpletena v kurikulum za vrtce, tako v načrtovane 

dejavnosti kot v vsakdanje življenje otrok v vrtcu in doma. Vsi otroci 

potrebujejo igračo ali predmet, ki jim predstavlja igračo, saj igrače 

spodbujajo njihov telesni in miselni razvoj. Otrok se preko igre uči, 

prilagaja, giblje, razvija govor in se čustveno odziva. Otroška igra pa 

je tudi sredstvo, preko katerega se druži z ostalimi otroki ali pa se 

zgolj igra v njihovi bližini. Velikokrat igro določajo in usmerjajo 

odrasli, kar lahko na otroka deluje negativno, saj zavira njegovo 

domišljijo, ustvarjalnost in samostojnost. Taka igra ne kaže otrokove 

osebnosti in otroku ne daje posebnega zadovoljstva. Včasih pa je 

pomoč odraslih koristna, posebej pri otrocih, ki imajo veliko željo po 

igri, vendar si ne znajo pomagati pri iskanju in uporabi sredstev. 

 

Pomen igre in proste igre za razvoj otroka 

V Kurikulumu za vrtce (1999) ima otroška igra pomembno mesto, saj 

je opredeljena v skupini načel predšolske vzgoje v vrtcu, ki jo v širšem 

smislu razumemo kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem 

obdobju. Prav tako kurikulum navaja, da je igra pomembna, ker je to 

dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same. Otroka notranje motivira, mu 

spremeni odnos do realnosti, v njej je lahko otrok svoboden. V igri se 

prepletajo različna področja kurikuluma, kot  npr. spoznavanje 

samega sebe, razvoj in učenje jezika ob pretvarjanju v simbolni igri, 

ko dejavnost kot da bi dobil svojo pomenskost in sporočilnost ravno 
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skozi rabo jezika, pridobivanje različnih izkušenj skozi igro, socialno 

učenje. 

 

Igra je že sama po sebi otroku prijetna dejavnost, ker ustreza njegovi 

podzavestni potrebi po udejstvovanju. Igra precej vpliva na otrokovo 

telesno rast, na razvoj njegove inteligentnosti, na pridobivanje novih 

izkušenj in znanja, med drugimi tudi na njegovo čustveno življenje in 

na njegov razvoj v družbeno bitje. Pri igri otrok uporablja svoje telo 

in čute, razvija pa si mišljenje in razum. Z igro otrok raziskuje in 

odkriva nove stvari. Igra je že od nekdaj bila sestavni del otrokovega 

življenja, čeprav se je način življenja skozi leta spreminjal. Otrokova 

igra je zelo povezana z njegovim delom, saj v igri razvija svoje 

sposobnosti in delovne navade, zato se loteva vedno težjih nalog 

(Toličič, 1973, str. 182; Leach, 2004, str. 184). Otrok se igra zaradi 

zadovoljstva, ki mu ga nudi igra in ne zaradi zunanje prisile. Potek in 

smisel sta v njej sami, zato otroku ni toliko važen končni rezultat kot 

sam proces, uživanje in zadovoljstvo v igri (Horvat in Magajna, 1987). 

 

Poznamo številne razlage  pomena otroške igre, ki izhajajo iz različnih 

psiholoških teorij, vendar se v vseh prepozna skupne značilnosti, ki 

opredeljujejo igro. V vsebini se odražajo: pomembni dogodki in 

odnosi iz otrokovega življenja, igrače oziroma igralni materiali pa 

soodločajo igro. Igra otroka notranje motivira, cilj je lahko igralna 

dejavnost sama, izraznost je lahko zelo velika, ker le-ta njega 

osebnostno močno angažira. Pri igri gre za spontano prepletanje 

različnih področij otrokovega razvoja, od čustvenega, socialnega, 

gibalnega, do spoznavnega. Ena izmed značilnosti je tudi visoka 

stopnja divergentnosti. Pri igri so pomembni še drugi dejavniki, kot 

so čas, prostor in vrsta igralnega materiala (Marjanovič Umek, 2010: 

44). Med številnimi vrstami igre je za otrokov vsestranski razvoj še 

posebej pomembna prosta igra. Čas, ki ga otrok preživi ob prosti igri, 

ima pomembno vlogo pri razvoju samostojnosti, samozaupanja, 

kognitivnih sposobnosti, domišljije in kreativnosti ter obvladovanju 

stresa. Otrok, ki preživi več časa v naravi, ob prosti igri in spontanih 

dejavnostih, ima bolje razvite izvršilne funkcije. Prosta igra je namreč 

za otroke naraven način za učenje. V igri, v kateri odrasli niso prisotni, 

ima otrok večji nadzor in se lažje uveljavlja. V tem primeru se sam 

odloča, sam rešuje probleme, sam ustvarja in spoštuje pravila 

(Sandborn, 2014). Toličič (1981) poudarja, da pride drugačen pogled 

otroka na svet najbolj do izraza ravno v svobodni igri. Otroci se ne 

igrajo z nekim namenom, da bi razvijali svoje sposobnosti, vendar v 

igri dosežejoravno to. Otroci se igrajo, da zadostijo svojo notranjo 

potrebo. Potrebno je poznati vlogo igre v otrokovem razvoju, saj je v 

nasprotnem primeru ne znamo ceniti in jo vidimo kot nepotrebno 

igračkanje. Napaka je, če odrasli igro prehitro nadomestijo z 

delovnimi nalogami ali pa vanjo preveč posegajo, da jo spremenijo v 

učni proces. 

 

Ko ima otrok za prosto igro na voljo dovolj časa, prerase ta v bolj 

kompleksno ter postane bolj kognitivno in socialno zahtevna. 
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Skoznjo otrok raziskuje materiale in odkriva njihove lastnosti, za 

igranje z njimi domiselno uporablja svoje znanje, izraža svoja čustva 

in razkriva notranje občutke, ohranja čustveno ravnovesje, telesno in 

duševno zdravje ter dobro počutje. Med prosto igro otroci razvijejo 

občutek, kdo so in kakšna je njihova vrednost, se drug od drugega 

učijo socialnih veščin in delitve igrač. Z ukvarjanjem s konflikti se 

naučijo reševanja problemov, razvijajo komunikacijske in jezikovne 

spretnosti (Santer, Griffiths in Goodall, 2007). 

 

L. Marjanovič Umek (2001) zagovarja smiselno umeščenost igre v 

kurikulum za vrtce, hkrati pa opozarja na pomembnost vrste ostalih 

dejavnosti, ki so glede na cilje, ki jih zasledujejo, lahko enako ali bolj 

primerne in strokovno upravičene. Avtorica meni, da bi bila 

strokovno nesprejemljiva trditev, da se predšolski otroci lahko vsega 

naučijo skozi igro ter zagovarja različne dejavnosti ter različne 

metode in oblike vzgojnega dela.  

 

Ker je igra po definiciji spontana in svobodna aktivnost, je zelo 

pomembno, da je odrasli ne skušajo pretirano usmerjati z nenehnimi 

navodili in poskusi spreminjanja (popravljanja) otrokove aktivnosti 

(Casper in Thomas, 1999). 

 

 

 

 

Dejavniki, ki vplivajo na igro 

Otroci se med seboj razlikujejo glede na vsebino in način igre, vrsto 

iger in igrač, čas, ki ga preživijo v različnih igrah itd. Na igro pa vplivajo 

naslednji dejavniki: 

− osebnostne značilnosti otroka: npr. živahnost, družabnost, 

vztrajnost, samozaupanje; 

− spol otroka: čeprav je vprašanje, koliko so razlike genetsko 

pogojene in koliko nanje vpliva okolje s kulturnimi stereotipi o 

ženski in moški vlogi, je dejstvo, da se med spoloma že zgodaj 

kažejo različne preference v zvezi z izbiro iger in igrač, ki so 

skladne s stereotipno vlogo moškega in ženske v družini in družbi; 

− trenutno fizično in čustveno stanje otroka, npr. utrujenost, 

bolezen, razigranost, jeza, žalost itd.; 

− trenutna situacija, npr. letni čas, prostor, vrsta in količina igrač, 

možni soigralci, količina prostega časa (zlasti pri šolskih otrocih); 

− ožje okolje: otroke pri igri lahko spodbujajo odrasli, ali pa si otrok 

pomaga z različnimi igralnimi materiali (npr. oblačila za 

preoblačenje, velike škatle …), na njihovo ustvarjalnost pa vlivajo 

tudi vse druge izkušnje, ki jih dobijo v okolju (npr. obisk živalskega 

vrta, letališča; kar je videl v knjigah …); 

− kultura: vpliva na razlike v možnostih in vrsti iger, ki so značilne 

za različna zgodovinsko – kulturna okolja. Psihologi ugotavljajo, 

da otroštvo traja vse dalj časa; v preteklosti je bilo bistveno 

krajše, obseg igre pa skromnejši (Batistič Zorec, 2002). 
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Igra je zabavna. Otroci se v njej veliko naučijo, vendar lahko sčasoma 

postane ponavljajoča se dejavnost. Dogaja se, da se otroci vključujejo 

v ene in iste igralne dejavnosti, prevzemajo ene in iste vloge ter 

enake oblike vedenja. Takrat je vloga odraslega pri oblikovanju, 

razvoju in poteku otrokove igre ključna. Odrasli lahko otroka 

spodbudijo k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igralnih 

dejavnosti. Vključevanje odraslega v igro pa je odvisno od značilnosti 

otrok, njihove aktivnosti in ciljev igralne dejavnosti (Marjanovič 

Umek, Lešnik Musek, 2001). 

 

Cilj raziskave 

Osnovni cilj raziskave je bil ugotoviti, kako, kje in koliko časa dnevno 

je otrokom v vrtcih omogočena prosta igra in kakšna so stališča 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok (v 

nadaljevanju strokovni delavci) glede pomena proste igre otrok in 

njihovega vključevanja vanjo. Pri tem smo izhajali iz naslednjih 

raziskovalnih vprašanj, ki smo jih razdelili v dva vsebinska sklopa. Prvi 

sklop vprašanj se nanaša na preverjanje prepričanj in pojmovanj 

strokovnih delavcev o prosti igri (1–3), drugi sklop pa na pojavnost 

proste igre v vrtcu in vlogo strokovnih delavcev pri tem (4–7): 

1. Kako pomembno se strokovnim delavcem zdi, da otrokom v vrtcu 

omogočijo prosto igro? 

2. Katere so za strokovne delavce značilnosti proste igre? 

3. Kako strokovni delavci v vrtcu pojmujejo prosto igro? 

4. Kako pogosto in kdaj strokovni delavci otrokom v vrtcu 

omogočijo prosto igro? 

5. Koliko časa dnevno v povprečju traja prosta igra otrok in kje 

najpogosteje poteka?  

6. S katerimi igralnimi materiali in igračami se otroci najpogosteje 

igrajo v času proste igre? 

7. Kakšna je vloga strokovnih delavce v času, ko se otroci prosto 

igrajo? 

 

Metoda  

Pri raziskovanju smo uporabili deskriptivno ali opisno metodo 

raziskovanja. 

 

Udeleženci 

V raziskavo z namenskim in priložnostnim vzorcem je bilo vključenih 

163 strokovnih delavcev vrtcev, od tega 71,78 % vzgojiteljev in 28,22 

% vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov vzgojiteljev iz vseh 12 

statističnih regij Republike Slovenije. V raziskavi so sodelovali 

vzgojitelji in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev z 

različno delovno dobo v vrtcu: do 5 let 17,79 % anketirancev, od 5 do 

10 let 20,25 % strokovnih delavcev, od 10 do 15 let 22,70 % 

strokovnih delavcev, od 15 do 20 let 11,04 % strokovnih delavcev, od 

20 do 25 let 9,20 % strokovnih delavcev, od 25 do 30 let 3,68 % 

strokovnih delavcev, od 30 do 35 let 4,29 % strokovnih delavcev, od 
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35 do 40 let 9,20 % strokovnih delavcev in nad 40 let 1,84 % 

strokovnih delavcev.  

 

Opis vprašalnika 

Vprašalnik je sestavljalo 10 vprašanj različnih tipov. Prva 3 vprašanja 

so bila enostransko izbirnega tipa namenjena pridobivanju podatkov 

o strokovnih delavcih glede delovnega mesta, delovne dobe in 

statistične regije zaposlitve. Prepričanja in pojmovanja strokovnih 

delavcev o prosti igri smo preverjali s 3 trditvami, pri čemer so 

strokovni delavci o pomembnosti proste igre otrok v vrtcu morali 

izraziti stopnjo strinjanja na 4-stopenjski lestvici (1 – zelo pomembno, 

2 – pomembno, 3 – manj pomembno, 4 – nepomembno), odgovoriti 

na vprašanje odprtega tipa in izraziti stopnjo strinjanja s 

posameznimi trditvami na 3-stopenjski lestvici (1 – se ne strinjam, 2 

– deloma se strinjam, 3 – strinjam se). Pojavnost proste igre v vrtcu 

in vlogo strokovnih delavcev pri tem smo preverjali s 3 vprašanji 

večstranske izbire in 1 trditvijo, pri čemer so strokovni delavci morali 

izraziti stopnjo strinjanja s posameznimi trditvami na 4-stopenjski 

lestvici (1 – vedno, 2 – pogosto, 3 – redko, 4 – nikoli). 

 

Postopek zbiranja in obdelave podatkov  

Empirični podatki o pomenu proste igre v vrtcu so bili pridobljeni na 

podlagi anonimno izpolnjenih spletnih anketnih vprašalnikov s 

pomočjo spletnega orodja 1KA, v času od 5. 8. 2020 do 17. 8. 2020.  

Podatke, dobljene s vprašalnikom, smo statistično obdelali v 

Microsoft Excelovem programu, rezultate pa predstavili grafično in 

opisno. 

 

Rezultati in razprava 

V nadaljevanju so podani rezultati o pomenu proste igre v 

predšolskem obdobju, ki so razdeljeni v dva sklopa. 

 

Prepričanja in pojmovanja vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih 

otrok – pomočnikov vzgojiteljev (v nadaljevanju strokovni delavci) o 

prosti igri. 

V grafu 1 je razvidno, kako pomembno se strokovnim delavcem zdi, 

da otrokom v vrtcu omogočijo prosto igro. 

 

 
Graf 1: Pomembnost omogočanja proste igre otrokom v vrtcu. 

 

96 % strokovnim delavcem, ki so sodelovali v raziskavi se zdi zelo 

pomembno, da otrokom v vrtcu omogočijo prosto igro in le 4 % se le 

to zdi pomembno. Za nikogar od vključenih v raziskavo se 

omogočanje proste igre otrokom v vrtcu ne zdi manj pomembno ali 
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celo nepomembno, kar pomeni, da se strokovni delavci zavedajo 

pomembnosti proste igre otrok. 

 

V grafu 2 je prikazano katere so za  strokovne delavce v vrtcih 

značilnosti proste igre. 

 

 
Graf 2: Značilnosti proste igre otrok po mnenju strokovnih delavcev. 

 

Velika večina strokovnih delavcev se strinja, da prosta igra spodbuja 

domišljijo otrok (99 %), da otrokom omogoči sprostitev (98 %), da 

vpliva na njihov vsestranski razvoj (95 %), da spodbuja interakcije 

med njimi (98 %), da omogoča njihovo medsebojno sodelovanje (97 

%), da jim omogoča izražanje njihovih pozitivnih in negativnih čustev 

(95 %) in da lahko otroci pri prosti igri sami določajo pravila pri igri 

(86 %). Večina strokovnih delavcev se deloma strinja, da prosta igra 

spodbuja konflikte med otroci, ne strinjajo pa se, da prosta igra 

pomeni, da strokovni delavec določi s čim se bodo otroci igrali in da 

le ta povzroča pojav nasilja med otroci. Rezultati raziskave izkazujejo, 

da strokovni delavci v vrtcu poznajo značilnosti proste igre, kar je zelo 

dobro, saj je prosta igra izredno pomembna za otrokov celostni 

razvoj. Izredno pomembno je tudi, da se strokovni delavci zavedajo, 

da prosta igra ni vnaprej načrtovana dejavnost, za katero bi bilo 

potrebno pripraviti sredstva, ampak le ta izhaja iz otrokove notranje 

motivacije in predstavlja aktivnost otroka, ki jo je izbral sam. Na 

vprašanje kako strokovni delavci pojmujejo prosto igro, so ti 

odgovarjali zelo različno. Njihove odgovore smo kategorizirali v 9 

skupin in so prikazani v tabeli 1. 
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Tabela 1: Kako strokovni delavci pojmujejo prosto igro otrok. 

Pojmovanje proste igre Odstotek (%) 

Je vsaka igra, ki ni vodena. 16,07 

Otroci sami izberejo igrače, načine igre in 

soigralce. 

17,26 

Je igra pri kateri si otroci sami izberejo igrače, 

načine igre, soigralce in da so omejeni le s pravili 

vedenja v igralnici ali na prostem. 

14,29 

Otroci se igrajo sami, strokovni delavci pa se 

vključujejo le pri nezmožnostih reševanja 

konfliktov ali pri nevarni igri. 

18,45 

Otroci se igrajo sami, strokovni delavci pa se 

vključujejo le v določenih primerih, med prosto 

igro otroke opazujejo in spremljajo. 

22,62 

Pripravljeno učno okolje, kjer otroci uporabljajo 

nestrukturiran material in se igrajo igre vlog. 

2,38 

Razvoj delovnih navad, spodbujanje kreativnosti, 

krepitev socialnih veščin. 

4,76 

Je dejavnost v kateri otrok razvija pomembne 

možganske funkcije, se razvija na vseh področjih, 

ob prosti igri se otrok povezuje z naravo, išče 

pomočnike v igri, razvija samostojnost. 

2,98 

Je ustvarjalna, širi otrokov socialni krog, je 

čuječa, strokovni delavci ob prosti igri spoznavajo 

interese, nadarjenost in sposobnost otrok. 

1,19 

 

Odgovori strokovnih delavcev izkazujejo, da jih največ, to je 22,62 % 

prosto igro pojmuje kot igro, kjer se otroci igrajo sami, strokovni 

delavci pa se vključujejo le v določenih primerih, med prosto igro 

otroke opazujejo in spremljajo, temu z 18,45 % sledi pojmovanje, da 

je prosta igra, vsaka igra, kjer se otroci se igrajo sami, strokovni 

delavci pa se vključujejo le pri nezmožnostih reševanja konfliktov ali 

pri nevarni igri. 17,26 strokovnih delavcev meni, da je prosta igra 

tista, kjer si otroci sami izberejo igrače, načine igre in soigralce, 16,07 

% jih meni, da je prosta igra vsaka igra, ki ni vodena. Strokovni delavci 

v vrtcih so tisti, ki lahko največ pripomorejo h kakovostni otroški igri 

in s tem spodbudijo otrokov razvoj in pozitivno samopodobo, vendar 

morajo za to imeti ustrezna znanja o prosti igri otrok, o njeni vlogi in 

pomenu za razvoj otrok ter njihovi vlogi. Glede na rezultate naše 

raziskave, menimo, da strokovni delavci v vrtcih nimajo dovolj znanja 

o različnih vidikih proste igre. Prav iz tega vidika bi bilo nujno 

potrebno za strokovne delavce vrtec več ozaveščanja o nujnosti in 

pomembnosti proste igre v vrtcu in s tem povezanega nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev na tem področju. 

 

Pojavnost proste igre v vrtcu in vloga strokovnih delavcev 

V grafu 3 je razvidno, kako pogosto največkrat strokovni delavci v 

vrtcu otrokom omogočijo prosto igro. 

 

 

Graf 3: Pogostost omogočanja proste igre otrokom. 
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Iz grafa 3 lahko razberemo, da 88 % strokovnih delavcev otrokom v 

vrtcu omogoča prosto igro vsakodnevno, 4 % 4-krat na teden, 5 % 3-

krat na teden, 2 % 2-krat na teden in 1 % le 1-krat na teden. V 

otrokovo največjo korist je seveda, da se otrokom v vrtcu 

vsakodnevno omogoča prosta igra, kar je po poročanju strokovnih 

delavcev tudi prevladujoča praksa. 

 

V grafu 4 je razvidno, kdaj strokovni delavci otrokom v vrtcu 

največkrat omogočijo prosto igro. 

 

 
Graf 4: Opredelitev časa, ko strokovni delavci otrokom v vrtcu največkrat 

omogočijo prosto igro. 

 

54 % strokovnih delavcev otrokom v vrtcu vsakodnevno omogoča 

prosto po vodenih dejavnostih, 18 % po zajtrku, 12 % pred zajtrkom, 

9 % po počitku, 5 % pred kosilom in 2 % po kosilu.  

 

Pri opredelitvi časa omogočanja proste igre otrokom je potrebno 

izpostaviti, da je le-to potrebno otrokom omogočiti takrat, ko so vsi 

otroci, ki so tisti dan v vrtcu, le te deležni. Nekateri otroci namreč v 

vrtec prihajajo tik pred zajtrkom ali domov odhajajo pred ali po kosilu 

in v takih primerih proste igre v vrtcu niso deležni. V grafu 5 je 

razvidno, koliko časa v povprečju traja prosta igra, ki jo strokovni 

delavci v vrtcu omogočijo otrokom. 

 

 
 

Graf 5: Povprečno trajanje proste igre otrok, ki jo v vrtcu otrokom omogočijo 

strokovni delavci. 

 

Iz grafa 5 lahko razberemo, da 42 % strokovnih delavcev otrokom v 

vrtcu omogoča prosto igro, ki traja 30–45 minut, 35 % več kot 45 

minut in 23 % 15 do 30 minut.  Pomembno se nam zdi, da vsi 

strokovni delavci otrokom v vrtcu dopuščajo prosto igro, ki je daljša 

od 15 minut. Zelo težko lahko rečemo, koliko časa otrok potrebuje za 

prosto igro, saj je to odvisno od otrokove starosti, vsebine, 

soigralcev, materiala in interesa (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 

2001). Griffing (1983, v Mrjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001) pravi, 
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da je priporočljiv časovni okvir proste igre otrok med 30 in 50 

minutami. Podatki o dolžini proste igre, ki jo strokovni delavci 

vključeni v raziskavo, omoočajo otrokom v vrtcu so spodbudni, saj 

otrok prav v času proste igre razvija svoje funkcije, medsebojno 

sodelovanje z vrtsniki in se uči reševanja konfliktov. Nadalje nas je 

zanimalo tudi, kje najpogosteje poteka prosta igra, ki jo strokovni 

delavci v vrtcu omogočijo otrokom. 

 

 
Graf 6: Najpogostejši prostor, ki jo za prosto igro izberejo strokovni delavci v 

vrtcu. 

 

Podatki izkazujejo, da prosta igra otrok pogosto poteka v igralnici in 

na igrišču vrtca. V 12 % pa prosta igra pogosto poteka tako na 

travniku kot tudi v gozdu. Prosta igra v večini primerov redkeje 

poteka v drugih prostorih vrtca in v parku. Pod drugo so strokovni 

delavci zapisali še: na obali, na terasi vrtca, na igriščih okoli vrtca, v 

atriju vrtca in pozimi na snegu. Menimo, da je izbira prostora, ki ga 

strokovni delavci v vrtcu izberejo za prosto igro odvisen tudi od okolja 

v katerem se vrtec nahaja in ali imajo strokovni delavci posledično 

sploh možnost, da omogočijo prosto igro izven notranjih in zunanjih 

prostorov vrtca. Spodbudno je, da velik del proste igre poteka v 

naravnem okolju, ki otrokom omogoča učenja preko igre z vsemi 

čutili. V grafu 7 je razvidno, s katerimi igralnimi materiali in igračami 

se otroci najpogosteje igrajo v času proste igre. 

 

 
Graf 7: Igralni materiali in igrače, s katerimi se otroci v času proste igre 

najpogosteje igrajo. 

 

Iz grafa 7 lahko razberemo, da se 42 % otrok v času proste igre 

najpogosteje igra s kockami, 19 % z naravnimi materiali, 5 % brez 

igrač, 4 % z materialom za ustvarjanje in risanje in 1% z družabnimi 

igrami ter 29 % z drugimi igralnimi materiali in igračami, kot so npr. 

vse igrače v igralnici, različni kotički in ljubkovalne igrače, igre vlog, 

ne strukturiran material, ki ni samo naraven material, kombinacija 

igrač, več materialov hkrati, igrače od doma … 
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Pomembno je, da so vzgojiteljice dosledne pri spreminjanju vrsti in 

številu igrač, saj lahko pride do prepogostega ponavljanja igralnih 

situacij z istimi igračami (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). 

V grafu 8 je razvidno, kakšna je vloga strokovnega delavca v času, ko 

otrokom v vrtcu omogočijo prosto igro. 

 

 
Graf 8: Vloga strokovnih delavcev v času, ko otrokom v vrtcu omogočijo prosto 

igro. 

 

Iz grafa 8 lahko razberemo, da 57 % strokovnih delavcev v času proste 

igre otrok pogosto opazuje otroke in njihovo igro in da se v večina 

njih (65 %) le redko vključujejo v prosto igro otrok. 35 % strokovnih 

delavcev v času proste igre otrok nikoli ne ureja dokumentacije, 52 % 

jih to počne redko, 13 % pogosto in 1 % vedno, kar pa je malo 

zaskrbljujoč podatek, saj tako ne morejo takoj opaziti, kdaj je pri 

prosti igri potrebna njihova intervencija, kakor tudi ne morejo 

spoznati kakšne so interakcije med otroki v skupini v času proste igre 

in kako le ta poteka. Le 20 % strokovnih delavcev otrokom nikoli ne 

pripravi igralnih materialov in igrač. 54 % strokovnih delavcev redko, 

22 % pogosto in 3 % vedno, kar pa pomeni, da to ni več prosta igra, 

ampak usmerjena. 

 

ZAKLJUČEK 

Pogosto smo odrasli prepričani, da morajo biti dejavnosti za otroke 

vodene, če želimo z njimi doseči, da se otroci česa naučijo, ob tem pa 

pogosto pozabljamo na poglavitno otrokovo dejavnost – igro. 

Zaključimo lahko, da je igra nujno potrebna za duševni in telesni 

razvoj. Ker je to spontana dejavnost, ki jo otrok izvaja zaradi svojega 

zadovoljstva, predstavlja zelo pomemben del otrokovega življenja, 

saj se prek nje nauči spoznavati sebe in svet, ki ga obdaja. S pomočjo 

igre otroci poskušajo razumeti, posnemati in se prilagajati drugim. Pri 

tem uporabljajo igrače, ki poosebljajo ideje, ljudi, živali in stvari ali pa 

se prosto igrajo brez igrač, zato je prav, da otrokom pustimo, da se 

igrajo na svoj način, da jih pri tem spodbujamo in da se vključimo v 

prosto igro le takrat, ko otroci potrebujejo pomoč. Strokovni delavci 

bi otrokom v vrtcu morali dati dovolj časa za prosto igro predvsem v 

naravnih okoljih. Prosta igra namreč ne sme biti manjvredna, pač pa 

vsaj enakovredna načrtovanim in vodenim dejavnostim. Prav iz tega 

vidika bi bilo nujno potrebno za stroovne delavce vrtec več 

ozaveščanja o nujnosti in pomembnosti proste igre v vrtcu in s tem 
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povezanega nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev.  
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Povzetek: V šolskem letu 2020/21 se je naša šola vključila v projekt 

Trajnostna mobilnost. Za projektom stoji Ministrstvo za 

infrastrukturo Republike Slovenije ob podpori Evropske unije. 

Namen projekta je ozavestiti učence in njihove starše o pomenu 

hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem 

življenju. Cilj projekta je vplivati na spreminjanje potovalnih navad 

prebivalcev Slovenije. S spreminjanjem potovalnih navad učencev v 

smeri trajnostne mobilnosti se bo zmanjšal motorni promet v okolici 

šol, spodbujalo se bo gibanje otrok in krepilo njihovo zdravje.  

 

Ključne besede: trajnostna mobilnost, gibanje otrok, krepitev zdravja 

 

Abstract: During the school year 2020/21, our school joined the 

project Sustainable mobility. The Ministry of Infrastructure of 

Republic Slovenia stands behind the project with support of 

European Union. Purpose of the project is make the students and 

their parents aware about the importance of walking, cycling and 

using public transport in everyday life. The goal of the project is to 

influence changing travel habits of the inhabitants of Slovenia. By 

changing students’ travel habits in the direction of sustainable 

mobility, motor traffic in the vicinity of schools will be reduced, 

children’s movement will be encouraged and their healt will be 

strengthened.  

 

Keywords: sustainable mobility, movement of children, 

strengthening healt 
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UVOD 

Potovanje je del človeške izkušnje. Motivacija ljudi za potovanja je 

bila različna. Ne glede na njihovo motivacijo je bilo potovanje v 

preteklosti neprijetno, nevarno in izjemno zamudno. Dve razliki sta 

med potovanjem nekoč in danes. V sodobnem času je prišlo do 

izjemne rasti v mobilnosti (v smislu opravljenih potovanj in 

prevožene razdalje). V svetovnem merilu predvidevajo, da se bo ta 

trend, zlasti povečanega cestnega tovornega in zračnega prometa 

verjetno povečeval ( Holden, Gilpin in Banister, 2019). Otroci so 

prihodnost in njihova izobrazba in občutki, da so del skupnosti igrajo 

temeljno vlogo pri oblikovanju katere koli prihodnje družbe. V 

projekt Trajnostna mobilnost v osnovni šoli sem se z učenci 3. razreda 

vključila v šolskem letu 2020/21. V učnem načrtu spoznavanja okolja 

je v sklopu prometa zapisanih veliko standardov znanja: učenci 

poznajo vlogo prometnih sredstev, opišejo vzroke za potovanja, 

razumejo vpliv prometa na okolje, poznajo dejavnike varnosti v 

prometu in se po njih ravnajo, poznajo pravila za pešce in obnašanje 

kolesarjev v prometu.  Projekt Trajnostna mobilnost je na zanimiv in 

zabaven način pripomogel k osvajanju teh ciljev. V sklopu projekta 

smo izvajali aktivnost »Gremo peš s kokoško Rozi«.  Šola je za izvedbo 

aktivnosti dobila: razredni plakat, dnevnik aktivnosti s kokoško Rozi, 

karte, priročnik za učitelje, zloženke za starše. 

 

 

 

Promet in mobilnost  

Za vsako skupnost so promet, dostopnost in mobilnost ključni. Od 

vseh je odvisno učinkovito premikanje ljudi in dobrin, s tem pa tudi 

kakovost življenja celotne skupnosti. Kljub temu da je kakovostno 

urejen promet eden od osnovnih elementov kakovosti bivanja, se 

sodobna družba sooča s pomembno razvojno dilemo. Po eni strani 

želimo zagotoviti visoko raven dostopnosti in mobilnosti, po drugi 

strani pa se želimo izogniti njunim negativnim učinkom. Ljudje se 

zadnja desetletja vse bolj zavedamo negativnih vplivov prometa na 

okolje, zdravje in kakovost bivanja nasploh in smo zaradi tega 

zaskrbljeni. Promet nam torej po eni strani služi, po drugi pa škoduje 

(Otrin, Benčina, Živčič, Planinc in Plevnik, 2013, str. 8). 

 

Trajnostna mobilnost 

Čeprav mnogi mislijo, da gre za isti pomen, pa je treba ločiti tudi med 

trajnostno mobilnostjo in trajnostnim prometom. Promet je sredstvo 

za doseganje mobilnosti, mobilnost pa je lastnost neke družbe. Lahko 

je trajnostna, lahko je energetsko potratna, lahko je majhna, lahko je 

velika. Prometno povpraševanje predstavlja dejanske prometne 

potrebe neke družbe v danem prostoru in času ter je posledica 

mnogih dejavnikov. Nanj vplivata gospodarski in politični razvoj 

družbe. Prav tako nanj vplivajo mobilnostne oz. potovalne navade 

ljudi, hierarhija družbenih vrednot, prostorski ustroj družbe in prakse 

prostorskega načrtovanja. Za prometno ponudbo velja, da je lahko 

zelo raznolika. Lahko je usmerjena v trajnostno mobilnost, lahko pa 
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služi konvencionalnemu pogledu na promet. Trajnostni promet je 

promet s potovalnimi načini, ki imajo majhen negativen vpliv na 

okolje, kot so hoja, kolesarjenje, javni potniški promet, odgovorna 

uporaba avtomobila, okolju prijazna vozila. Trajnostni promet 

zagotavlja trajnostno mobilnost. Trajnostna mobilnost pa nam 

zagotavlja premikanje na trajnostni način, kar vključuje hojo, 

kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in podobno. 

Pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, 

pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa 

in porabe energije ter spodbujanje trajnostnih potovalnih načinov. 

Promet ni prinesel le napredka, pač pa tudi negativne stranske 

učinke, ki jih označujemo kot obremenjevanje okolja. Promet 

obremenjuje okolje na več načinov. Gradnja moderne prometne 

infrastrukture pomeni degradacijo prostora, kjer pride do trajnega 

uničenja ali odstranitve prsti. Naslednji negativni učinek je vpliv na 

ozračje zaradi izpustov izpušnih plinov in delcev, ki nastanejo ob 

izgorevanju goriv v motorjih. Dokler je bilo prometa malo, so bili tudi 

skupni izpusti nepomembni, ko pa se je število prometnih sredstev 

na Zemlji močno povečalo, je promet postal pomemben dejavnik 

onesnaževanja okolja.                 

 

Ključ k doseganju večje trajnosti ni vedno v novi in zapleteni 

tehnologiji: določen del rešitev poznamo že vrsto let in niso nič 

novega. Med starejše načine trajnostne mobilnosti sodi na primer 

javni potniški promet (Resnik Planinc, Ogrin, Ilc Klun, 2015, str. 10–

15). 

 

Trajnostna mobilnost v vzgojno-izobraževalnem procesu 

V zadnjih desetletjih zanimanje za okolje krizo narašča in koncept 

trajnosti je postal temeljni cilj okoljske vzgoje kar spodbuja 

povečanje zanimanja za spreminjanje posameznikovega vedenja. 

Ena od temeljnih potreb današnje družbe je vzpostavitev 

izobraževalnih dejavnosti, usmerjenih v trajnostno izobraževanje kot 

orodje za boljše zagotavljanje prihodnosti za prihodnje generacije 

(Sipone, Abell-Garcia, Barreda in Rojo, 2019). Predmet spoznavanje 

okolja je del predmetnika 1., 2. in 3. razreda, kjer se znanje v okviru 

enakih sklopov nadgrajuje. Specifičnih dejavnosti, ki se neposredno 

navezujejo na izobraževanje o trajnostni mobilnosti, je malo in so 

podane zgolj v operativnem programu za tretji razred, in sicer v 

sklopu »Pogledam naokrog«. V operativnih programih je navedenih 

kar nekaj ciljev in dejavnosti, znotraj katerih bi lahko obravnavali tudi 

vsebine, ki se navezujejo na trajnostno mobilnost. V tretjem razredu 

je sedem učnih ciljev: učenci vedo, da ljudje proizvajajo dobrine, ki 

so potrebne za življenje; vedo, da ob proizvodnji nastajajo tudi 

odpadki; zavedajo se potrebnosti in pomembnosti skrbi za okolje; 

spoznavajo nekatere pasti porabništva; spoznavajo, kako ljudje 

vplivajo na naravo ter kako lahko prispevajo k varovanju in 

ohranjanju naravnega okolja; spoznavajo najpomembnejše okoljske 

probleme in načine reševanja nekaterih okoljskih problemov; znajo 
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opisati ustrezna ravnanja z odpadki ter kako varovati in vzdrževati 

okolje; poznajo glavne onesnaževalce in posledice onesnaženja vode, 

zrak, tal ter vedo, da ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju 

nastajajo odpadki (Učni načrt. Program osnovna šola. Spoznavanje 

okolja, 2011, str. 7–17). Učenci naj spoznajo, da ljudje s svojim 

vsakodnevnim delovanjem in odločitvami vplivamo na naravno in 

družbeno okolje. Močnejše zavedanje naše povezanosti z okoljem in 

poznavanje učinkov našega ravnanja na okolje je bistveno za 

prihodnost učencev, za prihodnost družbe. Vrednotenje 

vsakodnevnih ravnanj in odločitev ljudi v šoli, v domačem kraju, v 

domači občini in drugod naj vključuje tudi vrednotenje z vidika 

trajnostnega razvoja in trajnostne mobilnosti (Resnik Planinc, Ogrin, 

Ilc Klun, 2015, str. 33). 

 

Trajnostna mobilnost otrok in mladostnikov 

Mladi so dejansko ena izmed najbolj mobilnih skupin prebivalstva, saj 

se poleg vsakodnevnih poti v šolo in domov sami ali v spremstvu 

svojih staršev vsako popoldne odpravljajo na različne dejavnosti, 

krožke ali pa preprosto na obisk k prijatelju. Dejstvo je, da ljudje svoje 

navade, ki smo jih prevzeli v otroštvu, prenašamo v odraslo dobo. 

Tako je tudi s prenašanjem vzorcev mobilnostnih navad. Če se otrok 

že v svojem najzgodnejšem obdobju odraščanja nauči, da je za 

premagovanje tudi kratkih razdalj avtomobil najprimernejše in 

najustreznejše sredstvo, potem bo ta vzorec prenesel tudi v odraslo 

dobo in bo avtomobil videl kot nekaj popolnoma samoumevnega pri 

premagovanju razdalj. Veliko mednarodnih študij je potrdilo dejstvo, 

da so v zadnjem desetletju otroci in mladostniki veliko bolj fizično 

neaktivni, kot so bili mladi pred desetletji. Veliko manj se namreč 

ukvarjajo s športnimi aktivnostmi, kamor nedvomno sodita tudi 

pešačenje in kolesarjenje kot dve izmed oblik trajnostne mobilnosti. 

