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Beseda urednice 

 

Danes veliko stvari kaže na potrebo po smiselni spremembi 

izobraževanja. Spremembe po vsem svetu poganjajo vznemirljive 

nove raziskave o tem, kako delujejo možgani in kako se ljudje učijo. 

Otroci in učenci ne smejo razviti samo tistega, kar znajo, ampak tudi 

spretnosti, stališča in vrednote, ki jim bodo pomagale, da bodo 

postali sposobni ljudje. Da bi se to zgodilo, morajo aktivno sodelovati 

pri učenju in biti za to motivirani in ustrezno nagrajeni.  

 

Smo v informacijski dobi. To vemo in tega se zavedamo. Nova 

tehnologija, ki podpira učenje, prav tako spodbuja spremembe. Nova 

orodja študentom omogočajo povezovanje z drugimi po vsem svetu. 

Učitelj nima več vsega znanja. Postajamo kritični mentorji, ki 

učencem kažemo, kako izbrati, delati z informacijami, jih dodajati in 

uporabljati na smiselne načine. 

 

Številni izobraževalni sistemi se počutijo pred izzivom, ko morajo 

učence pripraviti na današnji hitro spreminjajoči se svet. Učitelji v 

vseh državah sveta se spopadajo s tem, kako pritegniti učence k 

učenju, predvsem dijaki morajo razvijati znanja in spretnosti za 

današnje in jutrišnje delovno mesto, nadaljnje izobraževanje ali 

usposabljanje. Morda je tudi zdaj ravno pravi čas, da razumemo 

učenje tudi mi odrasli. Spremembe so več kot dobrodošle, treba bo 

izstopiti iz cone udobja in pokazati kakovost na višjem nivoju, ki ga 

od nas bodo slej ko prej zahtevali otroci, učenci, dijaki. Morda se tudi 

moramo malo premakniti v načinu razumevanja učenja, ki se odmika 

od osredotočenosti na posameznika in se premika proti 

razumevanju, da je povezovanje znotraj in izven institutije nujno in 

da so odnosi ključni tudi za učenje.  

 

Zadnje raziskave kažejo, da je dobro počutje bistveno za uspeh. 

Izobraževanje, ki upošteva dobro počutje učenca, bo izboljšalo 

akademski uspeh. Če to velja za njih, potem tudi to velja za nas 

pedagoške delavce. Dobro počutje celotne osebe vključuje fizično, 

čustveno, socialno, intelektualno in celo duhovno raven.  

 

Vodilo k uspehu bo samospraševanje, kje sem in kam želim priti, kaj 

v svojem profesionalnem razvoju želim doseči. Prepričana sem, da je 

pred nami novo obdobje, kjer bomo nekatere stvari počeli morda 

počasneje, pri drugih pa bomo morali biti hitri, prilagodljivi, da bomo 

ohranjali kakovost v vzgoji in izobraževanju. 

 

 

Jasna Colnerič, prof. slov. 

mag. manag. izobraž. 
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Izkoriščanje dnevne rutine za 

učenje predšolskih otrok 
 

TINA AVBAR, dipl. vzg. 

 tina.avbar@gmail.com 

 

Povzetek: Dnevna rutina je zelo pomemben del življenja, ki nam daje 

občutek varnosti, satbilnosti in zaupanja. Kadar poteka nekaj tekoče, 

samoumnevno in vedno po enakem (predvidljivem) zaporedju 

dogodkov nas navdaja z občutkom, da je vse kot mora biti. Otrokov 

dan v vrtcu je načrtovan skozi cel dan in je sestavljen iz elementov 

dneve rutine, bivanja zunaj in usmerjenih dejavnosti. Vse dejavnosti 

se med seboj prepletajo in izhajajo ena iz druge. V vseh se otrok 

vzgaja in uči, nobena ni bolj ali manj vredna. Elementi dnevne rutine, 

ki se prepletajo z usmerjenimi dejavnostmi zagotavljajo predvidljivo 

zaporedje dogodkov,gladke prehode in doslednost v pričakovanjih v 

podpori odraslega do otrok. Kot vzgojiteljica vsako leto vetrim ideje 

za popestritev rutine, ki je zelo pomembna pri skupini novincev, sem 

veliko časa posvetila misli o tem, kako dnevno rutino čim bolj  

izkoristiti, da bo le-ta zabavna in hkrati poučna. Namen opisanih 

dejavnosti je torej popestritev le-te, izkoristek časa, ki ga za rutino 

namenimo v prvem starostnem obdobju za učenje in predvsem 

neenak, monoton vsakdan. 

Ključne besede: rutina, monotonost, učenje, vrtec 

 

Abstract: Daily routine is a very important part of life that gives us a 

sense of security, stability and trust. When something goes 

smoothly, naturally and always according to the same (predictable) 

sequence of events, it fills us with the feeling that everything is as it 

should be. A child's day in kindergarten is planned throughout the 

day and consists of elements of daily routine, being outside and 

directed activities. All activities intertwine and derive from each 

other. A child grows up and learns in all of them, none is more or less 

valuable. The elements of the daily routine, which are intertwined 

with directed activities, ensure a predictable sequence of events, 

smooth transitions and consistency in expectations in the support of 

adults to children. As an educator, every year I come up with ideas 

to spice up the routine, which is very important for a group of 

newcomers, I spent a lot of time thinking about how to make the 

most of the daily routine, so that it is fun and educational at the same 

time. The purpose of the described activities is therefore to enrich it, 

to make use of the time that we set aside for routine in the first age 

period for learning and, above all, uneven, monotonous everyday 

life. 

 

Keywords: routine, monotony, learning, kindergarten 
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UVOD 

Spremembe so del vsakdanjika ljudi. Te so, ko gremo od doma na 

delo, ko otroka peljemo v vrtec, pa še kje. Lahko rečemo, da se 

spremembe dogajajo ves čas, ljudje pa se nanje prilagajamo po svojih 

najboljših zmožnostih. Znano je, da jih odrasli sprejemamo z manj 

stresa kot otroci. Zato trdimo, da je za otroka najboljše, če ima 

usvojeno dnevno rutino, saj tako vedno ve, kaj lahko pričakuje 

vnaprej. Na ta način, se mu zagotovi občutek varnosti,lahko deluje 

bolj umirjeno in bolje. Ko omenjamo vrtec, je pomembno vedeti,da 

se za otroka, ob vstopu v institucijo, odvija zelo stresna situacija. Boji 

se ločitve od matere, boji se novega in nepoznanega. Pomembno 

vlogo tukaj odigrajo starši, kot tudi vzgojitelji, s svojim delom in 

pristopom. Pri svojem delu poskušam dnevno rutino vsak dan 

popestriti in jo narediti zabavno. Pri tem se bila pozorna tudi na to, 

da so prehodi čim manj uokvirjeni, da jih otroci ne prepoznajo kot 

monotone ter da se tudi ta del dneva spremeni v izkoristek in 

podlago za kvalitetno vzgojo v predšolskem obdobju. 

 

Prikriti kurikul 

Poleg kurikula za vrtce, ki je oblikovan za dnevne priprave in je 

strokovna podlaga za izpeljave v različnih programih, pa ima veliko 

vlogo pri otroški vzgoji in rutini v vrtcu prikriti kurikul. Le ta je 

integralni del samega kurikula. Obsega številna prevladujoča in 

utečena pojmovanja vzgoje v vrtcih. Po svojem nastanku in vsebini je 

zunaj-pedagoški in zunaj-psihološki koncept. Pomeni najbolj 

notranji, integralni, strukturni in kot tak neodpravljivi del samega 

kurikula. Pedagoška situacija je zato v nekem radikalnem pomenu 

odprta situacija nezaustavljivega dialoga, neskončnega poučevanja 

in učenja, znotraj katerega se otrok in vzgojitelj drug od drugega 

učita svojo lastno vrednost (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). 

Je pojem, ki zadeva vzgojne vsebine, predvsem pa organizacijo 

dnevnega življenja in način komunikacije v vrtcu. Otroci se nanj zelo 

hitro navadijo. V prikriti kurikul sodi vse, kar je samoumevno, in sicer 

od dnevnega reda, prehranjevanja, urejenosti vrtca, spanja do izbora 

dejavnosti. Temu pravimo dnevna rutina. Prikriti kurikulum je 

dnevna rutina, ki se ponavlja vsak dan,vsak teden, mesec,vedno 

znova. Zanjo je značilno predvsem, da je izjemnega pomena za 

učenje, saj je učenje na ravni prikritega kurikula zelo učinkovito, 

nemara celo najbolj učinkovito za učenje. To, kar uči prikriti kurikul, 

si otroci bolj zapomnijo in tudi dlje pomnijo (Dolar Bahovec in Bregar 

Golobič, 2004). Vsakodnevne situacije v vrtcih, komunikacija in 

interakcija z otroki in med otroki, raba pohvale in graje, nadziranje 

časa in prostora, so tisti elementi kurikula, v katerih se lahko 

najmočneje uveljavlja prikriti kurikulum. 

 

Dnevna rutina v vrtcu 

Dnevna rutina je sestavni del prikritega kurikula. Prav zato, ker se 

pojavlja iz dneva v dan, je ponavadi nereflektirana in nenačrtovana. 

Posameznik jo doživlja kot nekaj spontanega, naravnega, 

subjektivnega, notranjega in pristnega (Dolar Bahovec in Bregar 
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Golobič, 2004). Sestavljena je iz časovnih obdobij aktivnega učenja, 

kot so načrtovanje, izvajanje, obnavljanje, delo v majhnih skupinah, 

hranjenje in počitek, ter igra na prostem. Načrtovana je tako, da 

spodbuja otrokove sposobnosti, naravne interese, samoiniciativnost 

ter iznajdljivost. Če je rutina načrtovana tako, da sledi razvojnim in 

individualnim potrebam otrok, potem bo vsakemu otroku 

omogočeno, da bo zanj dan stekel gladko in prijetno. Zelo velik 

dejavnik pri izvajanju dnevne rutine je čas. Tega vedno primanjkuje, 

zato vzgojitelj deluje na otroke z večjo strogostjo, želi jih 

disciplinirati. Pomembna je tudi doslednost. Otroci se počutijo veliko 

bolje, če lahko predvidijo zaporedje dogodkov in imajo nadzor nad 

potekom dneva. Pri tem pa želim poudariti, da doslednost pa nikakor 

ne sme ovirati spontanosti in fleksibilnosti. Tudi organizacija 

prostora je zelo pomembna. Tu moram ponuditi dovolj možnosti za 

organizacijo dejavnosti. Težava pri izvajanju dnevne rutine nastane 

takrat, kadar vzgojitelj ni dovzeten za otrokove potrebe in želje 

oziroma potrebe skupine. Takšen vzgojitelj si otroke podreja, jih 

disciplinira, kar mu omogoča lažje delo, vendar je potem dnevna 

rutina brez učinka. Prevelikemu discipliniranju otrok pravimo 

institucionalno discipliniranje, ki izhaja iz nevidnih, vsakodnevnih 

praks in tehnik podrejanja. To se počne z dnevnimi pravili, pravili, 

navodili itd. 

 

 

 

Fit metodologija 

Fit projekt je v našem vrtcu postal del vsakdanjih  dejavnosti in ga v 

našem vrtcu uvrščamo tudi pri premagovanju in načrtovanju dnevne 

rutine. Menimo, da smo strokovne delavke s svojim znanjem, 

odprtostjo do novih možnosti na področju dnevne rutine in s skrbnim 

načrtovanjem gibalno didaktičnih nalog pomembno vplivale na 

celosten razvoj otrok v predšolskem obdobju. Obenem smo 

premostile vse dvome v gibalne zmožnosti otrok in tako dnevno 

popestrile in obogatile dejavnosti v zvezi z dnevno rutino. Tak način 

razmišljanja nudi vpogled v gibalne aktivnosti, ki omogočajo, da je za  

otroke in starše gibanje varno, zabavno in ugodno vpliva na njihovo 

počutje. Zavedamo se, da si z gibanjem razvijajo tudi spodobnosti za  

učenje. Želimo si, da otroci s svojo aktivnostjo odkrivajo, raziskujejo 

in dojemajo svet okoli sebe. Vemo, kaj za otroke pomeni gibalna 

neizživetost, zato za gibanje izkoriščamo veliko različnih prostorov: 

igralnico, telovadnico, hodnike in igrišče vrtca. Kljub odličnim 

možnostim, ki jih ponuja vrtec, pa dajemo veliko prednost bivanju na 

svežem zraku, v našem primeru v gozdu, kar dojemamo kot velik 

privilegij. Dnevno dokazujemo, da tako otroci kot odrasli z gibanjem 

premagujemo nemirnost, nespretnost, nesigurnost, pridobivamo pa 

na področju vztrajnosti, pozornosti, omilimo vedenjske težave, 

težave na govornem in drugih področjih. Metodologija Gozdnega Fit-

a tako deluje in povezuje vsa učna področja, temelji na doživljajskem 

učenju, gibalno-športni aktivnosti, psihofizičnem zdravju, upošteva 

vse stile učenja, je pestra, zdrava, zabavna, inovacijska, motivacijska 
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in predvsem dinamična. Prav zato vsa področja Kurikuluma 

povezujemo oz. integriramo z gibanjem in s tem omogočamo 

otrokom kvalitetno preživljanje  časa v vrtcu in tako obogatimo 

dnevno rutino, da le te na postane dolgočasna in neizživeta. 

 

Članek zajema dnevni opis dejavnosti v povezavi z dnevno rutino v 

skupini otrok starih od 2–3 let. Predstavlja veliko dejavnosti, s 

katerimi spodbujamo otroke, da so aktivni že ob prihodu v vrtec. 

Skupine otrok, ki prvič stopijo v vrtec, se tako že v uvajalnem obdobju 

srečujejo z gibalnimi ovirami na hodnikih, ki vodijo do igralnice. 

Pogosto pri tem sodelujejo tudi starši. A včasih tudi oni potrebujejo 

čas, da zaznajo pomen jutranjih gibalnih aktivnosti za otrokove 

možgane. Strokovne delavke vemo, da je za dosežen cilj potrebno 

vložiti napor, spreminjati mišljenje in odpirati vrata v gibalni svet 

otrok in staršev. Rutina igra v vrtcu pomembno vlogo in prav je, da 

so otroci vanjo aktivno vključeni. V ta namen je nastalo veliko 

različnih fit gibalnih iger, ki spodbujajo  otroško veselje do gibanja. S 

pomočjo hitrih stimulacij, iger za aktivno pospravljanje igrač, z 

aktivnim pripravljanjem na obroke ipd., smo že v prvi starostni 

skupini otrok naredili dejavnosti zabavne. Z učenjem varne in aktivne 

hoje otroke spodbudimo, da naravne oblike gibanja postanejo 

spontane, kar je eden temeljih in prvih ciljev za vsako nadaljnjo 

gibalno aktivnost. Ravno gozd je gibalna površina, ki jim nudi 

tovrstno možnost. V prvi starostni skupini v gozdu tako razvijemo 

osnovne gibalne spretnosti do te mere, da premagajo vse strahove 

ob fizičnih ovirah, ki jih srečajo na poti. V delu prispevka je dobro 

vidno, kako si otroci ob gibanju v gozdu sami poiščejo številne 

možnosti za igro. Sami si postavijo svoj naravni poligon in gibalne 

izzive, ob katerih se ne bojijo tvegati. Močno se razvijajo tudi 

predvidevanja pri določeni gibalni nalogi. Naravni material v gozdu 

za njih ni več ovira, saj so ga sposobni v okviru svoje domišljije 

uporabiti za novo fit gibalno nalogo in tako napredujejo v dnevni 

rutini. Z vsakodnevnim gibanjem v gozdu pa si otroci razvijejo tudi  

izjemen socialni čut in samozavest. Gibalni vzorci, osvojeni v tej fazi 

otrokovega razvoja, ostanejo trajno zapisani v gibalnem spominu 

otroka. V nadaljevanju bom poskušala nanizati nekaj primerov 

dejavnosti, ki se zgodijo bodisi načrtovano ali pa spontano, saj 

poskušam pri svojem delu veliko participirati tudi otroke in s tem 

zagotoviti elementom formativnega spremljanja. 

 

Primeri dejavnosti za učenje preko dnevne rutine – primer dobre 

prakse 

Ker se zavedam, da so jutranji prihodi otrok ključni za dober potek 

dneva, se pri svojem delu veliko poslužujem različnih gibalnih nalog. 

Preko Fit metodologije sem preizkušala, kako gibanje vpliva na 

razpoloženje otrok in odraslih. Ko je otrok v gibanju, pozabi na svoje 

tegobe, saj pozornost preusmeri v gibanje telesa. Tako se hkrati 

razvija mišljenje, gibanje in krepi socialne kompetence. Pri rutini 

prehranjevanja se otroci lahko vsak dan znova urijo družbenih pravil 

in bontona tudi preko zabavnih vsebin. Različne besedno posrečene 
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izštevanke ali izpeljanke poskrbijo, da prehod nikoli ni monoton. 