Posledice športne neaktivnosti pa se vsekakor kažejo tudi v različnih 

kroničnih boleznih v odrasli dobi. Raziskave kažejo, da lahko že blage 

fizično aktivne oblike prihoda v šolo, kot sta pešačenje in 

kolesarjenje, bistveno pripomorejo k zdravju mladih, poleg tega se 

mladim s tem poveča koncentracija in zmanjša stres, kar vsekakor 

prispeva k boljšemu psiho-fizičnemu zdravju posameznika. Če bodo 

otroci svoje starše vsakodnevno videvali, kako za pot v službo ali na 

popoldanske opravke uporabljajo sredstva javnega potniškega 

prometa oz. kako za premagovanje kratkih razdalj uporabljajo kolo 

ali pešačijo, bodo te vzorce in navade prevzeli tudi sami.  In obratno. 

Pomembno je, da v smeri trajnostne mobilnosti ne poučujemo zgolj 

in izključno mladih, ampak da v ta proces vključimo tudi odrasle in 

starejše.  Ti namreč igrajo pomembno vlogo pri vzgoji svojih otrok in 

s tem pri prenosu mobilnostnih navad  (Resnik Planinc, Ogrin, Ilc 

Klun, 2015, str. 47–49). 

 

Aktivnosti z učenci 

Učence 3. a razreda, katerega razredničarka sem bila, sem pri pouku 

seznanila s projektom Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih 

šolah. Učence sem izzvala, naj sami naštejejo, na kakšne načine lahko 
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pridemo v šolo. Našteli so avto, kombi, avtobus, kolo, skiro, rolerji ali 

peš. Nato smo se pogovorili, kateri od naštetih načinov je dober za 

naše zdravje, na kakšen način nam lahko koristi in kateri od naštetih 

načinov koristi ohranjanju okolja ter zakaj. Sledila je razprava, v kateri 

smo bili vsi mnenja, da je zdravje ena najpomembnejših vrednot v 

življenju ter kako pomembno je, da se zavedamo pomena hoje, 

kolesarjenja. Zagotovo pa lahko starši s svojim zgledom in načinom 

oz. stilom kažejo zdrav način življenja svojim otrokom.  

 

Motivacija učencev za prihode in odhode v šolo 

Učenci so prejeli zloženko, ki je služila večji motiviranosti izvajanja 

aktivnosti. V tednu pred izvajanjem tedna mobilnosti sem beležila, 

kako so učenci prihajali v šolo. Ubesedili so, kateri način je zdrav za 

telo in prijazen okolju. Podrobno smo pregledali dnevnike ter jih 

sproti izpolnjevali. Na roditeljskem sestanku sem starše seznanila s 

projektom ter jih spodbudila, da tudi sami sodelujejo v tednu 

aktivnosti »Gremo peš s kokoško Rozi«. Nekateri otroci so že pred 

izvajanjem projekta sledili načelom zdravega življenja in so v šolo 

prihajali peš ali s skirojem. Ostali pa, ki so jih prej vozili starši, sedaj 

pa so začeli hoditi peš, so navajali, da jim je tak način prinesel kup 

pozitivnosti. Zanimiv jim je bil tudi kombiniran način prihoda v šolo 

(avto-peš). Kombiniran način prihoda v šolo smo omogočili učencem 

vozačem, saj so jih starši odložili na dogovorjenem mestu in so del 

poti do šole opravili peš po varni poti. Število prihodov na trajnostni 

način se je v tednu izvajanja aktivnosti »Gremo peš s kokoško Rozi« 

zelo povečalo, kar je razveselilo tako učence kot učitelje. 

   

Teden aktivnosti »Gremo peš s kokoško Rozi« 

V tednu aktivnosti »Gremo peš s kokoško Rozi«  (19. 4.–23. 4. 2021) 

sem v razredu izobesila plakat, na katerem smo skupaj z učenci 

dnevno vodili stanje prihodov otrok v šolo.  Učenci so se trudili, da bi 

vsak dan prišli v šolo peš, s skirojem ali šolskim avtobusom. Želeli so 

priti tudi s kolesom, a to ni bilo mogoče, saj niso opravili še 

kolesarskega izpita. Učenci so pridobili karte kokoške Rozi glede na 

njihov način prihoda v šolo. Dobili so kuverte, v katerih so dnevno 

shranjevali svoje karte, da jih ne bi izgubili. Kot razredničarka sem 

spodbujala učence, da se odločijo za zdrav način prihoda v šolo. 

Podatke prihodov v šolo smo vsakodnevno beležili na plakat. 

 

 
Slika 1: Beleženje prihodov v šolo 

Vir: Lasten 
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Dodatne vsebine vezane na trajno mobilnost 

Med šolskim letom smo izvedli kar nekaj dejavnosti povezanih s 

prometom, gibanjem in trajnostno mobilnost. Pri uri likovne 

umetnosti so učenci slikali, na kakšen način mobilno prihajajo v šolo. 

Narisali so sebe, kako prihajajo peš, s skirojem, kolesom ali kombijem 

v šolo.  Pri urah slovenščine so se učenci preizkusili v pisanju pesmi o 

prometu. Delali so v parih ali trojkah, kar jim je bilo zelo všeč. Zabavali 

so se tudi pri iskanju rim. Izvedli smo planinski pohod k slapu Beriju. 

Med odmori ali v podaljšanem bivanju so se učenci igrali družabne 

igre s kartami »Gremo peš s kokoško Rozi«. Pri urah spoznavanja 

okolja so učenci spoznavali, risali, barvali in predstavljali prometne 

znake za nevarnost, za prepovedi in omejitve ter znake za obvestila 

za pešce in kolesarje. Spoznali so vrste prometa in pravila obnašanja 

v prometu. Izdelali so miselni vzorec o vrsta prometa in prometnih 

sredstvih. Pri urah glasbene umetnosti smo peli in plesali ob pesmi 

Semafor.  

 

 

 
Slika 2: Likovno ustvarjanje 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 3: Literarno ustvarjanje 

Vir: Lasten 
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Slika 4: Športni dan – planinski pohod          

Vir: Lasten            

                                                                                           

 
Slika 5: Igre s kartami 

Vir: Lasten 

 

Učenci so v času projekta pridobili nova znanja. V obdobju izvajanja 

aktivnosti je bil poudarek na izkustvenem učenju. V tednu od 19. 4. – 

23. 4. 2021 so učenci izvajali različne dejavnosti: izpolnjevali so 

dnevnik prihodov v šolo na trajnostni način, ogledali so si poučne 

filmčke in risanke na tematiko trajnostne mobilnosti in prometa, v 

šolski okolici so iskali in poimenovali prometne znake. Ogledali so si 

še nevarnejše odseke šolske poti ter ponovili, kako in kje se prečka 

cesto. Razred se je v tednu, ko se je izvajala trajnostna mobilnost še 

bolj povezal in spodbujal k mobilnosti. Zadnji dan smo vsi v razredu 

mobilnostno prišli v šolo, kar je vse zelo navdušilo. Menim, da je 

projekt prinesel doprinos pri oblikovanju pozitivnega odnosa do 

trajnostne mobilnosti in trajnostnega razvoja.  

 

Izvedba anket in njihovi rezultati 

V okviru aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi so bile na šoli izvedene 

tri ankete. S prvo anketo, izvedeno pred pričetkom izvajanja 

aktivnosti, smo želeli pridobiti podatke o potovalnih navadah 

učencev. Zanimalo nas je, kako in s kom učenci prihajajo v šolo in 

kako bi želeli prihajati ter kako ocenjujejo varnost pešpoti. Z drugo 

anketo izvedeno v času izvajanja aktivnosti (april), smo pridobili 

podatke o tem, kako so učenci prihajali v šolo v času izvajanja 

aktivnosti, v kolikšni meri je na prihode vplivalo vreme ali so zaradi 

igre spremenili svoje potovalne navade. Tretjo anketo smo izvedli po 

koncu izvajanja aktivnosti, v začetku meseca junija. Z njo smo želeli 

izvedeti, ali so učenci trajno spremenili način prihoda v šolo. V 3.a 

razredu, katerega razredničarka sem bila, je bilo 21 učencev.  Prvo 

anketo smo izvedli pred izvajanjem aktivnosti. Večina učencev 3.a 

razreda je menila, da je šola dovolj blizu, da bi prišli v šolo peš. Večina 
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učencev je  kljub temu, da so v 3. razredu, prihajala v šolo v 

spremstvu staršev, starih staršev ali starejših bratov ali sester. Večina 

učencev je prihajala  v šolo peš, torej na trajnostni način. Nekaj 

posameznikov je v šolo prihajalo na netrajnostni način, saj jim je to 

ustrezalo. Večina učencev je bila mnenja, da je naša pešpot do šole 

varna.  

a.) Oceni, ali meniš, da je šola dovolj blizu tvojega doma, da prideš 

do nje peš? 

 Število učencev 

Da 8 

Ne 6 

Delno 6 

Ne vem 1 

Skupaj 21 

 

b.) S kom prihajaš v šolo? 

 Število 

učencev 

Sam oz. skupaj z vrstniki 8 

V spremstvu staršev oz drugih odraslih  9 

Organiziran prevoz s strani šole 4 

Skupaj 21 

c.) Kako običajno prihajaš v šolo? 

 Število učencev 

Peš, skiro, rolerji, kotalke 8 

Kolo 0 

Šolski avtobus, kombi 4 

avtomobil 5 

drugo 4 

Skupaj 21 

 

č.) Kako si želiš prihajati v šolo? 

 Število učencev 

Peš, skiro, rolerji, kotalke 8 

Kolo 5 

Šolski avtobus, kombi 3 

avtomobil 5 

Skupaj 21 

 

d.) Ocena varnosti pešpoti v šolo.  

 Število učencev 

Celotna pot je nevarna 0 

Nevarni odseki so na večjem delu poti 1 

Na poti je več nevarnih točk 4 

Večji del poti je varen 14 

Pot je v celoti varna 2 

Skupaj 21 

Druga anketa je bila izvedena v tednu izvajanja aktivnosti Gremo peš 

s kokoško Rozi. V tem tednu smo še posebej motivirali učence in 

njihove starši za trajnostni prihod v šolo.  
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V tednu izvajanja aktivnosti je največ učencev prihajalo v šolo peš ali 

s skirojem. Tisti učenci, ki so imeli možnosti koriščenja šolskega 

kombija, so se ga v tednu izvajanja redno posluževali. Do konca tedna 

se je zmanjšal delež tistih učencev, ki so v šolo prihajali z avtomobili. 

Nekaj posameznikov se je posluževalo kombiniranega načina. Del 

poti so se pripeljali z avtomobilom, del pa opravili peš. Le en učenec 

se ni odločil za trajnostni prihod v šolo (razen zadnji dan). Kot razlog 

je navedel oddaljenost od šole, saj je živel v drugem šolskem okolišu 

in je imel slabe prometne povezave. Tisti, ki v šolo niso vsakodnevno 

prihajali na trajnostni način, so kot razloge navedli: pomanjkanje 

časa, predolga ali prenevarna pot ter slabo vreme. Vsi učenci so bili 

zadovoljni z aktivnostjo in bi si jo želeli še ponoviti. Najbolj so bili 

navdušeni nad zbiranjem kart kokoške Rozi. V tednu izvajanja 

aktivnosti so se med seboj še bolj povezali in se spodbujali pri 

nalogah.  

 

a.) Kako si prihajal v šolo, v času izvajanja aktivnosti? 

 Število učencev 

Peš, skiro, rolerji, kotalke 10 

Kolo 0 

Šolski avtobus 5 

Avtomobil 1 

Drugo 5 

Skupaj 21 

 

b.) Ali si zaradi aktivnosti v šolo prihajal na drugačen način kot 

običajno? 

 Število učencev 

Da 6 

Ne 8 

Delno 7 

Ne vem 0 

Skupaj 21 

 

c.) Kaj je bil glavni razlog, da v šolo, nisi prihajal na trajnostni način? 

 Število učencev 

Pomanjkanje časa 8 

Pot je prenevarna 3 

Pot je predolga 6 

Nepraktično 1 

Slabo vreme 3 

Skupaj 21 

 

č. ) Ali ti je bila aktivnost Gremo peš s kokoško Rozi všeč? 

 Število učencev 

Da 16 

Ne 1 

Delno 4 

Ne vem 0 

Skupaj 21 
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Tretja anketa izvedena po koncu aktivnosti, je pokazala, da večina 

učencev ni bistveno spremenila svojih potovalnih navad, saj so že 

pred aktivnostjo v šolo prihajali na trajnostni način. Velik delež 

učencev, ki so spremenili svoje potovalne navade gre prepisati 

dejstvu, da je bila aktivnost Gremo peš s kokoško Rozi med učenci 

zelo dobro sprejeta. Pričakovano se je po koncu aktivnosti ponovno 

povečal delež prihodov z avtom, vendar je bil nižji kot pred začetkom 

aktivnosti. 

 

ZAKLJUČEK 

Koordinatorica naše šole je zelo dobro opravila svoje delo, od samega 

seznanjanja s projektom, motiviranja k sodelovanju, pa vse do 

predstavitve nalog in pomoči ob morebitnih nejasnostih. Navodila so 

bila jasna. Zastavljene naloge so bile za otroke privlačne, igrive, pa 

tudi poučne. Aktivnosti »dnevnik« in »karte« so prinesle k večji 

motivaciji otrok za vključevanje v promet na trajnostni način. Veliko 

smo o tem naredili že čez celo šolsko leto pri pouku, preko različnih 

vsebin in aktivnosti, ki so obvezne vsebine v učnem načrtu (pri pouku 

spoznavanja okolja). Otroci so se radi igrali in izpolnjevali plakat z 

načinom prihajanja v šolo.  Znanje, ki so ga usvojili, bo zagotovo 

korenito prispevalo k temu, da se bodo zavedali, kako pomemben je 

zdrav način življenja, telesne aktivnosti in ohranjanja narave. Če bi se 

projekt izvajal vsako leto znova, bi doprinesel večjo osveščenost med 

populacijo. 

Projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah je sovpadal s 

predmetom spoznavanje okolja. Z izvajanjem projekta smo naredili 

velik poudarek na odgovornem vedenju in ravnanju v prometu ter na 

vlogi prometa v današnjem svetu. Pomembno je, da pomagamo v 

sodelovanju s starši oblikovati odgovorne pešce in kolesarje, ki 

skrbijo za svojo varnost in varnost drugih v prometu. Že v otroštvu je 

kultura prometa zelo pomembna. Raziskovanje in spoznavanje 

varnih in manj varnih poti je prispevalo k ozaveščenosti otrok. Varni 

poti v šolo bi morali nameniti še več časa.  

 

Dejstvo je, da se današnji otroci manj gibljejo, kot smo se mi v 

njihovih letih, ko smo ure in ure preživeli na igriščih, travnikih in 

plezali po drevesih. Danes je tega vedno manj. K temu med drugim 

prispeva tudi napredek na področju računalništva, ki je otroke 

priklenil nase. Največji vzrok pa je premalo zavedanje ljudi, kako tak 

nezdrav način škodi zdravju. Otroke je treba spodbujati h gibanju, k 

razmišljanju, spreminjanju vedenja in dajanju zgleda. Učitelji lahko 

spodbujamo učence k aktivnemu prihajanju v šolo, toda največ bomo 

naredili učitelji in starši s svojim zgledom.  

 

Projekt Trajnostna mobilnost je bil zelo dobro sprejet s strani otrok 

in staršev. V tednu izvajanja aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi se 

je povečal delež otrok, ki so v šolo prihajali peš. Takšne projekte bi 

bilo treba izvajati vsako leto. S spodbujanjem hoje in kolesarjenja se 
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vse več ljudi giblje, kar prispeva k boljšemu počutju in zdravju ter 

čistejšemu okolju.  
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Povzetek: Vrtec je prostor, ki otroku ponudi raznovrstne možnosti za 

njegov razvoj. V predšolskem obdobju otrok gradi svoje zmožnosti in 

sposobnosti, na vseh področjih se ga spodbuja k pridobivanju novih 

izkušenj in spoznanj. Prav igra je tista, s katero se otrok sreča že zelo 

zgodaj in mu nudi vse, kar otrok potrebuje za svoj razvoj. Ob njej 

uživa, se sproščeno igra, vključuje v socialno interakcijo s svojimi 

vrstniki in z njo nezavedno usvaja nova znanja. V prvem delu 

prispevka je predstavljen pomen otroške igre in matematične 

dejavnosti v vrtcu. V drugem delu so predstavljeni primeri dejavnosti, 

ki so bile izvedene v skupini otrok, s katerimi smo izdelali didaktične 

igre, ki so v kurikulumu zajemale področje matematike.  

 

Ključne besede: igra, matematika, otroci, didaktična igra 

 

Abstract: Preschool offers children a wide range of opportunities for 

development. During the preschool years, children build their 

abilities and skills and are encouraged to acquire new experiences 

and knowledge in all areas. They encounter play from a very early 

age. In fact, playing provides everything they need for their 

development. Children enjoy playing, as it relaxes them and enables 

them to engage in social interaction with their peers. Without them 

knowing, they learn new skills through playing. The first part of this 

paper presents the importance of play and mathematical activities in 

preschool. The second part presents examples of activities carried 

out with a group of children. This group also created didactic games 

that cover the field of mathematics in the curriculum.  

 

Keywords: play, mathematics, children, didactic game 
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UVOD 

Igra je otrokova primarna dejavnost, ki je v predšolskem obdobju zelo 

pomembna. Ob njej otrok doživlja ugodje, je vesel, se dobro počuti 

in se ob njej druži s svojimi vrstniki. Ni le spontana dejavnost, temveč 

otroku nudi veliko več – ob njej se tudi uči. Tukaj je pomembna vloga 

vzgojitelja, ki se mora zavedati pomena igre na vseh področjih 

kurikuluma (matematika, družba, narava, umetnost, jezik in gibanje) 

in jo vnašati v svoje delo prek različnih dejavnostih. Z igro se otrok uči 

različnih veščin in spretnosti ter pridobiva različna znanja na vseh 

področjih. Otrok se z igro uči tudi matematičnih vsebin. Za optimalni 

razvoj na vseh področij potrebuje spodbudno učno okolje z 

raznolikimi pripomočki ter odraslo osebo, ki ga vodi, usmerja in po 

potrebi nudi pomoč.  

 

Pomen otroške igre v predšolskem obdobju 

Že od rojstva dalje je za otroke značilen hiter razvoj na motoričnem, 

kognitivnem, socialnem in čustvenem področju. Pomemben je vpliv 

okolja, v katerem odrašča, saj mu ta omogoča, da se razvije v zdravo 

in zrelo osebnost. Družina je tista, kjer bo gradil svojo osebnost ter iz 

okolja sprejemal vzorce in njihove vrednote. Poleg družine imajo zelo 

pomembno vlogo tudi vrtci, kjer otroci preživijo dobršen del dneva 

(Seher Zupančič, 2006). Igra je dejavnost, ki je značilna predvsem za 

otroštvo, vendar so ji naklonjene tudi odrasle osebe. Povzroča nam 

veselje in občutek zadovoljstva. Povečuje našo motivacijo in interes, 

izziva večjo pozornost ter tako kot druge metode učenje naredi bolj 

zanimivo (Bognar, 1987). Z igro se srečujemo že od malega, saj je to 

otrokova primarna dejavnost. Je pomemben posredovalec znanja in 

ena uporabnejših metod dela v vrtcu. Otrok v igro vključi že usvojeno 

znanje ter ga nadgradi z novimi spoznanji in znanji (Mrak Merhar, 

idr., 2013). Avtorici Zupančič in Marjanovič Umek igro opredeljujeta 

kot dejavnost, ki jo posameznik izvaja zaradi lastnega zadovoljstva ne 

glede na njen končni izid in ni vezana na zahteve okolja. V svoji knjigi 

navajata različne definicije igre:  

− Igra je notranje motivirana z dejavnostjo samo in ni vodena z 

zunanjimi zahtevami.  

− Otroci se v igri bolj ukvarjajo z dejavnostjo kot s cilji. Cilji so 

definirani sami, vodenje udeležencev pri igri je spontano.  

− 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 ni pod vplivom zunanjih pravil; pravila, ki 

obstajajo, otroci v igri sproti spreminjajo (Marjanovič Umek, 

Zupančič, 2006).  

 

Igra je za otroke po vsebini privlačna, spodbuja njihovo aktivnost. 

Otrok je pri igri prisoten s svojim doživljanjem, dela vztrajno in 

intenzivno ter se je veseli. Z igro spodbuja svoje spodobnosti ter 

pridobiva izkustvo in delovne navade. Ob njej se sprošča, razvija svoja 

čustva in se uči deliti z drugimi vrstniki, s katerimi se igra. Ob igri 
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razvija različne spretnosti, zato se loti vedno zahtevnejših nalog. 

Zadovoljuje ga tista aktivnost, ki potrebuje večjo zmogljivost njegovih 

funkcij v stiku z ostalimi osebami. Starejši kot je otrok, več stikov 

navezuje prek igre. Igro je treba večkrat zamenjati ali ji dodati nove 

vsebine, da se otrok ne naveliča in ga igra ne začne utrujati (Toličič, 

Smiljanić, 1979). Didaktične igre se nekoliko razlikujejo od navadne 

igre. Imajo določen cilj in nalogo, kjer so pravila izbrana tako, da pri 

otroku spodbujajo dejavnosti, ki pomagajo pri razvijanju sposobnosti 

in pri učenju. Otroci se teh zastavljenih ciljev ne zavedajo (Plot, 2013). 

 

Didaktične igre so po namenu funkcionalne, ker razvijajo posamezne 

sposobnosti, zato jih delimo na naslednje:  

− Igra vlog: Gre za razširjeno igro, v taki igri veliko govorijo, plešejo, 

računajo, pojejo,  se preoblačijo se v osebe, se igrajo družine, 

trgovino ali pošto ipd. 

− Igra s pravili: Značilnost teh iger so pravila, ki jih moramo 

upoštevati, prilagajamo jih glede na starost otrok. Primerne so za 

vgradnjo zelo konkretnih vzgojno- izobraževalnih nalog, lahko so 

matematične, jezikovne, namizne, gibalne ali glasbene.  

− Konstruktorske igre: Igre imajo konkretno gradivo, s katerim 

lahko otrok igro oblikuje po svoje. Poleg končnega cilja ima igra 

tudi končni izdelek otroka. Igre razdelimo v več skupin, npr. 

razvrščanje gradiva, oblikovanje s snovjo ali grafična predstavitev  

(Bognar, 1987). 

 

Matematične dejavnosti v vrtcu  

V kurikulumu, ki je nacionalni dokument, namenjen vzgojiteljem, 

pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem in strokovnim delavcem, je 

opredeljenih šest področij, med njimi tudi matematika. Opisujejo, da 

se otrok v vsakdanjem življenju že zelo zgodaj sreča z matematiko, 

saj ima pregled nad različnimi predmeti, pripomočki, ki jih prešteva, 

lahko meri, razvršča, grupira, prikazuje s simboli ali opisuje. Za 

področje matematike so opredeljeni globalni cilji:  

− seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

− razvijanje matematičnega izražanja,  

− razvijanje matematičnega mišljenja,  

− razvijanje matematičnih spretnosti,  

− doživljanje matematike kot prijetne izkušnje (Bahovec idr., 2009). 

 

Otrok že pred svojim prvim letom spozna določene matematične 

spretnosti, ki jih uporablja v svojem vsakdanjem življenju. Opazuje 

svet okrog sebe, doma svoje starše, brate in sestre, v vrtcu pa svoje 

vrstnike ter vzgojiteljice. Uči se s ponavljanjem in v majhnih korakih. 

Z matematiko se sreča ob vsakodnevnih spontanih in načrtovanih 

dejavnostih. Otrok opazuje okolje okrog sebe. Nudi mu priložnosti, 

ko se sreča s simboli, zapisi števil, datumov, grafičnimi prikazi, 

tabelami, geometrijskimi liki in telesi. Sam tega še ne pozna, 

sporočila iz okolja pa mu pomagajo pri tem, na kakšen način se sreča 

z matematiko v vsakdanjem življenju. Urejenost matematičnega 

okolja ureja vzgojiteljica, ki ga pripravlja glede na potrebe in 
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zanimanje otrok. V njem so različni pripomočki: kocke, gumbi, 

žebljički, sestavljanke, barvice, žoge, družabne igre, telefoni, ploščice 

s števili, različni pripomočki za merjenje ipd. Bivanje v vrtcu ponudi 

različne možnosti za povezovanje z matematiko:  

− Prihod v vrtec: napisi v garderobi, simboli na omarici, obuvanje 

copat (leva in desna noga), pogovor o časovni opredelitvi prihoda 

in odhoda iz vrtca, 

− Obroki v vrtcu: razvrščanje pribora, posode, pogovor o količini 

hrane (veliko in malo), štetje otrok za mizo, 

− Počitek: razvrščanje ležalnikov v prostoru, simboli na ležalniku, 

časovna opredelitev počitka, 

− Bivanje na prostem: merjenje igrišča, gibanje v dogovorjenem 

prostoru, orientacija na igrišču, iskanje matematičnih teles, 

− Odhod na sprehod: opazovanje vozil, prometnih znakov, štetje 

stopnic (Marjanovič Umek, 2001). 

 

Vzgojiteljica v vrtcu načrtuje dejavnosti z vseh področij kurikuluma. 

Pri načrtovanju matematičnih dejavnostih mora iskati take 

dejavnosti, ki so primerne starosti otrok.  Skupaj naj se igrajo in se 

vključujejo v interakcijo z otroki, med pogovorom ter igro pa naj 

uporabljajo čim več matematičnih pojmov (Bahovec idr., 2009).  

Pri načrtovanju dejavnosti s področja matematike je treba upoštevati 

nekatere zakonitosti:  

− Matematika je lahko za otroka naporna, zato učinkovito sodeluje 

v matematični dejavnosti le kratek čas. 

− Za matematiko potrebuje ogromno koncentracije, vzgojiteljica 

naj dejavnost načrtuje tako, da je tudi ona popolnoma zbrana, da 

otroku daje natančne odgovore. 

− Priporočljivo je, da pogovor poteka individualno. Otrok bo tako 

lahko pokazal več znanja, kot bi ga takrat, ko je prisotnih več 

otrok. 

− Opazovanje otrok omogoča določiti mejo težavnosti za 

načrtovanje matematičnih dejavnosti (Marjanovič Umek, 2001). 

 

V Kurikulumu za vrtce je naštetih veliko primerov dejavnosti za 

otroke. Vloga vzgojitelja je, da jih načrtuje in vnaša v svoje delo. 

Primeri nekaterih dejavnosti za otroke so razvrščanje po različnih 

lastnostih, urejanje po spremenljivkah, nadaljevanje vzorcev, štetje 

vsakdanjih predmetov, s katerimi se sreča otrok, srečanje z 

dodajanjem in odvzemanjem predmetov, spoznavanje geometrijskih 

likov in teles, orientacija v različnih prostorih, simetrija, merjenje 

različnih dolžin, mas, prostorov, napovedovanje rezultatov, 

sestavljanje celote iz posameznih delov, primerjanje velikosti in 

količine, orientacija na sebi in v prostoru ter igranje iger z navodili. 

Možnosti matematičnih dejavnosti je veliko, potrebna pa je 

ustvarjalnost in inovativnost vzgojitelja, ki jih načrtuje in vnaša v 

svoje delo (Bahovec idr., 2009).  
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Primer dobre prakse – opis dejavnosti 

Kot je opisano v zgornjem delu, je za otroke pomembno, da se v 

predšolskem obdobju srečajo z različnimi dejavnosti iz vseh področij 

kurikuluma. Dobro je, če so vsa področja zajeta v enakem obsegu. 

Spodaj bodo opisane dejavnosti, ki smo jih izvedli skupaj z otroki, pri 

čemer smo zajeli predvsem področje matematike. Dejavnosti so se 

izvajale dlje časa, sama uporaba iger je trajala do konca šolskega leta 

oz. dokler so bile izdelane igre še možne za uporabo. Skupaj z otroki, 

starimi 5–6 let, smo sodelovali pri Evropskem projektu o 

zmanjševanju odpadkov. Prišli smo na idejo, da bi lahko odpadni 

material od doma in iz vrtca ponovno uporabili. K sodelovanju smo 

povabili starše, ki so sodelovali pri zbiranju odpadnega materiala. Ob 

tem smo otroke in starše ozaveščali o zmanjševanju odpadkov, o 

tem, kako lahko pomagamo okolju, v katerem živimo, in ponovno 

uporabimo določene materiale. Za motivacijo otrok je poskrbela 

izmišljena oseba Teta Zemlja, ki je s svojimi pismi otroke nagovarjala, 

spodbujala k ponovni uporabi določenega materiala, jim dajala 

navodila, kaj lahko izdelajo, katere pripomočke potrebujejo za 

izdelavo ipd. Tako je izdelava trajala dlje časa, da so imeli otroci in 

starši čas, da prinesejo material, potreben za izdelavo določene igre.  

 

Izvedba dejavnosti  

Pisma, ki jih je poslala Teta Zemlja, so motivirala otroke in jim podala 

nadaljnja navodila za delo. Sledil je kratek zapis o onesnaževanju 

okolja in količini proizvedenih odpadkov, nato so  sledila navodila, ki 

so otrokom pomagala in jih usmerjala pri izdelavi. Občasno so bili 

priloženi različni odpadni materiali ali pripomočki. Otroke se je 

spodbudilo, da ustrezen material prinesejo od doma. Z otroki smo 

izdelali matematične didaktične igre, ki so jih v vrtcu sami preizkusili. 

Izdelali smo nekaj iger, ki so jih otroci že poznali, nekaj pa je bilo 

novih, neznanih. Za vsako izdelano igro smo skupaj pripravili pravila 

igre, ki smo jih otrokom podrobno predstavili, da so se jih lahko 

pozneje igrali sami. 

 

Igra Človek ne jezi se 

Cilj igre:  

− Otrok se uči in utrjuje štetje od 1 do 6.  

To igro so otroci poznali. Otroci so na večji odpadni karton nalepili 

polja/kroge, po katerih so premikali figure, ki so bile izdelane iz 

odpadnih plastenk. Izrezali in nalepili so polja, pobarvali plastenke in 

izdelali igralno kocko. Kolikor pik je na igralni kocki, za toliko polj 

mora igralec premakniti figuro. Otroci so se igro igrali samostojno.  
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Slika 23: Igra Človek ne jezi se 

Vir: Lasten 

 

Igra Spomin 

Cilj igre:  

− Otrok opazuje sličice, jih med seboj primerja in poišče par. 

To igro so otroci poznali. Na odpadne pokrove od steklenih kozarcev 

so otroci iz odpadnega papirja nalepili po dve enaki sliki, ki sta 

predstavljali par. Otrok odkrije po dva pokrova in poizkuša odkriti isti 

par. Otroci so se igro igrali samostojno.  

 

 
Slika 24: Igra Spomin 

Vir: Lasten 

 

Igra Odtisni svoj vzorček 

Cilj igre:  

− Otrok prepozna geometrijski lik, oblikuje določen vzorec in ga 

pravilno nadaljuje.  

Ta igra je bila za otroke nova. Iz odpadnega gumijastega materiala so 

izrezali različne geometrijske like (trikotnik, krog, kvadrat in 

pravokotnik), ki so jih nalepili na odpadne zamaške od plastenk. Igra 

se igra tako, da imajo otroci pred sabo zamaške z nalepljenimi liki. Na 

predlogi pred sabo imajo narisan vzorec z liki, ki se dvakrat ponovi. 

Otrok vrže kocko z liki. Če vrže kocko, ki se ujema z likom, ki ga imajo 

v svojem vzorcu, potem na svoj prazen list z zamaškom odtisnejo lik. 

Zmaga tisti, ki prvi dvakrat odtisne svoj vzorec. Otroci so pri igranju 

igre na začetku potrebovali nekaj pomoči odrasle osebe, da jim je 
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večkrat ponovila pravila igre in jim po potrebi pomagala. Ko so 

usvojili pravila igre, so se igrali samostojno. 

 

 

 
Slika 25: Igra Odtisni svoj vzorček 

Vir: Lasten 

 

Igra Zmešnjava geometrijskih likov 

Cilj igre:  

− Otrok spoznava geometrijske like ter zaznava barve in oblike 

likov. 

Igra je bila za otroke nova. Otroci so različno odpadno embalažo 

(škatle od čevljev, od zdravil ipd.) pobarvali s tempera barvami. Nato 

smo skupaj narisali geometrijske like (kroge, trikotnike, kvadrate in 

pravokotnike), ki so jih otroci izrezali. Nato jim je bila pripravljena 

slika, z neko figuro (npr. hiša, avto ali snežak). Otroci so iz vrečke 

izžrebali lik in ga položili na pripravljeno sliko, ki so jo imeli pred sabo. 

Zmagal je tisti, ki je z liki prvi prekril svojo sliko. Na začetku so otroci 

potrebovali malo pomoči, nato so se igrali samostojno.  

 

 
Slika 26: Igra Zmešnjava geometrijskih likov 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK  

Med izdelavo novih iger se je opazilo, kako motivirani so bili otroci. 

Med izvajanjem so kazali zanimanje za izdelavo iger in radi so nosili 

različne materiale za izdelavo. Všeč jim je bilo, da so bili vsi aktivno 

vključeni ter da so lahko podajali ideje in predloge. Ugotovili smo, da 

so matematične didaktične igre zelo primerne za usvajanje osnovnih 

matematičnih pojmov in konceptov. Igra jih motivira in jih spodbuja 

k usvajanju novih znanj. Dejavnosti se lahko povežejo tudi z ostalimi 

področji iz kurikuluma.  
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Izkazalo se je, da so otroci z veseljem posegali po izdelanih igrah. 

Njihova uporaba je postala vsakodnevna, nekatere so zelo vzljubili, 

druge nekoliko manj. Do izdelanih iger so bili zelo pazljivi. Dobro so 

poskrbeli, da jih ne bi strgali ali uničili, in jih skrbno pospravljali na 

svoje mesto. Opazilo se je, da so znali ceniti svoj trud pri izdelavi iger.  
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Povzetek: Igra je otrokova potreba, želja in tako rekoč nuja, saj izhaja 

iz njega samega in ga žene v raziskovanje, predvidevanje in iskanje 

rešitev. Je njegova aktivna učiteljica, s katero otrok raste, se razvija 

in uči, zadovoljuje svoje notranje potrebe, pomaga mu pri 

oblikovanju samozavesti, pridobivanju notranje moči in daje 

neprecenljive izkušnje.  Vendar pa imajo otroci za spontano igro 

vedno manj časa, saj v vrtcu potekajo večji del dneva strukturirane 

dejavnosti, vedno več pa je tudi organiziranih dejavnostih v 

popoldanskem času. Velik vpliv na manj proste igre ima tudi nova 

tehnologija in digitalni mediji. Največji vpliv na to, koliko proste igre 

in kako in kje bomo v vrtcih otrokom omogočili prosto igro, imamo 

strokovni delavci vrtca. Ker je naše vodilo poslanstva »vedno v korist 

otroka«, smo na nek način dolžni poskrbeti za uravnoteženost med 

prosto in strukturirano igro otrok v vrtcu. V praktičnem delu sem 

opisala in navedla primer dobre prakse, kako na enostaven način 

skrbeti za uravnoteženost med vodenimi aktivnostmi in prosto igro 

otrok. 

Ključne besede: otrok, prosta igra, razvoj otroka, vrtec 

 

Abstract: Play is a child's need, desire and, so to speak, necessity, 

because it comes from him and drives him to explore, anticipate and 

find solutions. She is his active teacher, with whom the child grows, 

develops and learns, satisfies his inner needs, helps him build self-

confidence, gain inner strength and provides invaluable experience. 

However, children have less and less time for spontaneous play, as 

structured activities take place most of the day in kindergarten, and 

there are also more and more organized activities in the afternoon. 

New technology and digital media also have a big impact on less free 

games. Professional kindergarten workers have the greatest 

influence on how much free play and how and where we will enable 

children to play freely in kindergartens. As our guiding principle of 

mission is "always for the benefit of the child", we are somehow 

obliged to ensure a balance between free and structured play for 

children in kindergarten. In the practical part, I described and gave 

an example of good practice, how to take care of the balance 

between guided activities and children's free play in an easy way. 

 

Keywords: child, free play, child development, kindergarten 
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UVOD 

Igra je za otroka najpomembnejša dejavnost, saj se preko nje in z njo 

razvija, uči, pridobiva nova znanja in izkušnje, krepi in bogati. Prosta 

igra pa je tista, ki mu daje svobodo do izbire materiala, časa, prostora 

in tistih, s katerimi se bo otrok igral in kar je še najbolj pomembno, 

izhaja iz njegove lastne želje in potrebe. Zelo pomembno je, da 

otroku omogočimo dovolj proste igre v posameznem dnevu. Koliko 

pa je dovolj? Toliko, da ne prekinjamo njegove igre prevečkrat. Mu 

čim večkrat omogočimo, da z igro neprisiljeno zaključi sam. Prav je 

tudi, sploh v današnjem času, ko smo obkroženi iz vseh strani z 

digitalno tehnologijo in pa različnimi ponudbami popoldanskih 

dejavnosti in aktivnosti, ki so dostopne skoraj na vsakem koraku, da 

otroka spodbujamo k igri nasploh, še zlasti pa k prosti igri, saj z njo 

pridobiva veliko izkušenj, spretnosti in sposobnosti na vseh področjih 

svojega razvoja. Če ne bo v predšolskem obdobju otrok razvil s 

spontano igro tega, kar bi naj, se lahko posledice tudi daljno- in 

dolgoročne.    