Otroci si vsak dan znova sami izberejo način, kdo in na kakšen način 

bomo razdelili obrok na mizo. V pomoč jim je včasih tudi dežurni 

lonec, kjer mešajo in izberejo skupino otrok za pomoč. Drugič lahko 

vsak sam poskrbi zase in si preko gibalnih ovir po igralnici nese svoj 

obrok na mizo. Pri pospravljanju se veliko poslužujemo tudi 

didaktičnih iger, ki so narisane po mizah in vabijo otroke k 

razmišljanju. Tako lahko zagotovim, da se otroci vključujejo v 

dejavnosti sami in razvijajo znanje z različnih področij kurikula. 

 

Tudi pospravljanje igralnice ni na ukaz. Hitro in glasno preštevanje ali 

štetje je eden izmed dobrih načinov, da se otroci že po naravi 

poženejo v gibanje. Tekmovalnost jim nudi adrenalin in ugodje, pa 

tudi veliko zabave. Vse to velikokrat podkrepimo s hitro glasbo, ki jih 

tudi časovno omejuje. Ko je glasbe konec, mora biti igralnica 

pospravljena. Čas pospravljena merimo tudi s peščeno uro. S tem 

naredimo tudi časovni eksperiment in sčasoma so otroci postali 

hitrejši. »Iščemo vsiljivce« je izmišljena pospravljalna igra, kjer so 

vsiljivci vse nepospravljene igrače, ki potrebujejo svoje mesto. Tudi 

razne izmišljene pesmi sem pa tja spodbujajo k urejanju igralnice. Ker 

poskušam pri svojem delu z otroku večkrat igralnico za dejavnosti 

pripraviti čim bolj optimalno in fleksibilno, so mize odlično izhodišče 

za razporeditev otrok po kotičkih. Po končani dejavnosti jih otroci 

preko igre pospravijo tako, da jih potiskajo in obračajo toliko časa v 

vse smeri, da se sestavi slika, ki je glede na kakšno aktualno temo 

narisana na mizi. Tako pridobivajo veščine skupinskega sodelovanja, 

krepitev mišljenja in orientacijskih spretnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Način za pospravljanje miz: puzzle 

Vir: Lasten 

 

Tudi priprava h gibanju na prostem je del, ki jo lahko dobro 

izkoristimo za napredek. Hoja po stopnicah do garderobe je del 

vsakdanje igre, ko se spremenimo v gasilce in se plazimo na vse 

možne načine. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Hoja po stopnicah, ni nikoli rutina 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Izzivi v garderobi 

Vir: Lasten 

Razmetani čevlji v garderobi so del igre, kjer jih iščejo v pare in pri 

tem krepijo vse gibalne veščine: lazenje, plazenje, skoki. Ker je to 

skupina 2–3 let starih otrok, je seveda to dobra podlaga tudi za 

prepoznavanje svojih stvari in skrb za sebe. Izmišljena pesem jih 

spodbuja k pravilnemu obuvanju. 

 

Levi čevelj, levi čevelj, levi čevelj, tap, tap, tap. 

Obuj ga na nogo, obuj ga na nogo, obuja ga na levo nogo …. 

 

Gozd nam je kot učno okolje blizu. V njem se otroci sprostijo in 

zagotovijo svoje osnovne potrebe po gibanju. Otroci v takem 

izkušenjsko bogatem okolju pridobivaju veščine in združujejo 

naravne obllike gibnja z različnimi ovirami in pripomočki. Tovrstna 

rutina bivanja na prostem pripomore k postopnosti, ki je otrokom 

nudila izzive in vključevala njihovo aktivno sodelovanje in mišljenje. 

 

 
Slika 4: Popestritev dnevne rutine med bivanjem na prostem 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Otroci so preko opisanih dejavnosti spoznali veliko različnih socialnih 

situacij in popestrili vsakodnevno rutino, ki se je spreminjala v igro in 

zabavo. Ugotovili so, da je vsak posameznik del nečesa in da s svojo 

pomočjo tudi on prispeva k soustvarjanju. Kot vzgojiteljica sem ob 

njih spoznala veliko njihovih individualnih značilnosti. Da je skupina 

lažje delovala, sem jih v konfliktnih situacijah na različne načine 

spodbujala k prepoznavanju, razumevanju ter razumevanju čustev 

drugih. Preko rutine smo skupaj iskali odgovore in načine za 

reševanje tovrstnih situacij. S tem sem želela, da bodo v bodoče 

lahko razumeli posledice lastnega vedenja in si bolje zapomnili 

socialna pravila, ki jih bodo lahko posplošili tudi v druge situacije. 

 

Med izvajanjem rutine smo z didaktično-socialnimi igrami razvijali 

predvsem socialne spretnosti ter nadziranje čustvenega izražanja 

otrok. Ugotovila sem, da z upoštevanjem le-teh nimajo večjih težav. 

V večji meri se je pojavila najbolj takrat, kadar je kdo izmed otrok 

želel prednjačiti pri prevzemanju vodilne vloge. V socialnih igrah pa 

so se naučili tudi sodelovanja in spodbujanja k »pošteni igri«. Delno 

so se naučili tudi sprejemati poraze in se veseliti zmage. Igra v gozdu 

jih je vsakodnevno vabila v njihov novi zunanji kotiček. Med 

opazovanjem tovrstne rutine sem spoznala, da se socialne 

interakcije v smislu nekonfliktnih situacij veliko boj učinkovito 

odražajo, kadar se otroci učijo v naravi. Ta jih prostorsko ne omejuje 

in jih pomirja. Ker so otroci prvič v vrtcu, menim, da sem jim s takim 

načinom dela postavila dobre temelje za boljšo socialno 

kompetentnost. Menim, da sem otrokom preko rutine dovoljevala 

veliko fleksibilnosti v času in prostoru, kar pripomore h kvalitetnemu 

pridobivanju dobre socialne prakse. Vključenost otrok v načrtovanje 

in njihova aktivna vloga pri pridobivanju znanja razbremeni tudi 

vlogo odraslega pri podajanju socialnih navodil. V kolikor otrokom 

ponudimo izkušenjsko bogato okolje že v zelo zgodnjem otroštvu, bo 

to dobra podlaga za razvijanje kakovostnih medsebojnih odnosov. V 

bodoče si želim, da bi znali tudi drugi strokovni delavci zagledati 

rutino kot del vzgoje otrok, ki jo kot vzgojitelj lahko dobro izkoristiš 

za različne igre podprte z gibanjem, kjer bodo lahko otroci preizkušali 

svoje lastne meje in krepili svoje mišljenje. 
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Povzetek: V svojem prispevku sem želela poudariti pomen plesne 

vzgoje, tako glede gibalnega razvoja otrok kot tudi razvoja celostne 

osebnosti. Poudarjeni so cilji, ki jih s plesom želimo doseči, ter 

primeri plesnih dejavnosti, primerne za obe starostni skupini otrok v 

vrtcu. Dotaknila sem se gibalnega in plesnega razvoja predšolskega 

otroka ter opisala elemente plesa. Poudarila sem načela ter metode 

plesne vzgoje ter s primeri konkretno navedla medpodročno 

povezovanje plesa z ostalimi kurikularnimi področji. Podrobno pa 

sem opisala dve dejavnosti, vključno z motivacijo in glavnim delom 

ter zaključnim ritualom, ki sem ju izvajala v skupini otrok, starih 3–4 

leta.  

 

Ključne besede: plesna vzgoja, plesno izražanje, gib, plesni element 

 

Abstract: In my article I wanted to emphasize the importance of 

dance education, both in terms of the motor development of 

children, as well as the development of a holistic personality. The 

goals we want to achieve with dance and examples of dance 

activities suitable for both age groups of children in kindergarten are 

highlighted. I touched on the movement and dance development of 

a preschool child and described the elements of dance. I emphasized 

the principles and methods of dance education and concretely 

indicated with examples the interdisciplinary integration of dance 

with other curricular areas. However, I described two activities in 

detail, including motivation and the main part and the final ritual, 

which I performed in a group of 3-4 year old children. 

 

Keywords: dance education, expressive movement, movement, 

dance element 
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UVOD 

Plesno izražanje se v vrtcih premalo uporablja. Najpogosteje so ga 

otroci deležni pri rajalnih igrah. Premalo poudarka namenjamo 

plesnemu izražanju, kjer bi otroci lahko samostojno plesali in ples 

dejansko doživeli, s pripomočki ali brez. Gibanje je otrokova 

primarna potreba. Če otroku ponudimo prostor za gibanje, zraven pa 

še različne rekvizite, bo ob njihovi uporabi izražal domišljijo in 

ustvarjalnost. Sama pri delu z otroki opažam, da zelo radi plešejo, še 

posebej deklice. Brez kakršnekoli spodbude si večkrat v igralnici 

poiščejo kak pripomoček, s katerim plešejo, pa najsi bo to rutka, del 

oblačila, paličica, trak krep papirja … Ob tem niti ne pogrešajo glasbe. 

Odločila sem se, da jim plesno izražanje, s katerim se do sedaj še niso 

načrtno spoznali, približam jaz.  

 

Plesna vzgoja 

Plesna vzgoja v najširšem pomenu besede pomeni vzgajanje s 

plesom. Gre za področje estetske, umetnostne in kulturne vzgoje. 

Vzgajanje s plesom je vzgojna in učna metoda. Sredstvo pa je 

oblikovanje, izražanje in ustvarjanje z gibanjem. S tem, ko otroka 

spodbujamo k ustvarjalnemu mišljenju, prispevamo k razvoju 

celostne osebnosti. Plesna vzgoja v ožjem pomenu pa je vzgajanje za 

ples, za plesno umetnost, kot samostojno področje umetnosti. 

Ustvarjanje z gibom poteka skozi igro, saj je njegov pomen, da se 

sprošča, komunicira, ustvarja in se uči. Plesna vzgoja je področje 

estetske vzgoje. Naloge te vzgoje so: 

− vzgajati v estetski tankočutnosti; 

− vzgajati v umetniški ustvarjalnosti (lastno ustvarjanje pesmic, 

melodij, plesa …); 

− seznanjati s spoznanji o umetnosti in lepoti človekovega okolja 

(Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Plesne dejavnosti naj bi v vrtcu potekale tako, da otrok sam išče, 

raziskuje in najde odgovor oziroma rešitev na idejno, organizacijsko 

ali izvedbeno nalogo oziroma problem. Naloga odraslih pa je, da 

spodbujajo vsako otrokovo še tako skromno napredovanje. Odrasli 

otrokovih del ne smejo ocenjevati, komentirati ali grajati. Prav tako 

ga ne spodbujajo k ustvarjanju običajne, všečne ali shematične oblike 

(npr. določene plesne koreografije). Vzgojitelji se morajo zavedati, 

da je otrokov proces plesnega ustvarjanja pomembnejši od rezultata. 

Otroku mora prepustiti možnost lastnega ustvarjanja in ga 

spodbujati k raziskovanju gibalno-plesnih oblik. S tem, ko otroka 

spodbujamo in razvijamo njegove naravne sposobnosti, mu 

pomagamo  pri ustvarjanju preprostih plesnih fraz. To pa je tudi cilj 

plesnih dejavnosti v zgodnjem otroštvu. Otroka z različnimi 

spodbudami vodimo v plesno raziskovanje. Notranje spodbude 

izhajajo iz predhodnih doživetij in domišljijskih predstav otroka. 

Zunanje pa predstavljajo opazovanje in raziskovanje naravnega 

okolja z njegovimi čutili, glasbe, zvokov, človekovih izdelkov, pravljic, 

različnih rekvizitov (npr. žoge, blago, obroči, elastika …). Uporaba 

različnih rekvizitov spodbudi otrokovo domišljijo, kar bogati njegovo 
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plesno izražanje. Skozi ples se otrok odpre in izrazi (Geršak, 2015). 

Vzgajati s plesom pomeni spodbujati razvoj telesnih, duševnih, 

umskih in socialnih sposobnosti. V plesnih oblikah, kot so ljudski 

plesi, družabni ples, klasični balet, je naloga plesalca obvladati, si 

gibalno zapomniti in poustvarjati ponujene gibalne vzorce (Zagorc, 

Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013). 

 

Cilj plesne dejavnosti 

Cilj plesnih dejavnosti v zgodnjem otroštvu je, da spodbujamo in 

razvijamo otrokove naravne sposobnosti, da imajo čim več možnosti 

za ustvarjanje ter da imajo našo pomoč in podporo pri ustvarjanju 

preprostih plesnih sekvenc. Če otroka ne seznanimo z različnimi 

gibalnimi izrazi, otroci ves čas izvajajo ponavljajoče se gibe in vzorce. 

Otrokova domišljija je brezmejna, vendar vseeno potrebuje 

artikuliran gibalni slovar. Zato naj kreativen vzgojitelj otroku ponudi 

nešteto spodbud za plesno ustvarjanje (glasba, pravljice, zvoki, 

oblačila, rekviziti, didaktične kartice …), kar bo bogatilo plesno 

izraznost in njihovo plesnost (Geršak in Lenard, 2012). 

 

Primeri plesnih dejavnosti 

V Kurikulumu za vrtce (1999) so zapisani primeri plesnih dejavnosti 

za otroke od 1. do 3. leta. 

Otrok: 

− si izmišlja gibe, gibalna zaporedja in telesne položaje; 

− giba se in pleše s celim telesom, preizkuša možnosti gibanja 

posameznih delov telesa, kombinira zaporednost in hkratnost 

gibanja; 

− preizkuša hitra in počasna gibanja, vezana in odsekana ter napeta 

in sproščena; 

− preizkuša razliko med gibanjem in mirovanjem, med 

nelokomotornimi gibanji (upogibanje, raztegovanje, obračanje, 

nihanje na mestu) in lokomotornimi gibanji (plazenje, plezanje, 

hoja, tek, skoki po prostoru); 

− preizkuša gibanje v različnih telesnih smereh (dviganje, 

spuščanje, zapiranje, odpiranje, napredovanje, umikanje), 

gibanja z veliko in majhno amplitudo, kontrastira nizek in visok 

nivo gibanja; 

− doživlja in opazuje ples vzgojitelja, ples gosta plesalca. 

 

Prav tako so zapisani primeri plesnih dejavnosti od 3. do 6. leta. 

Otrok: 

− se z gibanjem in plesom izraža, komunicira in ustvarja; 

− uri in občuti dele in celoto telesa v različnih načinih gibanja in 

mirovanja; 

− razlikuje pozorno telesno delovanje in sproščanje; 

− igra se in vadi koordinacijo in ravnotežje; 

− opazuje, izvaja, pleše in razlikuje oblikovne prvine različnih 

mirovanj in gibanj na mestu in v različnih talnih in prostorskih 

vzorcih, v različnem tempu, ritmu in stopnjah napetosti ter 
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sestavlja prvine v manjše in večje, bolj ali manj samostojne 

plesne celote; 

− pri plesu opazuje in razlikuje odnose med deli telesa, med 

telesom in podlago ter predmetom, odnos s soplesalcem v paru 

in skupini; 

− si zamišlja in ustvarja plesne vložke za dramske predstave in 

video. 

 

Ključna naloga vzgojitelja je, da upošteva razvojne zakonitosti in 

značilnosti otroka ter da otroke spremlja in spodbuja k raziskovanju 

gibalno-plesnih oblik, motivov skozi igro in z vprašanji.  

 

Gibalni in plesni razvoj predšolskega otroka 

Zakonitosti psihofizičnega razvoja v otrokovem gibalnem razvoju:  

− Psihofizični razvoj poteka v smeri od nediferenciranega k 

diferenciranemu gibanju (od celovitega k razčlenjenemu 

reagiranju).  

− Aktivnosti v območju glave časovno prehitevajo aktivnosti v nižjih 

delih telesa.  

− Posebno zaporedje stopenj se kaže v gibalnem razvoju: 

obvladanje aktivnosti na nižji razvojni stopnji je pogoj za 

obvladanje zahtevnejših aktivnosti.  

− Skokovitost v razvoju funkcij. Aktivnost se pojavlja najprej 

poredko, nato pogosteje, vse dokler jo otrok ne obvlada.  

− Menjavanje intenzivnosti razvoja posameznih funkcij. Razvoj ene 

funkcije se upočasni ali zastane zaradi razvoja druge funkcije.  

− Psihofizični razvoj poteka v individualnem tempu in zaradi tega 

prihaja do razlik med enako starimi otroki (Kroflič in Gobec, 

1995). 

 

Ustvarjanje z gibom: 

Vzgojitelj je ustvarjalec vzgojnega procesa, saj vzbuja otrokovo 

ustvarjalnost. V pomoč so mu osnovni principi sodobne plesne 

umetnosti, pedagogike in psihologije. Pri uporabi metode 

ustvarjalnega giba je vzgojitelj scenarist, režiser, koreograf, plesalec, 

glasbenik, kostumograf, scenograf, predvsem pa spodbujevalec in 

organizator (prav tam). 

 

Učenje skozi gibanje: 

Učenje z gibanjem ni samo pridobivanje motoričnih spretnosti in 

razvijanje gibalnih sposobnosti, temveč tudi spodbujamo otrokov 

emocionalni, intelektualni in socialni razvoj. Z gibalnimi dejavnostmi 

si otrok razvija naslednje sposobnosti: 

− motorične sposobnosti: koordinacijo, ravnotežje, hitrost, moč, 

gibljivost, preciznost; 

− samozavedanje: pridobivanje samopodobe, orientacija v lastnem 

telesu, zavedanje telesa; 

− zavedanje prostora in časa, ker je gibanje dogajanje v prostoru in 

času; 
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− govor: razumevanje govora drugih, besedno izražanje; 

− zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v okolju; 

− višje spoznavne funkcije: pomnjenje, predstavljanje, domišljija, 

mišljenje; 

− ustvarjalnost, ustvarjalna stališča; 

− čustvena in socialna prilagojenost (prav tam). 

 

Ples – utelešena kognicija: 

Utelešena kognicija je znanje, ki ga otrok pridobi z lastno aktivnostjo 

in ga ponotranji. Skozi ples otrok raziskuje svet okoli sebe. Ob 

gibalno-plesnem ustvarjanju se orientira v lastnem telesu in v 

prostoru. Z ustvarjalnim gibom prikaže zgodbe, uprizarja igre vlog, se 

vživlja v različne situacije in se uri v neverbalni komunikaciji. Za 

utelešenje matematičnih konceptov so primerni gibanje v obliki 

ravnih in krivih črt, oblikovanje različnih oblik, likov, raziskovanje 

pojmov zunaj, znotraj, nad, pod … Narava nam ponuja ogromno 

možnosti raziskovanja z lastnim telesom in ustvarjalnim gibom 

(spreminjanje v naravi – vremenski pojavi, letni časi, rast rastlin, 

gibanje živali, delovanje vulkana, kroženje vode …). Ples se povezuje 

z družbo v smislu krepitve medosebnih odnosov (socialne plesne igre 

v dvojicah, skupini, igre spoznavanja). Ples je zelo povezan z glasbo 

(gibanje ob glasbi, ustvarjalne rajalne igre in ljudski plesi, izražanje 

ritma z gibom). Pri lutkovni umetnosti z gibom povežemo telesne 

lutke, senčno gledališče … (Geršak, 2015). 

 

Elementi plesa – razvijanje otrokove plesnosti 

Geršak (2015) poudarja štiri osnovne elemente plesa, ki ga ljudje 

izvajajo pri gibanju: prostor, energija, moč in čas.  

Otroci pri plesnem izražanju uporabljajo različne načine gibanja:  

− na mestu (stresanje, raztegovanje, upogibanje, zavijanje, 

kroženje, dviganje, spuščanje, nihanje, zamahovanje …) in  

− v prostoru (hoja, tek, poskok, hopsanje, galop, drsenje, plazenje, 

kotaljenje …). 

Pri gibanju uporabljajo različne dele telesa – od glave, ramen, rok, 

dlani, prstov, do hrbta, prsnega koša, zadnjice, bokov, nog, kolen, 

stopal …). 

 

V prostoru se igrajo z nivoji, smermi, velikostjo giba, potmi. Zraven 

dodajajo še ritem, tempo, trajanje – elemente, vezane na energijo 

(ostro-gladko, močno-nežno, težko-lahko …). Vse te oblike gibanja 

omogočajo ogromno možnosti ustvarjanja v skupini, individualno ali 

v dvojicah. Otroci razvijajo verbalno in neverbalno komunikacijo in 

sodelujejo med seboj (prav tam). Ko se otok začne učiti zaznavati 

prostor, se spoznava z različnimi oblikami telesa, smeri v prostoru, 

različnih ravni, odnosov »med plesalci« itd. Pri spoznavanju z 

oblikami so nam lahko v pomoč slike, ogledi kipov, risank itd. (Zagorc 

idr., 2013). Primeri: 

− Oblike: Označimo prostor in otroci si naj predstavljajo, da so v 

škatli. Raziskujejo škatlo, tla, vogale, višino, ležijo naj v zamišljeni 

škatli itd. Uporabimo blazine: raziskujemo, kakšna gibanja lahko 
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naredimo na njej, kako se gibljemo, ko nismo na blazini itd. 

Ustvarjamo oblike z različnimi deli telesa. Po zraku rišemo kroge 

s posameznimi deli telesa. Z rokami, komolci, nogami itd. 

ustvarjamo trikotnike. 

− Premiki: Osnovne vrste gibanja so: hoja, tek, skok, galop, 

hopsanje in zdrs. Te vrste gibanja se začnejo z nogami, sicer pa se 

plazimo, lazimo, kotalimo, obračamo itd. Premiki skozi prostor 

zahtevajo prenašanje teže z noge na nogo. 

− Smeri: Z ene strani sobe prehajamo na drugo (s hojo naprej, 

postrani, zadenjsko, s tekom, s plazenjem, lazenjem, kotaljenjem, 

v ravni vrsti, cikcak, vijugasto itd., po kolenih, kot »samokolnice« 

itd.  

− Hoja: Stojimo v krogu in na vsak znak vzgojitelja naredimo en 

korak. Premikamo se v ritmu: počasen boben – počasno 

premikanje, hiter boben – hitro gibanje. Hoja po prstih se 

navadno izvaja ob lažjem inštrumentu (npr. triangel). 

Izmenjujemo lažji in težji inštrument, kar pomeni izmenjavo hoje. 

Hoja nazaj. Hoja naprej. Hoja z močnim dviganjem kolen, 

korakamo in ploskamo pod dvignjeno nogo. Hoja po petah, po 

robovih stopal. Hoja naprej, nazaj, vstran z visokim brcanjem v 

zrak. Roke lahko mirujejo ali zraven ploskamo. Hoja v različnim 

vzorcih po prostoru (cikcak, krog spirala, vijuga …). 

− Tek: Tek s spreminjanjem hitrosti (hiter, počasen, naraščajoč, 

pojenjujoč). Tek s spremembo smeri (naprej, vstran, nazaj). Tek v 

različnih vzorcih (cikcak, krog, trikotnik itd.). Tek okoli 

predmetov, soplesalcev itd. Tek na vse strani brez zaletavanja. 

Tek s kombinacijo hoje, skokov, plesnih korakov itd. 

− Poskoki: Sonožni poskoki. Poskoki na eni nogi, preskok na drugo 

nogo. Dva majhna poskoka in en visok skok.  

− Fokus: Otroka učimo, da je pomembno pri gibanju, kam imamo 

uprt pogled. Pri mlajših otrocih je fokus npr. igračka, slika itd. 

Hodimo iz enega kota v drugega. Na jasen znak ob glasbi 

spreminjamo smer pogleda. 

− Raven: nizka (gibanje na tleh ali v polpočepu), srednja (gibanje 

stoje) in visoka (gibanje na prstih ali skoki) (prav tam). 

 

Vzgojna načela v plesni vzgoji 

Pri vzgajanju s plesom moramo upoštevati splošna pedagoška 

načela, kot so: 

− načelo aktivnosti (Aktivnost je otrokova naravna potreba, zato  je 

pomembno, da organiziramo dejavnosti tako, da zadostimo 

otrokovi potrebi po gibalni aktivnosti, izražanju in ustvarjanju, 

izberemo, otroke razdelimo v manjše skupine ter uporabimo 

ustrezne spodbude.); 

− interesa (Otroke razdelimo v skupine glede na njihov interes, da 

jim omogočimo spoznavanje novih področij. Vodimo jih od 

spoznavnega k raziskovalnemu interesu.); 

− individualizacije (Upoštevati moramo osebnostne značilnosti 

posameznega otroka.); 



14 
 

− nazornosti (Osnovne spodbude so oblike in gibanje v otrokovem 

okolju.);  

− življenjske bližine (Zaradi tehničnih dosežkov veliko otrok, 

predvsem mestnih, vidi veliko sveta, saj jim to omogočajo 

pogosta potovanja iz kraja v kraj, bivanje v drugih krajih v času 

počitnic. Preko televizije otrok spoznava gibanja natančneje, 

nazorneje, kot jih vidi v neposrednem okolju (npr. gibanje zajca, 

miške, medveda.); 

− ustreznosti razvojni stopnji in spolu (Nujno je upoštevanje načela 

individualizacije, saj je tempo razvoja otroka individualen, kot 

tudi tempo razvoja posameznih funkcij. Prav tako je potrebno 

upoštevati razlike v interesih deklic in dečkov, čeprav je s pravo 

mero motivacije tudi dečke lahko pripraviti do določenih 

dejavnosti.); 

− postopnosti in sistematičnosti (Postopnost je potrebna tudi v 

oblikovanju gibalnih motivov, kjer moramo upoštevati načelo od 

lažjega k težjemu, od znanega k neznanemu, od skupinskega k 

posameznemu, od skupnega k posameznemu idr. Sistematičnost 

upoštevamo v izbiri spodbud tako, da širimo krog spodbud in 

vključujemo vsa možna področja (Kroflič in Gobec, 1995).  

 

Poleg splošnih pa moramo upoštevati še specifična načela. Ta pa 

izhajajo iz načel sodobnega umetniškega plesa ter iz načel skupinske 

dinamike, saj je plesna vzgoja izrazita skupinska dejavnost.  

Specifična načela so:  

− načelo naravnosti gibanja,  

− načelo individualnega izražanja z gibanjem,  

− načelo dela majhne skupine in 

− načelo samoupravljanja skupine (prav tam). 

 

Metode plesne vzgoje 

Kroflič in Gobec (1995) poudarjata, da vzgajanje s plesom poteka s 

pomočjo posebnih metod: 

− metodo vodenja, 

− metodo izmišljanja (improvizacija), 

− metodo od vodenja k izmišljanju, 

− metodo od izmišljanja k vodenju. 

Metoda vodenja: Otroke načrtno usmerjamo v ustrezna gibanja, ki 

so potrebna za telesni in gibalni razvoj. Pretežno jih vodimo z lastnim 

gibanjem, včasih samo z besedo. Vzgojitelj ali otrok pokaže gibalni 

motiv, ostali pa ga povzamejo. Natančnost povzemanja je odvisna od 

zrelosti otroka. Razlikujemo med izrazom povzemanje in 

posnemanje. Povzemanje pomeni, da se otrok z motivom izraža in se 

vanj vživlja. Ponazarjajo gibanje iz vsakdanjega življenja, gradijo 

gibanje na lastnih predstavah. Izraz posnemanje pa pomeni zgolj 

»golo posnemanje«, brez otrokove lastne angažiranosti, kar 

poudarja oblike brez doživljanja.  

Metoda izmišljanja: Otroke ob ustrezni spodbudi usmerjamo k 

izmišljanju gibanja. Gibanje nastaja sproti ob spodbudi, ki je lahko 

glasba (ples ob glasbi). Ponavadi otroci gibalno ustvarjajo na dano 
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temo, lahko pa tudi povsem svobodno, brez omejevanja ali 

usmerjanja. S to metodo spodbujamo izvirnost gibalnega izražanja in 

razvoj ustvarjalnosti.  

Metoda od vodenja k izmišljanju: Je kombinirana metoda. 

Prehajamo iz vodenja v metodo izmišljanja (improvizacije). Otroke 

najprej spodbudimo v gibanje s svojim gibanjem, nato jih usmerimo 

v iskanje drugačnih gibalnih motivov. Mlajši otroci potrebujejo za to 

več časa. 

Metoda od izmišljanja k vodenju: Je tudi kombinirana metoda. 

Najprej otroke usmerjamo k iskanju svojih gibalnih motivov, nato pa 

jim pokažemo še našo gibalno zamisel. Otrokom predlagamo, da 

preizkusijo še to. 

 

Primeri medpodročno povezovanje plesa 

Geršak (v Bucik, Požar Matijašič, Pirc, 2011) navaja primere 

vključevanja plesa v ostala področja kurikula:  

− jezik: gibalne vaje za orientacijo v prostoru, prikaz zgodbe z 

gibom, z neverbalno komunikacijo, dramatizacija s plesom, 

sestavljanje in pisanje črk s posameznim delom telesa ali celim 

telesom ..., 

− matematika: oblikovanje ravnih, krivih, sklenjenih črt s celim 

telesom ali posameznimi deli telesa, oblikovanje črt s hojo, 

risanje črt na hrbet, prikaz števil s celim telesom ali deli telesa, 

simetrija skozi ustvarjalni gib, matematične operacije z različnimi 

gibalnimi dejavnostmi …, 

− narava: gibalno ponazarjanje narave (rast rastlin, gibanje živali, 

spoznavanje telesa in njegovo gibanje) …, 

− družba: spoznavanje načina okolja (poklici, promet, človeški 

odnosi …) skozi gibanje, 

− umetnost: ustvarjalno gibalna igra kipar, model, glina, plesno 

izražanje ob likovnem delu, povezovanje gibov in glasbe, bansi 

(gibanje ob petju), izvedba glasbeno-plesne pravljice, izražanje 

melodije in tempa s plesom, otroške in ljudske pesmi, gibalne in  

rajalne igre …,   

− gibanje: gibanje v različnih smereh, gibalno ustvarjanje na 

določeno temo, posnemanje dogodkov, predmetov, gibanje 

posameznih delov telesa, v različnih smereh … 

 

Primer dobre prakse 

V skupini smo obravnavali tematski sklop »Voda«, kamor smo uvrstili 

različna agregatna stanja in vrste voda. Zato se je naša plesna 

dejavnost (v igralnici) odvijala na morju.  

 

Prva podtema je bila »Led – pingvini na Antarktiki«.  

Globalni cilj: Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

Cilji: 

− Razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih 

predstav, 

− razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija 

gibanja celega telesa, rok in nog), ravnotežje, 
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− povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora. 

Metoda dela: od vodenja k improvizaciji. 

Didaktična sredstva: dve plastični posodi, led, voda, knjiga, 

računalnik z glasbo in risanko, belo blago. 

Ritual: Sedimo v krogu in si podajamo dve plastični posodi. V prvi so 

kocke ledu, v drugi pa voda. Vsak otrok, ki prime posodo, pove, kaj 

je v njej in kakšna občutja doživlja, ko otipa led, oziroma vodo.   

Preberem krajšo zgodbico z naslovom Pingvinček (N. Belineau). 

Motivacija: Ogled risanke Pingvinji ples 

(https://www.youtube.com/watch?v=gPrCIBK8RsM): otroci gledajo, 

poslušajo in oponašajo hojo pingvinov. 

Ogrevanje: Gibalna igra »Ledeni Janez in sonce« 

En otrok je Ledeni Janez, drugi pa sonce. Ostali otroci so prosto 

razporejeni po prostoru. Ko se Ledeni Janez dotakne otroka, mora ta 

'zamrzniti' in se ne sme premikati, dokler se s sončevim dotikom led 

ne 'stopi'.  

Glavna dejavnost: Pingvini na Antarktiki 

Glasba: Ples pingvinov  

(https://www.youtube.com/watch?v=xe3tBR-ymi8) 

Otroci oponašajo hojo pingvinov. Pokrijem jih z belim blagom in jim 

povem, da so zdaj pingvini skriti v votlini. Ko zaslišijo glasbo, prilezejo 

iz votline in izvajajo različne gibe: plešejo kot pingvini, se vrtijo, 

korakajo, skačejo v morje in plavajo. Ob zaključeni glasbi se spet 

skrijejo v svojo votlino – pod blago. 

Plesni element:  

Prostor:  

Nivo – srednji, nizek (ples, lezenje iz votline, plavanje v morju) 

Smer – naprej, nazaj 

Razmerje – blizu, narazen 

Oblika – okroglo  

Energija: 

Kakovost – zibajoče (prestopanje z noge na nogo)  

Napetost – sproščeno  

Čas: 

Hitrost – počasi in hitro (sledijo glasbenemu ritmu) 

Sprostitev: Vodena vizualizacija - Sankanje 

Otroci ležejo na tla, zaprejo oči in poslušajo zgodbico Sankanje 

(Srebot, Menih). V ozadju igra instrumentalna glasba Cute adorable 

penguins (https://www.youtube.com/watch?v=BzJJOyB6vok). 

Ritual: Naredimo krog in sedemo na tla. Pogledamo, kaj se je med 

našo dejavnostjo zgodilo z ledom. Otroke spodbudim, da povedo, 

kako jim je bila dejavnost všeč.  