 

Prosta igra in njene definicije 

Prosta igra ali  lahko jo imenujemo tudi nestrukturirana igra je vsaka 

igra ali dejavnost, ki jo otrok svobodno izbere, se z njo ukvarja na 

svoje čisto veselje in je sama sebi namen, kar pomeni, da nima 

nekega točno določenega končnega cilja ali rezultata (Chudacoff, 

2007; v Berke, 2019). Prosta igra omogoča otrokov razvoj na 

spoznavni, osebnostni, socialni in čustveni ravni, prav tako pa 

omogoča razvoj gibalnih spretnosti in sposobnosti (Ružič in Buzeti, 

2011; v Lavrič, 2020).  Brooke (2018; v Vrbančič, 2019) pravi, da je v 

predšolskem obdobju prosta igra zelo pomembna za otrokov razvoj, 

saj otroci preko le-te pridobivajo lastne izkušnje, hkrati pa se učijo 

ustvarjalne spretnosti in povečujejo znanje in razumevanje sveta. V 

njen je veliko dogovarjanja, sodelovanja in vzpostavljanja socialnih 

interakcij. Grobelšek in Kordiš (2014; v Berke, 2019) definirata prosto 

igro kot zelo kompleksno dejavnost, ki nudi otroku možnost za 

najbolj celovit razvoj njegove osebnosti. 

 

Prosta igra je enostavna, večnamenska, spontana in otrok je zanjo 

notranje motiviran, kar pomeni, da izhaja iz potreb otroka samega in 

kot takšna tudi najbolj ustreza zakonitostim razvoja otroka. Otrok v 

igro vstopa sam, jo sam organizira in zanj je pomembna in dragocena 

zaradi samega procesa in  ker jo lahko ustvarja sam neposredno po 

lastni želji, ob tem pa doživlja občutke ugodja in varnosti (Rajič, 2015; 

v Paj, 2017). V priročniku h kurikulumu je otroška igra opredeljena 

kot dejavnost, kjer se spontano prepletajo različna področja 

otrokovega razvoja. Raziskovalci pravijo, da gre za dejavnost notranje 

motivacije, kar pomeni, da dejavnost ni odvisna od zunanjih zahtev 

in pravil, pri tem so prisotna pozitivna čustva kot so zadovoljstvo in 

uživanje, gre za nestvarnost oziroma pretvarjanje in dejavnosti »če 

bi«, pomemben pa je proces oziroma dejavnost sama in ne cilj 

(Marjanovič Umek, 2001). 
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Pomen proste igre 

Lahko rečemo, da je prosta igra izjemnega pomena za otroka,  saj le-

ta skozi spontano igro razvija svoje kognitivne sposobnosti, se razvija 

na čustvenem področju, hkrati pa krepi svojo samozavest, skozi 

lastno dejavnost pa razvija samozaupanje (Groyek, 2012; v Berke, 

2019). Preko proste igre otroci razvijajo domišljijo, ustvarjalnost, 

iznajdljivost, logično sklepanje, krepijo vztrajnost in koncentracijo in 

s tem kakovostno vplivajo na svoj kognitivni, gibalni, osebnostni, 

socialni in čustveni razvoj (Ružič in Buzeti, 2011; v Lavrič, 2020).  

 

Svobodna nestrukturirana igra prispeva  tudi k boljšemu razvoju 

jezika in sposobnosti osredotočanja, kažejo nekateri izsledki raziskav 

(Armstrong, 1999; v Vrbančič, 2019).  Prosta igra podpira celovit 

razvoj otrokove osebnosti in njegovih sposobnosti. Pomembnost  

celovitega pristopa k razvoju otrok je ključnega pomena, saj je razvoj 

otroka in njegovih možganov  v predšolskem obdobju zelo 

intenziven, še zlasti med 2. in 6. letom se le-ti razvijejo za več kot 

polovico odstotkov (Rajovič, 2013; v Berke, 2019). 

 

Prednosti in koristi proste igre, kot jih navaja Goldstein (2012; v 

Bukovec Krenn, 2017) so čustveno – vedenjske; in sicer zmanjšuje se 

strah, anksioznost, stres in razdražljivost, ustvarja veselje, intimnosti 

in samospoštovanje, izboljšuje se čustvena prožnost in odprtost, 

poveča umirjenost, zanesljivost in prilagodljivost ter tudi reagiranja 

na spremembe in presenečanja, lahko pa tudi zdravi čustveno 

bolečino; 

in družbene koristi; kjer gre za povečanje empatije, sočutja in 

deljenja, ustvarjanje priložnosti in možnosti izbire, ustvarjanje 

odnosov, ki temeljijo na vključenosti, izboljšanje neverbalne 

spretnosti in povečanje pozornosti in koncentracije. 

 

Igra v predšolskem obdobju služi otrokom tudi kot terapevtsko 

sredstvo, saj imajo le-ti veliko strahov in različnih stvari, ki jih še ne 

znajo razložiti. Prav preko proste igre lahko otroci s pogovorom, 

preigravanjem situacij in igranjem različnih vlog sproščajo svojo 

čustveno napetost in tudi spoznavajo svoja čustvena stanja in 

strahove (Zalokar Divjak, 2000; v Berke 2019).  Otroci se pri spontani 

igri učijo vodenja, postavljanja zase, dela v skupini in tudi kreativnosti 

(Bregant, 2015). 

 

Pomanjkanje proste igre in njene posledice 

Otroci imajo za spontano igro vedno manj časa, saj v vrtcu potekajo 

večji del dneva strukturirane dejavnosti, vedno več pa je tudi 

organiziranih dejavnostih v popoldanskem času. Čas za igro je 

omejen tudi zaradi tega, ker otroci preživijo veliko prostega časa v 

notranjih prostorih, pred digitalnimi mediji namesto na prostem, na 

igrišču ali domačem dvorišču. Prav tako so se v zadnjem času zelo 

spremenili pripomočki za igro, kjer je imela velik vpliv nova 

tehnologija in njen razvoj (Chudacoff, 2007; v Berke, 2019). Brown 
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(2009; v Berke, 2019) je prepričan, da je doma manj proste igre ravno 

zaradi porasta uporabe digitalnih medijev, ki počasi zamenjujejo 

naravne oblike iger in s tem naravno pridobivanje tako izkušenj kot 

znanj. Pravi, da je emocionalni in socialni razvoj slabši, saj se otrok pri 

uporabi digitalnih medijev igra večinoma sam, izoliran v tako 

imenovanem navideznem svetu. Na ta način otrok ne dobi pristne 

izkušnje, ampak nerealne ali težko dosegljive v realnosti. Uporaba 

digitalnih medijev slabo vpliva tudi na jezikovni razvoj, razvoj 

ustvarjalnosti in tudi fine motorike. Tudi Grobelšek in Kordiš (2014; v 

Berke, 2019) sta mnenja, da povečana prisotnost digitalnih medijev, 

prezgodnje poučevanje otrok in njihovo vključevanje v različne 

popoldanske aktivnosti ogrožajo prostor za igro. 

 

Nekateri vidiki razvoja so v otrokovem zgodnjem otroštvu 

nenadomestljivi, zato je nujno, da jih otrok doživi in razvije. Na 

primer razvoj grobe motorike je možen tudi kasneje, ko otrok doseže 

šest, sedem ali več let, zaostanek v emocionalnem razvoju v 

predšolskem obdobju pa lahko pusti posledice tudi v odrasli dobi, saj 

se določenih stvari, ki niso osvojene v predšolskem obdobju, ne da 

nadomestiti kasneje (Berke, 2019). 

 

Vloga odraslega oz. vzgojitelja  

Marjanovič Umek in Lešnik Musek (2001; v Paj, 2017) pravita, da 

čeprav je igra otroku zabavna in se otroci v njej močno angažirajo, 

postane po določenem času ponavljajoča se dejavnost. Navajata še, 

da se velikokrat dogaja, da se otroci sčasoma vključujejo v ene in iste 

dejavnosti, kjer prevzemajo ene in iste vloge in enake oblike vedenja. 

In prav pri tem imamo odrasli, še zlasti vzgojitelji v vrtcih pomembno 

vlogo, saj lahko igro spodbudimo, usmerimo in vodimo k višjim in 

zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti.  

 

Odrasli oz. vzgojitelji lahko otroško igro spodbujamo z ustvarjanjem 

spodbudnega okolja, kar pomeni, da poskrbimo, da ima otrok na 

voljo materiale za igro, da se lahko sam odloči s kom in kaj se bo igral 

ter na kakšen način. Hkrati ima torej svobodo za igro in podporo 

odraslega, ki mu nudi občutek varnosti, po potrebi pa tudi pomoč, 

brez pretiranega poseganja v samo igro (Hohmann in Weikart, 2002; 

v Berke, 2019). Marjanovič Umek in Lešnik Musek (2001, v Bolčina, 

2016) sta mnenja, da je spodbujanje igre s strani vzgojitelja v veliki 

meri odvisno od njegove sposobnosti natančnega opazovanja in 

spremljanja igre, kar je tudi pogoj za izbiro ustreznih strategij za 

vključevanje v igro otrok. Vzgojitelj je lahko le opazovalec ali pa 

aktivno vključen v igro (Hadley, 2002; v Bukovec Krenn, 2017). 

Pomembno je, da otrok pri igri ne nadzorujemo neprestano, jih ne 

omejujemo, se ne vmešavamo, če le to ni želja otroka in ne 

prekinjamo otrokove kreativne igre, saj vse to zavira otrokovo 

ustvarjalno domišljijo, izvirnost, motivacijo in samostojnost. Če 

otroke prezgodaj vpisujemo na treninge in razne delovne aktivnosti, 

postaja otrokova igra nesproščena, kar pa lahko povzroča 

doživljajsko in čustveno praznino (Petelinc, 2019; v Seničar, 2019). 
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Otroci svoje težave in konflikte rešujejo skozi igro na nezaveden in 

naraven način, kar lahko traja uro ali pa le 20 minut. Zato je 

pomembno, da, če res ni potrebno, otroka pri igri ne omejujemo s 

časom (Berke, 2019).  

 

Kako v našem vrtcu skrbimo za uravnoteženost med prosto in 

strukturirano igro 

Ker se s strokovno delavko, s katero sodelujeva že tretjo leto, 

zavedava kako pomembna je igra za  otroka v vrtcu, še zlasti prosta, 

nestrukturirana igra, kakšne so njene pozitivne posledice in kaj lahko 

doprinese pomanjkanje proste igre, se po svojih najboljših močeh 

trudiva, da kljub temu da nas »vodi« pri našem delu Kurikulum za 

vrtce s svojimi cilji in dejavnostmi, da skrbiva za čim boljšo 

uravnoteženost med prosto in strukturirano igro. Za to sva dobili še 

dodatno motivacijo, ker nam je dve šolski leti krojila med drugim tudi 

marsikaj situacija na državni in svetovni ravni, v mislih imam t. i. 

korono. Takrat smo bili tako rekoč prisiljeni določen čas biti doma, 

čimbolj izolirani od drugih, ni bilo zaželeno biti zunaj, se gibati na 

svežem zraku, se družiti in igrati z vrstniki, prijatelji in sorodniki. V 

tistem času smo vsi bili prikrajšani za marsikaj. Tudi posledice pri 

otrocih so bile vidne, saj so bili otroci drugačni, nekateri prestrašeni, 

opazila se je nesigurnost. Vse te situacije so nama dale dodaten 

zagon, dodatno motivacijo, da vzpostavimo v vrtcu čimbolj varno, 

ljubeče in prijetno okolje. Najlažje in najhitreje je to storiti s tem, kar 

imajo otroci najraje. In kaj je to? To je igra. Spontana otroška igra.  Na 

roko nama je šla tudi prednostna naloga na ravni našega vrtca.  

 

V tekočem šolskem letu, ki se počasi a vztrajno končuje, smo imeli v 

našem vrtcu prednostno nalogo »Rastem z naravo«, kjer je bil naš cilj 

čim več dejavnosti izvesti zunaj, na svežem zraku, najbolje v bližnjem 

gozdu ali pa vsaj na igrišču ali dvorišču vrtca. To nam je dodatno 

omogočalo, da smo lahko poskrbeli tudi za več proste in spontane 

igre otrok. Po usmerjenih dejavnostih sva s strokovno delavko vedno 

ali skoraj vedno poskrbeli, da so otroci toliko časa kot smo ga 

namenili usmerjeni dejavnosti, namenili tudi spontani igri. Gozd, v 

katerega smo redno zahajali skozi vse leto, v različnih vremenskih 

razmerah, v vseh letnih časih, nam je nudil največ: naravno okolje, 

svež zrak in naraven material (vse od vej in vejic, različnih listov in 

iglic, zemlje, kamenčkov, različnih storžev, želodov, in drugih plodov, 

debel, lubja, in še kaj).  Vzgojiteljici  sva poskrbeli za varnost in 

sproščeno vzdušje otrok, le-ti pa za veliko proste igre, s katero so 

rastli in se razvijali tako rekoč skupaj z naravo. 



 

435 
 

 
Slika 1: Prosta igra v bližnjem gozdu 

Vir: Lasten 

 

Ne daleč stran od  vrtca so tudi polja in njive, travniki in potok, tudi 

reka Drava ni predaleč. Vsa ta naravna okolja smo skozi celo šolsko 

leto tudi podrobneje in od blizu spoznavali in hkrati spontano 

raziskovali ter se igrali, pri tem pa razvijali domišljijo, ustvarjalnost in 

mišljenje.  

 

Tudi vrtčevsko igrišče nudi obilo možnosti za prosto igro. Na igrišču 

imamo 2 peskovnika, kjer se otroci zelo radi igrajo, raziskujejo in 

preizkušajo svoje spretnosti in znanja. Pri igri v peskovniku je namreč 

potrebno veliko sodelovanja, dogovarjanja, posojanja igrač, kot so 

vedra, lopatke, različne posodice drug drugemu, pomembna je tudi 

medsebojna pomoč.  

 
Slika 2: Prosta igra v peskovniku 

Vir: Lasten 

 

Drevesa in druge rastline, kot so dišavnice in rože, ki zraven tega, da 

krasijo vrtčevsko dvorišče, spodbujajo v otrocih željo po raziskovanju 

in doživljanju le-teh  z vsemi čutili. Smreke, ki zraven tega, da v vročih 

dneh dajejo senco in različnim malim živalim nudijo zavetišča, 

postanejo le-ta  zavetišča in/ali domovi in/ali skrivališča otrokom v 

njihovi spontani igri. Na dvorišču imamo tudi čutno pot. Ker so skoraj 

vsi njeni deli premikajoči, se z njenimi materiali otroci tudi večkrat 

zatopijo v spontano simbolno igro. Dovolimo jim, da kakšen del čutne 

poti tudi razstavijo in uporabijo pri svoji igri in jo po igri seveda tudi 

postavijo skupaj z našo pomočjo, če je potrebno, nazaj v prvotno 

obliko. Včasih postanejo taborniki, ki si postavljajo svoje šotore in 

prostore s kamenjem ali deščicami in »kurijo taborniške ognje«, ki si 

jih prav tako naredijo iz večjega kamenja in različnih deščic. Včasih pa 

se prelevijo v kakšne skupine ali super junake iz risank, ki medsebojno 
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tekmujejo, se bojujejo (seveda ne dobesedno) in se merijo v svoji 

moči, znanju, spretnostih in hitrosti, ko premagujejo ovire na čutni 

poti. Tudi šolska igrišča radi uporabljamo. Najprej izvedemo kakšne 

vadbene ure, nato pa otrokom ponudimo čas in igro po lastni izbiri. 

Opaziti je, da ne glede na to, kje smo, kaj imamo na razpolago – pa 

četudi je to »nič«, otroci vedno najdejo nekaj ali naravnega ali 

namišljenega, s čim se zaigrajo. Sploh pri otrocih od štirih let naprej 

je zelo zanimivo biti v vlogi opazovalca, saj o otrocih izveš zelo veliko, 

pa še naučijo te mimogrede kaj novega. V neposredni bližini imamo 

tudi travnik, ki spet daje paleto možnosti za spontano raziskovanje 

otrok in za različne sproščene nestrukturirane igre. Prav za prav vsak 

naraven prostor daje možnost za dopuščanje vzgojiteljem v vrtcu, da 

otrokom omogočajo spontano otroško igro. 

 

Tudi projekte, ki so na ravni celotnega vrtca ali pa vsaj v drugem 

starostnem obdobju, in potekajo skozi celo šolsko leto, smo lahko 

povezovali in dopolnjevali s prosto igro. Naši projekti, v katere smo 

vključeni, so: 

Zdravje v vrtcu, kjer je bila tema Počutim se dobro. Vse, tako 

strukturirane kot nestrukturirane dejavnosti, so prav za prav strmele 

k temu, da so otroci ob njih doživljali čim več pozitivnih čustev, da so 

bili sproščeni in zadovoljni, veseli in nasmejani; 

Turizem in vrtec, kjer je bila tema v tem šolskem letu Voda in zdravilni 

turizem, smo spet na ravni nestrukturiranih dejavnosti lahko uživali 

v spontanih igrah z vodo, skakanjem po lužah, metanju kamenčkov v 

ribnik in potok, sestavljanje različnih kompozicij ob potoku z 

materialom, ki smo ga našli na licu mesta. Narava je res ena od 

najboljših igralnic tako za prosto igro kot tudi usmerjene dejavnosti; 

Mali sonček je še en projekt oz. rečemo mu tudi športni program, kjer 

lahko prepletamo slednje omenjene dejavnosti in prosto igro.    

   

Na nivoju celotnega vrtca imamo dogovorjeno, da je en dan v tednu 

namenjen le prosti in spontani igri, v naši igralnici smo petkovim 

dnevom namenili to »čast«. Petke smo poimenovali kar »igralni 

dnevi«. Če nam vreme dopušča jih najraje preživimo zunaj na svežem 

zraku, na primer v gozdu ali na vrtčevskem dvorišču, odvisno od želje 

otrok. V nasprotnem primeru pa zna biti tako igralnica, kot tudi 

hodnik odličen prostor za spontano igro. V notranjosti se otroci 

največkrat zaigrajo z različnimi nestrukturiranimi kockami (lesenimi 

ali PVC, duplo ali lego), radi tudi ustvarjajo v likovnem kotičku, kjer 

zelo radi uporabljajo škarje in flomastre; v kotičku dom, kjer se igrajo 

družine, se ukvarjajo z dojenčki, jih vozijo k zdravniku, hodijo v 

trgovino; in v frizerskem kotičku, kjer sva največkrat vzgojiteljici 

deležni zanimivih frizur.  
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Sika 3: Petkova spontana igra v frizerskem kotičku 

Vir: Lasten 

 

Tudi telovadnica zna biti dober prostor za prosto igro. Največkrat se 

v njej otroci igrajo z blazinami, s katerimi si gradijo zavetišča, 

skrivališča ali domove ali pa si sami naredijo svoje poligone in 

preizkušajo svoje spretnosti in znanja. V času, ko otroci prihajajo v 

vrtec in odhajajo iz vrtca, se otroci prav tako igrajo po lastni želji in s 

tistimi, s katerimi se sami želijo igrati, vendar se takrat pogosto zgodi, 

da igro predčasno prekinemo ali zaradi premika v drugo igralnico ali 

zaradi odhoda otrok domov.  Največ proste igre pa so otroci deležni 

v vseh počitnicah, tako v tistih krajših med letom, kot seveda tudi 

med poletnimi počitnicami. Takrat je spontana igra tista prava, ki se 

največkrat tudi s pomočjo nas – strokovnih delavk- dvigne na višji 

nivo. Samo opazovati jih je treba in se vključiti ob pravem času na 

pravem mestu v otroško igro, še najbolje, kadar si otroci sami to 

zaželijo.  

 

 
Slika 4 in 5: Spontane igre v času poletnih počitnic 

Vir: Lasten 

 

Tudi v sodelovanju z starši skrbimo, da ponudimo različna 

izobraževanja, s katerimi starše ozaveščamo o tem, da je pomembno 

biti čim več zunaj, na svežem zraku, pustiti otrokom, da raziskujejo, 

odkrivajo nov svet in razvijajo svoje sposobnosti in spretnosti, jih 

pustiti, da jim je kdaj tudi dolgčas. Jim pustiti, da padejo, se umažejo, 

naletijo na težave, ki jih naj skušajo najprej sami rešiti. Skratka 

svetujemo  in ozaveščamo jih o pomembnosti proste igre na različne 

načine. 

 

ZAKLJUČEK 

V vrtcu smo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev tisti, ki držimo vse niti 

v rokah kar se tiče proste in strukturirane igre, ko so otroci v vrtcu. 

Predvsem od nas je odvisno, koliko proste igre bomo omogočili 
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otrokom, kakšno spodbudno okolje bomo otrokom pripravili  ali v 

kakšno okolje bomo otroke peljali, da se bodo lahko prosto igrali. 

Vsak otrok potrebuje čas zase, nek svoj prostor, svobodo do izbire in 

svoje misli, da lahko razvija, izraža in doživlja svojo domišljijo, da 

lahko razvija svoj celostni razvoj in ravno prosta igra je tista, ki mu 

vse to lahko omogoči. Starši in skrbniki lahko poskrbijo za prosto igro 

otrok doma, v domačem okolju, mi kot strokovni delavci pa v vrtcu. 

Čeprav nas razni projekti, kurikulum in na nek način tudi starši in 

skrbniki s svojimi vedno večjimi pričakovanji ženejo, da vodimo, 

usmerjamo, učimo otroke z usmerjenimi dejavnostmi, imejmo 

zavedanje, da je kljub vsemu potrebno poskrbeti za uravnoteženost 

med prosto in usmerjeno igro. Prav je, da poskrbimo in se zavestno 

odločimo, da bodo otroci v vrtcu imeli vsak dan vsaj 30 do 50 minut 

proste neprekinjene igre, saj bo le tako lahko  ta postala 

kompleksnejša in dala otrokom vse potrebno za njihov celovit razvoj. 

Midve sva svoj cilj dosegli, otroci v vrtec prihajajo nasmejani, 

sproščeni, radovedni in vsakič znova željni otroške igre. 
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Povzetek: Namen članka je predstaviti različne aktivnosti za razvoj 

senzorne integracije, ki jih lahko izvajamo z otroki v senzorni sobi in 

igralnici ter koncept senzorne sobe kot enega od načinov za krepitev 

razvoja različnih področjih pri otrocih, posebej pri tistih s posebnimi 

potrebami. Procesi senzorne integracije se pri dojenčku in kasneje pri 

otroku razvijajo postopno, preko igre in ob različnih aktivnostih. V 

obdobju, ko otroci obiskujejo vrtec, poteka intenziven 

senzomotorični razvoj. Gibanje omogoča otroku razvoj na telesnem, 

spoznavnem, čustvenem in socialnem področju. Senzorna soba je 

tako namenjena razvijanju različnih čutil in spoznavanju svojega 

telesa. Je prostor, kjer otroci lahko raziskujejo s svojimi čutili, 

pridobivajo izkušnje o pomenu občutkov ter razvijajo svoje 

senzomotorične funkcije. V prispevku so predstavljeni primeri 

aktivnosti senzorne integracije v senzorni sobi z različnimi otroki ter 

kako aktivnosti pozitivno pripomorejo k razvoju otroka. Prispevek 

zaključimo s predlogi spodbujanja razvijanja senzorne integracije v 

pedagoškem procesu. 

 

Ključne besede: senzorna soba, aktivnosti, taktilna integracija, 

senzorna integracija, posebne potrebe 

 

Abstract: The purpose of the article is to present various activities for 

development of sensory integration with kindergarten children, 

which we can do in sensory room or playroom. Concept of sensory 

room is presented as one of the ways to reinforce development of 

different fields at children, especially the ones with special needs.  

With babies and later children are processes of sensory integration 

developed  gradually, during games and different activities. Intense 

sensorimotor development goes on in period, when children are 

visiting kindergarten. Movement is making development possible for 

a child on physical, epistemic, emotional and social field. A sensory 

room is a place intended for developing of different receptors and 

cognition of their bodies. Children can investigate with their 

receptors, they are gaining experiences about meaning of feelings 

and they are developing their sensorimotor functions. In article are 

introduced activities in sensory room with different children and how 

activities contribute to development of children positively. Article is 

finished with proposals of sensory stimulation in teaching procedure. 
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UVOD 

Senzorna integracija je nezaveden proces v možganih, v katerem 

prek čutov (tip, okus, sluh, voh, vid, gibanje, gravitacija in položaj 

telesa) otrok prepozna, organizira, interpretira in uravnava občutke 

iz svojega telesa in okolice tako, da lahko učinkovito deluje v okolju. 

Otroku senzorna integracija omogoča uspešno vključevanje v 

vsakdanje aktivnosti doma, v šoli ali vrtcu in pri igri z vrstniki. Ravno 

zato je toliko bolj pomembno, da jo krepimo vsakodnevno preko 

različnih aktivnosti. Eden od učinkovitih okolij, kjer lahko uspešno 

krepimo senzorno integracijo je tudi senzorna soba, ki otrokom 

omogoča krepitev različnih področij na zanimiv in drugačen način. 

Ker v obdobju, ko otroci obiskujejo vrtec poteka intenziven 

senzomotorični razvoj, moramo otroku tako v vrtcu kot doma 

omogočiti dejavnosti, ki ta razvoj spodbujajo in krepijo na 

vsakodnevni ravni. Kljub vsemu je aktivnosti za krepitev senzorne 

integracije večkrat zahtevnejše vključiti v vsakodnevno pedagoško 

delo, saj se lahko zdi, da za izvajanje nimamo ustreznih pripomočkov 

ali aktivnosti ne bomo izvedli pravilno. V prispevku zato 

predstavljamo enostavne senzorne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v 

igralnici, senzorni sobi ali doma, saj se je potrebno zavedati, da lahko 

že njihovo krajše izvajanje predstavlja pomemben doprinos za 

skladen otrokov razvoj. 
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Senzorna integracija 

Pojem »senzorna integracija« se nanaša na procesiranje informacij, 

ki jih našim možganom posredujejo čutila v očeh, ušesih, koži, 

mišicah, sklepih, ustih, nosu in ravnotežnem organu. Samo 

procesiranje informacij poteka v različnih senzornih sistemih, denimo 

v vidnem sistemu. Od starosti dojenčka dalje se mlajši otroci 

neprestano ukvarjajo z raziskovanjem lastnega telesa. Ugotoviti 

poskušajo, kako ga lahko uporabijo na vse mogoče načine. Pri tem 

vsaka živčna celica prejme specifičen dražljaj, ki ga mora obdelati. 

Različne informacije, ki jih prenesejo različne živčne povezave, se 

združijo v enotno sliko. Ta slika oz. predstava se izdela v možganih. 

Naše živčevje sodeluje, da lahko koordinira (deluje usklajeno) in 

pravilno prenaša informacije. To sodelovanje imenujemo senzorna 

integracija (Horowitz in Röst, 2007). 

 

Senzorna integracija je po teoriji Ayresove (2005) organizacija naših 

zaznav z namenom uporabe pridobljenih informacij. Preko različnih 

čutil dobimo informacije o nas samih in o okolju okrog nas. Zaznave 

potujejo do možganov, se tam primerno obdelajo in povežejo med 

seboj, da nam podajo celotno sliko predmeta, ki ga zaznamo z 

različnimi čutili. Vmes lahko pride do slabega integriranja zaznav in 

takrat se izrazijo težave. Ne moremo reči, da ima posameznik izvrstno 

senzorno integracijo ali pa je sploh nima. Nekateri imajo povprečno, 

drugi dobro in spet tretji slabo senzorno integracijo. Torej obstaja 

kontinuum uspešnosti procesiranja informacij. Če možgani slabo 

organizirajo pridobljene zaznave, to vpliva na mnogo področij v 

življenju.  Senzorna integracija je proces, ki je lahko zelo zapleten in 

dolgotrajen. Otrok mora skozi številne razvojne nivoje, preden je 

proces senzorne integracije zaključen. Ayresova (2002) govori o štirih 

nivojih. Na vsakem nivoju se združujejo različne vrste senzornih 

informacij. Tako se oblikujejo funkcije, ki so potrebne za 

vsakodnevno uspešno funkcioniranje. 

 

 
Slika 1: Nivoji senzorne integracije 

Vir: Ayres, 2002 

 

S senzorno integracijo se srečujemo vsak dan, naši možgani vsako 

sekundo dobivajo nešteto informacij iz zunanjih in notranjih 

receptorjev o svetu, ki nas obdaja in o naši vlogi v njem. Skozi taktilni, 

vestibularni, proprioceptivni, vizualni, slušni, okušalni in vohalni 

sistem neprestano sprejemamo različne informacije in sposobnost 
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možganov, da te informacije razvrstijo, organizirajo, uskladiščijo, 

prikličejo in uporabijo je osnova za oblikovanje zaznavanja, vedenja, 

gibanja in učenja (Ayres, 2002). Millerjeva je pod mentorstvom 

Ayresove spoznavala področje senzorne integracije (Miller in Fuller, 

2007). Ob svojem nadaljnjem delu je prepoznala težave s samo 

definicijo v različnih pojavnostih motnje in jo je zaradi lažjega 

sodelovanja z drugimi področji pri raziskavah preimenovala v 

»motnjo senzornega procesiranja« (Sensory processing disorder, b. 

d.). Sama navaja, da se termin »senzorna integracija« bolj nanaša na 

nevrološke procese na celični ravni in ne na vedenjsko izražanje 

težav, ki pa je glavna tema pogovorov med starši in terapevti. Prvotni 

termin je tako zaradi svojega osnovno medicinskega pomena 

povzročal zmedo in težave v razumevanju, prav tako pa so se starši, 

ki so želeli v literaturi najti pomoč za svoje rojence, spraševali, ali so 

našli članek, ki govori o otrokovi motnji, ali gre za opisane druge 

težave. Millerjeva je tako s pojmom »motnja senzornega 

procesiranja« dala vsem, tako staršem kot raziskovalcem, že z 

besedami točno določen termin, ki jasno loči motnjo od teorije in 

obravnave motnje ter olajša komunikacijo (Miller in Fuller, 2007). 

 

Terapija senzorne integracije 

Pri nekaterih otrocih se težave predelovanja senzornih informacij 

opazijo v zgodnjem otroštvu, toda jih sami korigirajo in presežejo 

preko oblikovanja prilagoditvenih odzivov v otroštvu. Nekateri drugi 

pri tem potrebujejo pomoč terapevtov, ki najprej s testi določijo, 

kakšne so težave posameznika in kaj ta potrebuje za izboljšanje 

senzorne integracije. Glede na splošne ugotovitve, da so težave 

vestibularnega in proprioceptivnega sistema baza za težave, ki jih 

opazimo kot primanjkljaj na področju slušnega in vidnega sistema, se 

večina terapevtskih aktivnosti odvija na baznem nivoju (Ayres, 2005). 

Terapije lahko izvajajo delovni terapevti, fizioterapevti ali logopedi z 

dodatnim izobraževanjem s področja senzorne integracije. Terapija 

običajno poteka ena na ena – otrok in terapevt, občasno pa vanje 

vključijo tudi starše. Na pogled terapevtska obravnava izgleda kot 

igra – otrok si preko svoje notranje težnje izbere aktivnost, ki jo 

potrebuje. Otrokom, ki tega ne zmorejo sami, pomaga terapevt. 

Prostor, kjer poteka aktivnost, je običajno prijeten na pogled, svetel, 

vendar ima možnost zatemnitve, dovolj prostoren za različne 

gugalnice, blazine in ostale pripomočke, z dovolj gladkimi tlemi za 

vožnjo z rolko, z mirnim kotičkom in večjo izbiro senzorno bogatih 

pripomočkov – pripomočkov za stimulacijo proprioceptivnega, 

vestibularnega in taktilnega sistema (gugalnice, viseče mreže, tuneli, 

šotori, velike žoge, trampolini, piščalke, materiali za žvečenje, 

taktilne igrače, teleskopi, igre za izboljšanje koordinacije oko-roka, 

rolke ipd.). Namen terapij je izboljšati posameznikovo procesiranje in 

organiziranje prejetih senzornih informacij. Pomembno je, da otrok 

med igro uživa, saj to  nanj deluje terapevtsko. Terapevt nadzoruje 

igro, da ta sledi namenu, in proizvede tolikšno stimulacijo, kot jo 

otrok potrebuje, ter jo usmerja, da otrok ob stopnjevanju dodatnih 

dražljajev za spodbujanje ostalih sistemov ne postane preplavljen z 
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njimi. Ravno pravi izziv je cilj, ki ga želi terapevt v dejavnosti doseči. 

Dejavnost ne sme biti prezahtevna, a mora otroku vseeno 

predstavljati izziv (Horowitz in Röst, 2007). Terapevti si kot končne 

velike cilje zastavljajo otrokovo socialno sodelovanje, samoregulacijo 

in izboljšano samopodobo. Večina strokovnjakov verjame v 

izboljšanje senzorne integracije otrok, ki se udeležujejo terapij, 

nekateri pa opozarjajo, da je znanstvenih dokazov, ki bi to potrjevali, 

premalo (Levingston, 2014). 

 

Aktivnosti za spodbujanje senzorne integracije v senzorni sobi 

Glavni gradniki centralnega živčnega sistema so propiroceptivni, 

vestibularni in taktilni sistem ter sluh, vid, okus in vonj, zato sem se 

pri dejavnostih osredotočila na omenjena področja senzorne 

integracije. Izmed različnih pristopov, tehnik in dejavnosti, v 

prispevku predstavimo aktivnosti iz nekaterih priročnikov za 

spodbujanje senzorne integracije v senzorni sobi, ki smo jih uporabili 

pri urah dodatne strokovne pomoči. V prispevku smo najprej želeli 

preveriti, kako dejavnosti senzorne integracije v senzorni sobi 

vplivajo na dva otroka, s katerimi smo izvajali dodatno strokovno 

pomoč. Eden izmed ciljev je bil torej ugotoviti, ali otroci zaradi 

aktivnosti v senzorni sobi hitreje napredujejo in na katerih področjih. 

Aktivnosti smo večinoma izvajali v manjši skupini, kamor je bil 

vključen otrok s posebnimi potrebami in še dva sovrstnika. 

 

V nadaljevanju je opisana izvedba aktivnosti za spodbujanje senzorne 

integracije v senzorni sobi z otroki s katerima smo izvajali dodatno 

strokovno pomoč. Tako deček kot deklica sta bila v času izvajanja 

aktivnosti stara pet let. Deček ima opredeljeno motnjo avtističnega 

spektra in težave senzorne integracije ter sledenja navodilom. V 

njegovem izražanju ni prisotnega govora, izraža se z gestami. Deklica 

ima opredeljeno motnjo pozornosti in koncentracije, kar se prav tako 

povezuje s šibko senzorno integracijo. Pri njej je opazen tudi večji 

nemir in šibkejše socialne spretnosti. Uporabili smo naslednje 

aktivnosti za spodbujanje senzorne integracije v senzorni sobi: 

1. Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Medo stopa (Voglar, 2014) 

2. Dejavnost za razvijanje slušnega sistema: iskanje slušnih parov 

3. Dejavnost za razvijanje vestibularnega sistema: Ravnotežna hoja 

po različnih podlagah 

4. Dejavnost za razvijanje taktilnega sistema: Izdelava taktilne slike  

5. Dejavnost za razvijanje vidnega sistema: Iskanje razlik 

6. Dejavnost za razvijanje proprioceptivnega sistema: Deli telesa v 

senzorni sobi 

7. Dejavnost za razvijanje okusa: Preizkušanje različnih tekočin s 

kapalkami 

8. Dejavnost za razvijanje vonja: Slepe miši vonjev 

9. Dejavnost za razvijanje proprioceptivnega sistema: Palačinka v 

senzorni sobi  

10. Zaključna dejavnost: Pozdrav v krogu z lepimi željami 
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Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Medo stopa (Voglar, 2014) 

Dejavnost smo izvedli kot uvod v uro v krogu. Skupaj smo se naučili 

povemo besedilo in zraven ponazarjali gibe. Nato smo pri deklici 

ponazorili izštevanko in gib ponazorili na roki. Deklica je nato iste gibe 

ponazorila na sovrstniku in ta naprej v krogu. Pri dejavnosti smo 

uporabili izštevanko Medo stopa:  

 

Medved stopa copa–cop, copa–cop, copa–cop. 

(Premikamo se tako, kot se premika medved; stopamo z noge na 

nogo in pri tem delamo 

večje korake. Lahko tudi z rokami udarjamo po tleh, mizi ali otrokovih 

nogah.) 

Zajček skače hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. 

(Premikamo se tako, kot se premika zajček: skačemo, z rokami 

delamo hitre in lažje gibe.) 

Mala miška pa hiti, tike, tike, tike ti. 

(Premikamo se tako, kot se premika mala miška: delamo majhne in 

malo hitrejše korake ali 

pa s prstki.) 

 
Slika 1: Gibalna izštevanka Medo stopa 

Vir: Lasten 

 

Dejavnost za razvijanje slušnega sistema: iskanje slušnih parov 

Pri dejavnosti smo pred otroke razporedili ropotuljice napolnjene z 

različnim materialom (fižol, makaroni, perlice …) in najprej 

ropotuljice odprli, da so si otroci ogledali, kaj vsebujejo. Nato so iskali 

slušne pare in sicer tako, da so zatresli ropotuljico ter ugibali, kateri 

zvoki sodijo skupaj.  

 

 
Slika 2: Zaprte ropotuljice s slušnimi pari 

Vir: Lasten 
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Slika 3: Odprte ropotuljice 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 4: Iskanje zvočnih parov 

Vir: Lasten 

 

 

Dejavnost za razvijanje vestibularnega sistema: Ravnotežna po 

različnih podlagah 

Pri aktivnosti so se otroci sezuli, nato pa stopali po različnih podlagah. 

Pomembno je bilo, da so otroci začutili različne podlage in opisali, 

katera podlaga je gladka – hrapava, prijetna – neprijetna … 

 

 
Slika 5: Hoja po različnih podlagah 

Vir: Lasten 

 

Dejavnost za razvijanje taktilnega sistema: Izdelava taktilne slike  

Otroci so po predlogi risali različne vzorce v različne podlage. Najprej 

so vzorce narisali v polento, nato še v kinetični pesek in opisali razlike 

v podlagah. Otroke smo ob aktivnosti vprašali ali je podlaga mehka – 

trda, hrapava – gladka ter kaj čutijo, ko material gnetejo v rokah. 

Pomembno je bilo, da otroci material začutijo in prepoznajo razliko 

med njimi. 
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Slika 6: Risanje v kinetični pesek 

Vir: Lasten 

 

Dejavnost za razvijanje vidnega sistema: Iskanje razlik 

Otroci so na delovnem listu iskali razlike med risbama. Otroke smo 

ob reševanju naloge najprej vprašali ali sta risbi enaki ali različni. Nato 

smo jih spodbudili, da risbi podrobneje pogledajo in če niso opazili 

razlik, smo jih spodbudili, da risbe tudi pobarvajo za boljšo 

prepoznavnost.   

 

 
Slika 7: Delovni list za iskanje razlik 

Vir: Varuška Živa 

 

Dejavnost za razvijanje proprioceptivnega sistema: Deli telesa v 

senzorni sobi 

V senzorni sobi smo otrokom postavili poligon pri katerem so morali  

najprej s celotnim teleson skočili v bazenček z žogicami in pri tem 

začutiti dotik žogic po celotnem telesu ter nato uporabiti svoje noge 

za hojo po blazinah. Poligon so nadaljevali s plazenjem v tunelu in 

nato po vodni postelji ter pri tem začutili različne dele telesa na 

različnih podlagah. 
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Slika 8: Skok v bazenček z žogicami 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 9: Plazenje skozi tunel 

Vir: Lasten 

 
Slika 10: Aktivnosti na vodni postelji 

Vir: Lasten 

 

Dejavnost za razvijanje okusa: Preizkušanje različnih tekočin s 

kapalkami 

Skupaj z otroki smo v eno skodelico natočili kis, v drugo smo dali vodo 

in sladkor, v tretjo vodo in sol, v četrto pa smo natočili sveže iztisnjen 

sok grenivke. Tekočine smo premešali, nato pa je vsak otrok dobil 

svojo žličko, kamor si je s kapalko dal določeno tekočino in jo 

poizkusil. Otroci so opisali okus in primerjali ali so okusi med seboj 

podobni, enaki, različni … 
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Slika 11: Preizkušanje različnih tekočin in okusov 

Vir: Lasten 

 

Dejavnost za razvijanje vonja: Slepe miši vonjev 

V več škatlic smo otrokom dali majhno količino vsake izbrane dišavne 

sestavine in jih pokrili s tankim blagom ter zaprli z elastiko. Otroci so 

morali uganiti katere sestavine so v škatlicah (npr. sadje, začimbe, 

zelišča). Lahko so jih potipali, povohali, niso pa jih smeli pogledati.  

Preden smo začeli, smo otrokom predstavili sestavine, ki bodo v 

škatlicah in prosili naj jih povohajo, opazujejo, kasneje pa ugotovijo, 

katere so skrite. Pogovarjali smo se tudi o  različnih vonjih: katero 

zelišče ima najlepši vonj? Kateri je bolj nežen? 

 

Dejavnost za razvijanje proprioceptivnega sistema: Palačinka v 

senzorni sobi (Delaney, 2009) 

V zatemnjeni senzorni sobi in ob spremljavi nežne glasbe smo otroke 

zavili v obtežitveno odejo in na telesu izvajali gibe globokega pritiska 

in masaže. Otrokom smo povedali, da so palačinka in lahko izbirajo 

namaz ter s tem vplivajo na potek masaže. Otroci so sodelovali in 

povedali, kaj predstavlja določen dotik in kaj nanje namažemo. 

 

 
Slika 12: Masaža otroka v obtežitveni odeji 

Vir: Lasten 

 

Zaključna dejavnost: Pozdrav v krogu z lepimi željami 

Z otroki smo stopila v v krog, pri pozdravu smo pomahali drug 

drugemu ostalim ter si zaželeli lep dan. 

 

ZAKLJUČEK 

Razvoj senzorne integracije je kompleksen proces pri katerem 

sodelujejo različni gradniki centralnega živčnega sistema: 

propiroceptivni, vestibularni in taktilni sistem ter sluh, vid, okus. Ker 

mora otrok skozi številne razvojne nivoje, preden je proces senzorne 

integracije zaključen, je pomembno, da vsakodnevno krepimo 

vsakega od gradnikov, saj se le tako lahko celostno oblikujejo 

funkcije, ki so potrebne za vsakodnevno uspešno funkcioniranje. V 
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pedagoškem procesu je torej pomembno, da smo pri načrtovanju 

aktivnosti pozorni, da se ne osredotočamo le na nekatera področja 

ter usmerimo večjo pozornost tudi na področja, kjer otroci še 

potrebujejo podporo in pomoč. Po opravljenih aktivnostih senzorne 

integracije, ki smo jih izvajali in so predstavljene v prispevku, sta 

imela otroka boljšo predstavo o svojem telesu in pokazala napredek 

na senzomotoričnem področju, kar je rezultat izvajanja raznolikih 

aktivnosti s katerimi smo vplivali na različna področja. Izkušnja 

senzorne sobe je za vsakega otroka, ne le za otroke s posebnimi 

potrebami, edinstvena in večinoma se z veseljem vračajo vanjo ter 

sodelujejo pri aktivnostih senzorne integracije.  Večkrat otroci šele v 

senzorni sobi pridobijo določene senzorne izkušnje, ki jih prej niso bili 

deležni in lahko še bolj podprejo njihov celosten razvoj. Te izkušnje 

so včasih nove tudi za vzgojitelje, ki jih lahko nato prenesejo v 

vsakodnevno delo z otroki in kot smo lahko videli v prispevku, je 

mogoče aktivnosti senzorne integracije večkrat prilagoditi tako, da 

jih lahko spodbujamo tudi v igralnici, na prostem ali v domačem 

okolju. Otroku je torej večkrat le treba ponuditi različne 

senzomotorične izkušnje, da lahko ugotovimo, kje še potrebuje 

podporo za njegov celovit razvoj. 
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Povzetek: V življenju se stalno soočamo s priložnostmi, ko moramo 

nastopati, ali govoriti pred drugimi. Javno nastopanje nas spremlja 

že, ko skupini prijateljev pripovedujemo o svojem doživetju na 

počitnicah ali na potovanju, ko razlagamo družini o poteku našega 

dneva v službi ali šoli oziroma vsakič ko določeni skupini ljudi 

predstavljamo določeno temo, učno snov, dogodek, sebe itd. Pri 

samem nastopu ni pomembna samo vsebina, na dober nastop 

vplivajo številni drugi dejavniki, kot so prvi in končni vtis, način 

prezentacije, verbalna in neverbalna komunikacija, trema, temeljita 

priprava na govorni nastop idr. Pri svojem delu me učenci velikokrat 

sprašujejo kako naj izvedejo govorni nastop, kako naj se znebijo 

treme, kako naj izločijo bistvo besedila in podobno. Navadno se pri 

govornem nastopu usmerijo le na vsebino. Pri tem upoštevajo uvod, 

jedro in zaključek  ter ostale elemente, ki so pri predstavitvi ravno 

tako pomembni  in na njih navadno niso pozorni.   

Ključne besede: javno nastopanje, komunikacija, preventivne 

delavnice 

 

Abstract: In life, we are constantly faced with opportunities for 

public speaking and performing. Public speaking is present even 

when we tell a group of friends about our holidays or a trip, when we 

tell our family about our day at work or at schooland just whenever 

we present a topic, a subject, an event, ourselves, etc., to a group of 

people. It is not only the content that is important for a good speech, 

but many other factors influence a good speech, such as first and 

final impressions, the way of presentation, verbal and non-verbal 

communication, trembling, thorough preparation for the speech, 

etc. In my work, I am often asked by students how to give a speech, 

how to get rid of stage fright, how to draw out the main point of a 

text, etc. Usually, when giving a speech, they focus only on the 

content. They pay attention to the introduction, the body and the 

conclusion, but usually not to the other elements that are just as 

important in a presentation.   

 

Keywords: public speaking, communication, school workshops 
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UVOD 

V otrokovem razvoju ima šola pomembno vlogo. Poleg vloge v 

otrokovem izobraževanju, ima pomemben vpliv tudi na otrokovo 

celovito vzgojo, s tem pa na otrokov celosten razvoj. Na naši šoli 

imamo organizirane številne preventivne delavnice od 1. do 9. 

razreda. S preventivnimi delavnicami želimo opolnomočiti otroke in 

mladostnike za lažji prehod v odraslost. Delavnico prepričljivega 

nastopanja po 4MAT modelu, organiziramo za učence 8. razreda, z 

namenom, da jim približamo nastopanje, komunikacijo … Šola je 

okolje, kjer imajo otroci in mladostniki veliko priložnosti, da 

predstavijo svoje znanje pred drugimi, naj so to govorni nastopi, 

ustno ocenjevanje, opisi živali, predmeta … V osnovni šoli se tekom 

šolanja učenci večkrat seznanijo z razlago in opisom priprave 

govornega nastopa. Učenci prejmejo napotke za pripravo vsebine, 

napotke za potek in način predstavitve, kriterije ocenjevanja 

govornega nastopa ali predstavitve učne snovi. Kljub temu se 

velikokrat znajdejo v stiski in si želijo,  nastop čim prej opraviti ter se 

ne posvečajo vsem stopnjam nastopanja, ki so poleg vsebine ravno 

tako pomembne. Z organizacijo delavnic smo želeli učence opozoriti 

na ključne elemente, ki so pri vsakem javnem nastopu poleg 

vsebinskega dela, ravno tako pomembni, kadar si želimo, da nas 

drugi razumejo, slišijo in opazijo, zato sem učencem v okviru delavnic 

predstavila enega izmed možnih načinov, ki se uporablja pri 

predstavitvi, z namenom, da se seznanijo, kako različno ljudje 

sprejemamo in razumemo informacije. 

 Na nastop se ljudje zelo različno odzovemo. Nekateri ljudje 

obožujejo nastopanje pred drugimi, so radi v središču pozornosti in 

pri tem so spontani in sproščeni. Z lahkoto pridobijo pozornost 

publike. Na drugi strani so ljudje, ki se nikakor ne želijo izpostavljati 

in jim nastopanje pred drugimi predstavlja zelo veliko stisko. 

Javnemu nastopanju se želijo izogniti, saj je to za njih lahko zelo 

neprijetna izkušnja, ki jih spravlja v hud stres. Med obema skupinama 

so še posamezniki, ki jim nastopanje ni ravno najljubše opravilo, 

vendar ga po sili razmer opravijo. Kljub temu da skozi življenje 

pogosto javno nastopamo in je prepričljivo nastopanje zato 

pomembna življenjska veščina, velikemu odstotku ljudi javno 

nastopanje povzroča hudo stisko ali pa s svojim nastopom ne 

naredijo takega vtisa, kot si ga želijo. 

 

Kdaj nastopamo? 

Nastopamo že, ko prijateljem opisujemo svoje doživetje na izletu ali 

potovanju, ko imamo v  šoli govorni nastop, na prireditvah, na 

obletnicah, praznovanjih, na sestankih. Nešteto je priložnosti, ko 

moramo javno nastopati. Z javnim nastopom je povezano veliko 

naših strahov. Največ strahov je povezanih s preteklimi izkušnjami, 

omejujočimi prepričanji, ki nas ovirajo, da bi se, da bi se izrazili kot si 

želimo. Tudi sama sem se v osnovni in srednji šoli soočala s hudim 

strahom pred javnim nastopanjem. Moj strah pred javnim 

nastopanjem je nastal zaradi spleta okoliščin med glasbenim 

nastopom, ko sem pred starši hotela zaigrati skladbo, vendar me 
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nihče ni pripravil na prisotnost medijev in kamer, kar je  v meni 

sprožilo hudo tremo, posledično je bil nastop porazen. Posledično 

sem se v nadaljnje nastopom izogibala, kolikor se je dalo. Kasneje 

sem s pomočjo različnih tehnik in treningov komunikacije svoj nastop 

izboljšala, da mi nastopanje ne dela več težav.  Moja izkušnja in delo 

z učenci ter njihove stiske pred govornimi nastopi, ustnimi 

ocenjevanji, so me pripeljale do tega, da sem za učence 8. razreda 

pripravila preventivno delavnico, kjer sem jim skušala javno 

nastopanje pokazati še v drugačni luči, da bi razumeli različne 

dejavnike, ki vplivajo na govorni nastop in kaj je tisto, kar nas bo 

pripeljalo do tega, da nas bodo drugi slišali, videli in občutili. Vsak 

govorni nastop, predstavitev, govorno preverjanje znanja pred 

razredom je govorni nastop. Učenci se velikokrat znajdejo v stiski. 

Pred nastopom imajo tremo, slabe izkušnje iz preteklosti in 

omejujoča prepričanja, jih ovirajo pri tem, da bi se lahko izrazili v 

polni meri. Namen delavnice je učencem dati informacije o 

elementih, ki vplivajo na javno nastopanje in komunikacijo. 

 

Namen preventivne delavnice? 

Namen delavnice je bil zvišati samopodobo posameznika, da postane 

samozavesten in prepričljiv, s čimer pridobi občutek lastne vrednosti. 

Poleg vsebinskega dela, ki je določen, oziroma si ga učenci izberejo 

sami,  so se učenci bolj praktično seznanili še z govorico telesa, 

gibanjem po prostoru pred občinstvom, načinom izgovorjave, 

intonacijo glasu, zunanjo podobo,  urejenostjo, pomembnostjo vaje 

in uporabo tehnologije, zaznavnimi kanali ter 4MAT modelom, kot 

možnostjo modela s katerim pri prezentaciji upoštevamo vse učne 

tipe. Pozornost sem namenila tudi učenju tehnik za premagovanje 

treme. Na koncu delavnice se učenci razdelijo v skupine po štiri in 

pripravijo govorni nastop, pri tem pa upoštevajo vse elemente 

javnega nastopanja. 

 

Na delavnici smo si postavili naslednja vprašanja; 

1. Zakaj je pomembno obvladati veščine nastopanja, kako se 

pripraviti na javni nastop, postavljanje ciljev in priprava vsebine.  

2. Spoznavanje različnih zaznavnih sistemov, kaj so in osnovne 

značilnosti posameznega zaznavnega sistema ter pomen in 

učinek prvega vtisa. 

3. Spoznavanje s 4Mat modelom  pri prezentaciji. 

4. Tehnike in metode za premagovanje in upravljanje treme pred 

javnim nastopom in vizualizacija. 

5. Učinkovita in pravilna uporabe govorice telesa in neverbalne 

komunikacije za samozavesten nastop in bonton pri javnem 

nastopanju. 

6. Priprava nastopa ter analiza nastopa. 

 

1. Zakaj je pomembno obvladati veščine nastopanja? 

Cameron, Einsidler in Šilc; (2012, str. 7), Zakaj je pomembno 

obvladovati veščine javnega nastopanja: 
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Danes se ves svet vrti okrog tega, kako znamo predstaviti sebe svoj 

izdelek in svojo storitev. Ni več dovolj, da smo sami prepričani o 

svojem dobrem, kvalitetnem delu, pomembno je, kako znamo to 

predstaviti drugim. Ljudje pa nismo samo vizualna bitja, 

komuniciramo in oddajamo nevidne znake tudi s telesom in s svojo 

energijo. Če nam je nerodno, ko pred drugimi govorimo o svojih 

projektih, bodo naši poslušalci morda mislili, da sami ne verjamemo 

vase, v svoje projekte. Najbolj prepričljivi smo lahko takrat, ko smo v 

popolnem skladju sami s seboj Žist (2015, povzeto po Marolt,2020 

str. 3). »Govorno sporočanje je del našega vsakdana in kljub temu, da 

retorika ni več samostojni šolski predmet, je kljub vsemu vpeta v 

šolske predmete, predvsem v materin jezik – slovenski jezik (Dolgan, 

1996). Govorno nastopanje je kompleksen proces, sestavljen iz 

različnih elementov, ki jih mora osvajalec osvojiti postopoma. 

 

2. Sprejemanje, procesiranje in shranjevanje informacij, s pomočjo 

čutil: 

Zaznavni kanali, so kanali s katerimi sprejemamo, procesiramo in 

shranjujemo informacije, ki jih prejemamo iz zunanjega sveta, s 

pomočjo: vida, sluha, tipa, vonja in okusa. S kratico jih označujemo 

tudi VAKOG. Ljudje informacije sprejemamo preko vseh čutil, vendar 

se ljudje navadno delimo v tri tipe in smo kombinacija teh treh tipov; 

vizualni, avditivni in kinestetični tip. Kljub temu ima vsak človek 

kanal, ki je zanj prevladujoč, oziroma primaren. Kadarkoli smo z 

nekom v komunikaciji oziroma ko nastopamo pred drugimi, je 

pomembno, da se zavedamo, da ima vsaka oseba primarni zaznavni 

sistem, ki je lahko različen od našega. Primarni oziroma prevladujoči 

zaznavni kanal se kaže na način, kako ljudje razmišljajo, na kakšen 

način govorijo, se oblačijo in v njihovi fiziologiji, zaradi česar je 

pomembno, da pri javnem nastopanju zajamemo vse zaznavne 

kanale, saj se le tako lahko približamo sogovorniku in njegovemu 

načinu razmišljanja in razumevanja. S tem bo naše sporočilo uspešno 

prejeto in razumljeno (Mladenović ,2017, str. 89–93). 

 

 
Slika 1: Priprava 

Vir: Lasten 

 

Praktičen preizkus: učenci so se razdelili v pare. Polovica učencev je 

prejela nalogo, da opiše svoje najlepše počitnice. V prvem delu opisa 

so dobili nalogo, da čim bolj doživeto opisujejo svoje počitnice, da si 

jih bo lahko drugi učenec čim bolj predstavljal. Pri opisu naj povejo, 
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kaj so tam videli, slišali in kateri vonj jih spominja na počitnice. Opis 

naj naredijo čim bolj spontano in običajno. V drugem delu opisa, so 

prejeli nalogo, naj ne vzpostavljajo očesnega kontakta z drugim 

učencem. Opis naj bo čim bolj preprost in glas naj bo monoton. Po 

opravljeni nalogi so učenci, ki so poslušali, podali svoje opazke. Vsi so 

si bili enotni, da je bil drugi del opisa grozen, ker so imeli občutek, da 

učenec, ki govori, kar naenkrat ni več zainteresiran za podajanje 

informacij. Motilo jih je, ker so gledali v steno, ali na tla in ne v oči, 

ker so imeli nezanimiv dolgočasen glas in so vsi komaj čakali, da bo 

konec. Prvi del pripovedi je bil večini učencev zelo zanimiv. S pomočjo 

opažanj in primerjanj so učenci lahko ugotovili, kako je nekdo pri 

razlagi dal večjo pozornost kaj je videl, medtem ko je drugi bil bolj 

pozoren, na svoje občutke, kako je nekaj doživel, kako so imeli dober 

sladoled, kakšna glasba se je vrtela … Na ta način so učenci lahko 

spoznali, kako pomembno je, da z govorečim vzpostavimo dober stik, 

da imamo očesni kontakt, medtem ko komuniciramo, kako 

pomembno je, da sta telo in glas usklajena, da smo usklajeni s 

sogovornikom, saj se tako počutimo prijetno, sprejeto in kako 

pomemben je glas, intonacija, naša čustva. Z vajo so lahko sami videli 

in zaznali razliko in povezali s pomembnimi aspekti pri javnem 

nastopu. 

 

3. Kaj je 4MAT model? 

Sistem 4mat je razvila dr. Bernice McCarty leta 1979.  Model je 

priredila po Kolbovem modelu učenja. Sitem 4Mat je komunikacijski 

sistem, ki omogoča, da se pri podajanju informacij približa 

posamezniku in pri tem upošteva štiri učne stile in njihove 

značilnosti. Obenem pa upošteva tudi delovanje leve in desne 

hemisfere, s predpostavko, da ima vsaka hemisfera svojo specifično 

vlogo za katero je specializirana. Hkrati sta hemisferi med seboj 

zapleteno povezani in sodelujeta pri učenju. Na primer leva 

hemisfera ima večjo vlogo pri linearnem učenju (matematika, branje, 

logika …), desna hemisfera ima večjo vlogo pri učenju jezika, pri 

slikanju itd. vendar hemisferi ne delujeta ločeno, ampak sodelujeta 

in sta povezani. 4mat sistem definira štiri učne stile in njihove 

značilnosti glede na to kako zaznava in procesira nove informacije. 

Strategija upošteva naravni cikel učenja. Kljub temu da ljudje 

informacije sprejemamo na različne načine in se pri tem zaznavni 

kanali spreminjajo, ima vsak izmed nas način zaznavanja in 

sprejemanja informacij, ki je prevladujoč in ga pogosteje uporablja 

od drugih kanalov.  
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Slika 2: (za namen delavnice je povzet po internem gradivu:  NLP Inštitut, za 

program NLP Mojster praktik INLEPTA, leto  2020) 

Vir: Lasten 

 

Za vsakega od učnih stilov je značilno eno  vprašanje, zato jih 

razdelimo v štiri učne tipe 4MAT sistema: 

1. Tip Zakaj(sanjač) 

Zanima ga zakaj naj se z nečim ukvarja. Išče univerzalno resnico. Za 

ta učni tip je značilno, da se radi učijo v skupini. Delovanje v skupini 

jim omogoča, da iščejo interakcijo z drugimi. Iščejo uporabno 

vrednost zase. Pomembne so mu njegove vrednote. Temo mora 

razumeti, drugače se težko odloča. Ima sposobnost razumeti druge 

ljudi in prepoznava probleme ter je iznajdljiv. 

 

2. Tip Kaj (zbiralec informacij, mislec) 

Zanimajo ga različne informacije in podrobnosti. Je natančen in 

temeljit. Bolj ga zanimajo informacije, ne glede na to, ali jih potrebuje 

kot ljudje. Dober je pri opazovanju in analiziranju, vendar velikokrat 

informacij ne zna praktično uporabiti. 

 

3. Tip Kako (preizkuševalec) 

Pridobljene informacije želi praktično preizkusiti, doživeti. Pri 

sprejemanju informacij, pogosto izhaja iz lastne izkušnje, zato 

potrebuje konkreten prikaz in izkušnje (poizkusi in napake). Deluje, 

ne da bi si pridobil celotno informacijo.  

 

4. Tip; Kaj pa, če (dejavnež) 

Zanima ga uporaba, praksa, raziskovanje. Deluje intuitivno, pogosto 

nima dovolj teoretične podlage pred pričetkom dela. Zelo dober je v 

vodenju, vplivanju na ljudi in iskanju novih priložnosti.  

 

Pri predstavitvi s sistemom 4mat želimo zajeti vse štiri tipe ljudi. 

Predstavitev pripravimo tako, da na začetku naredimo kratek uvod, 

ki mu rečemo mini kaj. V kratkem uvodu nakažemo, o čem bomo 

govorili, temo in zgradbo predstavitve. Sledi vprašalnica; Zakaj? V 

tem delu govorimo o preteklosti, sedanjosti, uporabljamo 

univerzalno resnico (saj veste …), tukaj gremo na vrednote 

posameznika. Če se na začetku ne posvetimo vprašanju zakaj, takoj 

zgubimo vse osebe zakaj in jih do konca predavanja ne pridobimo. 

Mini KAJ? 

(tema, potek, struktura, zgradba) 
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Sledi vprašalnica; Kaj? Kjer navadno podamo teorijo, podatke, 

zgodovinska dejstva … Sledi četrta vprašalnica; Kako? Kjer je 

poudarek na praksi, nekaj kar lahko ljudje počnejo delajo. Zaključimo 

z vprašalnico; Kaj če? Kjer naredimo povzetek povedanega, pogled v 

prihodnost in povemo, kje so še možnosti izboljšav. Na tak način 

učenec lahko upošteva zahteve po uvodu, jedru in zaključku, s tem 

načinom podajanja informacij, zajame vse učne tipe ljudi in s tem je 

njegova predstavitev uspešna.  

 

4. Tehnike in metode za odpravljanje treme pred javnim nastopom.  

Pred nastopom imamo navadno tremo. Malo treme nam koristi, če 

je trema prehuda, lahko za nas predstavlja stres in nas med govornim 

nastopom ovira. Tremo in s tem stres lahko zmanjšamo z dobro 

pripravo in vajo na nastop. 

 

Praktični del 

Z učenci smo se naprej pogovorili o tem, kaj je za njih stres. Ali 

doživljajo stres tudi pred javnim nastopom? Kako ga čutijo? Kje ga 

občutijo? Kakšno je telo, ko ga občutijo? Pri tem so navajali; potne 

dlani, pospešeno bitje srca, glavobol, prebavne motnje. Pred nastopi 

jih je velikokrat strah, postanejo napeti, živčni, razdražljivi, težko se 

skoncentrirajo idr. Potem, ko smo opredelili, kaj je za njih stres, kako 

ga doživljajo, sem jih seznanila z nekaterimi tehnikami za sproščanje 

in umirjanje. 

−  Vaje za dihanje; učenci so najprej neprisiljeno vdihnili skozi nos 

v trebuh 1, 2, in 3 in izdih 1, 2, in 3. Za kontrolo so imeli eno roko 

na trebuhu in drugo na prsnem košu. Obstaja zelo veliko različic 

dihalnih vaj. Mi smo preizkusili lažjo različico. 

− Progresivno mišična relaksacija; učenci so po navodilih  

postopoma stiskali posamezno mišico, jo zadržali in nato spustili. 

Vaje so delali po navodilih od nog proti glavi. 

− Čuječnost; naredili so vajo občutenja, zavedanja okusa rozine. 

− Vizualizacija; pripravila sem jima kratko vodeno vizualizacijo, 

sanjskega govornega nastopa. 

 

5. Učinkovita in pravilna uporabe govorice telesa in neverbalne 

komunikacije za samozavesten nastop. Bonton pri javnem 

nastopanju. 

S pomočjo primerov na prezentacij in ogledom kratkih filmčkov, sem 

jim predstavila pomen neverbalne komunikacije ter upoštevanje 

bontona pri  javnem nastopu. 

 

6. Priprava nastopa ter analiza nastopa. 

V tem delu smo se posvetili predstavitvi. Ko začnemo načrtovati 

predstavitev, začnemo načrtovati najprej cilj predstavitve, kaj 

hočemo doseči. Cilj predstavitve obsega tudi udeležence, vsebino in 

potek predstavitve. Predstavitev mora biti naravnana na udeležence, 

tako da izpolnjuje njihova pričakovanja in interese. Predstavitev naj 

bi v udeležencih pustila določen vtis o predstavljeni temi. Da bi nam 
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prisluhnilo čim več ljudi, mora biti predstavitev dobro pripravljena in 

zanimiva. Pri tem je pomemben tudi čas, ki ga namenimo vaji. 

Praktičen potek 

Učenci so se razdelili v skupine po štiri. Eden izmed učencev v skupini 

je vlekel listek z naključno temo ali predmetom, ki ju je moral brez 

predhodne priprave predstaviti ostalim učencem. Učenci so nato 

nastop analizirali in podali mnenje. 

 

 

Slika 3: Predstavitev 

Vir:  lasten 

 

Na koncu so se učenci ponovno razdelili v skupine po štiri. Učenci so 

imeli enako temo, kot prej, z razliko, da so sedaj imeli čas za pripravo. 

Učenci so naredili predstavitev po 4MAT modelu, s tem, da so morali 

upoštevati vse zahteve govornega nastopa. Vsak nastop je moral 

vsebovati uvod, jedro in zaključek. Popestrili so ga lahko s kakšno 

šalo, anekdoto. Pri pripravi so morali upoštevati pripravo govornega 

dela (glas, intonacija, brez uporabe mašil …), pripravo prostora, 

pripomočkov, neverbalno komunikacijo, bonton na odru ... Na koncu 

so lahko učenci primerjali oba nastopa in ugotovili razliko med prvim, 

ki so ga opravili brez priprave in med drugim nastopom, ko so učenci 

imeli čas za pripravo ter so predstavitev pripravili po modelu 4MAT, 

ki jim je predstavljal strukturo, lahko bi rekli, da so imeli recept za 

pripravo govornega nastopa. Pri tem so upoštevali tudi vse elemente 

neverbalne komunikacije, prvi vtis, glas, obnašanje na odru, 

postavitev telesa … Večinsko so ocenili, da je bil drugi nastop boljši, 

bolj zanimiv. Tudi sami so se počutili samozavestnejše, bolj sproščeni 

med drugim nastopom. 

 

 
Slika 4: Izdelava plakata 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK  

S preventivno delavnico so  učenci dobili uvid v to, kaj vse vpliva na 

uspešno komunikacijo in predstavitev. Želela sem, da se zavedajo, da 

lahko s prepričljivim nastopom vplivamo, na našo predstavitev tako, 

da nas drugi opazijo, slišijo in  občutijo naše občutke. Da se zavejo, 

da besede predstavljajo manjši del, ki ga pri komunikaciji zaznamo, 

saj sta neverbalna komunikacija in barva glasu ravno tako pomembni 

za uspešno prezentacijo. Pri praktičnem delu so učenci zelo dobro 

sodelovali v skupini in v paru. Na šoli bomo tudi v prihodnje 

vključevali različne preventivne delavnic, saj nam veliko pomeni, da 

učencem ponudimo vsebine, ki jim bodo pomagale pri razvoju 

njihovih kompetenc tudi na poti v odraslost. 
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Ločujemo odpadke za lepši svet 
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Povzetek: Okolje v katerem živimo je onesnaženo in zastrupljeno. 

Razne organizacije se trudijo za boljši in lepši svet. Tudi v vrtcu se  

trudimo, da  z ekološko vzgojo otrokom na primeren način podajamo 

vsebine, ki so primerne njihovi starosti, ter jih učimo kako lahko sami 

pripomoremo k ohranjanju narave. Sicer nas na vsakem koraku, 

družba, mediji opozarjajo na skrb našega planeta, pa vendar je le 

pomembno, da pričnemo zelo zgodaj, da se ta ozaveščenost sede v 

našo zavest. V članku sem predstavila nekaj teh vsebin, ki so 

pomembne tako za okolje kot za našo družbo. Narava je posebno 

področje, kjer otrok razvija sposobnosti za določene dejavnosti ter 

ustvarja zdravo in varno okolje. 

 

Ključne besede: narava, odpadki, ločevanje, ekološka vzgoja, 

 

Abstract: The environment we live in is polluted and poisoned. 

Various organizations strive for a better and more beautiful world. 

Even in the kindergarten, we try to provide children with content that 

is appropriate for their age through ecological education, and teach 

them how they themselves can contribute to the preservation of 

nature. Otherwise, at every step, society and the media remind us of 

the concern for our planet, but it is only important that we start very 

early so that this awareness sits in our consciousness. In the article, I 

presented some of these contents, which are important both for the 

environment and for our society. Nature is a special area where 

children develop skills for certain activities and create a healthy and 

safe environment. 

 

Keywords: nature, waste, separation, ecological education, 
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UVOD 

Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga človek ne more ali ne želi 

uporabiti več. Sled vsega pa je vsakodnevno nabiranje ogromnih 

količin odpadkov, ki jih zavržemo. Tudi v vrtcu se srečujemo z 

odpadki. Otroke pričnemo ozaveščati že zelo zgodaj, tako rekoč ob 

vstopu v vrtec. To je izrednega pomena, saj s pravilnim ravnanjem z 

odpadki pripomoremo k reševanju problema zaradi kopičenja 

prevelikih količin odpadkov.  Letno nastane na svetu okoli dva 

milijona odpadkov, in če ne bomo resno pristopili k reševanju tega, 

nas lahko odpadki zasujejo. Vsako leto  pridelamo za tri procente več 

odpadkov, saj tudi porabimo več stvari kot smo jih nekoč. Če odpadke 

pravilno ločujemo, jih lahko tudi predelamo in ponovno uporabimo. 

Zavrženi odpadki v naravi pa pripomorejo k onesnaževanju tako 

vode, tal, rek v naše okolju. Otroke tako navajamo v vrtcu, kot upam 

da tudi doma, na pravilno ravnanje z odpadki ter k pravilnemu 

ločevanju odpadkov. Povsod imamo zabojnike z določeni barvami 

bodisi pokrova, bodisi celoten zabojnik, ki nam točno nakazuje, kam 

kateri odpadek sodi. Tudi v vrtcu imamo igralnice opremljene s koši 

kjer so pokrovi obarvani, za lažje prepoznavanje pa imamo še na 

koših slikovno gradivo, tako da otroci lažje ločujejo pravilno. V vrtcu 

ogromno vsebin načrtujemo in izvajamo na temo ekološke vzgoje. 

Vključujemo se v razne projekte, kjer preko različnih dejavnosti 

otroke seznanjamo z odpadki, ter vsebinami za zdravo in varno 

življenjsko okolje. Zavedati pa se moramo dejstva, da planet Zemljo 

najbolj ogroža ravno človek s svojim ravnanjem. Zemlja je planet, na 

katerem živimo in je edini prostor v vesolju, za katerega je potrjeno, 

da obstaja življenje. Površina Zemlje in njena atmosfera sta danes 

zaradi človeških in bioloških dejavnikov zelo spremenjena. Kljub 

poudarjanju, kako zelo pomembno je odgovorno ravnanje z odpadki, 

varčevanje z energijo ter odgovoren odnos do narave in živih bitij, se 

ljudje premalo zavedamo dejstva, da je naša Zemlja minljiva in 

ranljiva.  Zaradi človeka so ogrožene rastline, ptice in druge živali, 

oceani, reke, travniki in gozdovi. Vse našteto je za nas nekako 

samoumevno, zato si težko predstavljamo, kako bi se sprehajali, 

živeli, če ne bi bilo vsega tega in če bi Zemlja preprosto nehala 

obstajati. Veliko organizacij po vsem svetu se trudi da bi ozaveščala 

o pomenu in ohranjanju naše narave. Vsako leto beležimo 22. april 

kot svetovni dan Zemlje. Takrat se še posebej spomnimo na 

pomembnost ohranjanja našega planeta ter kaj in kako lahko sami 

prispevamo k temu. Svetovni dan Zemlje je bil prvič organiziran  leta 

1970 in od takrat ga vsako leto obeležuje že skoraj 192 držav. V bistvu 

kaj najbolj onesnažuje našo Zemljo so podnebne spremembe, 

izumiranje gozdov, onesnaževanje okolja, izguba biotske 

raznovrstnosti, taljenje ledu in mrtva območja oceanov ter rast 

prebivalstva. 

 

Onesnaževanje okolja 

Okolje, v katerem živimo, ogroža naše življenje na Zemlji. Vidni znaki 

onesnaževanja so več kot očitni. Glavni razlog za onesnaževanje pa 

je človeška potreba po več  stvareh, zato se naše rabljene, a 
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uporabne stvari spremenijo v ničvreden odpadek, ki ga brezvestno 

odvržemo. Na onesnaževanje zraka in vode v veliki meri vplivajo tudi 

tovarne, ki so v zadnjih nekaj letih zelo poslabšale problem 

onesnaževanja. Prva stvar, ki jo lahko storimo, je, da najprej 

zmanjšamo količino odpadkov v okolici našega doma, na ulicah, na 

domačem vrtu. Pred nakupoma novega izdelka se vprašajmo, ali ga 

dejansko potrebujemo ali gre le za trenutno željo. S tem ravnanjem 

lahko vplivamo na zmanjšanje količine odpadkov, ki jih vidimo na 

smetiščih ali v skrajnem primeru v naravi. Kaj lahko sami naredimo za 

boljši naš svet, se moramo vprašati. Čim več uporabljamo javni 

prevoz oziroma hodimo peš ali s kolesom, uporabljamo varčno 

energijo, uporabimo obnovljive vire energije, varčujemo z vodo, 

uporabljamo oblačila iz ekoloških materialov, pametno izbiramo 

čistila, varčujemo s papirjem, uporabljamo čim manj plastike, 

recikliramo, ponovno uporabimo, podarimo, sadimo rastline ter zelo 

pomembno, pravilno odlagamo odpadke. Če bi vsi upoštevali te 

pomembne dejavnike, bi Zemlji zagotovili boljšo prihodnost, zato je 

čas da ljudje spremimo svoje vedenje in odnos do narave. 

 

Vrste odpadkov 

Odpadke razvrščamo z vidika dveh osnovnih vidikov, in sicer po viru 

nastanka in ali so nevarne ali nenevarne. Po podatkih se vsako leto 

povečuje količina nevarnih odpadkov, ki nastanejo v proizvodnih in 

storitvenih dejavnostih. Poleg te osnovne delitve odpadkov se 

odpadki delijo še na druge načine. Ločimo jih na komunalne in ne 

komunalne odpadke; med prve sodijo gospodinjski odpadki in njim 

podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti. Pri 

komunalnih odpadkih pa govorimo še o ločenih skupinah 

komunalnih odpadkov, nevarnih skupinah komunalnih odpadkov in 

kosovnih odpadkih. 

 

Kako ločujemo odpadke 

Tudi sami lahko veliko storimo za našo naravo in našo okolje. 