Odzivi otrok: »Najbolj mi je bilo všeč vse.« »Ko smo bili pingvinčki.« 

»Ko si ti povedala zgodbico, ko smo mi spal.« »Men je blo najbolj 

všeč, ko smo led tipal.« »Ko smo bili pingvinčki in ko smo lezl v 

votlino.« »Men pa je bla všeč muzika.«  

https://www.youtube.com/watch?v=BzJJOyB6vok
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Slika 1: Ples pingvinov in pingvini v ledeni votlini 

Vir: Lasten                                              

   

 

Slika 2: Pingvini lezejo iz ledene votline in vodeno sproščanje                       

Vir: Lasten 

 

Druga podtema je bila »Morje in živali v njem« 

Globalni cilj: Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v 

gibanju. 

Cilji: 

− Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija 

gibanja celega telesa, rok in nog), ravnotežje, 

− sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, 

poskoki, valjanje, plezanje, plazenje itn.), 

− razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih 

predstav. 

Metoda dela: od vodenja k improvizaciji. 

Didaktična sredstva: modra odeja, lutka na palčki – mavrična ribica, 

čarobna škatla, ki predstavlja morsko dno, školjke, kamenčki, 

fotografije morskih živali, modro blago, računalnik z glasbo. 

Motivacija: Na tla pogrnem temno modro odejo, jo posujem s 

školjkami in kamenčki, na sredino postavim lutko na palčki (mavrično 

ribico) in položim škatlo, ki ponazarja morsko dno. V njej se skrivajo 

fotografije morskih živali. Mavrična ribica otrokom pove, da se bomo 

s čarobnim balonom odpeljali na morje, kjer bomo plavali, se 

potapljali in raziskovali morsko dno.  

Ritual: Sedimo v krogu na pogrnjeni podlagi, ki predstavlja morje. Na 

sredini je lutka na palčki – mavrična ribica. Otrokom ponudim škatlo, 

ki ponazarja morsko dno. Iz nje vsak otrok izvleče eno fotografijo 

morske živali. Z gibi skuša ponazoriti njeno gibanje. Otroci ugibajo, 

katero žival oponaša, nato si skupaj ogledamo fotografijo. V ozadju 

predvajam instrumentalno glasbo (Ocean Sounds and Singing Birds  

(https://www.youtube.com/watch?v=bjRw0-5CYWo). 

Ogrevanje: Gibalna igra »Hobotnica« 
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Večji prostor je morje, na obeh straneh pa je breg. Eden od otrok 

stoji na drugem bregu kot ostali in je hobotnica. Hobotnica zakliče: 

»Plavaj!« In ribice stečejo na nasprotni breg. Kogar hobotnica ujame, 

postane hobotničina lovka. Primeta se za roke in lovita ostale ribice.  

Glavna dejavnost: Aktivna zgodbica »Na plaži« (Menih, Srebot). 

Otrokom povem, da bomo s čarobnim balonom poleteli na morje, 

kjer se bomo sončili, plavali, potapljali, iskali školjke, morske živali… 

Po dva otroka se primeta za roke in se začneta vrteti, kot da letita v 

balonu. Otroke spodbujam, da ponazarjajo gibe, kot bi leteli z 

balonom. Ko prispemo »na morje«, se prične glavna dejavnost. 

Pripovedovati začnem aktivno zgodbico »Na plaži«. Ob predvajanju 

instrumentalne glasbe (Bruno Mars »The lazy song« - 

https://www.youtube.com/watch?v=mp21LUw_Uks) otroci 

ponazarjajo gibe, ki jih slišijo ob poslušanju zgodbice. Otroke 

spodbujam, da se gibljejo po prostoru, da izvajajo različne elemente 

plesa. Nekje na sredini zgodbice, ko otroci »zaplavajo na morsko 

dno«, po prostoru razporedim večje fotografije morskih živali. Otroci 

zdaj oponašajo žival, kjer prav tako uporabljajo elemente plesa. Za 

popestritev dodam modro blago in eni otroci »plavajo in se gibljejo 

po dnu morja«, »delfin« pa plava na površini morja. Nekaj otrok 

sodeluje pri držanju blaga. Fotografije si med seboj čez čas 

zamenjajo. Nadaljujem s pripovedovanjem zgodbe.  

Plesni element:  

Prostor:  

Nivo – visok, srednji,  

Smer – naprej, nazaj 

Razmerje – blizu, narazen 

Energija: 

Sila – nežno odsekano 

Kakovost – nežno  

Napetost – sproščeno  

Čas: 

Hitrost – počasi  

Sprostitev: Masaža »Kača na soncu« (Schmidt)  

Otroci naredijo »kačo«, zaprejo oči in se umirijo ob poslušanju 

morskih valov Beethovnove instrumentalne glasbe Moonlight 

sonata (https://www.youtube.com/watch?v=g2k5D-oq2hM). 

Ritual: 

Naredimo krog in sedemo na tla. Otroci si podajajo mavrično ribico 

in vsak, ki jo dobi, pove, kateri del dejavnosti mu je bil najbolj všeč. 

Odzivi otrok: »Najbolj mi je bilo všeč, ko sem bila hobotnica.« »Ko 

sem žrebal slikico.« »Men je blo pa najbolj všeč, ko smo plaval v 

morju, ko smo se delal da plavamo, pa ko je bil Gal na rjuhi in je bil 

delfin, pa ko smo ležal in smo se sončli.« »Men pa, ko smo lizali 

sladoled.« 
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       Slika 3: Spoznavanje in oponašanje morskih živali                      

Vir: Lasten                                                                    

     
                  Slika 4: Delfin nad morsko gladino  in morske živali pod gladino 

Vir: Lasten                                                                 

                

ZAKLJUČEK 

Otroci so bili nad plesnimi dejavnostmi navdušeni, saj je bila to zanje 

posebna popestritev. Ker so se s tovrstno dejavnostjo srečali prvič, 

sem se pravilno odločila za metodo od vodenja k improvizaciji, saj 

sprva niso čisto vedeli, kako naj pristopijo k plesu. Seveda pa je ob 

moji spodbudi in pohvali zadrega hitro zbledela in prepustili so se 

svojim občutkom. Z malo drugačnim pristopom sem želela med 

otroki ustvariti povezanost in spodbuditi medsebojno sodelovanje. 

Med izvajanjem dejavnosti je bilo to tudi čutiti, saj so se hiperaktivni 

otroci med plesom umirili in tudi tihi gibalno manj spretni prišli v 

ospredje. Čutiti je bilo pozitivno vzdušje in med skupinsko izvedbo so 

se otroci povezovali, dogovarjali in usklajevali. S svojimi odzivi in 

komentarji so potrdili, da so bile dejavnosti pravilno izbrane in da je 

to spodbuda za nadaljnje vključevanje plesnega izražanja v vrtcu. 

Strokovni delavci se moramo zavedati, da pri plesu ni pravilnih ali 

napačnih gibov, saj je plesno ustvarjanje pomembnejše od samega 

rezultata. Otrokom je gibanje biološka potreba. Če pa vzgojitelji 

dodatno uporabimo motivacijsko sredstvo, pa otroški domišljiji ne 

bo videti konca.   
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Aktivno učenje z metodo 

raziskovanja zaprtega tipa  
 

JANA BASEJ, dipl. vzg.  
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Povzetek: Cilj vzgojitelja je, da bi bil vrtec prostor, kamor bi otroci 

radi prihajali in se v njem dobro počutili. Istočasno pa bi s pestrimi in 

zanimivimi dejavnostmi zadovoljili njihove potrebe po učenju. 

Raziskovanje, kot metoda aktivnega učenja, omogoča otrokom 

aktivno, samostojno reševanje problemov in soodgovornost v 

procesu učenja ter spodbuja vedoželjnost, ustvarjalnost in povečuje 

interes za raziskovanje. S tem se učijo načrtovanja, sodelovanja, 

samostojnega iskanja informacij in njihovega urejanja, sprejemanja 

odgovornosti ter kritičnega mišljenja. Na zabaven in dejaven način 

pridobivajo znanje in se vzporedno naučijo mnogo več kot pri 

običajnih oblikah dela. Tako pridobljeno znanje postane trajnejše. 

Članek zajema projekt raziskovanja problemov zaprtega tipa na temo 

Moje telo. Aktivno učenje z metodo raziskovanja sem proučevala v 

oddelku otrok starih od treh do štirih let.  

 

Ključne besede: aktivno učenje, proces raziskovanja zaprtega tipa, 

igra, vrtec

  

Abstract: The goal of an educator is to make kindergarten a place 

where children want to come and feel comfortable. At the same 

time, their learning needs are met through varied and interesting 

activities. Exploration, as a method of active learning, enables 

children to be active, independent problem solvers and co-

responsible in the learning process, stimulating curiosity, creativity 

and increasing interest in exploration. In this way, children learn how 

to plan, cooperate, seek information and sort it independently, how 

to accept responsibility and critical thinking. They acquire knowledge 

in a fun and active way and learn much more than in conventional 

forms of work. The knowledge acquired through activity also lasts 

much longer. This article covers a project on closed type problem 

exploration on the topic My Body. I studied active learning through 

exploratory method in a group of children aged three to four years.  

 

Keywords: active learning, research process of closed type, play, 

kindergarten 
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UVOD 

Potrebe družbe so se spremenile v smislu razvijanja drugačnih 

lastnosti posameznika, da bo preživel, da se bo znašel v življenju in 

da bo koristen za sodobno družbo. Danes otroci potrebujejo druge 

sposobnosti, kot so jih mnogo let nazaj. Ker je danes obdobje 

informatike, se moramo še posebej potruditi, da bo otrok 

informacije zbiral sam. In ravno zato otroci današnjega časa 

potrebujejo drugačne sposobnosti, da bodo lahko v taki družbi 

preživeli. Otroke je potrebno učiti, da se sami znajdejo v novem 

okolju, da so se sposobni učiti od drugih in predvsem, da znajo 

poiskati različne podatke. Bistvenega pomena je, da se otrok nauči 

timskega dela, se zna pogovarjati, prilagajati kot tudi upoštevati 

mnenja drugih ljudi. Oblike dela, ki so veljale nekoč (vsi, vse, ob istem 

času, na istem mestu, isto snov) danes niso več uporabne. Tako se 

mora in se tudi spreminja način dela v vrtcu. Otrok je postavljen v 

proces življenja, otrok živi življenje, skozi katerega se uči, pridobiva 

izkušnje, razvija sposobnosti, spretnosti in znanje. Pri otrocih je treba 

razvijati samostojnost, tolerantnost, iznajdljivost, mobilnost, kritično 

mišljenje, najdenje v novih situacijah, sposobnost sodelovati z 

drugimi, znati poiskati informacijo, skrbeti za okolje. Kurikulum za 

vrtce je nacionalni dokument, ki je naravnan na razvojno – procesno 

načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela. Gre za usmerjenost v razvoj 

osebnostnih lastnosti in sposobnosti. Pri tem pa gre za krepitev 

otrokove radovednosti in motivacije, sposobnost izkustvenega 

učenja in ustreznih socialnih kompetenc, ki so potrebne za uspešno 

življenje s skupnosti vrstnikov in odraslih oseb zunaj družabnega 

življenja. Moramo pa priznati, da se spreminja tudi vloga odraslih. 

Obstaja bistvena razlika med trditvama: v vrtcu smo zaradi otrok ali 

z otroki. Med otrokom in odraslim nastaja nekakšen »partnerski 

odnos« z očitno aktivnejšo vlogo otroka, komunikacija z odraslim pa 

se kaže v obliki podpore, spodbude, sodelovanja, dogovorov, 

pomoči, usmerjanja in opogumljanja. 

 

Zanimalo me je, ali lahko z metodo raziskovanja otrok, dosežem 

večjo aktivnost v procesu spoznavanja. Ker je metoda raziskovanja 

ena od oblik aktivnega učenja, ki otrokom omogoča sodelovanje pri 

načrtovanju, pri izvedbi in evalvaciji, sem jo preizkusila v oddelku 

otrok starih od treh do štirih let. Pri tej metodi izstopi tudi 

odgovornost otrok. Vsak posameznik na lažji in razumljivejši način 

pridobiva znanje, če je v procesu aktiven. Ob vsem tem pridobi na 

samozavesti in si gradi pozitivno samopodobo. 

 

Vzgojitelj ali odrasla oseba mora uporabljati takšne pristope, ki 

zagotavljajo pri otroku čim višjo stopnjo sodelovanja v procesu 

pridobivanja informacij in nastajanju novega znanja. Vloga  

vzgojitelja se pri tem spremeni, saj preneha biti edini posredovalec 

znanja in postane opazovalec, ki je otrokom na razpolago, da jim 

svetuje, koordinira njihovo delo, jih usmerja, nenehno podpira, 

spodbuja ter jim priskoči na pomoč, kadar to potrebujejo.   
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Aktivno učenje z metodo raziskovanja postane temeljna oblika dela, 

saj le-ta spodbuja aktivnost in ustvarjalnost otrok pri iskanju 

informacij in reševanju problemov. Namen je bil otrokom približati 

tak način dela, jim omogočiti, da z veseljem sodelujejo in izražajo 

svojo individualnost.  

 

Raziskovanje je potekalo v manjših skupinah, z upoštevanjem in 

prilagajanjem, razen pri formiranju problema in preverjanju rešitev. 

Vseskozi sem upoštevala značilnosti starosti otrok, individualne 

razlike v razvoju in učenju posameznika, kot tudi interes vsakega 

posameznika. Sem mnenja, da so vsi otroci pridobili veliko novih 

informacij in spoznanj, kot tudi nekaj potrditev spoznanj od prej. K 

sodelovanju smo vključili starše in otroke starejših oddelkov. Z 

raziskovalno nalogo sem pri otrocih želela razviti: radovednost, 

interes za iskanje informacij, interes in samostojnost pri iskanju virov 

in raziskovanju reševanja problemov, opazovanju telesa in orientaciji 

na njem. Želela sem, da bi kar se le da samostojno raziskali in spoznali 

»Kakšno je moje telo od znotraj?«, in ne preko posredovanja ustnih 

informacij, temveč preko raziskovanja pisnega in slikovnega gradiva 

in predvsem skozi igro. 

 

Aktivno učenje 

»Vse več raziskovalnih dokazov potrjuje, da je kakovostno učenje 

tisto, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira. To je aktivno 

učenje (nekateri menijo, da izraz ni ustrezen, saj je vsako učenje 

aktivno; vendar gre tu za višjo stopnjo aktivnosti« (Marentič 

Požarnik, 2000, str. 12). Aktivno (dejavno) učenje je tisto učenje, ki 

je prepleteno tako z delovanjem, razmišljanjem in ustvarjalnimi 

predelavami obstoječega znanja in vodi k novemu znanju. Otrokom 

je potrebno že v vzgojnem procesu pripraviti in omogočiti zanimive 

dejavnosti. Le-te naj bodo problemsko zastavljene, razburljive, da 

bodo aktivirale otrokovo percepcijo na različnih nivojih 

(kognitivnem, emocionalnem, osebnostnem in socialnem). Otroci 

naj bodo veseli svojih novih odkritij in spretnosti, ki jih bodo 

postopoma pridobivali. Za otrokov razvoj na predšolski stopnji je 

pomembnejši širši vidik učenja, kasneje s starostjo pa stopi v 

ospredje pomen učenja v ožjem smislu. Pri načrtovanju vsebin v 

procesu učenja kot osvajanja znanja in organiziranja izkušenj je 

potrebno upoštevati zahteve otrokovega razvoja, njegove interese in 

socialne interakcije. Največkrat  se na tej stopnji izvaja proces učenja 

skozi praktično aktivnost otroka v igri in raziskovanju. Praktična 

aktivnost otroka, kot oblika učenja pomeni aktivnost, ki jo otrok 

izvaja iz neposrednega okolja z namenom, da bi dosegal svoj cilj ali 

razrešil določenega.  

 

V Kurikulu za vrtce (1999) je načelo aktivnega učenja opisano kot 

sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki 

omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljičinega načrtovanega in 

nenačrtovanega usmerjanja, kakor tudi iz otrokovih lastnih pobud. 

Okolje ima pri uresničevanju vzgojnih ciljev in nalog velik pomen. 
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Zato moramo otroku dovoljevati in mu nuditi možnost, da v njem 

svobodno deluje. Okolje moramo organizirati tako, da otrok v njem 

lahko uveljavi že pridobljene izkušnje in si obenem pridobiva nove, ki 

bodo vzpodbudno vplivale na njegov razvoj. 