Začnemo lahko že pri sebi doma in prenašamo na delovno mesto, 

šolo, vrtec. Pomembno je, da odpadke pravilno ločujemo in 

pripomoremo k boljšemu okolju. Kako pravilno ločujemo odpadke, 

zasledimo na vsakem koraku, tako v medijih kot na samih zabojnikih, 

zbirnih centrih. Odpadki se delijo na več kategorij, in sicer na papir, 

steklo, embalažo, biološke odpadke, kosovne odpadke, nevarne 

odpadke in mešane odpadke.  

− Odpadni papir 

Kaj sodi v zabojnik za papir: karton, časopisi, letaki, papirnate vreče, 

knjige, katalogi. Česa pa ne smemo odlagati v zabojnik za papir: 

tetrapakov, toaletnega papirja, povoščenega papirja, papirja z 

ostanki živil, umazanega papirja. 

− Odpadno steklo 

Kaj sodi v zabojnik za steklo: steklenice, steklena embalaža, kozarci, 

stekleničke parfumov in kozmetične stekleničke. Česa ne odlagamo v 

zabojnik za steklo: žarnic, ogledala, avtomobilskega stekla, 

okenskega stekla, večjih kosov stekla. 
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− Odpadna embalaža 

Kaj sodi v zabojnik za embalažo: vse plastenke, jogurtovi lončki, 

pločevinke hrane in pijače, konzerve, vrečke in folije, stiropor, najlon 

in kovinski pokrovčki. Česa ne odlagamo v zabojnik za embalažo: trde 

plastike, embalaže nevarnih odpadkov. 

− Mešani odpadki 

Sem spadajo stari gumbi, povoskan papir, umazan papir, čistilne 

gobice, elastike, peki papir, sponke, izrabljena pisala, odpadki gume 

ter usnja, odpadki iz keramike in porcelana ter podobno. 

− Biološki odpadki 

Sem sodijo ostanki hrane, sadja oziroma zelenjave, zemlja, rože, 

pokošena trava, čajne vrečke, papirnati robčki. Sem ne sodijo 

cigaretni ogorki, pepel, meso in kosti. 

− Kosovni odpadki 

Sem sodi pohištvo, vzmetnice, kopalniška oprema, talne obloge in vsi 

večji odpadki, katerih se ne da odložiti v zabojnike. 

− Nevarni odpadki 

Sem sodijo akumulatorji, zdravila, čistila, baterije, škropiva, žarnice, 

pesticidi, jedke tekočine, razkužila. 

Pomembno je vedeti, da se v večini trudimo pravilno ločevati, pa 

vendar še zmeraj je ogromno odpadkov, ki so odvrženi v naravi, saj 

človeška nespamet velikokrat ne pozna meja. 

 

 

 

Ekološka vzgoja 

Narava in človek sta vse od začetka zgodovine trdno povezana, pa 

vendarle prihodnost narave še nikoli ni bila tako črna. Ljudje smo s 

svojim poseganjem v okolje in jemanje našega planeta kot nekaj 

samoumevnega in neuničljivega, naredili veliko škodo. Škodo bomo 

popravljale generacije, tako naša kot vsem, ki prihajajo za nami. Zato 

je toliko bolj pomembno, da začnemo z ekološko vzgojo že v zelo 

zgodnji fazi. Prvo srečanje z ekološko vzgojo bi naj otrok spoznal v 

svojem domačem okolju, nato se seznani z ekološko vzgojo ob vstopu 

v vrtec in tako naprej tudi v šoli. Pomembno je da jim privzgojimo 

okolju prijazne vrednote in načela, ki jih bodo vodila skozi življenje. 

Zavedati se moramo, da imajo tudi prihodnje generacije pravico do 

zdravega okolja. Vsako leto ob dnevu zemlje organiziramo razne 

čistilne akcije, ki potekajo po vzgojno izobraževalnih ustanovah. 

Čistilne akcije pa potekajo tudi po vsej Sloveniji. Predvsem je namen 

ekološke vzgoje ozaveščati pomen v skrbi za naše okolje. Vzgoji za 

varovanje okolja v našem vrtcu že nekaj časa namenjamo več 

pozornosti in je postala del vsakodnevnega kurikuluma. Aktualno 

dogajanje v svetu pa nas dodatno spodbuja, da naredimo čim več na 

tem področju. Vrtci se vključujemo v različne projekte, kjer je 

poudarek na ekološki vzgoji. Namen teh projektov je vzgajati naše 

otroke v okoljevarstvenem duhu, saj so odpadki in onesnaževanje 

okolja vedno večji problem. Pri otrocih želimo spodbuditi zavedanje 

in skrb za naše okolje, jim priučiti navade, ki posledično vplivajo na 

kvaliteto življenja. Najpomembnejši cilj ekološke vzgoje je pomagati 
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otroku in ga usmerjati pri odkrivanju narave, da jo bo vzljubil in se 

zavedal lastne odgovornosti do nje (Menih in Srebot, str. 7). 

 

Projekt: Kam z odpadki? 

S projektom sem želela, da otroci spoznajo vrste odpadkov, njihov 

vpliv na okolje ter predelavo in ponovno uporabo. Pri spoznavanju 

odpadkov smo se seznanili z vrstami odpadkov ter kateri so zelo 

škodljivi in kateri manj škodljivi. Velik poudarek smo namenili tudi 

pravilnemu odlaganju odpadkov ter pravilno ločevanje. 

Cilji projekta: 

− Otrok spoznava vrste odpadkov ter njihovo škodljivost 

− Spoznava oziroma razlikuje vrste odpadkov in jih pravilno 

poimenuje. 

− Otrok se seznanja s pravilnim sortiranjem oziroma ločevanjem 

odpadkov. 

− Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu 

možnosti predelave. 

− Otrok se uri v različnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost 

z odpadki. 

Vrste odpadkov smo spoznavali med samim življenjem v vrtcu, 

življenju doma in preko različnih vsebin. Otroci večinoma poznajo 

odpadke, kot so papir, embalaža, biološki odpadki, steklo, bolj malo 

poznajo mešane odpadke, kosovne ter nevarne odpadke. Vse te 

odpadke smo dobro spoznavali, poimenovali, ogledovali ter 

razvrščali. Za lažje predstavljanje so otroci izdelovali plakate z 

razvrščanjem odpadkov (izrezovali so sličice iz revij in razvrščali). 

 

 
Slika 1: Izdelava plakata 

Vir: Lasten 

 

Pomembno je, da otroci usvojijo vrste odpadkov, njihovo škodljivost, 

ter pravilno odlaganje, saj ta je najbolj pomembna za okolje. 

Spoznavali smo zabojnike v bližnji okolici in se pogovarjali, v kateri 

zabojnik sodi kateri odpadek. Preko spletnih vsebin pa smo si ogledali 

zbirne centre, kamor vozimo odpadke. Za še lažjo predstavo o 

odpadkih smo si tudi ogledali risanko preko spletne strani Lepši svet 

–  risanka Odpadki ter na spletni strani Javno komunalnega podjetja 

Grosuplje – risanka Kapljica in Listek: Kam gredo odpadki. Risanke 
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zelo lepo prikazujejo, kako nastanejo odpadki, kje pristanejo ter kako 

jih lahko ponovno uporabimo. Pravilno ločevanje je izrednega 

pomena, tako smo tudi v naši igralnici se osredotočili na naše koše za 

smeti, kakšni so, kaj imajo narisano in kaj lahko odlagamo v kateri 

koš. Tako smo se skozi vso šolsko  leto veliko pogovarjali in opominjali 

med seboj, da pravilno odložimo odpadek. Pri vsem tem pa ne smem 

zanemariti, da so otroci zelo kritični do drugih, kadar naredijo kaj 

narobe, zato je bilo toliko bolj opazovanje in pravilno ločevanje skozi 

vso šolsko leto zelo zavzeto. Med projektom smo se seznanili tudi s 

slikanico Zemlja je dobila vročino. Zanimiva in zelo poučna zgodba, 

katera je otroke še dodatno motivirala za pravilno odlaganje 

odpadkov in skrbi za naše  okolje,  saj si vendarle vsi želimo da je naš 

planet lep.  

 

 
Slika 2: Ogled košev za smeti in pobiranje odpadkov 

Vir: Lasten 

 Peljali smo tudi akcijo zbiranja starega papirja, katerega so otroci 

pridno prinašali v vrtec. Ker pa smo spoznali, da lahko odpadke med 

njimi tudi papir recikliramo, smo se lotili poizkusa reciklaže. Otroci so 

najprej star papir natrgali na koščke, nato smo vse skupaj potopili v 

vodo in dali v električni mešalnik, kjer smo dobili takšno gosto zmes. 

Vse skupaj smo nato presipali iz mešalnika v posodo napolnjeno z 

vodo. Otroci so s cedilkami iz posode zajemali to zmes in jo polagali 

na karton, da se posuši. Nastali so zanimivi kosi in oblike novega 

predelanega papirja. Otroci so kasneje na te kose risali in pisali ter si 

vse skupaj za spomin odnesli domov. Zanimivo je bilo kasneje 

opazovati otroke, kako so ravnali s papirjem, ki ga tolikokrat mečejo 

po nepotrebnem v koš, da nekoliko majn razmetavajo s papirjem. 

Otroke je spodbudilo k lepšemu ravnanju, saj so spoznali postopek 

reciklaže in videli, da je treba veliko truda in tudi časa.  

 

Med projektom smo spoznavali tudi, kako lahko zmanjšamo količine 

nastalih odpadkov preden jih odložimo, da ne nastajajo preveliki kupi 

smeti. Otroci so poizkušali, komentirali, si pomagali med seboj in se 

igrali z zmanjševanjem embalaže tetrapaka, lončka, škatle, plastenke. 

Otroci so veselo mečkali, prelagali, zlagali ter primerjali količine med 

seboj. Med drugim smo ugotavljali, da se lahko iz odpadnega 

materiala marsikaj naredi. Otroci so pridno prinašali razne odpadne 

stvari (škatle, plastenke, zamaške, lončke, papir) in nato smo pustili 

domišljiji prosto pot. Nastali so zanimivi izdelki, kateri so otroke  

spodbudili k ustvarjalni igri,  med katero so uživali. Ker pa se sedaj še 
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bolj zavedamo pomena ponovne uporabe, smo tudi darilca ob 

materinskem dnevu naredili iz odpadnega materiala. 

 

 
Slika 3: Izdelava iz odpadnega materiala 

Vir: Lasten  
Slika 4: Igra s papirjem in kartonom 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Sama tema je zelo zanimiva, saj nas odpadki obdajajo vsakodnevno. 

Res je, da je ozaveščenost veliko boljša kot nekoč in da je pomen 

ločevanja in ponovne uporabe odpadkov boljša, pa še zmeraj veliko 

odpadkov pridelamo po nepotrebnem. Namen mojega članka je bil 

na kratko izpostaviti najbolj pomembne dejavnike pri nastajanju 
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odpadkov in njihovem zmanjšanju in pravilnem odlaganju. Veliko je 

bilo že slišanega na to temo, pa vendarle je vsebina predstavljena na 

projektu, ki je primeren za predšolsko obdobje. Projekt Kam z 

odpadki, je bil naravnan usvajanju vsebin, ki se nanašajo na vrste 

odpadkov, njihovo odlaganje, predelavo in manjšo uporabo. Otroci 

so v teh vsebinah in dejavnostih, ki smo jih peljali, uživali, bili so 

motivirani, spoznali veliko novega in zanimivega v zvezi z odpadki. Kaj 

je pa najbolj pomembno, pa je ozaveščenost o pomenu odpadkov in 

skrbi za naše okolje. To je bil tudi naš cilj, ki bo na dolgi rok uporaben 

za otroke in za naš planet Zemlja. Za konec pa bi zaključila z mislijo: »  

Tisti, ki opazuje lepoto Zemlje, najde zaloge moči, ki bodo zdržale, 

dokler bo trajalo življenje. Koliko simbolične pa tudi prave lepote je v 

seljenju ptic, v plimi in oseki bibavice, v zvitih popkih, pripravljenih 

na pomlad. Nekaj neskončno zdravilnega je v ponavljajočih se 

pripevih narave – zagotovilo, da po noči pride zora in po zimi 

pomlad« (Rachel Carson: Občutek čudežnosti). 
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Čutne blazinice – didaktična igra 

za vse starosti 
 

MONIKA ŠKERJANC, vzgojiteljica predšolskih otrok 

monika.skerjanc@gmail.com 

 

Povzetek: Taktilne oziroma čutne blazinice so vrečke napolnjene z 

naravnimi, umetnimi materiali, ki so varni. Otrokom se zdijo zabavne, 

prijetne, vzporedno pa otrokovemu razvoju odlično koristijo na vseh 

področjih. Igrač imajo otroci prekomerno, dobre, didaktične igrače 

pa je kar izziv najti, saj želimo razvijati otrokova vsa področja in hkrati 

tudi domišljijo. V članku je predstavljena didaktična igrača Čutne 

blazinice, katere pa lahko uporabimo za različne dejavnosti, cilje, 

omogočajo širok spekter igre, tako didaktične kot proste. Nekaterim 

otrokom je zanimivo, da se takoj seznanijo s pravili, drugim je lažje, 

da naprej opazujejo, tipajo, šele pozneje dodam pravilo oz. 

poskusimo se igrati drugo igro z istimi pripomočki. Kljub temu, da je 

igra didaktična, kar pomeni, da je ciljno usmerjeno, pa omogočajo 

blazinice popolno svobodo pri igri, v kolikor vzgojitelj to podpira. 

Največkrat se takrat tudi preko opazovanj vzgojitelja, njemu rodi 

nova ideja za igro/igračo. 

 

Ključne besede: čutne blazinice, didaktične igrače, igrače 

Abstract: Tactile or sensory pads are bags filled with natural, artificial 

materials that must to be safe. Children find them fun and pleasant 

and at the same time they are of great benefit to the child's 

development in all areas. Children have too many toys, but it is quite 

a challenge to find good didactic toys, as we want to develop all areas 

of the child and at the same time also the imagination. The article 

presents the didactic toy Sensual pads, which can be used for various 

activities, goals, and enable a wide range of play, both didactic and 

free. For some children, it is interesting to get to know the rules right 

away, for others it is easier to continue to observe, feel, and only 

later add a rule or let's try to play another game with the same 

widgets. Despite the fact that the game is didactic, which means that 

it is goal-oriented, the pads allow complete freedom in the game, as 

long as the educator supports this. Most of the time, also through 

the observations of the educator, a new idea for a game/toy is born 

to him. 

 

Keywords: sensory pads, didactic toys, toys 
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UVOD 

V vrtcu izhajam predvsem iz otrok, oni mi dajo pobudo, asociacijo na 

temo, igro, igračo. Tokrat so mi otroci dali ob čutni poti idejo, da tisto, 

kar je v zaboju, skrijemo. In ob danih pripomočkih sem naredila dve 

podobni igrači, po kateri radi posegajo. Sprva jim razložim, se z njimi 

igram, nato pa so inovativni in sami raziskujejo. Nekaj otrok bi 

blazinice kar odprlo in pogledalo, kaj je notri. V literaturi sem 

zasledila kar nekaj različnih opredelitve pojma igrače, tudi pomen 

didaktične igrače. Med raziskovanjem sem prebrala, da je neko 

obdobje didaktično igračo zamenjala beseda dobra igrača, katera pa 

se ni prijelo, zaradi preverjanj same igrače. Vsaka didaktična igrača 

ima v ozadju cilj, katerega lahko postavi sama igrača, vzgojitelj ali celo 

otrok. 

 

Opredelitev pojma igrače 

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

zmožen spremeniti v sebi želeno igračo v igri. Je otrokov prvi 

soigralec v igri, njegov prijatelj in zvesti spremljevalec, hkrati pa je 

vzgojno sredstvo, ki spodbuja opazovanje, razmišljanje, razvijanje 

različnih spretnosti, vztrajnosti in sodelovanja (Marjanovič, 1981). Pri 

mlajših otrocih igrače predstavljajo sprva otrokove roke, noge, prsti, 

telo, potem odeja, krpice, papir, škatle, kamenčki. Pozneje pa tudi 

igrače, ki jih naredimo sami ali pa so industrijsko izdelane 

(Marjanovič, 1981). 

Pogačnik Toličič (1978) meni, da so igrače pomemben dejavnik v 

razvoju vsakega otroka, saj vplivajo na njegov celoten psihofizični, 

socialen in čustveni razvoj ter mišljenje in ga seznanjajo z ljudmi. 

Wikipedija navaja, da je igrača je predmet za uporabo pri igri in se 

izdelujejo v prvi vrsti za otroke. Pomembne so za razvoj otrok in 

mladostnikov, ki ob igri razvijajo motorične spretnosti ali se učijo 

(štetja, branja itd.). Igrače so lahko lesene, kovinske, poganjajo jih 

lahko baterije ipd. Igrače so zelo star izum, kar dokazujejo arheološka 

odkritja punčk iz cunj, preproste frače, vrtavke, ipd., poleg tega pa so 

za igro uporabni tudi povsem vsakdanji predmeti. Slovar slovenskega 

knjižnega jezika navaja igračo kot predmet, ki ga uporablja otrok za 

igranje. 

 

Klasifikacija igrač 

Marjanovič (1981) razlaga, da otrok z igračami pridobiva številna 

spoznanja na čustvenem, spoznavnem in motoričnem področju. S 

tega vidika razdeli igrače po njihovi osnovni funkciji. 

− igrače za razgibavanje, 

− ljubkovalne igrače, 

− igrače, ki vzbujajo otrokovo domišljijo, 

− igrače za ustvarjalno izražanje, 

− igrače za družabne igre, 

− priložnostne igrače. 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Igra
https://sl.wikipedia.org/wiki/Otrok
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mladostnik
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Motorika&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Denje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0tetje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Branje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Baterija_(elektrika)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Fra%C4%8Da
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vrtavka
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Igrače za razgibavanje 

Te igrače vplivajo na razvoj otrokove motorike in omogočajo ter 

pospešujejo razvoj telesnih spretnosti. V skupino igrač za 

razgibavanje sodijo različne žoge, najrazličnejše igrače, ki jih otrok 

vleče za sabo ali jih poriva, razni avtomobili in druga vozila, skiro, 

tricikel, kolo ipd. Igrače iz te skupine v veliki meri omogočajo 

otrokom tudi razgibavanje na svežem zraku. 

 

Ljubkovalne igrače 

Te igrače dosti pripomorejo k razvoju zdrave in srečne osebnosti. 

Te igrače so otrokov prijatelj praktično že od prvih dni življenja do 

poznega šolskega obdobja. Otroku so v pomoč in oporo v raznih 

konfliktnih, zanj novih, kritičnih situacijah, pa na potovanju, pri 

zdravniku, v postelji. Narejene so iz mehkega materiala, tako da 

dajejo občutek mehkobe, topline, nežnosti, varnosti, ko jih otrok 

stiska k sebi. Mlajši otroci te igrače le ljubkujejo, jih stiskajo k sebi, 

pestujejo in božajo, starejši pa jih v igri tudi »oživijo«. 

 

Igrače, ki vzbujajo otrokovo domišljijo 

Te igrače so zelo privlačne v celotnem predšolskem obdobju. 

Otrokov svet domišljije je bogat in pester. Po tretjem letu starosti 

so lahko predmet – igrače, ki jih uporablja v domišljijski igri, že vse 

manj podobni realnim predmetom. To se kaže tudi v tem, da lahko 

isti predmet zamenja različne realne predmete. Igrače za 

domišljijsko igro so torej lahko bolj nestrukturirane, saj jih otroci 

sami osmislijo. 

 

Igrače za ustvarjalno izražanje 

Najrazličnejše kocke in tudi drugi elementi so materiali, s katerimi 

se otrok rad in dolgo igra. Sprva gradi enostavne, kasneje pa 

vedno bolj izpopolnjene modele in si tako v igri pridobiva prve 

tehnične izkušnje. Otrok konstruira na različne načine in z 

različnimi materiali: matador, kocke, gradbeni elementi, fimo 

masa, kar je v veliki meri odvisno tudi od starosti  otroka. Otroci 

pa zelo radi konstruirajo tudi z naravnimi materiali, kot so pesek, 

mivka, kamen, voda, listje, lubje itn. 

 

Igrače za družabne igre 

Različne igrače za družabne igre (domino, tombola, različne karte, 

človek ne jezi se) navajajo otroka na upoštevanje pravil (formalne 

ali izmišljene), zahtevajo pa tudi sodelovanje s sovrstniki ali 

odraslimi, kar je zlasti pomembno s socialnega vidika razvoja 

otrokove osebnosti. 

 

Priložnostne igrače 

Te igrače so za otrokov razvoj izredno velikega pomena. So 

namreč igrače, ki jih izdela otrok sam ali pa ob sodelovanju z 

odraslim. Pedagoško največ vredne so seveda igrače, ki jih otrok 

izdela sam, saj mu take igrače prinašajo veliko veselje in utrjujejo 

zaupanje v njegove lastne sposobnosti. Z estetskega vidika take 
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igrače niso vedno najlepše, vendar ni redko, da se otrok nanje 

močno naveže, saj čuti, da je igrača le njegova, da je bila narejena 

zanj in da je tudi sam sodeloval pri njenem nastajanju. Dovolj bo 

že, da otroku doma naredijo kakšno vetrnico ali zmaja iz papirja. 

Za izdelavo takšnih igrač danes v knjižnicah in knjigarnah obstaja 

že veliko literature. 

 

Didaktična igrača 

Bruce (1996) razlaga, da so didaktične igrače sredstva, ki razvijajo 

otrokovo mišljenje in spodbujajo razvoj pisanja, branja, razumevanja 

števil, fizike in tehnologije, zato so pogosto visoko strukturirane 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2005). Kamenov (1981) našteva 

različne didaktične igrače, kot so slike v parih, domino, potapljanje 

ladijc, šah, labirinti, človek ne jezi se, sestavljanje kock itd. 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2005). Didaktične igrače so poučne 

igrače, kar pomeni, da so igrače, s katerimi se otroci igrajo, ob tem 

pa tudi mnogo naučijo. Zasnovane so z določenim izobraževalnim 

namenom, kot na primer učenje določenih spretnosti ali 

razumevanje določenih tematik. Otroku določeno tematiko 

predstavijo, na kar se da enostaven način, da jih razume. Didaktična 

in edukativna igračka je tista, ki otroku ne nudi vsega na pladnju, pač 

pa jo mora otrok spoznati in odkriti sam. To pomeni, da skozi igro in 

učenje spoznava njeno uporabnost, namen ter funkcije in na tak 

način plemeniti svoje znanje in napreduje v razvoju – tako fizičnem 

kot tudi mentalnem. Ob izbiri kakovostne didaktične igračke je lahko 

vpliv le-te na otrokov razvoj zelo pozitiven (Unikashop). 

 

Izdelava čutnih blazinic 

Vedno ko sem lotim izdelave igrač imam pred seboj cilj, s katerimi 

želim pri večini otrok ali enem otroku razviti neko veščino, spretnost. 

Tokrat sem želela, da bi otroci skrito prepoznavali teksture, pozneje 

pa se je igrača razvili v mnogo več. Dejavniki, ki vplivajo na mojo 

izdelavo igrač:  

1. Material, ki mi je dosegljiv, kateri ga imam doma, ali ga dobim ter 

so čim bolj naravni. 

2. Veščine s katerimi znam sama opravljati – šivanje s šivalnim 

strojem mi omogoča hitrejšo izdelavo igrače. 

3. Izdelati igračo, ki pri otrocih spodbuja čutne sposobnosti in 

spretnosti, jezikovne sposobnosti in miselne operacije. 

4. Zagotovo pa, da igračo lahko uporabljajo vse starostne skupine, 

seveda z drugačnimi cilji.  

 

Material: 

− Blago; koščki blaga, približno 15 x 15 cm. 

− Različne naravne in umetne materiale; kamenčki, koruza, 

prosena kaša, fižol, pena, ješprenj, papir, karton, pesek, riž, lubje, 

kratke vejice, vata …  

Pripomočki:  

− Škarje, 
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− šivalni stroj, 

− šivanka, 

− sukanec, 

− papir, 

− lepilo. 

 

Ko je bilo vse pripravljeno, sem se lotila najprej šivanja blazinic. 

Naredila sem male vrečke in jih napolnila z materialom, nato pa še 

na četrti strani zašila. Na koncu sem vzela papir in narezala 

kartončke, kamor sem nalepila material, ki sem ga uporabila v 

vrečkah. Sama sem vrečke pospravila v škatlo za čevlje in jih dodala 

na polico za igro otrok.  

 

Primer dobre prakse 

Ko sem imela vse pripomočke na dosegu roke, sem jim igro 

predstavila. Igro se lahko igramo na več načinov:  

1. Spomin 

Pravila igre spomin poznamo, le da tukaj ne obračamo blazinic, 

ampak vsak otrok poskusi poiskati par le z eno možnostjo, nato je na 

vrsti naslednji otrok. Igra je težja in jo otroci razumejo nekoliko 

pozneje oz. je tudi težko razlikovati riž od ješprenja, drobno kamenje 

od peska. Na podlagi te igre in opazovanja otrok, pa so se razvile 

spodnje variacije oziroma ideje didaktične igre.  

 

 

2. Poišči par  

Otrok ima na tleh blazinice in poskuša poiskati dve enaki blazinici. 

Najprej sem začela z res različnimi otipi blazinic, da je otrok lažje 

našel svoj par. Otroci se to igro radi igrajo, starejši kot so, opažam, da 

pri težjih blazinicah zaprejo oči in se skoncentrirajo le na tip in kaj 

čutijo.  

3. Ugani, kaj je notri 

Ob opazovanju otrok sem prišla na idejo, da jim pripravim kartončke 

z danimi materiali in otrok ugiba kaj je enako in poimenuje material, 

ki ga občuti. Otroci so sprva vse gledali in poimenovali, ko jim je bila 

igra preprosta sem dodala prevezo za oči – za spanje- otroci so dobili 

nove občutke, nekateri so se smejali, drugi bili ob tem zelo previdni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Kartončki z materiali  

Vir: Lasten 
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4. Potipaj! 

Otrok tipa blazinice z rokami, nogami, z zaprtimi očmi, odprtimi očmi. 

Ob tem opisuje svoje občutke. Sprva sem otroke spodbujala, kaj naj 

naredijo, kam naj položijo blazinice, naj jih potresejo, poslušajo, kako 

žvenketajo nekatere.  

5. Sestavi stolp, preprogo 

Najmlajši otroci pa so se spomnili svoje igre in začeli blazinice 

postavljati ena na drugo, da so dobili nekakšen stolp. Vendar so hitro 

ugotovili, katere blazinice so težke, katere spolzke, padejo hitreje s 

stolpa. Pri opazovanju sem opazila, da so otroci blazinice izbirali, 

nekateri pa le polagali na stolp, ki je nato padel na tla. Veselja je bilo 

pol koš. Otroci sestavijo preprogo, tako, da postavijo blazinice drugo 

ob drugo v nekaj vrst. Lahko sestavijo tudi kolono. Otroku pustimo, 

da se z njimi igra v svoji domišljiji. 

 

 
Slika 2: Preproga 

Vir: Lasten 

 

Pri otrocih opažam, da so ob blazinicah umirjeni in dobro 

skoncentrirani. Ne glede na starost, otroci pridobijo na pestrosti, 

raznolikosti besedišča, ki jim ga posredujem z vprašanji ob tipanju, 

prepoznavanju materialov. Sprva želijo vse poimenovati zelo 

konkretno kaj je v blazinicah, bi kar pogledali, če bi lahko. Pozneje pa 

tipajo, kotalijo blazinice po celi nogi.  

6. Športni pripomoček 

Blazinice lahko uporabimo kot športni pripomočke, za prenašanje, 

metanje v koš, prepoznavanje zvoka ob tem,  

7. Matematični pripomočki 

Uporabimo jih lahko tudi za tehtanje, kaj je lahko, težko, težje, lažje. 

Otroci lahko prirejajo 1 kartonček k 1 blazinici. 

 

Z blazinicami je najbrž še mnogo idej, ki jih dobimo pri opazovanju 

otrok, kjer izhajamo iz njih, ali pa nam dajo inspiracijo za novo igro, 

ki si jo izmislimo. Idej je neskončno.  

 

ZAKLJUČEK  

Igrače so nujno potrebne za razvoj otrok, če pa le te naredimo sami 

pa imajo večjo vrednost. Menim, da so taktilne igrače bolj odprte za 

različne, dinamične  igre, ki odpirajo igro v neskončnost. Vloga 

odraslega ob tem pa je zagotovo opazovanje otrok ob igri ter 

vključevanje v igro po potrebi, ki jo vodi otrok. Otroci ne glede na 

starost so bili v igri večinoma tiho, sploh kadar so imeli zaprte oči, ali 
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so iskali pare, bili so osredotočeni na cilj. Opazila sem, da so otroci 

vedno bolj uporabljali različna čutila ne le vedno vid, mnogokrat so 

tipali, vohali, pozorno poslušali. Najmanj pogosto pa so uporabljali 

okus, le tam, kjer je bilo primerno oz. ciljno usmerjena dejavnost na 

okušanje. Velikokrat so sami zaprli oči in se na določen dražljaj 

odzvali z besedo, opisom slišanega, tipanega. 
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Težave na področju pozornosti, 

koncentracije 
 

DOLORES ŠTEMBERGAR, mag. prof. inkluzivne pedagogike 

stembergard.osrup@gmail.com 

 

Povzetek: Učitelji v šolah delajo s širokim spektrom učencev z 

različnimi potrebami, primanjkljaji. Za to so potrebna posebna znanja 

ali pa vsaj nekaj učinkovitih metod, ki so ustrezne glede na otrokove 

posebne potrebe. V članku se osredotočamo na težave, ki se 

pojavljajo na področju motenj pozornosti in koncentracije. Na 

začetku omenjamo tudi ADHD – motnjo pozornosti in 

hiperaktivnosti, ki pa seveda ni diagnosticirana pri vseh otrocih, ki 

imajo različne težave na področju pozornosti, koncentracije. 

Navajamo nekaj dejstev o ADHD za širšo sliko, v nadaljevanju članka 

pa predstavljamo primer iz prakse – nekaj dejavnosti, ki so bile 

dobrodošle pri delu z učencem z velikimi težavami na področju 

pozornosti, koncentracije in nezmožnosti sedeti pri miru večji del 

pouka. Dejavnosti so bile izvajane med urami dodatne strokovne 

pomoči. V zaključku iščemo ideje in predloge, kako ure in dejavnosti 

za otroke s težavami na omenjenih področjih še izboljšati. 

 

Ključne besede: pozornost, koncentracija, ADHD, dejavnosti 

Abstract: Teachers in schools work with a wide range of students 

with different needs, deficits. This requires special skills or at least 

some effective methods that are appropriate according to the child's 

special needs. In the article, we focus on the problems that arise in 

the field of attention and concentration disorders. At the beginning, 

we also mention ADHD - attention and hyperactivity disorder, which, 

of course, is not diagnosed in all children who have various problems 

in the areas of attention and concentration. We provide some facts 

about ADHD for a broader picture, and in the rest of the article we 

present an example from practice - some activities that were 

welcome when working with a student with great problems in the 

area of attention, concentration and the inability to sit still for a large 

part of the lesson. The activities were carried out during the hours of 

additional professional assistance. In conclusion, we are looking for 

ideas and suggestions on how to further improve classes and 

activities for children with problems in the aforementioned areas. 

 

Keywords: attention, concentration, ADHD, activities 
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UVOD 

Učitelji se pri svojem delu srečujemo z različnimi učenci. Nekateri 

zmorejo pripravljenim dejavnostim slediti večino časa, drugi 

potrebujejo manjše odmore, spet tretji sploh ne morejo zdržati cele 

ure, ne da bi se pri tem bolj ali manj gibali na različne načine. Pri 

svojem delu pri urah dodatne strokovne pomoči za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj pogosto delam z učenci, ki imajo 

v večjem ali manjšem obsegu težave na področju zmožnosti 

koncentriranja, npr. na navodilo, delo, dejavnost. Kot posledica šibke 

pozornosti se pojavljajo težave pri šolskem delu in učenju, saj takšni 

učenci pogosto »izpustijo« kakšen del snovi, ker jo preprosto 

preslišijo. Večina primerov otrok, s katerimi smo delali, sicer ni imela 

ekstremnih težav, so pa le-te vseeno kazale nekolikšen vpliv na 

učenčevo funkcioniranje. Da bi učenec lahko sledil pouku, mora biti 

pozoren, poslušati razlago, slediti dogajanju v razredu in tudi 

razumeti, kaj je slišal. V nadaljevanju najprej predstavljamo motnjo 

pozornosti in hiperaktivnosti – ADHD, nato pa se posvečamo 

dejavnostim, ki so dobrodošle, ko delamo z učenci, ki imajo težave 

na področju pozornosti in koncentracije, in niso nujno otroci 

diagnosticirani z ADHD. 

 

ADHD – motnja pozornosti in hiperaktivnosti 

Na težave na področju pozornosti pomislimo, ko ima učenec težave 

pri šolskem delu, ko ne more sedeti pri miru in ni zmožen povsem 

kontrolirati svojega obnašanja. Motnja pozornosti in hiperaktivnosti 

lahko na posameznika vpliva zelo različno. Nekdo na primer ne more 

sedeti pri miru, drugi lahko sedi pri miru, a se ne more skoncentrirati 

na delo. Čeprav se ADHD lahko kaže na različne načine, ga lahko 

delimo na tri osnovna področja. Prvo področje je področje 

pomanjkljive in zlahka odvrnljive pozornosti. Osebe se težko 

skoncentrirajo. Drugo področje je impulzivnost. Veliko ljudi z ADHD 

ima lahko težave s kontroliranjem svojega vedenja (npr. vpadanje v 

besedo sogovorcu …). Tretje področje je hiperaktivnosti, to pomeni, 

da je oseba ves čas v gibanju na kakršenkoli način. Ta telesni nemir je 

nekontroliran. Ljudje imajo lahko resne težave na enem ali v 

kombinaciji na vseh področjih. ADHD se lahko pojavi v kombinaciji s 

kakšnim drugim primanjkljajem in ga je iz tega razloga še težje 

prepoznati (Strong in Flanagan, 2011). Za otroka z motnjo pozornosti 

in hiperaktivnosti je šola lahko prostor zmede in vir frustracij. Tak 

otrok potrebuje pomoč pri razumevanju navodil. Smiselno je, da se 

zanj navodila razdeli na več manjših delov. Pri otrocih, ki še ne znajo 

brati, je smiselna uporaba slikovnega gradiva. Ko podajamo navodilo, 

ga učenec lahko ponovi za nami. Z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnosti so povezane tudi težave na področju branja in 

pisanja. Otroci težje uskladijo finomotorične gibe, ki so potrebni pri 

pisanju. Nekatere odrase osebe z ADHD pišejo s tiskanimi črkami, saj 

je pisanje pisanih črk zanje prezahtevno – tudi, ko berejo svoj 

rokopis. Ena od najtežjih nalog za otroke z ADHD je ohranjanje, 

vzdrževanje pozornosti v šoli. Učno okolje moramo ohranjati ves čas 

dovolj zanimivo in spodbudno. Dobro je, da se med poukom 
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uporablja občasne odmore in da se učenec v šoli lahko razgiba. Pri 

sebi ima otrok lahko kakšno igračko, ki mu omogoča, da jo lahko 

premika v rokah. Dejstvo, ki ga je dobro vedeti, je, da otroci z ADHD 

potrebujejo pomoč tudi pri organizaciji. Treba jim je pomagati pri 

organizaciji, učenec se mora naučiti, kako organizirati svoje stvari, 

kako si zapomniti, kaj ima za domačo nalogo, kako naj ima 

pospravljeno mizo, ko se uči ali piše domačo nalogo in podobno 

(Strong in Flanagan, 2011). 

 

Kako delati z otroki z ADHD? 

Učenci potrebujejo pomoč pri organizaciji časa. Na začetku dneva je 

dobro uporabiti vizualne podpore, s pomočjo katerih učencu 

predstavimo, kaj bomo delali tekom dneva. Urnik dejavnosti je dobro 

imeti na vidnem mestu na zidu. Na tem urniku lahko učencu 

označimo tudi čas, ki je odmerjen, da si uredi svoj prostor. Učitelj, če 

je to potrebno, ponudi pomoč. Na tabli so lahko vsak dan zapisani 

pomembni datumi. Med poukom lahko vključujemo tudi vaje za 

zavedanje časa in časovnega zaporedja (postavljamo lahko specifična 

vprašanja, kot je npr: »Kaj sledi po uri matematike?«). Učenec bo 

potreboval pomoč pri organizaciji šolskih potrebščin in prostora – 

npr. pet minut na dan lahko posvetimo urejanju potrebščin. Kolikor 

je treba, pomagamo učencu tudi pri organizaciji, urejanju zapiskov. 

Smiselno je, da se daljše domače naloge razdeli na manjše dele 

(Ganc, 2012). Otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti je treba 

organizacije naučiti na vseh področjih življenja. Naučiti se morajo, 

kako pospraviti svoje stvari, kako urediti delovno površino ali 

igralnico in podobno (Strong in Flanagan, 2011). 

 

Pozornost 

Za pozornost nimamo enotne definicije, kljub temu pa se je 

največkrat opredeljuje kot namerno usmerjanje psihične in 

psihomotorične aktivnosti k določeni vsebini (Pulec Lah in Rotvejn 

Pajič, 2011, v Rotvejn Pajič, 2015, str. 301). Pri osnovnošolskih 

otrocih se pomanjkljiva pozornost kaže na različne načine. Lahko so 

učno manj uspešni, vzgojno zahtevnejši, manj spretni v kontekstu 

med vrstniških odnosov. Pridružijo se lahko nizka samopodoba, 

pretirana aktivnost, čustvene stiske in drugo (Rotvejn Pajič, 2015). 