 

Koraki v raziskovanju 

Jonh Deway (Maxim, 1987) je bil prepričan, da morajo že mali otroci 

v procesu raziskovanja imeti možnost pridobivanja izkušenj z lastno 

aktivnostjo, na čim več načinov in s čim več čuti, z aktivnim 

sodelovanjem v raziskovalnem procesu. Zagovarjal je mnenje, da sta 

mišljenje in reševanje problemov tesno povezana, da reševanje 

problemov pomeni misliti in obratno. Zanj je mišljenje sinonim za 

raziskovanje in po njegovem samo mišljenje vključuje naslednje 

korake: priznanje, da problem res obstaja; zbiranje informacij o 

problemu; formuliranje rešitev problema; testiranje rešitev v praksi; 

zbiranje podatkov s testiranja; povezovanje in prevzemanje vsega, 

kar se je zgodili; sestavljanje novega načrta za akcijo, ki je temeljila 

na tem, kar smo se naučili. Raziskovalni postopek v znanosti se drži 

nekaterih pravil procesa reševanja problema, kot ga je že definiral J. 

Dewey in ga lahko razdelimo v raziskovalne korake (faze) 

raziskovanja (Maxim, 1987: 159): opredelitev in zavedanje 

problema; izražanje domnev;  iskanje informacij in preverjanje 

domnev; rešitve, odgovori (ugotovitve); uporaba informacij in novih 

znanj. 

 

Maxim (1987) se opira na teoretska izhodišča Piageta in Brunnejra in 

govori o dveh vrstah raziskovanja glede na miselni nivo reševanja 

problemov in števila možnih odgovorov: 

− raziskovanje problemov zaprtega tipa (angl. Inquiry); 

− proces reševanja problemov odprtega tipa (angl. Problem – 

solving proces). 

 

Projekt na temo »Moje telo« sodi v raziskovanje, v katerem je v 

ospredju otrokova aktivnost. Ob tem se postavlja otroka v 

enakopravni položaj z vzgojiteljem in drugimi otroki v vrtcu. Otrok ob 

tem ni več zgolj opazovalec aktivnosti drugih, temveč je tudi sam 

aktiven in ustvarjalen pri svojem delu in učenju. Vedno pa sledi 

evalvacija ob koncu vsakega raziskovanja. Želela sem, da otroci čim 

bolj samostojno pridejo do novih ugotovitev. 

 

Metodični postopek raziskovalne naloge 

Opredelitev/zavedanje problema  

Po gibalni dejavnosti sem jih vprašala, ali mogoče opazijo kakršnekoli 

spremembe, ki se dogajajo v našem telesu, ko tečemo, skačemo 

oziroma se gibljemo hitro ali počasi. Nekaj časa so me začudeno 

gledali in se spogledovali, potem pa sem jih preprosto vprašala, ali 

slučajno mogoče kdo ve, »Kakšno je moje telo od znotraj?« Sprva je 

bilo vse tiho in opazila sem, kako vse bolj premišljujejo o tem, kar 

sem jih vprašala in seveda iščejo odgovore. Počasi so jih začeli nizati. 

Odgovori so bili zelo različni. Opazila sem, da se določeni otroci med 
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seboj dopolnjujejo ali celo nasprotujejo trditvam svojih prijateljev. 

Moje vprašanje je vzbudilo v otrocih radovednost, tako kot sem 

želela. Dogovorili smo se, da bomo kot čisto pravi raziskovalci 

raziskali, kaj se skriva v našem telesu. 

 

Izražanje in postavljanje domnev 

Otroci so nizali naslednje domneve: kosti imamo; imam srček in 

deklica nadaljuje: v Zvezdici zaspanki, a veš je imel kamen, ja kamen 

namesto srčka; hrana je noter; tudi meso (hrano) imamo noter; pa 

grlo; kri imamo, imamo še žile in kosti; kri – kri – kri in eden za mene 

od izredno presenetljivih odgovorov, ki se glasi: pr men je čist u redu 

od tm znotrej; a veš tm noter je hrana, meso, krompir. 

Interes je bil precejšen, zato sem jih usmerila k razmišljanju še z 

naslednjimi vprašanji: 

»S čim in kako dihamo?« Odgovori otrok: s srčkom; z nosom; z usti; 

z zrakom; v usta gre zrak; nadihaš se zraka in potem dihaš skozi usta 

in nos. 

»Kako utripa moj srček?« Odgovori otrok: takole (in zamahne z roke) 

je odgovorila večina otrok; tik - tak; tako, da tovče; srček poganja kri 

po želodčku. Na vprašanje: »Zakaj imamo srček?« so odgovorili, da 

lažje dihamo, da se ne zadavimo, da ne umremo in deček doda še »o 

tem sva se z očijem pogovarjala; če nimamo srčka lahko umremo«.  

»Kje je skrit srček?« so odgovorili pod kožo, v trebuhu, v bušiju ga 

imam. In na vprašanje »Kje je moj trebušček in kako deluje?« večina 

otrok pokaže z roko; pod vratom dol;  ne vem, kako deluje, ti povej; 

nisem še videla, kako deluje; da man hrana ne pade ven, ko jemo; 

hrana in slina gresta noter; tukaj, a ti to ne veš (in pokaže z roko na 

predel trebuha). 

 

Iskanje informacij in preverjanje domnev 

Da bi pridobili pravilne podatke in izvedeli, kaj smo pravilno 

domnevali in kaj narobe, sem otrokom zastavila vprašanje, koga bi 

lahko vprašali in kje bi lahko vse to izvedeli. Predlagali so starejše 

otroke, ti nam povej, mamico, lahko bi šli v knjižnico. V igralnici smo 

naredili svojo knjižnico in se v njej veliko zadrževali. Obiskali smo 

mestno pionirsko knjižnico. Da bi postala naša mala knjižnica še bolj 

pestra z različno literaturo, smo jo obogatili z novo literaturo iz 

obiskane knjižnice in s tem pripomogli k popestritvi naše knjižnice v 

igralnici. Naslednje dni so gledali, pregledovali knjige in lahko rečem, 

da se je večina otrok prvič srečala s poimenovanjem notranjih 

organov in prepoznavanjem, seznanjanjem le-teh (kot npr. srce, 

pljuča, možgani, črevesje, želodec, jetra). Izredno zanimivo jih je bilo 

poslušati, kako so komentirali slike in se med seboj pogovarjali. 

Vsaka knjiga je bila nekaj posebnega in vseskozi se je dogajalo, da so 

iskali mojo navzočnost in pozornost. Ob nadaljnjem prebiranju knjig, 

so otroci sliki možganov in črevesja pripisovali isti pomen oziroma jih 

istovetili zaradi vizualne podobe.  

 

Želeli so preverjati naše domneve že v tej fazi tako, da sem njihove 

želje v danem trenutku upoštevala. Vendar nismo pa še označili 
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pravilnih ugotovitev. Ugotovili so, da imamo znotraj v telesu res 

mnogo kosti, srce in kri. Medtem ko so iz knjig in drugih virov 

spoznali, da imamo še možgane, pljuča, mišice, požiralnik, želodec, 

jetra, hrbtenjačo … Vseskozi so se porajala nova vprašanja, ki so nam 

raziskovanje obogatila. Nekaj teh vprašanj se je glasilo: »Zakaj 

imamo srček? Kje je skrit srček? Kje raste dojenček? Kaj je v 

trebuščku? Zakaj imamo možgane?« Navdušeni so bili nad ogledom 

CD-a (človeško telo), ki ga je prinesel eden od otrok. Ker je bilo 

zanimanje za ogled veliko, so otroci po skupinah in individualno 

odhajali k računalniku in se seznanjali z uporabo računalnika. Pri 

zbiranju informacij smo se navsezadnje lotili tudi raznih revij, kot sta 

Ciciban in Cicido. V pisnih virih smo izvedeli, zakaj nam služijo organi 

v telesu in seveda kako se določeni organ imenuje. Najzanimivejše 

informacije so našli v slikovnih virih, ki so bili primerni njihovi starosti 

in so bili določeni organi poenostavljeni.  

 

Rešitve, odgovori (ugotovitev)  

Izdelali smo načrt o nadaljnjem poteku dela. Najprej smo pregledali 

naše domneve in domneve in nato domneve starejših otrok. 

Predlagala sem, naj sami povedo in ugotovijo, kaj smo domnevali 

pravilno in kaj ne. Ob tem smo pravilne označili s tem, da smo jih 

obkrožili. Nepravilne smo poskušali pojasniti, v kolikor je bilo 

mogoče, saj so bili otroci še nekoliko majhni za bolj podrobna 

pojasnjevanja. Ob branju domnev so me dopolnjevali z novimi 

ugotovitvami, ki smo jih pridobili z raziskovanjem. Ker na obstoječem 

plakati ni bilo dovolj prostora, smo napisali še en plakat, ki smo ga 

obesili na zunanjo stran vrat. Presenetili so me z nizanjem 

odgovorov, in sicer pravilnih. 

 

»Kakšno je moje telo od znotraj?« Odgovori otrok: velik imamo 

noter; imamo srce, pljuča, možgane, kosti, hrbtenico, mišice, pa še 

velik hrane; kri imamo notri, pa votel je; kri teče, ko se urežemo; srce 

poganja kri po telesu; imamo veliko kosti, da lahko hodimo; ja, pljuča 

so noter; mišice imamo, da kaj težkega dvignemo; možgane imamo 

zato, da mislimo; hrbtenica je na sred mene. 

 

»S čim in kako dihamo?« Odgovore na to vprašanje smo dobili preko 

pisnih virov in z različnimi dejavnostmi. Pri tem smo upoštevali še 

pridobljene informacije starejših otrok. Pri eni od dejavnosti smo 

opazovali dihanje v gibanju (teh, skoki, poskoki, hitra hoja) in v 

mirovanju (sproščanje ob glasbi, počitek …). Naštevali so svoje 

ugotovitve: s pljuči; diham s srčkom (domneva, ki smo jo kasneje 

ovrgli); vse imamo v pljučih; vdihnemo in izdihnemo zrak; skozi usta 

in nos; ko tečeš dihaš hitro; ko spiš dihaš počasi; ko jem juho, jem 

mal zrak tud.   

 

Potrdili smo tudi nekatere izmed svojih domnev. Ugotovitev otrok, 

da dihamo s pljuči, da gre zrak skozi usta in nos v pljuča, ko vdihneš 

in da ga potem izdihneš, moram reči, da me je izredno presenetila, 

saj sem šele takrat ugotovila, da otroci sodelujejo in povezujejo 
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pridobljene informacije. To smo preizkusili pri igri z balonom. Vsak 

otrok je dobil svoj balon in ga napolnil z zrakom, ki ga je vdihnil v 

svoja pljuča in ga nato izdihnil v balon. Med seboj so ugotavljali, kdo 

med njimi napihne večji balon. Izredno so se zabavali. Zanimiv je bil 

komentar dečka, ki se je glasil: »Poglej toliko zraka sem imel v pljučih 

– zdej je pa šel v balon.«    

Domnevo, da dihamo s srčkom, so skozi različne dejavnosti ovrgli, 

vendar moram priznati, da ne vsi. Nekatere izmed trditev, domnev 

otrok, da imamo srček zato, da ne umremo in da lažje dihamo, smo 

označili za pravilne. Preko vrsto dejavnosti smo ugotavljali utrip srca, 

poslušali bitje srca pri prijatelju in iskali utrip na svojem telesu (na 

zapestju, ob bezgavkah na vratu, v predelu srca). Na vprašanje, kje je 

skrito srce, so sami ugotovili, da je bila domneva nekaterih otrok, da 

je srce v trebuhu nepravilna in smo jo ovrgli. Domnevo deklice, da 

srček poganja kri po želodčku, smo smatrali za pravilno in le-ta nas je 

vodila na naslednje vprašanje in njegovo raziskovanje »Kje je moj 

trebušček in kako deluje (kaj se skriva v njem)?« 

Preko iskanja informacij smo ugotovili, da imamo v trebuhu črevesje. 

Seznanili so se s črevesjem in njegovo funkcijo delovanja. Ob tem, ko 

smo skupaj ugotavljali, kako pride hrana v naše telo in še kam potuje 

– so pripovedovali o tem, da jih včasih boli trebušček. Na vprašanje, 

zakaj imamo črevesje, so odgovorili, da zato, da lažje kakamo. Le-tu 

se je naše raziskovanje zaključilo, saj sem mnenja, do bodo z 

nadaljnjim razvojem pridobili potrebna znanja tudi o tej temi. 

 

Uporaba informacij in novih znanj 

Ko smo zbrali informacije in ugotovili, kakšno je moje telo od znotraj, 

sem predlagala, da izdelamo načrt, kako bomo zbrane informacije 

koristno uporabili. Otroci so izrazili številne predloge, kaj vse bi lahko 

naredili in kako bi svoje znanje posredovali ostalim otrokom kot tudi 

svojim staršem. Vsi otroci so pridobili veliko novega znanja, ki so ga 

uporabili pri posredovanju drugim otrokom. Predstavili smo izdelke, 

nastali so obrisi z notranjimi organi (izdelke so prinašali tudi od 

doma), risali so notranje organe in jih dodali k razstavi na hodniku. 

Novo znanje so uporabili dnevno ob različnih razgovorih (o hrani, pri 

gibanju, zdravju) in vseskozi so posredovali svoje znanje mimoidočim 

ne glede, kje smo bili. 

 

Primeri dejavnosti: opazuje, našteva in opisuje zunanje dele telesa 

ter jih primerja s sovrstniki in drugimi ljudmi; opazuje druge otroke 

pri gibanju; opazuje dihanje v gibanju in mirovanju; igra z balonom; 

opazuje utrip srca (na svojem telesu in pri prijatelju); opisuje, kako 

pride hrana v naše telo; gibalno ponazori potovanje hrane skozi 

prebavni trak; opazuje sebe in vrstnike pri obroku ter se pogovarja o 

tem, kaj počne od takrat, ko zagleda hrano, do takrat, ko jo poje; 

izdela obris otroka; poimenuje notranje organe. 

 

ZAKLJUČEK 

Z uporabljeno metodo raziskovanja je bil interes otrok večji in 

aktivnost je bila prisotna ves čas. Ob raziskovalnem delu so si otroci 
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razvijali kritično mišljenje, do izraza je prišla njihova ustvarjalnost, 

aktivnost, samostojnost in sposobnost komuniciranja. Otroci so del 

informacij dobili od starejših otrok, medtem ko so jih večji del 

poiskali v različni slikovni in pisni literaturi, kar je dokaz, da je različna 

literatura in slikovni material pomen vir informacij pri raziskovanju 

ali reševanju problema. Glede na to, da smo najprej raziskovali zaprt 

tip, v katerem so pridobili določeno znanje o svojem telesu, lahko 

rečem, da so kasneje bistveno lažje sodelovali v procesu reševanja 

problema odprtega tipa, ki se je izvajal kasneje. Bistvo je, da so dobili 

občutek uspešnosti, da sta se pogum in samozavest dvigovala in da 

smo vsi gradili na medsebojnih odnosih. Opaziti je bilo, da so se 

aktivno vključili tudi tisti bolj tihi in zadržani otroci. Veliko sem se 

naučila tudi sama. Otroci so me vodili skozi sam proces, mi kazali pot 

in kako izhajati iz njih samih. Izziv je bil v spremenjeni vlogi odraslega.  
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Povzetek: Seznanjanje otrok z lokalnimi znamenitosti je zelo 

pomembno, saj morajo dobro poznati kraj, v katerem živijo. 

Zagotoviti jim moramo različne načine pridobivanja informacij o 

značilnostih kraja tako preko literature kot tudi s pomočjo zgodb 

krajanov ter obiskov pomembnih in zanimivih krajev. V našem vrtcu 

spoznavanju lokalnih znamenitosti namenimo veliko dejavnosti, 

poleg tega pa smo vključeni v projekt »Turizem in vrtec«, ki nas še 

dodatno spodbuja k raziskovanju. V teoretičnem delu članka sem 

pisala o raziskovanju kot strategiji aktivnega učenja, v empiričnem 

delu sem predstavila dejavnosti vezane na projekt, v katerem smo 

raziskovali, kam teče reka Pivka in se dotaknili tudi drugih zanimivih 

vprašanj, ki so bila odskočna deska za nadaljnje raziskovanje.  

 

Ključne besede: aktivno učenje, raziskovanje, reka Pivka 

 

Abstract: It is important to familiarize children with local attractions, 

as they need to know the place they live in well. We must provide 

them with various ways of obtaining information about the 

characteristics of the place, both through literature and with the 

help of local stories and visits to important and interesting places. 

Our kindergarten devotes many activities to getting to know the 

local attractions. We also take part in a project "Tourism and 

Kindergarten", which further encourages us to explore. In the 

theoretical part of the article, I will write about exploration as an 

active learning strategy. In the empirical part, I will present project 

related activities in which we investigated where the Pivka river 

flows, and touched upon other interesting questions that were a 

springboard for further research.  