Vzrokov za pomanjkljivo pozornost je več, med enega najpogostejših 

vzrokov štejemo zgoraj navedeno motnjo pozornosti in 

hiperaktivnosti – ADHD. Otroku je treba pomoč nuditi širše gledano. 

Delati je potrebno z družino, otrokom in sodelovati tudi s šolo. Z 

otrokom se dela različne vaje,  se ga uči različnih strategij.  Staršem 

je treba pomagati razumeti otrokovo delovanje, jim svetovati. Ker se 

težave s pozornostjo lahko zelo močno odražajo predvsem v šolski 

situaciji, je nujno, da je ustrezno vključena tudi šola. Običajno se 

priporoča, da se otroku prilagojeno izvaja učni proces, se primerno 

uredi učno okolje, morda pripravi kotiček za umik in podobno. 

Učenca se lahko nauči različnih organizacijskih in drugih strategij 

(Rotvejn Pajič, 2015). 
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Koncentracija 

Koncentracija je sposobnost biti dovolj pozoren na neko stvar, ne 

glede na to, da se okrog nas dogajajo še druge stvari. Otroku 

koncentracija omogoča, da boljše posluša in razume, kar mu govoreči 

pove, omogoča učenje, vpliva na razvoj in pripomore k uspešnim 

socialnim odnosom.  Za otroke so najbolj priporočljive vaje za 

koncentracijo spomin, sestavljanke, različne družabne igre, vrteče 

igrače, pobarvanke. Vse tovrstne igre namreč spodbujajo 

posameznika k pozornemu spremljanju dogajanja med igro oz. 

dejavnostjo. Bolj kot je pozoren, bolj je lahko pri igri uspešen. Glede 

na starost otroka je seveda pomembna izbrati ustrezno različico igre, 

da jo uspe posameznik uspešno zaključiti. Pomembno je, da se izloča 

dejavnosti, pri katerih je otrok izpostavljen  številnim, hitro se 

menjajočim ali ponavljajočim dražljajem; npr. zasloni (Novak, 2016 in 

Sedlašek, 2017). Zmanjšano koncentracijo se pri otroku lahko opazi v 

različnih situacijah. Otrok se lahko težje skoncentrira pri opravljanju 

domačih nalog, koncentracija lahko niha od dneva do dneva, otrok je 

lahko površen pri dejavnosti ali pa ne vztraja do konca, ne zaupa 

vase. Pri šolskem delu običajno potrebuje veliko pomoči. Lahko je 

počasen, vzkipljiv, slabše časovno organiziran, pozablja potrebščine, 

težko se osredotoči na podrobnosti in podobno (Novak, 2016 in 

Sedlašek, 2017). 

 

 

 

Primeri iz prakse – dejavnosti 

Pri svojem delu v okviru dodatne strokovne pomoči smo se srečali z 

učencem, ki je imel težave na področju pozornosti in koncentracije 

(ni pa bil diagnosticiran kot učenec z ADHD, temveč je imel odločbo 

o usmeritvi tudi zaradi drugih primanjkljajev). Z njim smo najprej 

delali eno šolsko leto v okviru dodatne strokovne pomoči, nato pa ga 

spremljali naslednje šolsko leto v oddelku podaljšanega bivanja. V 

nadaljevanju bomo predstavili ideje za dejavnosti, ki so pripomogle, 

da je učenec lažje zmogel opravljati svoje naloge in slediti pouku. 

Učenec je imel kratkotrajno, hitro odkrenljivo pozornost. Dejavnosti 

in naloge je včasih delno dokončal ob dodatnih spodbudah z 

učiteljeve strani. Naloge je uspel narediti do konca le, če ga je nekaj 

res izjemno zanimalo. V razredu ga je »vse motilo«, vse je slišal in 

videl in ni se mogel skoncentrirati na šolsko delo, potek pouka. Zaradi 

težav na področju pozornosti je mnogokrat naloge rešil zadnji ali pa 

jih sploh ni bil zmožen samostojno rešiti. Na začetku leta je bila 

njegova miza vedno neurejena. Enako je veljalo za ostale šolske 

potrebščine. Učili smo se, kako naj si pripravi pripomočke na mizo, 

kako urediti in zložiti stvari v peresnici. Za otroke, ki imajo težave z 

organiziranjem stvari na mizi, je lahko ena od rešitev lepljenje 

»meja« na mizi. Naredimo okvir za odlaganje zvezkov, ki jih bo 

potreboval med uro, okvir za peresnico itd. »Meje« pomagajo, da se 

učenec lažje zbere in ve, kam naj postavi stvari na mizi, kako naj se 

organizira. 
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Slika 1: Organizacija na mizi 

Vir: Lasten 

 

Čez čas se učenec nauči, kam naj stvari na mizi postavlja in nato teh 

nalepk za zamejitev prostora ne potrebuje več oz. jih postopno 

opuščamo, po potrebi. Za to pa je potrebno vsakodnevno 

uporabljanje tega načina, da učencu organizacija mize postane bolj 

ali manj rutinsko opravilo. Naš učenec na začetku ni mogel slediti 

pouku več kot 5 minut. Potreboval je veliko krajših odmorov. Da bi 

ga motivirali za delo in vzdrževali njegovo pozornost, smo uporabljali 

različne igre, ki vključujejo telesno aktivnost, gibanje. Gibanje je 

namreč učenec nujno potreboval, da je lahko potem opravil delo 

dalje. Na začetkih ur dodatne strokovne pomoči smo uporabljali 

nekatere vaje iz Brain Gyma, ki so mu koristile tudi zaradi drugih 

primanjkljajev (vaje križnega gibanja – npr. dvigovanje ene noge in 

hkrati nasprotne roke). Občasno smo uporabljai vajo z ležečo osmico, 

ki je namenjena povezovanju obeh možganskih polovic, umirjanju in 

koncentraciji. Poleg tega se z ležečo osmico vadi veščina prehoda čez 

sredinsko linijo, ki je pomembna za učenje branja in pisanja. Te vaje 

smo uporabljali, saj so dejavnosti Brain Gyma med drugim 

namenjene izboljšanju koncentracije, spomina, kontrole 

hiperaktivnosti, koordinacije gibov … Ležeča osmica se uporablja 

tako, da učenec s kroglico (v našem primeru frnikolo) potuje po utoru 

v leseni plošči v obliki osmice. Z rokami kontrolira premikanje plošče 

tako, da se kroglica ustrezno premika (naučiti se mora kontrolirati 

hitrost gibov, da žogica ne leti iz utora in ne pade ven). Učenec po 

utoru lahko potuje samo s prstom, brez žogice. Verzijo izberemo 

lahko glede na trenutne sposobnosti našega učenca. Če je za otroka 

zaradi težav na motoričnem področju delo s frnikulo prevelik izziv, 

lahko osmico dela npr. samo tako, da s prstom sledi ustrezni liniji in 

je naš cilj vaje še vedno dosežen – aktiviramo obe možganski polovici. 

 

 
Slika 2: Ležeča osmica 

Vir: Lasten 
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Da bi izboljšali učenčevo koordinacijo gibov ter ohranjali njegovo 

pozornost pri aktivnostih, smo učencu ponudili dovolj gibanja in ga 

poskušali z različnimi pripomočki motivirati, da je pri delu vztrajal. 

Med krajšimi odmori smo uporabljali različne žogice in loparje brez 

ročajev. Podajali smo si žogice na razične načine; najprej smo držali 

loparje z obema rokama, šele ko je bil učenec zmožen solidno 

skoordinirati te gibe, smo poskusili z izmeničnim lovljenjem žogic na 

lopar najprej z eno roko, nato z drugo. 

 

.  

Slika 3: Loparji brez ročaja 

Vir: Lasten 

 

Učenec je med drugim s temi loparji nosil različne žogice in »ježke« 

po prostoru. Niso mu smele pasti na tla. Poskusil je z različno hitrostjo 

hoje z loparji in žogicami v rokah. Z nogami (stopali) je žogice vodil 

po tleh po črti ali pa med različnimi ovirami (izmenjaje z eno, nato z 

drugo nogo). Pravila smo sproti prilagajali trenutnemu učenčevemu 

razpoloženju, zanimanju in sposobnostim. 

 

 
Slika 4: Različne žogice in ježki 

Vir: Lasten 

  

Da bi si učenec zapomnil, kaj ima za domačo nalogo, smo se 

dogovorili, da si, ko si obkroži npr. stran v zvezku, doda še samolepilni 

listič, da bo stran lažje najti. Ugotovili smo, da je bila jasna struktura 

učencu v veliko pomoč. Med poukom smo učencu rekli npr.: ko 

končamo to nalogo, se igramo z …  V podaljšanem bivanju smo drugo 

šolsko leto dela z otrokom opazili, da učenec rad riše in barva. Najraje 

je imel različne pobarvanke. Ni izbiral samo enostavnih, ki bi jih lahko  
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hitro pobarval, ampak je večkrat izbral zahtevne pobarvanke. Le teh 

zaradi zahtevnosti in težav na področju koncentracije ni mogel 

dokončati, potreboval je odmor. Se je pa preko teh dejavnosti 

opazno povečevala zmožnost koncentriranja na dejavnost. Težave s 

pozornostjo so bile v tem, drugem, šolskem letu opazno manjše. To 

ne pomeni, da so izginile. Učenec še vedno potrebuje več pomoči 

učitelja, da dobi dodatno razlago navodil, jih razdeli po potrebi na 

manjše dele in da usmerja njegovo pozornost, vseeno pa je z vajami 

primanjkljaj na področju pozornosti in koncentracije manjši in manj 

ovira učenčevo delo. 

 

ZAKLJUČEK 

Iz našega primera smo ugotovili, da je pri otrocih s težavami na 

področju pozornosti in koncetracije smiselno vključevanje krajših 

odmorov z različnimi vajami, gibanjem. Pri vsem tem moramo biti 

učitelji pozorni na pravilnost otrokovega razumevanja navodil in po 

potrebi navodila razdeliti na manjše dele in/ali jih dodatno razložiti. 

Učence je treba spodbujati in usmerjati pri dejavnostih in reševanju 

nalog. Če ima težave z organizacijo stvari na mizi, mu je smiselno 

pomagati npr. z okvirčki za mizi, da ga postopno vodimo k večji 

samostojnosti in organiziranosti. Tudi telesna aktivnost je med 

šolskimi urami zelo dobrodošla, saj predvsem otroci s povečanim 

nemirom ne zmorejo biti celo šolsko uro pri miru. Dobro je razmisliti, 

da se gibanje vključuje čim več v pouk za vse otroke v razredu, ne 

glede na primanjkljaje.  
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Povzetek: Učno vsebino maščobe in pralna sredstva smo obravnavali 

s pomočjo problemsko raziskovalnega učenja. Problemsko 

raziskovalno učenje je učenje z raziskovanjem, preiskovanjem in 

odkrivanjem. Vključuje miselno aktivnost učencev, učenci sami 

načrtujejo eksperimentalno delo, s pomočjo katerega potrdijo 

oziroma ovržejo postavljene hipoteze. Učenci pridobivajo in 

nadgrajujejo svoje znanje, razvijajo spretnosti, zmožnosti in talente 

ter krepijo svoje socialne spretnosti. Problemsko raziskovalno učenje 

je tesno povezano z elementi formativnega spremljanja. Najprej 

preverimo predznanje učencev, izhajajoč iz učnih ciljev zapišemo 

namene učenje in kriterije uspešnosti. Učenci so razdeljeni v skupine, 

kjer sledijo korakom raziskovalnega učenja. Učitelj ima vlogo 

opazovalca ter usmerjevalca. Podaja konkretno in uporabno 

povratno informacijo. Sledi še medvrstniško vrednotenje po kriterijih 

uspešnosti. S problemsko raziskovalnim učenjem je pouk aktiven. 

Učenci znanje usvojijo z lastno miselno aktivnostjo. Takšno znanje je 

tudi trajnejše. Problemsko raziskovalno učenje je v članku 

predstavljeno na procesu raziskovanja učinkovitosti pralnih sredstev. 

Učenci so načrtovali ter izvedli eksperimentalno delo. S pomočjo 

katerega so ugotavljali učinkovitost pralnih sredstev za 

odstranjevanje madeža bučnega olja. Delo je potekalo po korakih 

problemsko raziskovalnega učenja.  

 

Ključne besede: problemsko raziskovalno učenje, formativno učenje, 

eksperimentalno delo, maščobe, pralna sredstva 

 

Abstract: The learning content of fats and detergents was discussed 

with the help of problem-based learning. Problem-based learning is 

learning through inquiry, exploration and discovery. It includes the 

students' mental activity, since the students themselves plan the 

experimental work with the help of which they confirm or refute the 

hypotheses. Students acquire and upgrade their knowledge, develop 

skills, abilities and talents, and also strengthen their social skills. 

Problem-based learning is closely related to the elements of 

formative monitoring. First, we check the students' prior knowledge, 

and then proceeding from the learning objectives, we write down the 

performance objectives and performance criteria. Students are 

divided into groups where they follow the steps of research learning. 

A teacher has the role of an observer and a guide who gives concrete 

and useful feedback. This is followed by peer evaluation according to 
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performance criteria. With problem-based learning the lesson is 

active. Students acquire knowledge through their own mental 

activity, which increases long-term retention of knowledge. This 

article aims to review and examine problem-based learning 

approach on the example of investigating the effectiveness of 

detergents. The students planned and carried out the experimental 

work, through which they determined the effectiveness of 

detergents in removing pumpkin oil stains. The work was carried out 

according to the steps of problem-based learning. 

 

Keywords: problem-based learning (PBL), formative learning, 

experimental work, fats, detergents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

Izvajanje pouka kemije poteka pogosto še vedno na tradicionalni 

način z učiteljem predavateljem v ospredju ter učenci poslušalci v 

klopeh, torej prepogosto poteka v frontalni obliki. Kemija je predmet, 

kjer lahko učitelj uporabi različne metode dela, s katerimi učenci 

razvijajo veščine raziskovalnega dela. Uporabi lahko metodo 

eksperimentalnega dela, ki se povezuje z metodo reševanja 

problemov. V kolikor so učenci v vlogi raziskovalcev, se poveča 

njihova motivacija ter zanimanje za reševanje problemov. Skozi pot 

do dosega cilja se nevede učijo. Tako je tudi usvojeno znanje 

trajnejše. Pri obravnavi maščob ter pralnih sredstev iz učnega sklopa 

organske kisikove spojine sem uporabila učenje z raziskovanjem s 

formativnim spremljanjem. Učenci so s pomočjo usmeritev sami 

načrtovali in raziskali, katero pralno sredstvo je najbolj učinkovito v 

boju z madežem. Način poučevanja se je z leti zelo spremenil, 

učencev namreč ne želimo več siliti k učenju in z njimi vzpostaviti 

odnosov, ki temeljijo na strahospoštovanju, ampak želimo biti njihovi 

vodniki na poti do ciljev, ki so si jih sami zastavili.  

 

Problemsko raziskovalno učenje 

Učenje z raziskovanjem, preiskovanjem in odkrivanjem je v tujini 

znano kot Inquiry based learning – IBL. Že v študijah Piageta (1929), 

Deweja (1933) in Vigotskega (1978) so bila najdena izhodišča učenja 

z raziskovanjem. Vsi raziskovalci poudarjajo pomen radovednosti in 

domišljije/ustvarjalnosti v procesu učenja, ter potrebe učencev po 
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sodelovanju /interaktivnosti in raziskovanju (Harlem, 2014). Učenje z 

raziskovanjem je opredeljeno s skupino pristopov, ki jih najlažje 

opišemo s termini:  

− Projektno zasnovano učenje 

− Problemsko učenje 

− Učenje skozi načrtovanje (Skvarč in Bačnik, 2011). 

Učenje z raziskovanjem ob ustreznem učiteljevem vodenju daje več 

prostora opazovanju, eksperimentiranju in samo-izgradnji znanja 

učencev. Učenci pri tem:  

− prepoznavajo probleme, 

− kritično presojajo/vrednotijo eksperimente/raziskave, 

− razlikujejo med alternativami, 

− načrtujejo eksperimente/raziskave, 

− raziskujejo domneve/hipoteze, 

− iščejo informacije, 

− konstruirajo modele, 

− razpravljajo s sošolci, 

− oblikujejo koherentne argumente, zaključke (Skvarč, 2018). 

 

Iz različnih opredelitev učenja z raziskovanjem (IBL) doma in v tujini 

lahko učenje z raziskovanjem razumemo v širšem in ožjem pomenu. 

Širši pomen učencem omogoča, da z izvajanjem dejavnosti, ki 

vključujejo raznolike spoznavne postopke, samostojno prehajajo do 

spoznanj, odkrivajo zakonitosti in pri tem izgrajujejo znanje ter 

poglabljajo razumevanje pojmov in konceptov. V ožjem pomenu pa 

je v ospredju razumevanje znanstvenega raziskovanja in sistematično 

razvijanje raziskovalnih spretnosti in veščin, ki so potrebne v 

znanstvenem raziskovanju (Skvarč, 2018). Značilnosti in prednosti 

učenja z raziskovanjem:  

− poudarjeno je razvijanje procesnih/proceduralnih znanj 

(vseživljenjskih veščin), 

− učenci so v vlogi aktivnih reševalcev problemov, ki so zanje 

zanimivi oz. relevantni (vključenost učencev od načrtovanja do 

izvedbe), 

− učenci ozavestijo lasten proces učenja in prevzamejo 

odgovornost za dosežke in rezultate, 

− učitelji so v vlogi usmerjevalcev, spodbujevalcev, 

− pogoste so interakcije učitelj – učenec in učenec – učenec, 

− upošteva se socialni kontekst učenja (sodelovalno delo …) 

(Skvarč, 2018). 

 

Učenci se največ naučijo in tudi izboljšajo učne strategije, če so sami 

aktivno vključeni v proces učenja in imajo možnost, da sami 

konstruirajo svoje znanje. Učenec se zaveda procesa učenja skozi 

samorefleksijo, samoevalvacijo, samostojno načrtovanje in 

samoregulacijo izobraževalnega procesa (Devetak in Glažar, 2012). 

Za kakovostni pouk je pomembno, da učitelj načrtuje učenje z 

raziskovanjem z upoštevanjem elementov formativnega spremljanja. 

Pri takšnem pouku ima učenec veliko možnosti za izražanje svoje 

individualnosti: iskanje osebnega smisla, načrtovanje in udejanjanje 
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svojih poti, ki so prilagojene njegovim načinom učenja, uveljavljanje 

svojih zmožnosti in interesov, ohranjanje radovednosti in 

ustvarjanje.  

Upoštevati je treba naslednje elemente formativnega spremljanja:  

1. Ugotavljanje in izhajanje iz učenčevega predznanja. 

2. Soudeležba učencev pri načrtovanju ciljev učenja in kriterijev 

uspešnosti. 

3. Učenci izvajajo dejavnosti (samostojno, v dvojicah, skupinah) in 

pri tem pridobivajo dokaze o učenju. 

4. Zagotavljanje povratnih informacij, ki usmerjajo nadaljnje učenje. 

5. Omogočanje učencem, da se učijo drug od drugega, 

medvrstniško sodelovanje in vrednotenje.  

6. Spodbujanje učencev k samovrednotenju in samo uravnavanju 

procesa učenja (Skvarč, 2018).  

Prav tako je pomembno, da učitelj kakovostno podaja povratno 

informacijo učencem (o smiselnosti in ustreznosti učenčevih opažanj, 

postavljenih vprašanj in hipotez, načrtovanje raziskav). Raziskovanje 

je strategija dejavnega učenja, ki je usmerjeno v reševanje 

problemov. S tem sledimo dvema temeljnima ciljema izobraževanja: 

ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje in oblikovati 

sposobnosti za samostojno reševanje problemov (Turnšek, 2002 v 

Meglič, 2012). Za uresničevanje ciljev problemsko raziskovalnega 

učenja učence večinoma razdelimo v skupine pri katerih poteka 

sodelovalno učenje. Namreč cilj posameznika je hkrati tudi cilj 

celotne skupine. Med člani skupine vlada pozitivna soodvisnost – 

člani v skupini vplivajo na uspešnost skupine in drugih članov. V 

skupini se učenec znajde v različnih vlogah, vživlja se v perspektivo 

drugih ljudi in s tem spoznava različna mnenja ter se jih nauči 

sprejemati. Prav tako v skupini razvija spretnosti ustnega izražanja, 

razvija občutek pripadnosti skupini, je aktiven v oblikovanju svojega 

znanja ter sposoben izraziti mnenje (Slanc, 2014). Cilj je procesne 

narave. Kadar učencem omogočimo raziskovanje, jim s tem 

spodbudimo notranjo motivacijo za vseživljenjsko učenje. 

Radovednost je pri samem procesu zelo zaželena. Učiteljeva vloga v 

samem procesu je, da spodbuja in podpira otroke pri samostojnem 

iskanju odgovorov, pri dokumentiranju in analiziranju podatkov 

(Meglič, 2012).  

 

Primer dobre prakse 

Predstavila vam bom primer dobre prakse problemsko 

raziskovalnega učenja pri pouku kemije v 9. razredu. Osredotočila se 

bom na učni temi maščobe ter pralna sredstva, ki sta znotraj sklopa 

organske kisikove spojine. Z maščobami in pralnimi sredstvi se 

srečujemo v vsakdanjem življenju. Moj cilj pa je bil, da bi vsebine iz 

vsakdanjega življenja povezali s kemijskim strokovnim ozadjem. 

Pogosto velja prepričanje med učenci, da je kemija nekaj, kar ne 

potrebujejo, sama jih rada vodim do spoznanja, da temu le ni tako. 

Predstavila vam bom korake obravnavanja snovi.  
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1. Preverjanje predznanja  

Učencem sem podala nalogo, da naj v skupinah načrtujejo 

eksperimentalno delo, s katerim bodo preučili lastnosti maščob. 

Učenci so v skupinah načrtovali eksperiment. Načrt 

eksperimentalnega dela sem jim pregledala in podala povratno 

informacijo. Učenci so naslednjo uro eksperiment izvedli ter zapisali 

in predstavili ugotovitve. Ena od skupin pa je imela nalogo podajanja 

povrtane informacije, glede na kriterije uspešnosti. S tem 

eksperimentalnim delom smo ponovili zgradbo in lastnosti maščob 

(preverili smo predznanje učencev). Naslednjo uro sem jim v uvodu 

razdelila problemsko nalogo z naslovom Zgodbica o koronavirusu in 

zakaj si je pomembno umivati roke. Zgodbica je vključevala nalogo, 

kjer so učenci morali zapisati, zakaj je pomembno, da si roke 

umivamo z milom. Pri tem so se morali osredotočiti na zgradbo 

virusa. Virus namreč vsebuje lipidno ovojnico, ki pa v vodi ni topna. 

Milo pa je zgrajeno iz polarne glave in nepolarnega repa. S polarno 

glavo se poveže z vodo, z nepolarnim repom pa z maščobo (lipidna 

ovojnica). Učenci so se z veliko vnemo lotili reševanja problema ter 

kar tekmovali katera skupina bo prva rešila zadano nalogo. S tem smo 

ponovili zgradbo vode in maščob ter usvojili zgradbo mila.  

 

2. Načrtovanje ciljev učenja in kriterijev uspešnosti 

Po preverjanju predznanja s pomočjo učnih ciljev so načrtovali 

namene učenja in kriterije uspešnosti. Z nameni učenja učence 

seznanimo na začetku učnega sklopa oziroma učne ure. Na njih se 

večkrat vrnemo tudi med učno uro. Namene učenja oblikujemo glede 

na učne cilje, ki so zapisani v učnem načrtu. Oblikovani so skupaj z 

učenci in zapisani v učencem razumljivem jeziku. V spodnji 

preglednici je viden primer načrtovanja namenov učenja in kriterijev 

uspešnosti.  

 

Preglednica 1: Načrtovanje učnih ciljev, namenov učenja in kriterijev uspešnosti  

 

3. Izvajanje dejavnosti  

Učence sem naključno razdelila v skupine z žrebanjem listov, na 

katerih so bili pojmi v povezavi z maščobami in pralnimi sredstvi. 

Glede na podobnost pojmov so se razporedili v skupine. Razdelila 

Učni cilj Nameni učenja Kriteriji uspešnosti 

Učenci:  

-Glede na zgradbo 

oziroma lastnosti 

izbranih kisikovih 

organskih spojin 

znajo našteti 

primere njihove 

uporabe v 

vsakdanjem 

življenju in 

industriji. 

Učim se:  

Zgradbo izbranih 

organskih kisikovih 

spojin. 

Lastnosti izbranih 

organskih kisikovih 

spojin. 

Našteti primere 

njihove uporabe v 

vsakdanjem 

življenju in 

industriji. 

Uspešen bom, ko 

bom:  

poznal zgradbo 

maščob, poznal 

zgradbo mila, 

poznal lastnosti 

maščob, znal našteti 

uporabo maščob, 

znal našteti uporabo 

mila in detergentov, 

razumel delovanje 

mila.  



 

486 
 

sem jim učni list s koraki/fazami raziskave. Problem se je nanašal na 

madež bučnega olja na oblačilu. Učenci so morali najti pot, kako 

madež najlažje in čim bolj uspešno odstraniti.  

Uvid v problemsko situacijo  

Učenci so najprej opredelili problem/raziskovalno vprašanje, pri tem 

so si pomagali z naslednjima podvprašanjema:  

− Kaj je značilno za problem, ki ga želite razrešiti z raziskavo?  

− Katera raziskovalna vprašanja se vam porajajo v zvezi z 

raziskovalnim problemom oziroma katere hipoteze v zvezi s tem 

bi radi preverili? 

− Da lahko na zgornja vprašanja uspešno odgovorijo, je pomembno 

predznanje o obravnavani temi. Predznanje smo preverili z 

naslednjimi vprašanji:  

− Kaj že veste o obravnavani temi, katera znanja bi lahko pri tem 

uporabili?  

− Katera znanja/informacije še potrebujete, preden začnete z 

raziskavo?  

− Katera teoretična znanja (koncepte) in dosedanje izkušnje lahko 

uporabite pri razreševanju problema? 

V tem prvem delu učenci po skupinah tudi oblikujejo 

hipoteze/domneve. Pri napovedovanju hipotez si pomagajo z 

naslednjima podvprašanjema:  

− Kašne rezultate predvidevate? 

− Na osnovi česa pričakujete takšne rezultate? 

Hipoteze bodo na koncu naloge potrdili ali pa ovrgli. 

Načrt raziskave 

V načrtu raziskave morajo najprej razmisliti o eksperimentalnih 

pogojih, ki jih je treba zagotoviti, da bo raziskava uspešna. Določiti 

morajo, kaj bo ostalo nespremenjeno, kaj bodo spreminjali ter kaj 

bodo ohranili. Prav tako se morajo dogovoriti, če bodo učinke 

opazovali ali tudi merili. Učenci so določili število kapljic bučnega olja 

ter vrsto odstranjevalca madežev. Določili so tudi količino kapljic 

madeža ter pralnega sredstva.  

− Potem pa so načrtovali še izvedbo. Pomagajo si z naslednjimi 

podvprašanji:  

− Kakšen bo potek oziroma postopek izvedbe raziskave? 

− Kaj potrebujete za izvedbo? 

− Kako bo poskrbljeno za varnost? 

− Koliko ponovitev boste opravili oziroma s kolikšnimi vzorci boste 

izvajali raziskavo, da bodo rezultati veljavni? 

− Kako boste med raziskavo zbirali in beležili podatke? 

Izvedba načrta raziskave  

Učenci so po načrtu izvedli eksperimentalno delo. Med izvedbo so 

poskrbeli za varnost, zapisovali meritve, skicirali … Pri samem delu so 

bili zelo aktivni, razdelili so si naloge ter si medsebojno sodelovali.  

 



 

487 
 

 
Slika 1: Učinkovitost pralnih sredstev 

Vir: Lasten 

                                                             

 
Slika 2: Korak izvedbe eksperimenta 

Vir: Lasten 

 

Zbiranje in procesiranje podatkov oziroma rezultatov 

Sledi pregled rezultatov ter razmislek, kako jih predstaviti ter kaj 

lahko iz njih sklepajo. Prav tako preverijo, če rezultati ujemajo z 

napovedano hipotezo o sredstvu in učinkovitosti odstranitve 

madeža.  

 

Refleksija/(samo)evalvacija 

Ob zaključku raziskave zapišejo še refleksijo izvedbe raziskave. 

Osredotočijo se na rezultate, in sicer obrazložijo smiselnost 

rezultatov. Prav tako razmislijo o morebitnih napakah, do katerih je 

lahko prišlo pri raziskavi. V našem primeru se lahko napake dogajajo 

pri nenatančnem odmerjanju bučnega olja ali pralnega sredstva. Prav 

tako zapišejo, kaj bi lahko spremenili oziroma izboljšali, če bi 

raziskavo še enkrat delali. Zapišejo še, katera znanja so pri samem 

delu pridobili na novo. Učenci so si pomagali skozi raziskavo s 

podvprašanji, ki so jih vodili skozi delo. S tem je bilo njihovo 

raziskovanje usmerjeno in vodeno. S časoma, ko imajo že več 

izkušenj s takšnim načinom raziskovanja, podvprašanja niso več 

potrebna.  

 

Povratne informacije  

Povratne informacije sem učencem dajala sproti. Ko so zapisali načrt 

eksperimentalnega dela, sem ga pregleda ter jim dala dodatne 

napotke in usmeritve. Trudim se, da je moja povratna informacija 

razumljiva, jasna ter povezana z nameni učenja in kriteriji uspešnosti. 
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Povratna informacija mora biti konkretna in uporabna. Tako da 

učenec ve, kaj bi bilo treba še dodelati.  

 

Medvrstniško sodelovanje in vrednotenje 

Po končanem delu so si skupine zamenjale učne liste, učenci so 

izvedli medvrstniško vrednotenje. Osredotočili so se na kriterije 

uspešnosti ter podali povratno informacijo o njihovem doseganju. 

Učenci s tem razvijajo zmožnost kritičnega razmišljanja.  

 

Samovrednotenje 

Na koncu so učenci rešili preglednico s kriteriji uspešnosti, ter 

zapisali, katere kriterije uspešnosti že dosegajo, ter kaj še morajo 

narediti, da bodo dosegli zastavljene namene učenja.  

 

ZAKLJUČEK 

Učenci se skozi problemsko raziskovalno učno delo urijo v 

raziskovanju, primerjanju, analiziranju, povezovanju podatkov ter 

reševanju problemskih situacij. Učenci so pridobili in utrdili znanje o 

maščobah in pralnih sredstvih ter tako kemijo povezali z uporabnimi 

vsebinami. Največji interese so imeli pri eksperimentalnem delu, kjer 

so preverili svoje napovedi. Uporabljena strategija spodbuja zadostni 

interes za delo v skupini, pri tem pa so učenci aktivno spoznavali novo 

učno vsebino. Učenci so porabili manj časa doma, ker so se v šoli učili 

z razumevanjem.   
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Povzetek: Različne likovne aktivnosti, kot so na primer ure likovne 

umetnosti, različne kreativne delavnice in likovni krožek nam daje 

priložnost, da opozorimo na vlogo in pomen umetnosti v življenju 

vsakega človeka. Učenci se ne zavedajo pomena umetnosti v 

vsakdanjem življenju, zato je bil namen ustvarjalnega dela to 

popraviti, obogatiti oziroma učencem privzgajati občutek za 

umetnost v vsakdanu. Likovne naloge izbranih učencev so bile s 

kreativnostjo »vdihniti« umetnost v dvorišče in učilnico na prostem. 

Po opravljenih aktivnostih smo ugotovili, da so se učenci med seboj 

bolj povezali, samoiniciativno so razvijali pogovore o ustvarjanju, 

pridobili so občutek pomembnosti, saj so imeli priložnost biti del 

procesa. Vključenost si štejemo kot doprinos k stroki, saj daje 

poudarek umetnosti skozi otroško doživljanje ter vseživljenjsko 

učenje o tem. 

 

Ključne besede: umetnost, kreativnost preoblikovanja, učenje 

 

Abstract:  The project gives us the opportunity to draw attention to 

the role and importance of art in the life of every human being. Pupils 

are not aware of art in everyday life, so the purpose of the creative 

work to correct that, enrich it or instill in students a sense of art in 

everyday life. The artistic task of the selected students was to 

"breathe" art into the school fence with creativity and make a 

friendlier playground, yard and outdoor classroom. After the 

activities, I found that the students connected more with each other, 

developed conversations about creation on their own initiative, 

gained a sense of importance, as they had the opportunity to be part 

of the project. I consider my involvement in the project as a 

contribution to the profession, as it emphasizes art through 

children's experience and lifelong learning about it. 

 

Keywords: art, creative transformation, learning 
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UVOD 

Vrsto let poučujem likovno umetnost na redni osnovni šoli. Trenutno 

sem zaposlena že preko deset let na OŠ Petrovče. Učencem skozi 

redne ure, preko izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti želim 

predstaviti različna likovna področja in likovne naloge. Želim jim 

približati različna področja likovne umetnosti in jim na ta način 

privzgojiti pozitiven odnos do umetnosti. Kreativno ustvarjanje 

ponuja priložnost, da nas umetnost vodi skozi doživetja vsakdana, kar 

je krasna popotnica za življenje teh mladih ljudi. Skozi likovne naloge 

so mladi ustvarjalci razmišljali, ustvarjali in se razvijali. Delo smo 

načrtovali tako, da smo upoštevali želje, pričakovanja in likovne 

naloge. Skupaj z učenci smo pripravili tudi končne postavitve likovnih 

instalacij, ki so ob delu nastale. Nekaj izmed nastalih aktivnosti so v 

prispevku tudi podrobneje predstavljene.  

 

Kreativna oz. unikatna umetnost 

Unikatna umetnost je v SSKJ opredeljena takole:  

unikáten -tna -o prid. (ȃ) nanašajoč se na unikat: unikaten izdelek; 

unikatna oblačila / unikatni primerek knjige 

umetnost–i (ž) 

1. dejavnost, katere namen je ustvarjanje, oblikovanje del estetske 

vrednosti: vpliv filozofije, revolucije na umetnost; stilne smeri 

umetnosti; umetnost in znanost / dela antične, renesančne, sodobne 

umetnosti; italijanska, slovenska umetnost; umetnost zaradi 

umetnosti nazor, da je funkcija umetnosti samo estetska, ne pa tudi 

družbena 

// Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

2. s prilastkom ta dejavnost glede na izrazno sredstvo, 

obliko: mojster filmske, gledališke umetnosti; akademija za likovno, 

upodabljajočo umetnost; slikarstvo, glasba in druge 

umetnosti / uporabna umetnost katere namen je umetniško, 

estetsko oblikovanje uporabnih predmetov 

 

Pomen umetnosti 

Sodobna znanstvena odkritja govorijo o tem, da umetnost spodbuja 

ustvarjalnost. Saj le-ta stimulira zavest o telesnih močeh, krepi 

zmožnosti predstavljanja, prispeva k razvoju hkratnega zavedanja 

sebe in okolja, integrira zavedanje, spoznanje, spominjanje, 

občutenje ter pretok misli. Krepi torej povezanost misli in akcije, to 

pa spodbuja konstruktivno mišljenje. Različni projekti, kot na primer, 

vsakoletni dogodek Teden umetnosti spodbuja raziskovanje 

družbenih raznolikosti in razumevanje družbenih vzorcev s pomočjo 

ustvarjalnega procesa. Mnenja stroke so, da bi v slovenskem šolskem 

prostoru morali bistveno več časa nameniti umetnostnemu izražanju 

otrok in mladostnikov, saj je umetnost tista, ki neposredno nagovarja 

mlade, skrbi za njihov skladen kognitivni, emocionalni, psihični in 

motorični razvoj. S spodbujanjem umetnosti krepimo tudi vizualno 

pismenost, saj je v današnji družbi, ki daje velik pomen podobi, kjer 

prevladuje slika, to ena temeljnih pismenosti, ki je ne smemo 

prezreti. Zavedati se moramo, da ima velik vpliv na kakovost življenja 
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in razumevanje sveta okoli nas. Poleg vizualne pismenosti pa tovrstni 

projekti odpirajo tudi druge umetnostne pismenosti (glasbeno, 

filmsko, gledališko).  

 

Pobude z vseh koncev Evrope so z uporabo raziskovalnih pedagoških 

pristopov in z ugotovitvijo o pomenu in vlogi umetnosti v vzgoji in 

izobraževanju privedle do tega, da je Svet Evrope v Priporočilu o 

ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (22. maj 2018) 

izpostavil prav umetnost in z njo povezano ustvarjalnost, ki 

pomembno vpliva na razvoj vseh ostalih področij ter na 

konstruktivno mišljenje. Zato naj se medpredmetno, tudi 

naravoslovno izobraževanje, tesneje povezuje z umetnostjo in 

drugimi predmeti. Kljub izrednim razmeram, ki jih je to leto prineslo 

tudi na področju izobraževanja in nasploh, je veliko šol v preteklem 

letu te dejavnosti uspešno izpeljalo (povzeto po Teden umetnosti v 

šoli, zbornik prispevkov šol, 2021, str. 2). 

 

Šolska okolica 

Od nekdaj smo ljudje poskušali biti kos izzivom v okolju, kjer živimo, 

bodisi zaradi preživetja ali boljše kvalitete bivanja. Preoblikovanje 

urbanega in naravnega prostora gre v smeri, kjer so naloge jasno 

določene in smiselne in bo prostor zaživel ter služil svojemu namenu. 