 

Keywords: active learning, exploration, the Pivka river 
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UVOD 

Aktivno učenje je v vrtcu zelo pomembno, saj aktivira otrokove 

miselne procese, jim omogoča raziskovanje in samostojnost pri 

zbiranju različnih podatkov. Prav je, da otrokom omogočamo čim več 

takšnega načina učenja, čeprav nas še vedno omejuje miselnost, da 

moramo vse skrbno načrtovati in izpeljati do potankosti. 

Vključevanje v razne projekte nas po eni strani omejuje z izbrano 

temo, po drugi strani pa nam lahko, če je otrokom tema zanimiva, 

ponudi priložnost, da se naša vloga spremeni v vlogo pomočnika, 

podpornika in povezovalca med otroki in informacijami, ki jih želijo 

pridobiti. Otrokom moramo omogočati raziskovanje, saj tako 

pridobijo njim pomembne informacije, ki si jih bodo zapomnili prej 

kot, če jim jih bomo podajali mi sami. Primer dobre prakse, ki bo 

predstavljen je bil v osnovi podrobno načrtovan, vendar so ga otroci 

v večini izpeljali po svoje. Določene načrtovane dejavnosti so bile le 

izhodišče za nova raziskovanja. Skozi celoten proces jim je bilo 

omogočen dostop do dokumentacije, informacij, materialov, ki so jih 

potrebovali za uresničitev svojih predlogov. Uporabljali so svoje 

izkušnje iz preteklosti in jih nadgrajevali. Veliko vlogo so imeli otroci 

»domačini«, ki so s svojimi znanji v raziskovanje pritegnili tako 

priseljene otroke kot tudi tujejezične otroke.  

 

Učenje 

M. Batistič Zorec (2002, str. 24) pravi, da je v predšolskem učenju 

prevladujoče spontano učenje; otroci se praktičnih dejavnosti in 

rutin učijo predvsem prek igre. Potekajo v različnih socialnih 

interakcijah tako z vrstniki kot tudi z odraslimi. Posnemanje, 

opazovanje, preizkušanje (manipuliranja s stvarmi in materiali) in 

reševanja problemov, reševanje medsebojnih konfliktov, 

komentiranje dejavnosti, spraševanje in poslušanja drugih, 

dogovarjanje so ključni pri učenju. Ne moremo govoriti torej le o 

povezavi učenja z otrokovim miselnim razvojem, ampak zajema vsa 

področja osebnosti.  

 

Učenje v predšolskem obdobju 

Učenje v vrtcu je povezano z načeli, metodami in oblikami vzgojnega 

dela, ki naj bi prispevale  k njegovemu razvoju, na drugi strani pa je 

povezno z vprašanjem o razvoju mišljenja in drugih področij 

osebnosti otroka (Batistič Zorec. 2002. str. 24). Marentič Požarnik 

(2003. str. 12) pravi, da aktivno učenje učenca celostno, čustveno in 

miselno aktivira. Zanj je osebno pomembno in prepleteno v resnične 

življenjske okoliščine. Meni tudi, da je v šolah še vedno prevladujoče 

pojmovanje učenja kot kopičenja nekih spoznanj, oblikovanih iz 

strani drugih. Spontano učenje prevladuje predvsem v prvih letih 

otrokovega življenja. Poteka preko igre in Zlasti v prvih letih 

otrokovega življenja, prevladuje spontano učenje.  

 

Socialne interakcije in vse izkušnje, ki jih je deležen v vrtcu, so za 

učenje najbolj pomembne. Kot poudarjajo sodobni kurikulumi, se 

otrok ne uči le preko načrtovanih dejavnosti, ki so podane preko 
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vzgojitelja. Batistič Zorec (2002) je mnenja, da je za učenje ravno 

toliko pomemben tudi prikriti kurikulum, torej igra in druge 

dejavnosti, ki so izbrane iz strani otroka ter vsakodnevne spontane 

dejavnosti in dnevna rutina.  

 

Participativno učenje v vrtcu 

Prenova predšolskega kurikuluma je vzpostavila prostor za 

uveljavljanje nekaterih vsebinko-problemskih sklopov, redko 

zastopanih v predhodnem vzgojnem programu in praksi. Uvedba 

kurikuluma je bila ravno zato za vrtce velik napredek. Poudarja 

namreč otrokove pravice, spodbuja mir in nenasilno reševanje 

sporov, kakovostne vrstniške odnose, medkulturno sodelovanje … 

Prenova je osredotočena na demokratizacijo predšolske vzgoje ter 

uveljavitev participativnega učenja v vrtcu (Turnšek, 2004, str. 1). 

Da bi zadostili učenje kot aktiven oz. participativen proces z vidika 

otroka, moramo zadostiti naslednjim merilom meni Bruner (nav. po 

Turnšek, 2004, str. 2):  

− zagotovljanje čim večje samostojnosti v procesu zbiranja 

informacij,  

− nadgradnja novih spoznanj na predhodnih znanjih, izkušnjah in 

pojmovanjih otrok, 

− omogočanje, da otroci nova spoznanja ne le skladiščijo, ampak 

tudi aplicirajo oz. jih uporabijo za reševanje različnih problemov. 

 

Pojavljajo se pomisleki, da uporaba pojma aktivno učenje ni 

ustrezna, saj naj bi bilo vsako učenje aktivno, vendar Turnšek (2004) 

pravi, da pomislek ni utemeljen, saj naj bi vsako otrokovo učenje 

aktiviralo določene miselne procese, ampak ni vsak vzgojiteljev 

pristop k učenju aktiven. Aktivno učenje je takrat, ko vzgojitelj 

zavestno uporablja določene pristope, ki zagotovijo čim višjo stopnjo 

sodelovanja v procesu pridobivanja določenih informacij in izkušenj, 

še zlasti v nastajanju novega znanja, novih pojmov in predstav (prav 

tam, str. 2).  

 

Aktivno učenje v Kurikulumu za vrtce 

Načelo aktivnega učenja je v Kurikulumu za vrtce (Kurikulum za vrtce, 

1999, str. 16–17) opredeljeno kot stalna skrb za zagotavljanje 

udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje 

predvsem iz otrokovih lastnih spodbud ter iz vzgojiteljevega 

načrtovanja in nenačrtnih usmeritev. Najbolj pomembno je 

spodbujanje ter navajanje na uporabo različnih strategij in 

pripomočkov pri iskanju odgovorov, razvijanje občutljivosti in zavesti 

v problemih, omogočanje ter spodbujanje otrok k verbalizaciji in 

drugim načinom izražanja ter omogočanje ter spodbujanje rabe 

jezika v različnih funkcijah. Predšolska vzgoja mora graditi na 

otrokovih zmožnostih, voditi ga mora k pridobivanju novih spoznanj, 

izkušenj in doživetij na način, da zagotovi smiselne probleme, ki 

vključujejo otrokovo aktivno učenje, doživljanje, omogočajo 

izražanje ter ga čustveno in socialno močno angažira. Temelj učenje 
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predšolskega otroka je na neposredni aktivnosti s predmeti in 

pridobivanjem konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi ter pridobivanju 

socialnih izkušenj, na notranji motivaciji in reševanju problemov 

(prav tam, str. 19). Nihče ne more namesto otrok doživeti izkušenj in 

konstruirati znanja (Hohmann, 2005, str. 15–16). Otroci svoje znanje 

konstruirajo skozi aktivno učenje, ki jim pomaga razumeti njihov 

svet. Moč aktivnega učenja prihaja iz osebne pobude. Želja po 

raziskovanju je pri otrocih prirojena, zato sprašujejo in iščejo 

odgovore na zastavljena vprašanja, rešujejo probleme in oblikujejo 

nove načine poskušanja (Hofmann, 2005, str. 5). Izkušnje so bistvene 

za razvoj miselnih procesov, v katerih predšolski otrok učinkuje na 

svet. Otrokova logika se namreč razvija ob interpretaciji informacij, 

pridobljenih s takšnimi izkušnjami. Za uspešno reševanje problemov, 

je najbolje, da otrokom ponudimo čim več priložnosti za ukvarjanje s 

problemi, ki jih zanimajo. Torej s problemi, ki izvirajo iz njihovih 

poskusov razumeti svet (Hofmann, 2005, str. 16–17). 

 

Metoda aktivnega učenja: Raziskovanje 

Raziskovanje je eden temeljnih principov učenja v vrtcu, saj merljivi 

rezultati še niso prevladujoča motivacija za učence. Kot pravi 

Turnškova (2004, str. 4), je to ena izmed temeljnih prednosti vrtcev. 

Velja jo v polni meri izkoristiti, saj bo tako kakovost življenja in učenja 

predšolskih otrok višja. Raziskovalni pristop aktivnega učenja temelji 

na dveh ciljih izobraževanja (Turnšek, 2014, str. 3): 

− ohranjanje radovednosti otrok in trajen interes za znanje ter 

− oblikovanje sposobnosti, potrebnih za samostojno reševanje 

problemov.  

 

Dolgoročni cilj učenja preko raziskovanja je procesno naravnan. S 

tem ohranimo željo in radovednost otrok po spoznavanju novega. O 

ohranjanju in ne razvijanju radovednosti se govori namenoma, saj 

izhajamo iz dejstva, da je želja po odkrivanju novega in iskanju smisla 

nekaj, kar je otrokom lastno. Z omogočanjem izkušnje raziskovanja, 

dobijo sporočilo, da je njihova radovednost zaželena, kar spodbuja 

notranjo motivacijo za vseživljenjsko učenje. Raziskovanje je v vrtcu 

zelo pomembno in treba ga je izkoristiti za višjo kakovost življenja in 

učenja predšolskih otrok. (prav tam, str. 4). V primerjavi s skrbno 

načrtovanimi aktivnostmi ima raziskovalni pristop naslednje 

prednosti (prav tam, str. 4–5): 

− Učenje, kako pridobiti informacije, jih zabeležiti, kako priti po 

sistematični poti od uganke do njene veljavne rešitve. 

Raziskovanje zagotovi znanje, spretnosti in stališča. 

− Otroci gradijo (konstruirajo) nove predstave in pojme, 

»določajo« nove pomene, kar izhaja iz obstoječih izkušenj, 

predznanja in pojmovanj. Izhajanje vzgojiteljice je iz perspektive 

otrok. Izhodišče za učenje so problemi, ki so smiselno povezani z 

življenjem otrok. 

− Motiviranost je ves čas na visoki ravni, kar pripomore k trajnosti 

znanj.  
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Vloga vzgojitelja v procesu aktivnega učenja 

Vzgojitelj ne podaja že izdelanih znanj, ampak ima naslednje naloge 

(Turnšek, 2004, str. 7): 

− omogočanje do vira informacij, 

− načrtovanje tehnike zbiranja informacij skupaj z otroki, 

− spodbujanje k dokumentiranju informacij, 

− pomoč pri urejanju informacij, 

− pomoč pri sintezi podatkov, 

− iskanje odgovorov na zastavljena vprašanja.  

Raziskovanje zahteva odločitev vzgojitelja, da bo skupaj z otroki 

raziskovala izbran predmet. Vzgojiteljeva vloga je mediacija med viri 

informacij in otrok in pomoč pri dokumentiranju in analizi podatkov. 

Za otroke in vzgojitelje je raziskovanje izziv (prav tam, str. 4). 

 

Primer dobre prakse – »Kam teče reka Pivka?« 

V našem vrtcu smo že več let vključeni v projekt »Turizem in vrtec«. 

Zelo pomembno je, da so otroci že v predšolskem obdobju, vključeni 

v lokalno skupnost, da poznajo svoj kraj in njegove znamenitosti. 

Predvsem pa je pomembno tudi, da kraj spoznajo, tako priseljenci iz 

drugih krajev Slovenije kot tudi priseljenci iz tujine. Prav slednji bodo 

lahko nova znanja in spoznanja prenesli na svoje družine in jih na ta 

način posredno vključili v lokalno skupnost. Turistične znamenitosti 

kraja vsako leto raziskujejo otroci, stari 4–5 let. Z različnimi temami 

nas vzgojitelje spodbudijo k razmišljanju in načrtovanju dejavnosti in 

raziskovanju še ne odkritega. Letošnja tema, ki so jo določili je bila 

»Vode in zdravilni turizem«, podtemi pa Napoleonov vodnjak in reka 

Pivka.  

 

Otroke sem brez predhodnega pogovora ali kakršnihkoli namigov 

odpeljala do Postojnske jame, natančneje do točke, kjer reka Pivka 

priteče iz jame. Seveda se je kot prvi pojavil komentar, da moramo 

poiskati zmaja. Poslušali smo kapljanje kapljic in šumenje reke, ko je 

eden izmed otrok vprašal, kako se ta voda imenuje. Odgovoril mu je 

drugi, ki je povedal, da je to reka Pivka. Ob opazovanju reke se je 

pojavilo vprašanje, kam reka Pivka teče. Otroci so razmišljali na glas 

in podajali svoje ugotovitve – teče v jamo, teče iz jame, teče k zmaju 

v jamo, ki vso spije ... Ugotovitve so se vrstile čez celoten dan. Med 

kosilom je eden izmed otrok rekel, da je najbolje, da vpraša babico, 

kam reka zares teče. Oglasili so se še ostali, da bodo vprašali doma.  

Naslednji dan so prišli v vrtec z odgovorom na vprašanje. Reka Pivka 

teče v Planinsko jamo in tam premeni ime v reko Unico. Raziskovanje 

se tukaj ni zaključilo, saj so se otroci spraševali, kako, da reka 

spremeni ime. Nekdo je vedel, da Unica teče v Ljubljanico, zato so 

pričeli spraševati, ali ima še kakšno ime in kako daleč teče. Odgovor 

na vprašanje, kako daleč teče, je vedel eden izmed dečkov, ki je 

predlagal, da lahko imena preberemo na zemljevidu.  

 

Našli smo ga v naravoslovnem kabinetu in ugotovili, da na njem ni 

prikazane celotne poti reke Pivke, zato so razmišljali, kje bi lahko 

izvedeli imena. Domislili so se interneta, kjer smo pot končno našli. 
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Prebrala sem imena in tudi države skozi katere teče. Takoj so se 

oglasili otroci, priseljeni iz teh držav in ponosno povedali, da reka 

Pivka z drugačnim imenom teče tudi skozi njihovo državo. Otroci so 

predlagali, da bi zemljevid tudi sami narisali in ga odnesli domov 

pokazati staršem.  

Slika 1: Zemljevid reke Pivke 

Vir: Lasten 

 

Sledilo je vprašanje, ali si lahko ogledamo, kje reka Pivka kot Unica 

priteče iz Planinske jame. Ker smo imeli načrtovan ogled 

Napoleonovega vodnjaka v bližnji vasi, smo se odpeljali tudi do 

Planinske jame. Otroci so se čudili vhodu v jamo, nekaj otrok je 

omenilo, da so tam že bili. Zanimalo jih je tudi, ali reka v jami teče 

ves čas po temi. Deklica je predlagala, da v vrtcu postavimo mize in 

naredimo jamo, oni pa bodo reka, ki teče skozi. In potem bodo videli, 

ali je notri ves čas tema. To smo tudi storili. Otroci so ugotovili, da je 

svetlo le na začetku in na koncu jame. V sklopu te teme so si otroci 

ogledali Notranjski muzej Postojna, kjer so pridobili še dodatne 

informacije o jamah in reki Pivki.  

Slika 2: Planinska jama 

Vir: Lasten 

 

V nadaljevanju sem otroke spodbudila k razmišljanju, kje vse 

najdemo vodo. Podajali so različne ugotovitve, ki sem jih zapisala na 

plakat. Večino teh ugotovitev smo potrdili s praktičnimi prikazi v 
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vrtcu, nekaj ugotovitev so potrdili doma, nekaj pa so jih potrdili na 

podlagi predhodnih izkušenj. Vodo so želeli okušati in ji dodajati 

različne sestavine. Dodajali so ji sladkor, sol, limono, med in se med 

seboj pogovarjali, komu je kateri okus všeč. Nekdo je omenil led, zato 

sem jih spodbujala k ugotavljanju, v kakšnih agregatnih stanjih je 

lahko voda. Želeli so tudi praktični prikaz, ki smo ga na podlagi 

njihovih predlogov tudi izvedli. 

 

Slika 3: Kje vse najdemo vodo? 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

Želeli so si ogledati tudi video posnetke o vodi na internetu. Tu se je 

pojavilo vprašanje, kako dobimo vodo v pipo. Ogledali smo si 

posnetek, kjer je bilo to nazorno prikazano in predstavljeno. 