Kompleksen, programsko pester, uporaben in živ prostor je 

pomembnejši od izgleda v sodobnem času, pa vendarle ne smemo 

pozabiti na najmanjše detajle pri načrtovanju in izvedbi. Izginjanje 

ostre meje med mestom in podeželjem z nastajanjem širokih, 

vmesnih, suburbanih prostorov, na katerih se danes v Sloveniji 

odvijajo najbolj dinamične spremembe, zahteva drugačen pogled na 

urbane prostore kot v preteklosti; ljudje podobno živijo in ni več 

različnosti življenjskih stilov. (Uršič, Hočevar, 2007). Šolski okoliš, tu 

mislimo na šolsko dvorišče, igrišče in učilnico na prostem ponujajo 

možnost izobraževanja, igranja in še marsikaj. Mnoge ideje, zamisli, 

izdelki posameznikov pod drobnogledom mentorstva, so na tem 

eksterierju šolskega okoliša pustili neizbrisen pečat. Nanje so lahko, 

vključeni posamezniki in okolica, ponosni.  

  

Kreativne dejavnosti kot primer dobre prakse 

Tekom šolskega leta se rojevajo in rodijo različne ideje, zamisli, želje 

in končni izdelki, instalacije. Skozi učni proces smo razporedili 

različne kreativne dejavnosti, pri katerih so bili vključeni učenci 

predmetne stopnje. Torej učenci od 6. do 9. razreda matične 

Osnovne šole Petrovče. 

 

Zeliščna kazala 

Učenci so iz plošč iz umetne mase izdelali zeliščna kazala, ki bodo 

mlajšim učencem pomagala pri učenju oz. raziskovanju hortikulture, 

ki jo imamo na šolskem vrtu. Kazala je bilo treba z vibracijsko žago 

razrezati na želeno obliko ter robove pobrusiti. Nato pa je sledila 

poslikava rastline z akrilnimi barvami in njen zapis (slika 1,2). Ob 

raziskovanju oblik rastlin, zelišč in zelenjave, so krepili medsebojne 

odnose, sodelovali, si pomagali ter poskrbeli za estetsko 

preoblikovanost visokih gred in šolskega skalnjaka (slika 3, 4, 5). 
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Slika 1, 2: Učenci med poslikavo zeliščnih kazal 

Vir: Lasten 

                              

 
Slika 3, 4, 5: Končni izdelki 

Vir: Lasten 

 

Glineni obrazi na zeliščnem vrtu oz. skalnjaku 

Zeliščni vrt, v okviru učilnice na prostem, predstavlja del, ki je 

namenjen proučevanju različnih zelišč. Pri tem mislim na rast in 

vzgojo rastlin (vrtnarjenje) ter kasnejše pobiranje, sušenje 

(uporabnost). Zelišča so in so bila že od nekdaj izjemno priljubljena, 

saj so le-ta tista sestavina, ki hrani da poseben okus, poleg tega pa ne 

smemo pozabiti na njihove zdravilne učinkovine. Na šolskem zeliščne 

vrtu imamo enoletnice, kot so bazilika, koper in koriander,  in zelo 

dišeča trajna zelišča, kot so sivka, žajbelj, timijan, vinska rutica in še 

mnoge druge. Z devetošolci smo med rednimi urami likovne 

umetnosti lotili poseben likovne naloge izdelave glinenega 

avtoportreta.  

 

Ljudje, radi gledamo obraze. Najprej opazimo iskrive oči, pa nos, usta, 

čelo, lica, brado, lase … Po izrazu na obrazu vemo tudi, kako se človek 

počuti. Umetniki so vedno še posebno radi raziskovali in likovno 

prikazovali svoj obraz. Kadar umetnik upodobi samega sebe, ustvari 

avtoportret. Avtoportreti so mikali tako slikarje kakor kiparje. 

Avtoportrete likovnih umetnikov najlaže prepoznamo po dodanem 

slikarskem ali kiparskem orodju ali materialu (Avtoportret, b. d.). 

Devetošolci so razmislilirazmišljali skozi materialnost gline. Glina, kot 

prvinska surovina, ima veliko dobrih lastnosti, zato učenci z njo radi 

ustvarjajo. Likovna naloga je bila zasnovana na oblikovanju 

tridimenzionalnega telesa – avtoportreta. Skozi oblikovanje, sušenje 

in kasneje glaziranje, so učenci pridobili dodatno znanje in izkušnje. 

Seveda pa pravo noto dobijo izdelki takrat, ko jih postavimo v 

življenje, s postavitvijo v realnost (slika 6). Glinene skulpture so 

dobile mesto v zeliščem vrtu, ribniku v učilnici na prostem.  
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Slika 6: Mozaični prikaz glinenih portretov v naravi 

Vir: Lasten 

 

Mozaična spirala 

Šestošolci so razmišljali skozi materialnost gline oz. skozi 

materialnost odsluženih glinenih ploščic. Glina, kot prvinska 

surovina, ima veliko dobrih lastnosti, zato učenci z njo radi ustvarjajo. 

Likovna naloga je bila zasnovana na oblikovanju dvodimenzionalne 

mozaične spirale. Spirala kot likovna naloga je bila izbrana zaradi 

svoje veličine in hkrati vsakodnevne pojavnosti (polžja hišica, školjke, 

galaksije ...) Zanimivo je, da če sledimo spirali iz centra proti periferiji 

pomeni širjenje (zavedanja, delovanja, znanja …) in razvoj. Če pa 

sledimo spirali iz periferije proti centru, simbolizira osredotočenost, 

približevanju bistvu, potovanje navznoter. Znani avstrijski umetnik 

Hundertwasser je bil velik prijatelj spirale in jo je vedno znova 

upodabljal, saj je imela zanj skoraj mističen pomen. Skozi 

načrtovanje, oblikovanje, lepljenje in kasneje fugiranje so učenci 

pridobili dodatno znanje in izkušnje (slika 7). Seveda pa pravo noto 

dobijo izdelki takrat, ko jih postavimo v življenje, s postavitvijo v 

realnost. Mozaična skulptura je dobila mesto na stopnišču v šoli. 

 

 
Slika 7: Mozaična spirala med delom 

Vir: Lasten 

 

Ptičja krmilnica 

V želji po skrbi za živali smo načrtovali tudi našo naslednjo delavnico. 

V zimskem času je treba poskrbeti za vse živali, tako za hišne 

ljubljenčke kot tudi gozdne živali in ptice. Nekatere se v tem času ne 

preselijo v tople južne kraje, ampak ostanejo kar pri nas, na hladnem 
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podnebju. Zaradi snega, ki prekrije zelene površine, drevja in se 

naseli v gozdovih ptice težko pridejo do hrane. Tu jim lahko 

pomagamo mi, in prav zato likovna naloga kreativna ptičja krmilnica. 

Osmošolki sta načrtovali, drugačno, unikatno ptičjo krmilnico, ki bi 

nudila udobje pticam v zimskem času. V fazi načrtovanja sta izdelali 

glinen krožnik in večjo skodelico. Sledilo je sušenje in prvo biskvitno 

žganje. Nato pa sta se lotili poslikave. Ker ima poslikava dodano 

vrednost, sta v začetni fazi načrtovali poslikavo na papirju, šele nato 

sta se lotili poslikave predmetov. Pri poslikavi sta uporabili engobe in 

pa glazure (slika 7), s katerimi učenki še ista rokovali, zato je bil zanju 

to še posebej izziv. 

 

 
Slika 8: Poslikava glinenih predmetov z engobami in glazurami 

Vir: Lasten 

Učenki sta nato krožnik in skodelico združili, da lahko služi svojemu 

namenu. Namen učenk je namreč bil, da se semena počasi sesipajo 

in padajo na krožnik, kjer ga lahko ptice zobajo. Celotno krmilnico je 

bilo trebadokončno glazirati, da je odporna na vremenske neprilike 

in ji najti primerno mesto v šolskem eksterierju. 

 

Evalvacijski vprašalnik – evalvacija 

V mislih še enkrat »prepotuj« čas našega druženja in nadaljuj spodaj 

zapisane misli. 

Najbolj nenavadna … 

− mi je bilo, da sem si upala iz nenavadnih likovnih materialov 

narediti zanimivo skulpturo, na katero sem zelo ponosna. 

− spomin na druženje, delavnice in kreacije, ki so nastale in so 

razstavljene v okolici naše šole; 

− teden druženja in ustvarjanja in veselje, da ste ravno naš povabili 

k projektu. 

Če bi bilo v moji moči, bi … 

− vse pustil tako, kot je bilo; 

− ničesar ne bi spremenila, saj sem se zelo zabavala in veliko 

naučila. Pohvalila pa bi mentorico, ki nas je vodila skozi 

ustvarjanje; 

− bi še enkrat ponovila ta projekt. 

 

Sošolcem in mentorjem sporočam … 

− bravo, res lepo zastavljene kreativne delavnice, s katerimi smo 

polepšali našo okolico; 



 

495 
 

− da sem se zelo zabavala in upam, da bo še naslednje leto tako 

fajn; 

− da je bila izkušnja imenitna priložnost, da sem bila vključena v 

kreativen projekt, saj zelo rada ustvarjam; 

− da sem med delavnicami zelo užival, se zabaval, doživel nekaj 

novega. Bilo je čudovito, nepozabno; 

− da sem se zelo zabavala in, da sem zelo hvaležna, da sem lahko 

bila lahko  projekta. 

 

ZAKLJUČEK 

Zaključujemo z mislijo Antoina de Saint Exupery: »Ne moremo živeti 

od hladilnikov, politike, računov in križank!« Le-ta nas nagovarja, da 

v prehitrem tempu življenja tega ne bi pozabili, hkrati pa nas 

opozarja, kako pomembna je umetnost. Ravno zato se v šoli trudimo 

in dajemo poudarek na raznolikosti kreativnih delavnic oz. likovnih 

nalog, ki puščajo sledi na nas in okolici. V veliko zadovoljstvo nam je, 

ko učenci pohvalijo načrtovane in realizirane aktivnosti. Ko njihove 

kreacije opazijo mimoidoči, učenci dobijo dodatno potrditev, da so 

izdelki estetsko nadgradili eksterier šole, hkrati pa trajno spremenili 

naš in njihov vsakdan. Menimo, da so otroci rojeni umetniki. Ko se 

igrajo, plešejo, pojejo, ustvarjajo na krilih domišljije. Naša naloga je, 

da jim pomagamo ostati umetniki tudi, ko odrastejo. Tako kot pravi 

Pablo Picasso: »Vsak otrok se rodi umetnik. Problem je, kako ostati 

umetnik tudi, ko odrastemo.«  
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Povzetek: Živimo v času, ko se moramo med seboj povezovati, 

sodelovati, podpirati, spoštovati, se učiti drug od drugega. Pri vsem 

tem so izredno pomembni medgeneracijski odnosi, ki povezujejo 

starejšo in mlajšo generacijo. Že iz življenjskih izkušenj vemo, da se 

lahko od starejših ljudi marsikaj naučimo, mlajši pa lahko starejšim 

pomagajo kako drugače ali pa jih samo z drobno pozornostjo 

razveselijo. Vzgojitelji dijaških domov želimo mlade spodbujati in 

vzgajati za sočutne in odgovorne ljudi do sebe ter soljudi. Eden izmed 

načinov doseganja tega cilja je spodbujanje prostovoljstva. Ker se mi 

zdi izvajanje prostovoljskega dela pomembna naloga dijaških domov, 

ga vključujem v svoje pedagoško delo. V preteklem šolskem letu pa 

sem se odločila dati poudarek na medgeneracijskem povezovanju, ki 

smo ga sodelujoči podprli z različnimi dejavnostmi. V prispevku želim 

predstaviti primere dobre prakse prostovoljstva v obliki 

medgeneracijskih aktivnosti, ki smo jih v dijaškem domu izvajali skozi 

vso šolsko leto. Predstavila bom organizacijo, izvedbo in rezultate 

prostovoljskega dela dijakov v sodelovanju z lokalnim domom 

upokojencev.  

 

Ključne besede: prostovoljstvo med mladimi, medgeneracijsko 

povezovanje, solidarnost, empatija 

 

Abstract: We live in a time, when we need to connect with each 

other, cooperate, support and respect each other,  learn from each 

other. In all of this intergenerational relationships, that connect the 

older and younger generation are extremely important. We already 

know from life experiences, that we can learn a lot from older people 

and younger people can also help the elderly in other ways, or just 

make them happy with a little attention. The educators of the 

student dormitores want to encourage and educate young people to 

be compassionate and responsible towards themselves and fellow 

human beings. One of the way to achieve this goal is to encourage 

volunteering. Since I think the implementation of voluntary work is 

an important task of student dormitores, I include it in my 

pedagogical work. In the past school year however, I decided to 

emphasize intergenerational bonding, which we participants 

supported it with various activities. In this paper, I would like to 
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present good examples of volunteering in the form of 

intergenerational activities, that we carried out in the student 

dormitory throughout the school year. I will present the 

organization, execution and results of the students volunteer work in 

cooperation with the local retirement home. 

 

Keywords: volunteering among young people, intergenerational 

bonding, solidarity, empathy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

Prostovoljsko delo je v današnjem času vse bolj razširjeno in postaja 

ena od cenjenih vrednot družbe. Prispeva k socialnemu razvoju 

mladih in njihovi osebnostni rasti, zato ga mnoge šole in dijaški 

domovi uspešno vključujejo v svoj način dela. Z opravljanjem 

prostovoljnega dela se krepita solidarnost in empatija, obenem pa 

mladi pridobivajo dragocene izkušnje, ki jim lahko koristijo tudi 

kasneje pri iskanju redne zaposlitve. Prostovoljstvo mladih pozitivno 

učinkuje tako na prostovoljce kot na prejemnike pomoči, pa tudi na 

medsebojne odnose. Mladi se aktivirajo v skladu s svojimi 

vrednotami in tako soustvarjajo okolje, v katerem živijo. Mlade je 

treba že v osnovnih šolah naučili pomena solidarnosti, empatije, 

sočutja, pomoči drugim. S tem se dviguje kakovost življenja in 

sobivanja v družbi ter občutek povezanosti. 

 

Prostovoljstvo in medgeneracijsko povezovanje 

Tako kot vsako delo tudi prostovoljstvo vpliva na nas in na kakovost 

našega življenja. Številni pozitivni učinki prostovoljstva so lahko eden 

od razlogov, da je prostovoljstvo tako  priljubljeno in postaja vedno 

bolj pomembna aktivnost. Posameznika je treba vzgajati v duhu 

pomembnosti tako medgeneracijskega sodelovanja, druženja in 

pomoči kot prostovoljstva, da se bo kot odgovoren posameznik 

zavedal pomena kakovostnega sobivanja ter sožitja za obstoj in 

razvoj naše starajoče se družbe ter da bo razvijal pomembne 

družbene vrednote in socialne večine (Čuk, 2015). 
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Prostovoljstvo je pomemben del našega življenja, ki ga priložnostno 

opravimo za drugega  posameznika  in  se  ga  kot  neformalno  pomoč  

velikokrat  niti  ne  zavedamo. Prinaša  številne  pozitivne posledice 

za fizično in psihološko zdravje. Med drugim prispeva k boljšemu 

psihološkemu blagostanju, zmanjšuje občutke depresije in žalosti ter 

pripomore k večji socialni mreži (Ajrouch idr., 2016). Področje 

prostovoljstva v Sloveniji ureja Zakon o prostovoljstvu. V 2. členu 

zakona je prostovoljstvo opredeljeno kot družbeno koristna 

brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in 

izkušnjami pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja 

posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in 

enakopravne družbe. Zapisano je,  da  prostovoljstvo  krepi  

medsebojno solidarnost  ljudi,  spodbuja  razvoj  človeških  zmožnosti  

in  vseživljenjskega  učenja, zagotavlja  družbeno  povezanost  in  

sodelovanje  pri  reševanju  problemov  posameznikov  in  družbe  

(Zakon  o  prostovoljstvu,  2011). Gre za opravljanje različnih del, za 

katera prostovoljec ne dobi plačila, temveč z njimi prispeva k 

boljšemu življenju posameznika ali skupine. Prostovoljno delo mladih 

se v Evropski uniji pojmuje kot eden od temeljev učenja 

demokratičnih procesov, participacije, medgeneracijskega 

sodelovanja, odgovornega državljanstva in kot pomemben vir 

uspešnega prehoda mladih v odraslo dobo. S prostovoljnim delom 

mladi pridobijo socialne in organizacijske veščine, komunikacijske 

spretnosti in zanje, ki ga lahko uporabijo na svoji poklicni poti. 

Postanejo bolj iznajdljivi, fleksibilni, samozavestni in bolje 

pripravljeni na osamosvajanje (Baumkirher idr., 2012). Pri 

medgeneracijskem povezovanju gre za povezovanje vseh generacij, 

te morajo med seboj delovati in bivati v sožitju, saj je od tega odvisno 

delovanje družbe. Povezovanje med generacijami razumemo kot 

izmenjavo izkušenj in spoznanj, druženje, učenje, medsebojno 

pomoč, širjenje socialne mreže ter ohranjanje kulturne dediščine, 

vseživljenjsko izobraževanje in učenje itd. 

 

Prostovoljne aktivnosti v dijaškem domu 

Vzgojitelji v dijaških domovih lahko imamo velik vpliv na dijake. Z 

dijaki lahko spletemo drugačne, globlje medsebojne odnose, vezi in 

jim tako predstavljamo vzor, vzgled. Delo vzgojitelja med drugim 

zahteva moralne kvalitete in pozitivne vrednote. Eden izmed ciljev 

vzgojno-izobraževalnega dela v dijaškem domu je tudi vzgajati in 

izobraževati za odgovorno osebno in družbeno življenje, za skupinsko 

delo, sodelovanje, strpnost, humanost in za življenje v demokratični 

družbi. Eden izmed načinov doseganja tega cilja je lahko spodbujanje 

prostovoljnega dela med dijaki, saj prispeva k razvijanju vrednot 

solidarnosti.  

 

Cilji in namen prostovoljnih aktivnosti: 

− Spodbujati in vzgajati dijake k solidarnosti in sočutju do soljudi 

ter do okolja. 

− Mladim širiti obzorja, jim približati etične in moralne vrednote. 

− Podpirati kreativnost in samoiniciativnost mladih. 
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− Aktivirati dijake za skupinske prostovoljne projekte, ki pomenijo 

novo kakovost življenja ali rešitev nekega problema v skupnosti. 

− Promovirati prostovoljstvo med mladimi. 

− Spodbujati in krepiti medgeneracijsko povezovanje in druženje. 

− Vključiti mlade k soustvarjanju lepše skupnosti/okolja. 

− Spodbujati k aktivnemu in koristnemu preživljanju prostega časa. 

 

Prostovoljstvo deluje na različnih področjih, najpogosteje pa ga 

srečujemo na socialnem, izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, 

vzgojnem in okoljevarstvenem področju. V dijaškem domu sem v 

sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci izvajala različne oblike 

prostovoljnega dela, v preteklem šolskem letu pa sem dala poudarek 

na medgeneracijskem povezovanju. V ta namen sem zasnovala 

dejavnosti, katerih glavni cilj je bil povezovanje dijaškega doma z 

domom upokojencev oz. sodelovanje dijakov s starostniki. V 

nadaljevanju prispevka bom predstavila načrtovanje, izvedbo in 

evalvacijo dejavnosti. 

 

Načrtovanje dejavnosti  

Spodbujanje prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja se mi 

zdita tako pomembni nalogi ne samo šol, ampak tudi dijaških domov, 

da sem ju podprla z različnimi dejavnostmi. Izvedli smo več 

medgeneracijskih druženj oz. aktivnosti. Namen je bil, da bi vsaj 

nekoliko omilili osamljenost, izoliranost in občutek nepotrebnosti 

starih ljudi v domu ter jim tako popestrili oz. polepšali dan. Dijake pa 

spodbujati in vzgajati k solidarnosti in sočutju do soljudi.  

 

Za sodelovanje z domom upokojencev sem se odločila iz treh 

razlogov: 

1. Medsosesko povezovanje (povezovanje z lokalno skupnostjo): 

Vključevanje dijakov v prostovoljske dejavnosti poveže dom z 

njegovim okoljem. Dom upokojencev leži namreč neposredno ob 

našem dijaškem domu. V preteklosti sta oba zavoda veliko 

sodelovala, zadnja desetletja pa ne. Zdelo se nam je dobro, da bi 

se spet povezali, saj sodelovanje in dobri odnosi med »sosedi« 

prinašajo le koristi.   

2. Medgeneracijsko povezovanje 

Starejši imajo zelo veliko znanj in izkušenj, ki jih lahko prenašajo 

na mlade rodove, primanjkuje pa jim tistih znanj in sposobnosti, 

ki jih zaradi časa, v katerem so živeli, niso pridobili. Mlajši imajo 

zelo veliko drugega znanja (npr. računalniško, tehnološko) in 

lahko prav tako starostnikom veliko pripomorejo k boljši 

kakovosti življenja.  Medgeneracijski odnosi torej temeljijo na 

vzajemni pomoči in povezovanju mladih in starejših v skupne 

aktivnosti. Takšno povezovanje spodbuja večje razumevanje in 

spoštovanje med generacijami, krepi samopodobo ter 

solidarnosti med njimi. S podpiranjem medgeneracijskega 

sodelovanja in izmenjavo znanj med mlajšo in starejšo generacijo 

presegamo predsodke med njimi in dosegamo večjo povezanost. 
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3. Socialna izoliranost  

Tudi starostniki nujno potrebujejo socialne stike, ki pa so bili v 

zadnjih dveh letih v zaradi epidemije še toliko bolj okrnjeni. Po 

poročanju so se v domu starejših občanov zaradi prepovedi 

obiskov počuti izolirani, osamljeni ali celo zapuščeni. Socialna 

izolacija in krčenje njihovih aktivnosti sta pripomogli k okrnitvi že 

tako ozke socialne mreže starejših in prišlo je do povečanja 

občutkov osamljenosti, tesnobe, strahu, negativnih misli. 

Starostniki se želijo vključevati v družbo znotraj in izven doma 

upokojencev. Nekateri so celo nezmožni opravljanja vsakdanjih 

človeških opravil, zato jim dodatna pomoč in podpora veliko 

pomenita. V veselje jim je že pogovor z nekom, saj se tako 

počutijo spoštovane, upoštevane, slišane in vredne zaupanja. 

Preprosto druženje v obliki pogovora, sprehoda ali družabnih iger 

jim popestri dan, hkrati pa je temelj kakovostnih medsebojnih 

odnosov. Na tak način pa tudi kakovostno in kreativno preživijo 

svoj prosti čas.  

 

Izvedba dejavnosti 

V nadaljevanju predstavljam aktivnosti, ki smo jih izvedli v 

sodelovanju z domom upokojencev: 

− Decembrsko praznično obdarovanje 

 

 
Slika 27: Praznična darila, ki so jih za starostnike pripravili dijaki 

Vir: Lasten 

 

Ker v tem času zaradi epidemije obiski oz. fizični stiki niso bili 

dovoljeni, smo se odločili, da za starostnike pripravimo manjša 

darila, ki bi jim polepšala praznični čas. Pri različnih delavnicah 

smo pekli praznične piškote, kuhali marmelado in izdelali 

dekorativne srčke iz preje. Piškote smo napolnili v majhne vrečke, 

marmelado v majhne kozarce ter na vse pripeli voščilo. 

Starostniki so bilo te majhne pozornosti zelo veseli.  

 

− Družabni dogodek  

Odločili smo se, da starostnike povabimo v naš dom in jim 

pripravimo družabni dogodek. Želeli pa smo, da starostniki niso 

samo nemi opazovalci, ampak da tudi aktivno sodelujejo. V 



 

501 
 

uvodu so dijaki pripravili živahno glasbeno točko, ob kateri so 

starostniki zapeli in ploskali. Po okrepčilu s čajem in rogljički pa se 

je začela igra tombola. Igra je potekala malo drugače, in sicer v 

paru, tako da je vsak starostnik dobil za pomočnika enega dijaka. 

Ta je pomagal, če je kdo kaj preslišal ali na lističu ni našel iskanega 

števila. Ker pa so bili obiskovalci dobro razpoloženi, so se tudi 

dijaki hitro sprostili in kaj hitro zapletli v pogovor, se skupaj šalili 

ter smejali. Za zmagovalca smo pripravili tudi izdelek naših 

dijakov, in sicer smo v okvir vstavili dve fotografiji, ki so jih dijaki 

izdelali pri foto krožku. Dogodek ni trajal dolgo, prav tako od 

dijakov ni zahteval veliko truda in časa za pripravo, učinek pa je 

bil več kot odličen. 

 

 
Slika 28: Druženje dijakov in starostnikov ob glasbi in družabni igri 

Vir: Lasten 

 

− Igranje šaha 

Za starostnike je najprimernejši in najljubši šport šah pa tudi 

veliko mladih ga rado igra, zato smo se odločili, da kako partijo 

šaha zaigramo skupaj. Pri prvem srečanju so se med seboj dobro 

ujeli, zato smo igro nekajkrat ponovili, predvsem v 

spomladanskih dneh, da smo lahko dejavnosti izpeljali zunaj. Za 

nekatere je bila igra pravi izziv, saj so se tako eni kot drugi pri igri 

izkazali. 

 

 
Slika 29: Igranje šaha med dijaki in starostniki 

Vir: Lasten 

 

− Družabništvo  

Po družabnem dogodku je nekaj dijakov izrazilo željo, da bi opravljali 

prostovoljno delo v obliki družabništva s starostniki doma. Po 
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dogovoru je vsak dobil svojega družabnika, s katerim se je občasno 

oz. po dogovoru družil. Redno sem spremljala njihove aktivnosti, 

dijaki so starostnike spremljali v trgovino, po opravkih v mesto, na 

sprehod v bližnji park ali pa se z njimi samo pogovarjali. Med njimi je 

bila tudi gospa, ki je omenjena opravila zaradi priklenjenosti na 

invalidski voziček in slabovidnosti težje opravljala, zato ji je ta 

dodatna pomoč zelo prav prišla. Z dijakinjo, ki se je z njo družila, sta 

se zelo dobro ujeli, veliko pogovarjali in smejali.  

 

Evalvacija dejavnosti 

Po vsaki aktivnosti sem se z dijaki pogovarjala o samem dogajanju, o 

njihovem počutju. Dijakinja, ki je opravljala prostovoljno delo v obliki 

družabništva, je na koncu poročala o pozitivnih občutkih in izkušnjah 

ter bo z veseljem s tem prostovoljnim delom nadaljevala v 

prihodnjem šolskem letu. Dijaki, ki so se udeleževali igranja šaha, so 

prav tako izražali zadovoljstvo, saj so aktivno in kakovostno preživeli 

svoj prosti čas, starejšim popestrili dan, poleg igre pa imeli tudi kak 

zanimiv pogovor z njimi. Po družabnem dogodku sem jim razdelila 

kratek vprašalnik, na katerega so pisno odgovorili. Ugotovila sem, da 

so bili udeleženci z dejavnostmi na splošno zadovoljni. Dijaki so 

povedali, da so se počutili dobro ob zavedanju, da so nekomu 

polepšali dan, počutili so se koristne. Pri družabni igri so bili tudi zelo 

potrpežljivi, znali so primerno in spoštljivo komunicirali, hkrati pa bili 

sproščeni in mladostniško razigrani. Povratno informacijo od 

starostnikov smo dobili že takoj po samem družabnem dogodku, ko 

je eden izmed starostnikov pripravil zahvalni govor, navdušenja pa 

niso mogli skriti tudi drugi, ki so se srčno zahvaljevali, rokovali, 

nekateri celo objemali dijake in nas vabili na obisk k njim. Gospa, ki 

je pri igri zmagala, pa je bila zelo vesela in navdušena nad nagrado. 

Tudi kasneje so strokovni delavci doma starostnikov poročali o 

njihovem zadovoljstvu. Spoznali so, da je tako malo potrebno, da 

lahko nekoga osrečiš in mu polepšaš dan. Izkušnje, ki so si jih na ta 

način pridobili dijaki, so vsekakor pomembne za življenje v družbi in 

za njih kot osebe. 

 

V nadaljevanju podajam vprašanja ter nekaj najpogostejših 

odgovorov dijakov. 

Kaj te je pritegnilo k sodelovanju pri dogodku? 

− Rada pomagam starejšim. 

− Rada se družim s starejšimi ljudmi. 

− Rada se pogovarjam s starejšimi ljudmi, saj se od njih veliko 

naučim. 

− Navdušuje me znanje in energija starejših ljudi. 

 

Kaj se ti je na dogodku najbolj vtisnilo v spomin? 

− Gospa, s katero sem bil v paru pri igri, je bila zabavna. 

− Ob igri smo se vsi zelo zabavali. 

− Veselje starostnikov, ko smo zaigrali glasbo, so zapeli. 

− Pogovor s starostnikom, s katerim sem igrala tombolo, od njega 

sem izvedela marsikaj o njegovem življenju. 
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− Všeč bi je bilo, kako prijazni, veseli in humorni so bili starejši. 

− Da so starostniki komunicirali z nami, njihovo veselje in smisel za 

humor. 

 

Kako si s svojo prisotnostjo prispeval/a k skupnosti? 

− Starostnikom sem polepšal dan. 

− Spravili smo starostnike v dobro voljo. 

− S tem, da sem nekoga osrečila. 

− Dobro se je povezati s »sosedi« in imeti z njimi dobre odnose. 

 

Zakaj se ti zdi medgeneracijsko povezovanje pomembno? 

− Zaradi izmenjave informacij in spoznanj. 

− Zaradi izkušenj, ki jih imajo starejši, mladi pa ne. Tako nam lahko 

kaj svetujejo, pomagajo. 

− Starejši se ob mladih počutijo zaželeno, upoštevano, podoživljajo 

svojo mladost. 

− Zanimivo je spoznavanje življenja, kakršnega so nekoč živeli 

ljudje. 

− Veliko se lahko naučimo od starejših in oni od nas, mi jim lahko 

kako drugače pomagamo. 

− Starejši so bolj modri od nas mladih, ki smo še neizkušeni, zato 

nas lahko marsikaj naučijo o življenju. 

 

Če povzamem ugotovitve, so bi glavni motivi dijakov za udeležbo pri 

prostovoljstvu: nova poznanstva, nudenje pomoči, druženja in 

koristno preživljanje prostega časa. Koristi, ki so jih dijaki pridobili s 

prostovoljnimi aktivnostmi, pa so bile: boljša samopodoba (občutek 

koristnosti, zadovoljstvo s sabo, zaupanje vase), nova (spo)znanja, 

prijetnejše preživljanje prostega časa, medosebnimi odnosi (širjenje 

socialne mreže, povečanje strpnosti in sposobnosti empatije). 

 

ZAKLJUČEK  

Svet se spreminja in z njim mi vsi, zato se morajo vse generacije 

ustrezno prilagoditi spremembam. Ne smemo dovoliti, da bi kogar 

koli potisnili na družbeni rob. Prav zato so aktivnosti 

medgeneracijskega sodelovanja, povezovanja, solidarnosti nujno 

potrebne za sožitje med generacijami, za kar smo odgovorni vsi, 

mladi in stari. Socialni čut, empatija in zaupanje pa so v današnji 

družbi še kako pomembne vrline posameznika, ki jih želimo 

pedagoški delavci predajati na mlajše generacije. Pri samih izvedbah 

prostovoljnih medgeneracijskih aktivnostih dijakov našega dijaškega 

doma ter pri evalvaciji sem ugotovila, da prostovoljstvo v obliki 

medgeneracijskega druženja zelo dobro vpliva na mlade, in sicer 

utrdi njihovo samopodobo in zaupanje v lastne sposobnosti, 

spodbudi potrpežljivost in toleranco do drugih, predvsem starejših, 

razvija empatijo in občutljivost za potrebe drugih, krepi medsebojno 

razumevanje, jim da občutek lastne koristnosti in splošno dobro 

počutje. Zato si želim, da bi bilo v dijaškem domu več takih aktivnosti 

oz. da bi bilo prostovoljstvo in medgeneracijsko povezovanje v večji 

meri vpeto v samo delo in življenje doma. Glede na pozitiven odziv 
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vseh udeležencev in njihove želje po ohranitvi dejavnosti oz. 

medsebojnih stikov bomo prostovoljske oz. medgeneracijske 

dejavnosti izvajali tudi v prihodnjem šolskem letu ter jih še bolj 

razširili in izvajali pogosteje. 
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Povzetek: Današnji šolski sistem od mladih zahteva le sedenje v 

klopeh, učenje, prepisovanje s table in opravljanje domačih nalog. A 

otroci potrebujejo več kot to – potrebujejo gibanje, raziskovanje in 

igranje, zunanje aktivnosti pa so tiste, ki jim to omogočajo. Šola v 

naravi otroku omogoča razvijanje socialnih stikov, delovne navade, 

družabne spretnosti, razvijanje ustvarjalnosti, raziskovanje ter 

učenje v naravi. Učenci se tako bolj poglobijo v sam izobraževalni 

proces, kar prinaša prijetnejši pristop k učenju. V teoretičnem delu 

prispevka sem na podlagi strokovne literature predstavila šolo v 

naravi za učence osnovne šole. V praktičnem delu sem opisala 

program in potek športno-naravoslovne šole v naravi v Tolminu za 

učence 4. razreda.  

 

Ključne besede: šola v naravi, šport, naravoslovje, 4. razred 

 

Abstract: Today's school system only requires from young people to 

sit in benches, study, copy from the blackboard and do their 

homework. But children need more than that – they need 

movement, exploration and play, and outdoor activities enable them 

to do that. School in nature enables a child to develop social contacts, 

work habits, social skills and creativity, to research and to learn in 

nature. In this way, students delve deeper into the educational 

process itself, which brings a more pleasant approach to learning. In 

the theoretical part of the paper, based on professional literature, I 

presented a school in nature for elementary school students. In the 

practical part, I described the program and course of the sports and 

science school in nature in Tolmin for 4th grade students. 

 

Key words: school in nature, sports, science, 4h grade 
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UVOD 

Kot učiteljica razrednega pouka, poučujem vse predmete. Športno 

naravoslovne šole v naravi sem se udeležila prvič v svoji karieri. 

Seznanila sem se z novimi prijemi in pristopi k učenju, ki se jih bom 

poslužila in uporabila tudi v našem domačem kraju. Želim, da je 

poučevanje in sam pojem učenja učencem prijetnejši in predstavljen 

na način, kot so ga doživeli v šoli v naravi. Šola v naravi v Tolminu je 

namreč učencem naše šole omogočala gibanje, svobodo, 

ustvarjalnost, raziskovanje in učenje. Preko naravoslovnih aktivnosti, 

ki so bile podprte z izkustvenim učenjem in izvedene v naravnih 

okoljih Tolmina, so otroci nezavedno in spontano pridobivali različne 

izkušnje in znanja. Te dejavnosti so bile prepletene tudi s športnimi 

aktivnostmi, zato so bile učencem le še bolj zanimive, zabavne in 

prijetne, hkrati pa so omogočale navezovanje pristnih prijateljskih 

stikov ter posledično spodbudnejši in sproščujoč odnos do šolskih 

obveznosti. 

 

Kaj je šola v naravi? 

Kumer (v Baričič, Demšar, Hudrap,  Jesenek Mori, Križnič Čebron,  

Lorbek, idr., 2012, str. 3) pravi: 

Sodobni življenjski slog zelo pripomore, da so mladi danes žal čedalje 

manj telesno dejavni. Otroci generacije Z, ki so danes vključeni v 

šolski sistem, so generacija inovatorjev in strokovnjaki za medmrežja. 

Raje se sporazumevajo preko tehničnih medijev, kakor govorijo v 

živo. So dejavna generacija, odprta do drugačnosti, a hkrati tista, ki 

izgublja stik z naravnim okoljem. Skozi večletno delo opažamo, da so 

otroci, ki prihajajo v šolo v naravi, čedalje manj motorično spretni ter 

vse manj vzdržljivi in vztrajni, so vse manj v stiku z realnim svetom, z 

naravo in okoljem, zato jim je treba ponuditi čim več možnosti, da 

neposredno doživljajo naravo in spoznavajo značilnosti različnih 

pokrajin s terenskim delom, ne pa le iz učbenikov ter s spleta. 

 

Trškan (v Kokalj, 2012, str. 3) meni: 

Šola v naravi omogoča, da se učni proces iz šol prenese na drugo 

lokacijo, ki predstavlja pestro učno okolje. Učno okolje se lahko izrabi 

za učenje, spoznavanje, ponavljanje, poglabljanje, razširjanje znanja 

ali za poučevanje, odkrivanje, razvijanje raziskovalnih in življenjskih 

spretnosti. Slovenija kot učno okolje tako predstavlja za celoten 

kurikulum oz. učne načrte obveznih (zlasti v osnovni šoli) in izbirnih 

predmetov (v osnovnih in srednjih šolah) eno od možnosti, kako na 

naraven oz. življenjski način doseči učne cilje oz. standarde. 

 

»Šola v naravi je del obveznega programa osnovnošolskega učnega 

načrta. Šola jo mora med obveznim izobraževanjem učencu ponuditi 

vsaj enkrat, lahko pa jo organizira tudi večkrat. Za izvedbo mora 

pridobiti soglasje večine staršev. Udeležba otrok je prostovoljna« 

(Baričič, Demšar, Hudrap, Jesenek Mori, Križnič Čebron, Lorbek, idr., 

2018, str. 3). Šola v naravi je nadgradnja učnega načrta. Poteka več 

dni hkrati izven šolskih prostorov. Učenci spoznajo svojo bližnjo in 

širšo okolico skozi različne aktivnosti v naravi. Možnost imajo 
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odkrivati, doživljati in spoznavati naravo, ob tem se navajajo na 

samostojnost in razvijajo gibalne ter družabne spretnosti (MIZŠ, 

2020). 