Naslednje vprašanje je bilo, kaj se zgodi, če vode zmanjka. Otroci so 

podajali veliko različnih ugotovitev iz lastnih izkušenj npr.: 

− »Bomo umazani.« 

− »Rožice bodo umrle.« 

− »Bomo žejni.« 

− »Bomo kar umrli brez vode.« 

− »Bo zmanjkalo vode na svetu.« 

− »Ne bomo gasili požar.« 

− »Vzamemo vodo iz flaše.« 

− »Poiščemo reko in tam dobimo vodo.« 

− »Postavimo posodo na dež.« 

− »Iščemo vodo vsepovsod in jo najdemo.« 

− »Gremo k noni po vodo, ker ima vodnjak.« 

 

Ena izmed deklic je vprašala, kaj je to vodnjak. Na spletu smo poiskali 

fotografije. Otroci so komentirali, da so že videli vodnjake. Nekaj jih 

je omenilo, da jih imajo doma. Enega izmed dečkov je zanimalo, kako 

voda pride v vodnjak in drugi deček mu je razložil. Ogledali smo si 

tudi Napoleonov vodnjak v bližnji vasi ter prisluhnili razlagi ter 

različnim legendam, ki nam jih je pripovedoval vaščan. V sklopu teme 

sem otrokom na steno obesila prikaz potovanja kapljice. Spontano 

so se pričeli pogovarjati, kako kapljica potuje in kje vse se ustavi. 
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Večina trditev je bila pravilna, nekaj pa smo jih skupaj preverili preko 

različne literature in iz interneta. Prisluhnili smo pravljici strokovne 

delavke našega vrtca z naslovom »Dežka potuje«. Otroci so se v 

pravljico vživeli in se o njej še dolgo pogovarjali.  

Slika 4: Napoleonov vodnjak 

Vir: Lasten 

 

Projekt smo zaključili z razstavo, kjer so bili razstavljeni izdelki otrok, 

njihove izjave, anekdotski zapisi. Otroci so ob obisku razstave 

podoživljali in se spominjali trenutkov, ki so jih doživeli. Ker je bila 

razstava javna, so jo obiskali tudi skupaj s starši. Veliko staršev je 

komentiralo, kako veliko so se otroci naučili. Aktivno učenje se je 

obrestovalo, saj so ob ogledu fotografij in posnetkov, ki smo si jih 

ogledali po zaključenem projektu, komentirali, kaj vse so se naučili, 

novega spoznali, kaj vse so raziskali.  

 

 

ZAKLJUČEK 

V članku je predstavljen teoretični del aktivnega učenja otrok, ki sem 

ga povezovala s primerom dobre prakse z naslovom »Kam teče reka 

Pivka?« Otroci so bili ves čas projekta motivirani in aktivni. Sodelovali 

so s svojimi zamislimi, ugotovitvami, ki so jih nadgrajevali s pomočjo 

literature, dokumentiranja. Samostojno so reševali probleme in iskali 

odgovore na vprašanja. Skozi projekt smo se povezali kot skupina. 

Najbolj je to prišlo do izraza pri tujejezičnih otrocih. Pričeli so se 

govorno izražati, saj so jih k temu spontano spodbujali ostali otroci, 

ki so jih učili novih besed. Menim, da je bil projekt izpeljan bolje, kot 

sem si ga sama zamislila, saj so otroci odpirali nove teme znotraj 

zastavljenega, raziskovali so v različne smeri in se učili eden od 

drugega. Tudi sama sem se naučila veliko, predvsem kako drugače 

pristopiti k podajanju informacij, pustiti otrokom prosto pot pri 

raziskovanju in jim slediti, biti v oporo.  
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Povzetek: Narava je idealno spodbudno okolje za raziskovanje in 

razvoj vseh področij kurikula: gibanje, jezik, matematika, narava, 

umetnost in družba. Naš vrtec stoji v bližini parka, tako da je bivanje 

v parku del našega vsakdana. Igra ima velik vpliv v otrokovem 

razvoju. Zadnja leta je otrokove igre vse manj, saj otroci že od prvega 

leta naprej svoj prosti čas preživljajo v zaprtih prostorih, ob raznih 

avdio-video pripomočkih, kot so televizija, tablice, računalniki in 

mobilni telefoni. Otroci kažejo interes in zanimanje za igro v parku 

ter možnosti za aktivno doseganje kurikularnih ciljev. Otrok skozi igro 

spoznava sam sebe, svet okrog njega ter doživlja različna prijetna 

čustva. Pomembno je, da vzgojitelji v vrtcu otrokom skozi igro 

približajo okolje, v katerem živijo. Primer dejavnosti »Land art« je 

zasnovan tako, da preko igre na prostem otrok pridobiva nova znanja 

z lastno aktivnostjo, razmišljanjem in ustvarjanjem. 

 

Ključne besede: igra, narava, Land art, predšolski otrok, domišljija 

Abstract: Nature is the ideal stimulating environment for the 

exploration and development of all areas of the curriculum: 

movement, language, mathematics, nature, art and society. Our 

kindergarten is located near the park, so being in the park is part of 

our everyday life. Play has a great impact on a child's development. 

In recent years, children's play has become less and less, since from 

the first year onwards children spend their free time indoors, next to 

various audio-video devices, such as television, tablets, computers 

and mobile phones. Children show interest and interest in playing in 

the park and opportunities to actively achieve curricular goals. 

Through play, the child learns about himself, the world around him 

and experiences various pleasant emotions. It is important that 

kindergarten teachers bring children closer to the environment in 

which they live through play. The example of the "Land art" activity 

is designed in such a way that the child acquires new knowledge 

through his own activity, thinking and creation through outdoor play. 

 

Keywords: game, nature, Land art, preschool child, imagination 
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UVOD  

Naravno okolje spoznava neposredno z opazovanjem, s 

primerjanjem in z doživljanjem. Velikokrat se zgodi, da se otroci ob 

spoznavanju novih znanj v igralnici dolgočasijo. Pridobivanje znanja 

z obiskom parka na otrocih pusti drugačen pečat. Znanje s tem bolj 

osmislimo in mu podaljšamo rok trajanja. Park otrokovo vlogo 

spremeni v aktivno, otroku pisano na kožo. Poti, kako pridobiti 

različno znanje v naravi, je veliko. Veliko je odvisno od kreativnosti 

vzgojitelja. Sama sem vzgojiteljica. Pedagoško delo v vrtcu ni nikoli 

monotono in suhoparno, za kar poskrbimo tako vzgojitelji kot otroci. 

Ena izmed poti, kako priti do novih izkušenj in nekega novega znanja, 

je igra (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

Vse pogosteje vzgojitelji zaznavamo pri predšolskih otrocih 

pomanjkanje samozavesti, občutek utesnjenosti, stres, nemir, 

nepozornost, tekmovalnost. In ravno to me je vodilo k naravi, ki 

predstavlja spodbudno vzgojno-učno okolje za trajnostni razvoj, ki 

oblikuje življenje otrok. Predšolski otroci v njem doživljajo trenutke, 

ki jih navdihujejo, preoblikujejo in s tem razvijajo ljubezen do narave. 

Skozi različne dejavnosti v naravi otrok postaja samostojen, 

prevzema odgovornost in razvija osebnost. Narava je posebno 

področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za 

dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter 

ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad.  

 

Začetki Land arta 

Land art, različno znan kot Zemeljska umetnost, okoljska umetnost, 

in Zemeljska dela je umetniško gibanje, ki so se pojavile v šestdesetih 

in sedemdesetih letih, večinoma povezana z Veliko Britanijo in ZDA 

vključuje pa tudi primere iz številnih držav. Kot trend je Land art 

razširil meje umetnosti z uporabljenimi materiali in umestitvijo del. 

Uporabljeni materiali so bili pogosto zemeljski, vključno z zemljo, 

kamenjem, rastlinjem in vodo, ki so jo našli na kraju samem. V ta 

nagnjenja so bila vključena duhovna hrepenenja glede planeta 

Zemlja kot dom človeštva. Isamu Noguchi je leta 1941  ustvaril 

Oblikovano igrišče v New Yorku kot pomemben zgodnji del Land arta, 

čeprav umetnik sam svojega dela nikoli ni imenoval Land art, temveč 

preprosto »kiparstvo«. Njegov vpliv na sodobno Land art je razvidno 

iz mnogih današnjih del (Efthymia, Vasiliki and Konstadinos, 2012). 

 

Land art (ali zemeljska umetnost ali okoljska umetnost) se nanaša na 

umetniško gibanje, v katerem sta krajina in umetnost povezani, 

umetniško delo pa ni samo umeščeno v naravo, temveč črpa iz 

narave. Land art se lahko nanaša na več interpretacij, ki jih lahko 

naredi vsak in so lahko kombinirani materiali, ki jih najdemo v naravi, 

kot so listi, jelkovi storži, vejice, kamenčki, kamenje, pesek in školjke. 

Okoljska umetniška dela so posebni projekti, kjer sodelujejo 

umetniki, znanstveniki, učitelji in učenci. Rezultati so okoljske 

umetnine, ustvarjene v duhu »ekologije in trajnostnega razvoja«. 

Najpomembnejše pri okoljski umetnosti je, da imajo ta dejanja 



39 
 

hkrati, na istem mestu umetniški in ekološki pomen. Okoljska 

umetnost torej sodi tako v likovno kot okoljsko vzgojo (Efthymia, 

Vasiliki and Konstadinos, 2012). 

 

Navodila za vodenje dejavnosti Land art 

Gozd nam ponudi ogromna znanja in spoznanj za življenje. Poleg 

naravoslovnih znanj, spoznavanja drevesnih vrst, rastlin, gozdnih tal, 

podnebnih sprememb, otroci gozd potrebujejo kot igrišče in kot 

učilnico na prostem. Vsak list, vejica ali kamenček, ki ga najdemo v 

gozdu, ni pomemben samo za gozd, ampak tudi za zdrav 

intelektualni, čustveni in socialni razvoj otroka (Gyӧrek, 2012). V 

procesu raziskovanja z lastno aktivnostjo otroci pridobivajo novo 

znanje, odkrivajo poti do cilja in se pri tem učijo premagovati ovire. 

Otrok je pri raziskovanju aktiven. Land art je metoda, s katero 

spodbudimo otroke k raziskovanju okolja z izbiro in uporabo, učitelj 

pa samo opazuje in presoja, kdaj naj pomaga in kdaj naj se umakne 

(Jeraj, 2017). 

 

Land art je smer sodobne umetnosti, ki jo lahko imenujemo 

zemeljska umetnost (angleško Land art). Umetniki za ustvarjanje 

uporabljajo materiale iz narave, likovni izdelki pa tudi nastajajo in 

ostajajo v naravi. Velikosti takšnih stvaritev se lahko merijo tudi v 

metrih, kilometrih, Land art stvaritve pa so lahko tudi v majhnih 

velikostih. 

 

Kako je moč narediti kaj takega? Precej enostavno: izbrati je treba 

prostor v naravi, ki ga lahko zapomnimo, dopolnimo ali 

preoblikujemo z izbranimi naravnimi materiali: kamni, lesom, vodo, 

travo, skratka vsem, kar je moč najti v naravi. Po končanem 

umetniškem  ustvarjanju umetnina v naravi tudi ostane. A ne za 

zmeraj, narava s svojimi pojavi vpliva na umetniško stvaritev, jo 

spreminja, preoblikuje ali tudi izbriše. V osnovnem izhodišču pa 

zemeljska umetnost ne pomeni spreminjanja narave, nasprotno, 

spodbuja zavest o skrbi za okolje. Če pa ne moremo ven ali pa prav 

daleč iz vrtca, pa Land art naredimo iz igrač, copat, nogavic … 

 

Z Land art metodo: 

− krepimo otroško domišljijo, ustvarjalnost, radovednost do 

raziskovanja in spoznavanja novega,  

− metoda poteka v naravi, otroci so na svežem zraku in v gibanju, 

− omogoča učenje o naravi, ki nas obdaja: različna drevesa, 

plodovi, rastline, kamnine, ciklus letnih časov,  

− predstavlja aktivnost, ki je kombinacija ustvarjalnosti in učenja 

hkrati in 

− predstavlja igrivo, zabavno raziskovanje narave (Gozdna, 

pedagogika, b. l.). 

 

Metoda Land art spodbuja naša čustva in nam pomaga k spoznavanju 

raznolikosti in lepot naravnega sveta. Otroci izražajo svoj osebni 

odnos do svojega ustvarjanja, prav tako tudi na ustvarjanje drugih v 
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skupini. Land art zahteva popolnoma drugačen pristop, kot npr. 

klasično risanje ali slikanje, prav zaradi tega so otroci za ustvarjanje 

v naravi zelo motivirani (Gozdna, pedagogika, b. l.). 

 

Primer uporabe Land arta v vrtcu  

Cilj naše dejavnosti je bil, da otrok doživi naravo v vsej lepoti, ki jo 

ponuja, se preko te izkušnje in čudenja naravi nauči naravo 

opazovati, v njej iskati detajle ter se začne spraševati, kako in ali je ta 

povezana z umetnostjo  

. 

Najprej smo otrokom razložili kratka navodila in se lotili dejavnosti 

po korakih.   

 

Izkušnja narave 

V vrtec smo povabili gospo Majo, ki je biologinja in se skupaj odpravili 

na raziskovanje parka v Ormožu. Ogledali smo si rastline, drevesa v 

našem okolju prepoznavali smo drevesa, tipali lubje, listje, zemljo ter 

vonjali … Otroci so uživali in raziskovali aktivnosti.  

 

 
Slika 1: Raziskovanja parka v Ormožu 

Vir: Lasten 

 

Narava skozi objektiv 

Otroci so si ogledali fotografije iz parka in spoznavali, iskali ter 

raziskovali zanimive detajle preko fotografij. Nato so si poiskali njim 

najljubše detajle in jih poskušali ponotranjiti v tolikšni meri, da so bili 

zmožni poustvarjanja brez neposrednega opazovanja.  
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Poustvarjanje narave 

Ta izkušnja jih je spodbudila, da so v vrtec začeli prinašati kamne, 

različne predmete z narave, ki so na njih pustili poseben vtis. Kamne 

so porisali, polepili po svojih željah in jih postavili na izbrana mesta v 

naravi, v zahvalo za vse lepote, ki nam jih nudi. Tam so zaradi 

vremenskih razmer bili izpostavljeni nenehnim spremembam, katere 

so otroci ves čas spremljali in o njih razmišljali. 

 

 
Slika 2: Poustvarjanje v igralnici 

Vir: Lasten 

 

Land art ustvarjanje v parku 

Izberemo prostor v naravi, kjer je možnost nabiranja različnih 

naravnih materialov, miren prostor, odmaknjen od ljudi. Izogibamo 

se območjem, kjer bi lahko poteptali rastline in naredili veliko škode. 

Za primeren kraj smo izbrali park.  

 

Omejimo območje gibanja. Otroke spodbujamo, da uporabljajo pri 

iskanju naravnih materialov vsa čutila: opazujejo, tipajo, vonjajo, se 

sprehajajo, se udobno namestijo. Priporočamo jim, kaj naj nabirajo 

oz. zbirajo: različne liste, mah, cvetlice, razna semena, jagode, lubje, 

vejice, blato, pesek, kamenje in razmišljajo o barvi, teksturi, obliki in 

teži. Opozorimo, da naj bo zbiranje materialov previdno, poudarek 

na varnosti, naj ne uničujejo namerno rastlin (npr. ne pulimo rastlin 

s koreninami). Materiale, ki jih naberejo, lahko zvežejo s travo ali 

vejicami, jih naslanjajo na kak predmet, jih sestavljajo. 

Najpreprostejše ideje pogosto pripeljejo do najboljšega rezultata. 

 

Zelo pomembna je izbira prostora, kam postavimo našo umetnino, 

tako da umetnina postane del pokrajine in se prekrasno vklopi v del 

narave (npr. ko sonce posveti v umetnino; prekrasen efekt). Proces 

raziskovanja je zelo pomemben, tako kot končni izdelek. Nekateri 

otroci se počutijo, da niso sposobni umetniškega ustvarjanja in niso 

takoj navdušeni za aktivnost. Zato je najbolje, da delamo v skupinah 

2–3 otrok. Otroci med seboj sodelujejo, navdušujejo drug drugega. 

Ko končamo, si skupaj pogledamo, kaj smo ustvarili. Ogledujemo si 

umetnine posameznih skupin. Vsakemu omogočimo, da pripoveduje 

o svoji umetnini, njegovi inspiraciji, idejah in o tem, kako so jo 

ustvarjali. Aktivnost zaključimo s pogovorom o odnosu do aktivnosti.  
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Slika 3: Ustvarjanje kreacije v parku 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Metoda Land art je metoda, ki sem jo prvič izvedla v moji skupini. 