 

Splošni cilji programa šole v naravi 

Kokalj (2012, str. 3), ko predstavlja cilje programa: 

Program šole v naravi omogoča izpolnjevanje ciljev kurikularne 

prenove in uresničevanje njenih načel. Učitelji pa uresničujejo 

številne cilje osnovnošolskega izobraževanja: 

− pridobivanje splošno uporabnih znanj in praktičnih veščin za 

življenje, 

− razvijanje učenčeve osebnosti v skladu z njegovimi sposobnostmi 

in zakonitostmi razvoja, 

− oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja, 

− dopolnjevanje znanja in širjenje tem, ki so del učnega načrta 

osnovne šole, 

− spoznavanje določenih vsebin iz naravoslovja, družboslovja, 

športa, kulture in življenja v naravi z motiviranim in aktivnim 

vključevanjem v dejavnosti, 

− razvijanje pozitivnega in odgovornega odnosa do okolja, 

− socializacija posameznika in skupine, vzgajanje za medsebojno 

strpnost, spoštovanje različnosti, razvijanje sposobnosti za 

življenje v demokratični družbi, 

− razvijanje odgovornosti za lastno varnost in zdravje, 

− zagotavljanje plavalne in smučarske pismenosti osnovnošolca, 

− spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti in bogatejšega izražanja, 

− navajanje na samostojno učenje in samovrednotenje doseženega 

znanja, 

− spodbujanje sproščenosti, prijateljstva in medsebojne pomoči. 

 

Kristan (1998, str. 39), ko predstavlja vzgojne smotre, pravi: 

V šoli v naravi je v kratkem času nakopičena vrsta vzgojnih spodbud. 

Učenci se navajajo na red in na različna osebna higienska opravila, 

skrbijo za red v svojih bivališčih in njihovi okolici, pospravljajo svoja 

ležišča, navajajo se na raznovrstno prehrano in izgubljajo predsodke 

do nekaterih jedil, navajajo se na pravilno uporabo jedilnega pribora 

in na kulturno obnašanje med jedjo; navajajo se na ustrezen dnevni 

režim življenja (na primer počitek po večjem obroku), na kulturno 

govorjenje in obnašanje, na spoštovanje tuje lastnine in sprejemajo 

ustrezne vedenjske vzorce. Dežurna in rediteljska opravila krepijo čut 

za osebno odgovornost. V šoli v naravi je za socializacijo veliko več 

priložnosti kot pri rednem pouku. Tukaj so učenci ves dan skupaj, 

opravljajo skupna dela, bivajo v skupnih prostorih, se skupaj učijo, 

igrajo in podrejajo skupnim pravilom. Rojevajo se prve ljubezni in 

spletajo prijateljstva med dečki in deklicami (Kristan, 1998, str. 38). 

»Marsikateri učenec, ki se pri delu v razredu ne more uveljaviti, ima 

v šoli v naravi dovolj priložnosti, da se uveljavi na drugačen način« 

(Kristan, 1998, str. 38)«. 

 

 



 

508 
 

Vzgojno-izobraževalne vsebine šole v naravi 

»Postavljene vzgojno-izobraževalne smotre je mogoče uresničevati 

le z vsebinsko bogato šolo v naravi. Bogata pa bo takrat, ko bo: 

− poučna in vzgojna, 

− gibalno in fiziološko učinkovita, 

− doživljajsko bogata, 

− ustvarjalna ter 

− prijetna in zabavna« (Kristan, 1998, str. 43). 

 

Kaj je pouk na prostem? 

Organizacijski odbor strokovnega posveta (2004, str. 4), trdi: 

Znanje in narava sta postala značilni usmeritvi sodobnega vzgojno-

izobraževalnega dela, ki se odražata v poučevanju in pridobivanju 

znanja v sozvočju z naravo. To lahko uresničimo z obliko dela, ki 

omogoča učencu, da del svojega časa preživi v različnih naravnih 

okoljih, ki jih opazuje in doživlja z vsemi čutili. 

Pouk na prostem je pouk zunaj učilnice, ki poteka na različnih 

lokacijah: v naravi ali urbanem okolju, na kmetijah, v živalskih in 

botaničnih vrtovih, v okolici šole, itd« (Novak, Dolgan, Vršič, 

Podbornik, Bojc, Pihler, 2022, str. 6). 

Novak, Dolgan, Vršič, Podbornik, Bojc, Pihler (2022, str. 4), o pouku 

na prostem pravijo: 

Poimenovanje pouka na prostem se je skozi čas in z razvojem 

pedagogike spreminjalo. V literaturi lahko za podobne dejavnosti, ki 

jih danes poimenujemo pouk na prostem, zasledimo naslednja 

poimenovanja: 

− izkušenjska pedagogika – proces pridobivanja znanja, spretnosti 

in vrednot z neposrednimi izkušnjami; 

− pouk zunaj učilnice – učenje in poučevanje v skladu z vsebinami 

učnih načrtov različnih predmetov, ki poteka zunaj štirih sten 

učilnice, npr. v muzeju, na taborih, na dvorišču (Straker, 2014) in 

vključuje izkušenjsko učenje s čustvi in čuti, interese učencev ter 

se ukvarja z aktualnimi problemi lokalnega okolja; 

− pustolovki pouk – aktivnosti na prostem, ki pogosto vključujejo 

elemente nevarnosti in tveganja ter negotov razplet; 

− okoljska vzgoja na prostem – se nanaša na teorijo trajnostnega 

razvoja in izobraževanja z namenom spremeniti človekovo 

ravnanje ter vzgajati učence za trajnostno in sonaravno življenje 

na Zemlji; 

− lokacijska pedagogika – poučevanje, ki lokalno okolje opredeli za 

izhodišče poučevanja konceptov umetnosti, matematik, 

družbenih ved, znanosti …; 

− učenje v naravi, o naravi in za naravo. 

 

Program šole v naravi 

Zadnji šolski teden smo spakirali kovčke in se s četrtošolci odpravili 

na dolgo avtobusno vožnjo proti Tolminu – čakal nas je namreč 

krasen zaključek šolskega leta, šola v naravi. Bivali smo v CŠOD Soča, 

kjer so nam kadri doma omogočili čudovito bivanje. V sklopu šole v 
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naravi so izvedli različne naravoslovne, tehniške in športne dneve 

dejavnosti. 

 

Kje je dom Soča? (uvrščanje kraja v prostor) 

Z učenci smo se odpravili odkrivat bližnjo okolico kraja, v kateri smo 

bili nastanjeni. Ob opazovanju čudovite okolice so bili učenci 

seznanjeni z naravnimi in kulturnimi značilnostmi tolminske kotline. 

Učenci so spoznali delovanje ribogojnice in vodni ekosistem. 

Odpravili smo se do reke Soče, v kateri so učenci osvežili noge in 

raziskovali okolico ter živa bitja, ki v njej živijo. Ob prekrasnem 

pogledu na sotočje Soče in Tolminke nam je pedagoginja predstavila 

sam utrip Tolmina – sotočje je namreč priljubljena sprehajalna točka, 

koncertno prizorišče in v zadnjih časih tudi zbirališče za mlade. Na 

poučen in zanimiv način so učenci spoznali zgodovino Tolmina, saj 

smo si po poti v dom ogledali nemško kostnico. Učencem so v 

spominu najbolj ostala kovana vrata kostnice, ki so oblikovana iz 

puškinih cevi. 

 

 

Slika 1: Žabica                                        Slika 2: Sotočje 

Vir: Lasten                                               Vir: Lasten 

Čudovit svet rastlin in živali 

Ob sprehodu po Tolminu so učenci spoznavali rastlinsko pestrost 

pokrajine. Z ogledom različnih vrst so spoznali nove pojme kot so 

ogrožena in zavarovana vrsta, domorodna in tujerodna vrsta itd. Pot 

nas je privedla do mogočnega drevesa, najstarejšega tulipanovca v 

Sloveniji. Učence je fasciniralo predvsem to, da je drevo votlo. 

Najpogumnejši so stopili vanj in nastale so čudovite fotografije. 

Pedagoginja nam je obrazložila zgodovino drevesa in učence pozvala 

k razmišljanju, kako je lahko drevo živo, če je votlo. Z metrom smo 

merili obseg drevesa, nato pa smo obseg poskusili izmeriti tudi s 

človeško verigo. V drugem delu poučnih vsebin smo spoznali živalski 

ekosistem, saj so si učenci ogledali domski vivarij. Nekatere živali so 

spoznali podrobneje, z nekaterimi so se tudi rokovali. 

 

 
Slika 3 in 4: Spoznavanje žive narave 

Vir: Lasten 
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Vožnja z ladjico po reki Soči 

V popoldanskih urah smo se odpravili do sotočja, kjer smo se vkrcali 

na ladjico Lucijo. Plovba nam je nudila čudovit razgled na sosednje 

hribe in vasice ter reke, ki se izlivajo v smaragdno Sočo. Učenci so ob 

dobrem opazovanju lahko videli razliko med reko Sočo in reko 

Tolminko. Izlet je bil za učence posebej zanimiv predvsem zaradi 

zabavnega kapitana in njegovo zanimivo pripovedjo o zmaju, ki je 

nekoč živel nad jezerom. Učenci so postali tudi kapitanovi pomočniki, 

saj jim le-ta na glavo povezne svojo pravo kapitansko kapo. Tako so 

lahko vsi otroci »vozili« ladjo in trobili z ladijsko sireno. 

 

Začutimo okolje 

V sklopu tehniškega dne smo se podali do obale reke Tolminke, kjer 

so učenci imeli možnost izkusiti naravo in okolje z vsemi svojimi čutili. 

Pedagoginja je učencem dodelila različne tehniško-doživljajske 

naloge, ki so od učencev zahtevale ustvarjalnost in konstrukcijske 

spretnosti. Učenci so tekmovali v skupinah  in poskušali zgraditi 

najvišji stolp iz prodnikov. Likovno ustvarjalnost so krepili z iskanjem 

elementov v naravi, s katerimi so lahko pobarvali različne likovne 

motive. 

 

 
Slika 5 in 6: Konstrukcijske in ustvarjalne naloge 

Vir: Lasten 

 

Učna pot na Kozlov rob 

Ta dan nas je čakal poučno pester in aktiven športni dan, saj smo se 

odpravili na naravoslovno-zgodovinsko učno pot po mestnem gozdu 

Kozlov rob. Učenci so na pohodu spoznali rastlinstvo, kamnine, 

živalstvo in zakonitosti narave. Seznanili so se z ostalinami prve 

svetovne vojne in si ogledali ostanke srednjeveškega gradu. Ves 

napor je bil poplačan s čudovitim razgledom na dolino Soče, Tolmin 

in okoliške vasi. 

 

Ogled Tolminskih korit 

Ob prekrasnem sončnem dnevu smo se odpravili do najnižje vstopne 

točke v Triglavskem narodnem parku – Tolminskih korit. Krožna pot 

nas je vodila skozi divja korita Tolminke in Zadlaščice, skozi katero so 

učenci na lastne oči lahko spoznali moč narave. V kotanjah in globelih 

reke smo iskali življenje in oči sproščali na živahno modri Tolminki. 
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Sprehodili smo se čez Hudičev most, občudovali termalne izvire in v 

skalah poskušali poiskati medvedovo glavo. Ob povratku v dom smo 

spoznali delček zgodovine 1. svetovne vojne, saj smo si od daleč 

ogledali vojaško pokopališče. 

 

Plezanje in lokostrelstvo 

Športno obarvano popoldne, v katerem so se učenci lahko preizkusili 

v plezanju in lokostrelstvu, je v marsikomu izmed njih prebudil 

vznemirjenje in strah. Večina učencev namreč teh dveh športov še ni 

preizkusila. Najprej so prišle na preizkušnjo naše mišice. Športni 

pedagog je učencem predstavil osnove plezanja in jih bodril s 

spodbudnimi besedami. Učenci so se tako prelevili v spretne plezalce 

in se preizkusili v plezanju po steni navzgor. Najpogumnejši učenci so 

brez pomoči dosegli zvonec na nekaj metrov visoki plezalni steni. V 

drugem delu športnih aktivnosti so napeli tetiva lokov in jih usmerjali 

v tarčo. Športni pedagog je vsakemu učencu pokazal najprimernejši 

pristop pri streljanju z lokom. Izvedli smo tudi individualno 

tekmovanje med dečki in deklicami, zmago so slavili dečki. 

 

 
Slika 7: Plezanje 

Vir: Lasten 

 

Orientacijski pohod 

Učenci, razdeljeni v skupine, so vsa navodila za delo predhodno dobili 

v učilnici, kjer smo ponovili tudi osnove orientacije. Pot nas je vodila 

od doma SŠOD po mestnem jedru Tolmina. Učenci so v skritih uličicah 

reševali zanke in uganke in se s skupnimi močmi  dokopali do 

pravilnih odgovorov. Naloge so od njih zahtevale timsko delo in 

dosledno opazovanje okolice. Pri nekaterih nalogah, kot so starinski 

izrazi, so učenci potrebovali pomoč domačinov. Nad razgibano 

aktivnostjo so bili navdušeni. 

 

Večerne aktivnosti 

Večeri so bili tisti, ko se je v otrocih sprostila vsa napetost celotnega 

dne. Zanje je bil to čudovit zaključek pestrega dne, saj so se lahko 
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prosto družili, igrali različne športe in zabavali. Učitelji so za njih 

pripravili pestro dogajanje in zanimive aktivnosti. 

Večerni sprehod in sladoled  

Po večerji smo se sprehodili po ulicah mestnega jedra. Ob klepetanju, 

opazovanju okolice in sladkanju s sladoledom so učenci začutili 

poletni utrip Tolmina. 

Kviz 

Učitelj pedagog je za učence pripravil pester, a vendarle poučen kviz, 

ki je od učencev zahteval vklop miselnih procesov. Vprašanja so bila 

namreč sestavljena na podlagi različnih dejstev, ki so učence hitro 

zavedle v napačno smer. 

Igre 

Poleg športnih aktivnosti in iger, ki so jih učenci izvajali v prostem 

času, so se preizkusili tudi v skupinskih igrah, ki so od njih zahtevale 

uporabo tako miselnih kot motoričnih spretnosti. Tekmovali so v 

metu kocke, igri z obroči, nošenju pingpong žogice (na žlici), nošenju 

žoge med hrbtoma, grajenje najvišjega stolpa itd. 

Ples 

Zadnji večer je bil namenjen predstavitvi vsake skupine in plesu. 

Učenci vsake sobe so pripravili točko (skeč, ples, pesem..) in se z njo 

predstavili. Sledil je disko večer, v katerem so v soju disku luči zavrteli 

svoja telesa. 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

Tolminska pokrajina je otrokom predvsem ponudila izkustveno 

učenje in okolje, v katerem so lahko raziskovali, krepili svoje fizične 

sposobnosti, izkusili naravo in okolje z vsem svojim bitom ter se 

predvsem sprostili od dolgega in napornega šolskega leta – in vse to 

jim je ponudila poletna šola v naravi in strokovni delavci, ki so nam 

pripravili razgiban in slikovit program. Tako učitelji kot otroci, smo se 

domov vrnili polni energije in prijetnih, pozitivnih vtisov.  
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Povzetek: Izvajanje interesne dejavnosti - krožka je ena izmed oblik 

predajanja vsebin, ki je v šolskem sistemu dobro utečena, malo manj 

pa je razširjena v predšolski vzgoji in izobraževanju. Skozi prispevek 

prikažem, kako je v Vrtcu Mladi rod potekal razvoj krožkov (priprava 

vsebin, organizacija, sodelovanje znotraj in zunaj vrtca ter 

dopolnjevanje z rdečo nitjo) od šolskega leta 2015/16, ko se je začel 

izvajati prvi, ter vse do letošnjega šolskega leta, ko se je izvajalo 16 

krožkov. Odkrivam, kakšen vpliv ima izvajanje krožkov na vzgojitelje 

predšolskih otrok, na vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike 

vzgojiteljev, na vrtec ter kako pomembni so krožki za otroke. Zanima 

me motivacija pri zaposlenih za izvajanje krožkov ter nenazadnje, ali 

to vpliva na dvig kakovosti dela vzgojiteljev ter vrtca kot institucije. V 

iskanju odgovorov na ta vprašanja se dotaknem tudi primerov dobrih 

praks nekaterih krožkov. 

 

Ključne besede: krožek, vrtec, motivacija, dvig kakovosti 

 

Abstract: Extracurricular or after-school activities are one of the 

ways of passing on knowledge which are well-established in the 

primary and secondary school system but are a little less common in 

Slovenian preschool education services. In my paper, I present the 

development of extracurricular activities in Kindergarten Mladi rod 

(content development, organisation, cooperation within and outside 

of the kindergarten, complementing the main focus of kindergarten 

work and other kindergarten content) from the school year 2015/16, 

when the first extracurricular activity was introduced, and up to this 

school year, when we offered 16 different activities. I research the 

impact that implementing extracurricular activities has on the 

kindergarten teachers, kindergarten teachers' assistants, and the 

kindergarten itself, and look at how important these activities are for 

the children. I also look into the motivation of the kindergarten 

employees to implement extracurricular activities and, related to 

that, whether this has an impact on improving the quality of work of 

kindergarten teachers and the kindergarten as an institution. In my 

search for answers to these questions, I also touch on some examples 

of good practices in some of the extracurricular activities.    

 

Keywords: extracurricular activities, professional staff, motivation, 

improving quality 
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UVOD 

Interesna dejavnost kot jo poimenuje Bela knjiga v vzgoji in 

izobraževanju (1995) oz. krožek (v nadaljevanju krožek), je vzgojno 

izobraževalna oblika dela. Pomemben je za odkrivanje in razvijanje 

interesov, ustvarjalnosti in sposobnosti, odgovornosti ter 

medsebojno sodelovanje. Prav tako tudi za vzgojitelja velja, da razvija 

svoje interese, sposobnosti, miselne operacije načrtovanja in 

prilagajanja oblik in metod dela otrokom, ter sodeluje z njimi pri 

skupnem načrtovanju. Skupine so manjše, predvsem pa krožke 

obiskujejo osebe s skupnimi interesi, zato je delo v takem okolju bolj 

intenzivno, osredotočeno in entuziastično. Vrtčevski sistem vzgoje in 

izobraževanja je v primerjavi s šolskim bolj fleksibilen, ni tako močno 

vezan na doseganje učnih uspehov in standardov znanj. Izhajanje iz 

potreb otroka, lastne otrokove aktivnosti, igre ter njegovega 

raziskovanja je temelj vrtčevskega dela. Otroke se s pravo motivacijo 

pritegne v najrazličnejše dejavnosti, vendar ni nujno vedno vsem 

otrokom v največjem interesu katera od ponujenih/izvedenih vsebin. 

Pri vključevanju v krožke pa se otrok lahko vključi glede na svoj lastni 

interes. Opis razvoja krožkov ter njihovo strukturo opisujem iz lastnih 

izkušenj. V iskanju odgovora, zakaj so se strokovni delavci odločili za 

izvajanje krožkov ter kašne vplive imajo le-ti na njih ter otroke, sem 

odkrivala preko pogovora z njimi. O pozitivnem vplivu na institucijo 

pa z ravnateljem. 

 

 

Motivacija 

Pri raziskovanju motivacije najdem razčlenitev na notranjo in 

zunanjo. Navajam Babićevo, ki povzema po  Lipičniku: »O zunanji 

motivaciji govorimo, kadar neko delo opravljamo zaradi zunanjih 

posledic in cilj ni v dejavnosti sami, temveč zunaj nje … Pri notranji 

motivaciji je cilj delovanja v dejavnosti sami. Izvira iz notranje 

spodbude zaposlenega samega … Notranjo motivacijo povezujemo s 

spontanostjo, ustvarjalnostjo in širjenjem interesov.« Viri zunanje 

motivacije so: pohvala, plača, preverjanje, ocenjevanje, tekmovanje, 

graja, kazen in stres; notranje pa: vzburjenje, napetost, budnost, 

radovednost, interesi … (Babić, 2016, str. 15). 

 

Notranja motivacija se izvaja brez pričakovanja zunanjih nagrad, gre 

za občutek zadovoljstva, ki ga občutimo pri posameznem dejanju. 

Ključna dejavnika, ki lahko sprožita notranjo motivacijo sta tudi 

radovednost in domišljija. V kolikor ima na primer zaposleni notranjo 

motivacijo poučevanja otrok, na koncu ne pričakuje nagrade. 

Njegova nagrada je znanje in vedoželjnost otrok ter njegova lastna 

(strokovna) rast, izzivi, učenje, veselje ob delu, možnost za uporabo 

znanja in sposobnosti (Markič, 2015, str. 55) ... V nasprotnem 

primeru pa je zunanja motivacija povezana z nagradami. Šole izvajajo 

interesne dejavnosti, zaradi dviga notranje motivacije učencev, da bi 

se z večjim veseljem pridružili dejavnostim, ki jih zanimajo. 

(Miklavčič, 2014, str. 8). Jaz  bi tu dodala, da se, vsaj pri nas, izvajajo 

tudi zaradi intersa vzgojiteljev.  
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Dvig kakovosti dela strokovnih delavcev 

«Raziskave potrjujejo, da so aktivnosti profesionalnega razvoja 

učinkovitejše in uspešnejše, če so del strateških prioritet oz. 

nacionalnih ciljev (šolske) politike in del koherentnega razvojnega 

načrta vzgojno-izobraževalnega zavoda« (Zavašnik, 2019, str. 8). V 

vrtcu si prizadevamo in želimo, da bi kakovost na vseh področjih ne 

le stagnirala temveč tudi napredovala. Zavedamo se, da smo 

strokovni delavci sokreatorji ohranitve in napredka strokovnih 

standardov v predšolski vzgoji in izobraževanju. V vrtcu dajemo velik 

pomen delu k aktivni vlogi otroka in kot opažamo, moramo dati več 

pomena tudi aktivni vlogi vzgojitelja in vrtca kot institucije, če želimo 

s svojim delom vplivati na družbo in njene spremembe. Prav tako je 

potrebno negovati sposobnosti vsakega posameznika oz. kot pravi 

Jakopec (Jakopec, 2007, str. 10), mora tudi vodstvo delovati v smeri 

prepoznavanj in razvoja talentov zaposlenih. V vrtcu se je pokazala 

naslednja potreba: dvigniti raven odgovornega vzgojitelja ter 

spodbuditi aktivno vlogo otroka v vrtcu in družbi (naučiti otroke 

razmišljati samostojno, zavedanja sebe in svojih močnih in šibkih 

področij, nato pa spoznati družbo in razumeti svoj pomen v njej). Pri 

razvoju krožkov smo sledili ciljem iz  Kurikula za vrtce s poudarkom 

na dvema: omogočanju individualnosti, izbire in drugačnosti v 

nasprotju s skupinsko rutino ter bolj odprtem in fleksibilnem 

kurikulu. (Kurikul, 1990). Kvalitetno izvajanje krožka za vrtec pomeni 

dopolnitev in nadgradnjo zanimivih vsebin, metod in oblik dela.  

 

Planinski krožek 

V šolskem letu 2015/16 sva s sodelavko začeli z izvajanjem prvega 

krožka v našem vrtcu. Izvajali sva planinski krožek. Do ideje sva prišli 

zaradi tega, ker sva obe hodili v hribe. Preko pogovorov se je porodila 

ideja za krožek. Spomnim se, da sva prva načrtovanja (vsebinska in 

organizacijska) pripravljali z največjim veseljem. Predhodnih izkušenj 

nisva imeli, tako da sva si celotno strukturo krožka zamislili sami. 

Vodstvo naju je pri tem podprlo, zato sva v oktobru 2015 začeli s prvo 

uro. Celoletna izkušnja naju je tako navdušila, da sva ga v naslednjih 

letih izvajali še z določenimi novostmi. Obe sva se prijavili na 

usposabljanje za mentorje planinskih skupin, ki ga organizira 

Planinska zveza Slovenije, ter po pridobljenem nazivu nadaljevali z 

izvajanjem krožkov z večjo strokovno podkovanostjo. Svoje znanje 

sem nadgradila še z usposabljanjem za planinskega vodnika A 

kategorije. Izobraževanja so bila odobrena s strani vodstva ter 

financirana s strani vrtca. Planinski krožek je bil zasnovan na način, 

da so otroci s svojo lastno aktivnostjo spoznavali osnove planinstva 

(oprema, hrana, varnost v gorah, vreme, prva pomoč, živali …). 

Izvedeni izleti so bili pika na i. Prilagodili smo jih tako, da smo jih lahko 

izvedli ali v popoldanskem času med tednom ali v dopoldanskem 

sobotnem. Izbrali smo si lokacije blizu vrtca, do izhodišča dostopne z 

avtobusom. Izvajanje krožka je bilo drugačno od izvajanja 

vsakodnevnih dejavnosti. Kljub temu, da sem kot vzgojiteljica v 

oddelku lahko izvajala zelo poljubne in zanimive teme, je bilo iskanje 

novih vsebin, navdušenje otrok, sodelovanje, predvsem pa 
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sproščeno izvajanje dejavnosti, zelo sproščujoče in polno navdiha. 

Vsako leto se mi prodi toliko idej za nove krožke ali za izboljšave že 

vodenih, da bi  lahko vodila več kot enega, vendar je z 

organizacijskega in kakovostnega vidika bolje voditi le en krožek. To 

je tudi osnovno vodilo za ostale vzgojitelje.  

 

Primeri dobrih praks 

Pri krožkih je dan velik razmislek v to, kako predstaviti vsebine 

otrokom, da ne bodo samo sedeli in poslušali. Primeri nekaterih 

dejavnosti planinskega krožka:  

− Izbira ustrezne planinske obutve: Otroci so se preizkušali v hoji po 

neravnem terenu v čevljih s petko in v primernih planinskih 

čevljih. To dejavnost smo izvajali na igrišču ali na poligonu v 

telovadnici. Ob salvah smeha, ni bilo nobenega dvoma, katera 

obutev je ustreznejša.  

− Štafetna igra: tek v prevelikih planinskih čevljih z napačno 

napolnjenim nahrbtnikom. Štafeta je bila predvsem izjemno 

zabavna in je pokazala, katere so pomembne stvari, ki jih v hribe 

vzamemo in katere lahko pustimo doma. 

− Planinska čajanka. Decembra smo vonjali posušene planinske 

rastline ter priredili čajanko. Dedek Mraz je otrokom pod smreko 

skril darilo, vendar ga je bilo potrebno poiskati s pomočjo 

markacij. 

− Pri spoznavanju vremena v hribih smo s hišnikom izdelali 

vetromer, katerega smo postavili na vrh vrtčevskega hriba. 

Vetromer so otroci v prostem času kazali vsem ostalim otrokom 

in jim razlagali, kaj to je in kako deluje. 

− Nočni pohod z lučkami. Pozimi, ko je dan krajši, smo spoznali 

bližnji gozd v temi. To je bil seveda daleč najboljši izlet, kljub 

temu, da nismo osvojili nobenega vrha, smo se pa urili v pogumu, 

ko smo v gozdu ugasnili vse luči. 

− Postavljanje poti (z markacijami, vejami, možici, listjem …) v 

skupinah. Skupine so se nato zamenjale in sledile narejenim 

potem drugih skupin. 

− Igranje sodelovalne igre: reševanje poškodovanca. 

− Iskanje zaklada s pomočjo žolne (plazovna oprema). 

− Izdelava lastne planinske knjižice, kjer smo beležili dogodke skozi 

celo leto. 

 

Organizacija krožkov 

Krožki so namenjeni predšolskim otrokom. Praviloma se izvajajo med 

13.15 in 14.00, dva krat mesečno oz. po potrebi in interesu. Starši 

otroke na krožek prijavijo in so brezplačni. Izvajajo se v vseh petih 

enotah vrtca. Staršem se predstavi program (LDN krožka). Število na 

krožku je omejeno glede na zmožnosti krožka, da je v največji možni 

meri zagotovljeno kvalitetno delo z vsakim posameznim otrokom. 

Krožke vodijo tako vzgojitelji kot pomočniki vzgojiteljev. Udeležujejo 

se jih otroci iz različnih skupin. Krožki v LDN vrtca sodijo v del 

obogatitvenih dejavnosti. 
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Nadgradnja 

V šolskem letu 2018/19 sta sodelavca začela izvajati vrtnarski krožek. 

Zaradi krožka je vrtec pridobil visoko gredo (pred tem nismo imeli 

nobene, sedaj jih imamo 5). Nato se je v šolskem letu 2019/20 zgodila 

eksplozija krožkov. Izvajalo se je 14 krožkov v vseh petih enotah 

vrtca. V nadaljnjih dveh šolskih letih je bilo število podobno, nekje 

med 14 in 16. Verjetno lahko veliko pripišemo dejstvu, da se je 

zamenjal ravnatelj, ki je pred tem tudi sam kot vzgojitelj vodil 

vrtnarski krožek. V svoji viziji k večji ponudbi in izvedbi dobrih vsebin 

je spodbujal strokovne delavce, da pripravijo zanimive krožke. 

Vsebine so bile prepuščene njim. Pri realizaciji ponudbe zunanjih 

motivatorjev (denar ali neka druga oblika) je vrtec precej omejen. Iz 

tega izhajam, da je bila pozitivna spodbuda in osebna ''reklama'' za 

izvedbo krožkov ključna za zbuditev notranje motivacije zaposlenih 

pri odločitvi za izvajanje krožkov z vidika vrtca, notranji interes pa 

motivator strokovnih delavcev. Absolutno se zavedamo, da 

kvantiteta ni edino ali pa najpomembnejše merilo kvalitete. Lahko bi 

se krožki izvajali nestrokovno ali slabo. Vendar temu ni tako. Tudi 

vodstvo se prilagaja številu krožkov in sicer s poenotenjem pisanja 

LDN in evalvacije (poenotenje v smislu forme in ne vsebine), 

hospitacijami krožkov, pogovori, podajanjem povratnih informacij ... 

Vrtec in vzgojitelji z analizo ter evalvacijo zastavljenih ciljev in s 

samorefleksijo ter samoevalvacijo, ob sprotnem spremljanju, 

razvijajo in nadgrajujejo kakovost pri izvajanju dejavnosti. 

 

Pester nabor krožkov 

Vsebinski krožki, ki so se, ali se še vedno izvajajo v Vrtcu Mladi rod:  

gibalne minutke Vrtnarski 

Poznavanje lastnega 

telesa 

Planinski Joga Prometni 

Orffov Naravoslovni Gradovi skozi čas 

Bobnarski Čutno-senzorni Sprostitvene miutke 

Muzikal Kuharski Pravljični 

Likovni Prva pomoč Rolanje 

Origami Dramski Kamišibaj 

Jeziček, razgibaj se!  
 

 

Vpliv krožkov na zaposlene in vrtec 

Kot se je izkazalo iz pogovorov, zaposleni izvajajo krožke z vsebinami 

in s področji na katerih se čutijo močne, vsebine so jim blizu, se z njimi 

ukvarjajo v zasebnem življenju, so strokovno podkovani na področju 

ter do vsebine gojijo afiniteto. Predvsem pomočniki vzgojiteljev 

imajo priložnost, da samostojno vodijo skupino otrok v dejavnosti pri 

kateri se čutijo suverene. Včasih v oddelkih njihovo delo ne pride tako 

do izraza, kot bi si želeli. Tu pa lahko svoje ideje, želje in sposobnosti 

realizirajo. Večina se je za krožek odločila ne glede na zunanje 

nagrade. Vodila jih je notranja motivacija. Dokazati sebi, da zmorejo, 

da lahko prispevajo k razvoju vrtca s svojo vsebino, ter da lahko 

otrokom ponudijo nekaj zanimivega in nekaj več.  
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Pri izvedbi krožkov se postavlja izziv, miselno raziskovanje kako 

približati vsebine in dejavnosti, ki se izvajajo z otroki. Vsebine se 

podajajo na sproščen način, otroci so motivirani. Ustvarjajo se novi 

načini dela, metode, vsebine in povezovanja med skupinami in 

oddelki. Zaposleni med seboj sodelujejo, se o izvedbi krožkov 

pogovarjajo. Pri izvedbi občasno sodeluje tudi tehnični del zaposlenih 

(kuharice, perice, hišnik). Vsebine krožkov se prepletajo  z aktualnimi 

projekti oz. rdečo nitjo vrtca. Prav tako vrtec podpira dodatna 

izobraževanja zaposlenih na področjih krožkov in njihovih vsebin ter 

nakupu sredstev za potrebe le teh. 

 

Vpliv na otroke 

Tri leta po koncu planinskega krožka ene generacije, sem srečala 

mamo deklice, ki je obiskovala krožek. Med pogovorom smo zašli na 

temo krožka in mama je povedala, da je še sedaj dekličin najljubši 

dan četrtek. Na vprašanje zakaj, je mama odgovorila, da zato, ker je 

bil ob četrtkih planinski krožek. Prav tako se spomnim otroka, ki nikoli 

v življenju ni bil v hribih ali kakšni manjši vzpetini.  Ko smo odšli na 

izlet (manjši hrib) je imel neprimerno obutev (z gladkim podplatom), 

vendar sva ga pustili zraven, saj sva vedeli, da drugače ne bo nikoli 

šel. Med potjo nas je ujel dež.  Po koncu dežja smo po razmočenih 

tleh odšli proti izhodišču. Z dečkom smo morali hoditi še posebej 

previdno, saj mu je drsel vsak korak. Na koncu je deček zaključil, da 

je zelo ponosen nase, ker ni niti enkrat padel, da se je naučil hoditi v 

mokrem in sedaj ve, zakaj potrebuje boljšo obutev ter da bo to 

povedal očetu. To je vsekakor neprecenljiva izkušnja za otroka. 

Otroci z navdušenjem hodijo na krožke. Skupine so manjše, vsak 

posameznik pride bolj do izraza, prav tako njegove sposobnosti, 

vprašanja, ustvarjalnost, možnost raziskovanja, razvijanje 

vedoželjnosti, učenje preko izkušenj in igre ter lastne aktivne 

udeležbe z občutkom, da zmore. Zaradi manjše skupine in načina 

dela pride do večjega medsebojnega povezovanja, tako z otroki kot 

vzgojitelji in razvoja na socialnem področju. 

 

Sodelovanje  

Na podlagi najinih izkušenj, je vzgojiteljica v sosednjem vrtcu prav 

tako pričela z izvajanjem planinskega krožka (pred tem krožkov niso 

imeli). Sodelovati smo začeli s Planinskim društvom Matica. Preko 

portala eTwinning smo se povezali z vrtcem iz Češke ter z njimi 

sodelovali pri krožku. Pri dramskem krožku so pripravili predstavo za 

vse otroke vrtca ter starše nastopajočih. Vrtnarski krožek ureja 

visoko gredo, pridelke le te, pa lahko uporabljajo vse skupine. S 

krožkom prve pomoči smo sodelovali s študenti medicine. Otroci so 

z bobnarskim krožkom priredili predstavo v knjižnici. S krožkom 

gradovi skozi čas so obiskali grad Preddvor in spoznali grofa in 

grofico. Z naravoslovnim krožkom so odšli v  ZOO in v Hišo 

eksperimentov. In tako naprej. 
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ZAKLJUČEK 

V Vrtcu Mladi rod izvajamo pestre osnovne dejavnosti, povezujemo 

se z zunanjim okoljem, vzgojitelji se dodatno izobražujejo, velik 

poudarek je namenjen samoevalvaciji, pogovorom, hospitacijam, 

dobrim odnosom, iskanju vedno novih in pomembnih vsebin. Poleg 

že uveljavljenih različnih projektov, izvajanju vrtcev v naravi … smo v 

zadnjih letih razvili še celo paleto krožkov. Le ti so vsebinska in 

metodološka dopolnitev dela v vrtcu, nadgradnja kurikula. So nekaj, 

kar nameravamo negovati in razvijati še naprej. Pozitivne učinke 

opažamo pri otrocih, zaposlenih in vrtcu kot celoti. 
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NAVODILA ZA AVTORJE 

 
   Članki za objavo v strokovni reviji Realka naj praviloma obsegajo okoli 

18.000 znakov s presledki ali okrog 2800 besed. Vse morebitne krajše ali 

daljše članke od teh omejitev bo uredništvo vzelo v presojo objave. Članek 

mora vsebovati povzetek s ključnimi besedami v slovenskem in angleškem 

jeziku, uvod in osrednjo vsebino, podprto z izsledki strokovne teorije, ki se 

odraža v praktičnem delu, na koncu zaključek ter viri in literatura.  

   V članku je lahko največ 5 slik/grafov, ki jih ustrezno označite pod 

sliko/grafom s podatki vira. Povzetek ima od 100 do 150 besed, ključne 

besede od 3 do 5 ključnih besed brez pike za ključnimi besedami. Razmik 

med vrsticami je poljubno 1,2 v celotnem besedilu, med ostavki je prosta 

vrstica, pisava je Calibri (telo), 12 pt, poravnava besedila obojestranska, 

literatura in viri so levo poravnani in razvrščeni po abecednem vrstnem 

redu z oštevilčenim seznamom (najmanj 5 virov).  

   Že objavljenih prispevkov, ki so v postopku presoje pri drugi reviji, ne 

sprejemamo v objavo. Ob oddaji članka podpišete tudi Izjavo o zaščiti in 

odgovornosti prve objave samostojnega avtorskega strokovnega članka v 

strokovni reviji Realka. Podatki o avtorju naj vsebujejo ime in priimek, 

strokovni naziv, naslov ustanove, domači naslov, telefonsko številko in 

elektronski naslov. Tematike revije ni določena, je pa osredotočena na 

vzgojo in izobraževanje. Glede na aktualnost pa bodo določene številke tudi 

tematsko določene. Revija izhaja enkrat na mesec, lahko tudi dvakrat ali 

trikrat.  

 

Za objavo v reviji pišite na realka.izobrazevanje@gmail.com in posredovali 

vam bomo podrobnejša navodila glede pisanja.  
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Med tekstom se tudi sklicujete na reference in sklicevanje, povzemanje, 
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