Ugotovila sem, da lahko cilje iz vseh področij kurikula uresničim v 

naravi, saj so otroci ustvarili kreacijo Land art, ob njem so si izmislili 

zgodbo, preštevali naravni material, s katerim smo sestavili Land art 

kreacijo. Cilje, ki smo si jih zastavili, smo dosegli. Naša spoznavanje z 

Land artom je preseglo vsa pričakovanja. Otroci so ponotranjili vtise 

iz narave in le-te uspešno poustvarjali v igralnici.   
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Povzetek: V vrtcu Slovenske Konjice smo letos iz lanskega šolskega 

leta nadaljevali z gozdno pedagogiko kot prednostno nalogo in ji 

dodali še t. i. formativno spremljanje otrokovega razvoja v vrtcu. 

Skozi strokovne aktive smo strokovne delavke predstavljale primere 

dobrih praks na prej omenjenih posameznih področjih, jaz pa sem 

skušala obe prednostni nalogi združiti še s projektom »Turizem in 

vrtec« ter vse skupaj preizkusiti v praksi. V prispevku predstavljam 

izvedbo naravoslovnih dejavnosti v naravi, preko katerih so otroci 

raziskovali vodo. Skozi celoten proces in potek dejavnosti, ki so se 

izvajale v gozdu ob vodi, sva strokovni delavki oddelka uporabili 

elemente formativnega spremljanja otrok, s pomočjo katerega sva 

spremljali otroke in njihov napredek. Dejavnosti sva izvajali s skupino 

otrok, starih od 3 do 4 leta, skozi vse šolsko leto. 

 

Ključne besede: gozdna pedagogika, formativno spremljanje, 

učenje, predšolsko obdobje 

 

Abstract: In the Slovenske Konjice kindergarten this year we 

continued Forest Pedagogy as a priority task from last school year 

and added the so-called formative monitoring of the child's 

development in kindergarten. Through professional activities, the 

professional workers presented examples of good practices in the 

previously mentioned individual areas, and I tried to combine the 

two priority tasks with the "Tourism and Kindergarten" project and 

test everything together in practice. In this task I present the 

implementation of natural science activities in nature, through 

which children explored water. Throughout the entire process and 

the course of activities that were carried out in the forest by the 

water, the professional workers of the department used elements of 

formative monitoring of children, with the help of which we 

monitored the children and their progress. We carried out activities 

with a group of children aged 3 to 4 throughout the school year. 

 

Keywords: forest pedagogy, formative monitoring, learning, 

preschool period 
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UVOD 

Spremljanje otrokovega vedenja, ravnanja in učenja je sestavni del 

predšolskega kurikuluma. Ker vzgojno-izobraževalno delo v 

sodobnem času ne zahteva od vzgojitelja le uporabe že ustaljenih 

metod oziroma oblik, ampak je pomembno predvsem, da je vzgojitelj 

v koraku s časom, smo se v Vrtcu Slovenske Konjice odločili in poleg 

prednostne naloge iz prejšnjega šolskega leta – »Gozdne 

pedagogike«, dodati še »Formativno spremljanje otrok v vrtcu«. 

Ljudje se vse več poslužujejo bivanja v naravi. Tudi v vrtcih je vse več 

zanimanja za vzgojno izobraževalni proces v naravi – gozdu. Gozdna 

pedagogika nam ponuja prostor, kjer lahko raziskujemo, se učimo, 

omogoča nam pobeg v domišljijo, krepitev samozaupanja in 

samozavesti. 

 

Učenje v predšolskem obdobju 

V predšolskem obdobju prevladuje spontano učenje, otroci pa se 

učijo predvsem preko igre, dnevne rutine in praktičnih dejavnosti v 

socialnih interakcijah z vrstniki in odraslimi. Učijo se s pomočjo 

opazovanja, posnemanja, preizkušanja, reševanja problemov, 

komentiranja, spraševanja in poslušanja, dogovarjanja in reševanja 

medsebojnih konfliktov (Batistič in Zorec, 2002, str. 24). Vključevanje 

vzgojno izobraževalni potreb (aktivno učenje, participacija otrok, 

vključitev otrok v pripravo, načrtovanje, izvedbo in evalvacijo) pri 

izvedbi  kurikuluma so za otroke velika motivacija pri medsebojnem 

sodelovanju, prav tako pa vplivajo tudi na samozavest otrok. So v 

tesni povezavi s formativnim načinom spremljanja pri otrokovem 

razvoju in napredku, saj otrokom veliko pomeni, da se upošteva 

njihovo mnenje in so tako aktivno vključeni v proces dela v skupini. 

Spremljanje otrokovega razvoja v vrtcu je sestavni del predšolskega 

kurikuluma. Vzgojitelj mora za kakovostno načrtovanje vzgojnega 

dela otroke v skupini dobro poznati, kar pa mu omogoča načrtno in 

sistematično opazovanje otrok in spremljanje njihovega razvoja 

(Batistič Zorec, 2002, str. 22). Na otrokov razvoj in napredek pri 

učenju vplivajo elementi formativnega spremljanja. Strategije, ki jih 

lahko uvajamo, se med seboj prepletajo in zajemajo aktivno 

vključenost otroka v sam proces. 

 

 »Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, 

razumevanju, stališčih, spretnostih in zmožnostih, ki je trajna, ki je 

ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih 

vzorcev« (Marentič Požarnik, 2003, str. 10). Z učenjem ne bi smeli 

biti prehitri, niti zamujati pravega trenutka, ko je otrok zrel za 

določeno vrsto učenja. Prehitevanje nima pravega učinka, zamujanje 

pa je lahko usodno, saj tako zamudimo kritično obdobje (Požarnik, 

2000, str. 26). Skozi aktivno učenje otroci konstruirajo znanje, ki jim 

pomaga razumeti njihov svet. Moč aktivnega učenja prihaja iz 

osebne pobude. Otroci so aktivni zaradi prirojene želje po 

raziskovanju; zastavljajo vprašanja o ljudeh, materialih, dogodkih in 

zamislih, ki zbudijo njihovo radovednost, rešujejo probleme, ki so jim 

na poti do njihovih ciljev, in oblikujejo nove strategije poskušanja. Ko 
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otroci uresničujejo svoje namene, se vključujejo v ključne izkušnje – 

ustvarjalne trajne interakcije z ljudmi, materiali in zamislimi, ki 

podpirajo njihovo umsko, čustveno, socialno in telesno rast 

(Hohmann in Weikart, 2005, str. 5). 

 

Učinki gozdne pedagogike 

Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja. 

Poleg spoznavanja gozda in narave kot ekosistema obsega tudi 

vzgojo ter celostni razvoj tako otrok kot tudi odraslih. Omogoča 

varno in sproščeno raziskovanje narave, svojih občutkov in doživetij 

v najbogatejšem učnem okolju, ki je gozd (Gozdna pedagogika, b. l.). 

Ko govorimo o gozdni pedagogiki, govorimo o odprtem učnem 

okolju, ki je ena izmed najtežjih metod poučevanja. Namreč tisti, ki 

se uči, določa vsebino in aktivnosti. Ideja tovrstnega poučevanja oz. 

učenja izhaja iz konstruktivizma, za katerega je značilno, da si otrok 

sam »zgradi« znanje, na način, da sam išče odgovore na lastna 

vprašanja. Otroci so na ta način aktivno vključeni, saj jim znanje ni 

ponujeno na pladnju, temveč jim je podan le problem ali izziv, na 

katerega v trenutnem času in prostoru iščejo možne rešitve. Problem 

ali izziv naj predstavlja tisto, kar otroka v danem trenutku navdihne 

oz. kar v tistem trenutku potrebuje. Pri tem je bistveno raziskovanje, 

ki je posledica otrokom prirojene radovednosti. Plod tovrstnega 

raziskovanja narave pa je krepitev ustvarjalnosti.  

  

Gozd je učilnica, ki otrokom omogoča učenje, preizkušanje, 

spoznavanje sebe in drugih in spodbuja k ustvarjalnosti ter izražanju. 

Gozdna pedagogika temelji na izkustvenem učenju s ciljem, da otrok 

oblikuje trajne vrednote in pridobi trajno znanje (Nagode, 2017, str. 

1). Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem 

odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju 

samega sebe in življenja. Z gozdno pedagogiko otrokom omogočamo 

varno in sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih 

občutkov in potreb ter pravilno odzivanje nanje in to v 

najbogatejšem učnem okolju – gozdovih Slovenije (Gozdna 

pedagogika, b. l.). 

 

Učinki gozdne pedagogike:   

− Razširijo svoj besedni zaklad. 

− So bolj motivirani za sodelovanje. 

− Postanejo bolj pogumni in samozavestnejši pri učenju in 

prilagajanju. 

− Izražajo več pozitivnih in manj negativnih čustev. 

− Postanejo boljši opazovalci in raziskovalci (Gozdna pedagogika, 

b. l.). 

Običajno se izboljša/-jo tudi: 

− koncentracija, 

− spomin, 

− koordinacija celega telesa, 

− ročne spretnosti, 
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− občutek za orientacijo, 

− zaupanje vase in v lastne sposobnosti (Gozdna pedagogika, b. l.). 

 

Elementi formativnega spremljanja 

V vrtcu najpogosteje uporabljamo slučajno opazovanje, ki je 

povezano z naključnim dogodkom. Namerno opazovanje pa je 

povezano z našo posebno pozornostjo. V naprej načrtujemo  kaj, 

koga, kje, kdaj zakaj in kako bomo opazovali. Opazujemo lahko brez 

poseganja v situacijo ali pa v namensko organizirani situaciji (Berden, 

2020, str. 19). Formativno spremljanje pri otrocih je zagotavljanje 

ustrezne podpore za otrokov razvoj in učenje. Spodbuja razvoj učnih 

veščin in meta kognitivnih strategij. Vzgojitelji sistematično 

podpirajo otroke pri učinkovitem učenju, kar prispeva k večji 

kakovosti učenja in poučevanja ter k boljšim učnim dosežkom 

(Kranjc, 2018). Namen formativnega spremljanja v vrtcu je, da 

vzgojitelju pomaga omogočiti, spodbujati in podpirati aktualni razvoj 

otroka v čim večji meri (Cotič Pajntar in Zore, 2017). Pri formativnem 

spremljanju gre za usmerjenost k večji aktivnosti in učinkovitem 

učenju otrok, strokovni delavci pa ozaveščajo pomen povratne 

informacije o procesu učenja in vloge otrok v tem procesu (v Holcer, 

Brunauer, Bizjak idr., 2016). 

 

Pri spremljanju predšolskih otrok moramo biti še posebej pozorni na 

njihov način učenja. Učijo se s poskušanjem oz. eksperimentiranjem, 

z rokovanjem, v konkretnih okoliščinah, izkušenjsko interaktivno, z 

rokovanjem s predmeti in sredstvi. Pri formativnem spremljanju se 

soočamo z dvema izzivoma. Prvi je hiter in neenakomeren razvoj 

otroka, različno intenziven na posameznih razvojnih področjih pod 

velikim vplivom okolja. Najbolj izrazit je na telesnem, kognitivnem, 

socialnem in čustvenem področju, vendar ne z enako hitrostjo. Drugi 

izziv je zagotavljanje časa za ustrezno spremljanje, ureditev in 

interpretacijo pridobljenih informacij o otrokovem razvoju in učenju. 

Pri tem moramo upoštevati, da je otrokova pozornost običajno 

kratka, zato lahko predšolskega otroka dnevno spremljamo le v 

kratkih časovnih segmentih. Opazovanje in spremljanje otrokovega 

razvoja je temelj razvojno procesnega pristopa v vrtcu (Holcar, 

Brunauer, Bizjak idr., 2016). Torej je zelo pomembno, da vzgojitelj 

pozna razvoj, spretnosti in sposobnosti vsakega otroka v skupini, saj 

le na podlagi tega lažje načrtuje in izvaja ter krepi otrokova šibka in 

močna področja. Formativno spremljanje temelji na petih ključnih 

elementih, ki jih lahko izvajamo posamično, več ali pa uporabimo vse 

elemente hkrati (v Holcer, Brunauer, Bizjak idr., 2016): 

1. ELEMENT: Aktivna vključenost otrokom omogoča, da se sami 

aktivno vključujejo v načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela, 

spremljanje njihovih dosežkov ter jih spodbuja, da dajejo pobude 

za uresničevanje njihovih interesov.  

2. ELEMENT: Dokazi so tisti element formativnega spremljanja, kjer  

vzgojitelj na različne načine (s slikanjem, snemanjem, z zapisom 

otrokovih izjav) spremlja, zbira in dokumentira dokaze o procesu 

napredka ter o razvoju in učenju otrok.  
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3. ELEMENT: Povratna informacija mora biti sprotna in kakovostna 

ter usmerjena na dejavnost otrok. Biti mora tudi razumljiva in 

pravočasna, otroka pa mora spodbuditi k nadaljnjemu 

razmišljanju.  

4. ELEMENT: Učenje otrok od otrok ali medvrstično učenje temelji 

na načinu, kako otroci dojemajo dogodke z drugimi otroki v 

skupini (posnemajo en drugega) in spoznavajo pomen 

medsebojnega sodelovanja in učenja (se učijo drug od drugega). 

5. ELEMENT: Vrednotenje in samovrednotenje lastnega učenja in 

napredka temelji na razmišljanju otrok o na novo pridobljenem 

znanju in o tem, kako bi lahko to znanje uporabili pri nadaljnjem 

delu. S tem si otroci razvijajo občutek o svojem napredku.  

 

Gozdna pedagogika v prepletu s formativnim spremljanjem 

otrokovega razvoja 

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 57–63) je na področju narave 

navedenih mnogo raznolikih dejavnosti, ciljev ter predvidenih vlog 

vzgojitelja. Med pomembne kvalitete in lastnosti vzgojitelja se 

štejejo tako omogočanje zadostnih priložnosti in časa, da otrok z 

lastnimi preizkušanji začuti lastnost narave z vsemi čutili, kot tudi 

nudenje možnosti in spodbude, da otrok sprašuje in se uči iskati 

odgovor s pomočjo opazovanja, raziskovanja, eksperimentiranja, 

opisovanja in razlaganja. 

 

Kurikulum za vrtce je pojmovan kot vodilo pri pedagoškem delu, vse 

prevečkrat pa se vzgojitelji držimo začrtanih ciljev in dejavnosti, in 

tako ne dopuščamo, da bi na podlagi svojih interesov, vodili 

dejavnosti in sami prihajali do pomembnih odkritij. Bolj kot 

kurikulum, ki evidentira vodene in v naprej sestavljene dejavnosti, 

otroci potrebujejo odprt in bogat prostor ter vzgojitelje, ki se 

nevsiljivo vključujejo v njihov pogled z namenom pomagati, da si 

otroci osmislijo širni svet, ki jih obdaja. Otrokom je potrebno podariti 

stimulativno okolje, ki pripomore k razvijanju novih, lastnih zamisli 

ali implementiranju le-teh v obstoječe znanje, pri čemer otrokom 

pomagamo, da postanejo samozavestnejši in neodvisni individualisti, 

ki globalno razumejo in skrbijo za svet okoli sebe (Györek, 2014). V 

gozdni pedagogiki – v odprtem učnem okolju se stroga ločitev na 

vzgojitelja in otroka izgubi, saj so tako otroci, kot tudi vzgojitelji 

aktivno vključeni v proces učenja in pridobivanja novih znanj. Otroci 

so tisti, ki določajo vsebino in aktivnosti, vzgojitelji pa jih soočajo z 

različnimi izzivi, vzgajajo, poučujejo in se pri tem sami veliko naučijo. 

Dobro je presegati meje napisanega in osredotočati se na 

posameznega otroka v skupini in se zavedati, kako pomembna sta 

otrokov razvoj, učenje in razumevanje sveta, naravno okolje ter 

pristen in reden stik z njim.  

 

VSE SKUPAJ V PRAKSI (po elementih formativnega spremljanja) 

Narava nam skozi vse leto ponuja možnost raziskovanja gozda, zato 

smo se s skupino otrok večkrat odpravili na pustolovščino v gozd na 
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Konjiško goro. Včasih nam je obisk preprečilo slabo vreme ali druge 

obveznosti, a smo vseeno poiskali čas, da smo ga obiskali. Čez leto 

sva imeli možnost spremljati otroke, kako so v gozdu radovedni, kako 

ga radi raziskujejo in spoznavajo nove stvari in kako jih prevzamejo 

nove in njim zanimive informacije. Skozi dejavnosti sva strokovni 

delavki želeli vpeljati elemente formativnega spremljanja otrok, s 

pomočjo katerega sva spremljali otroke in njihov napredek. 

Dejavnosti so bile izvedene v skupini otrok od 3. do 4. leta starosti. 

Otrokom sem prepustila potek igre, raziskovanje gozda – vode ter 

lastno načrtovanje dela in jim tako zagotovila več kreativnosti. Otroci 

so sami iskali informacije in so tako bili spodbujeni k večji 

samostojnosti v mišljenju in dejanjih.  

 

Aktivna vključenost otrok  

Voda je otroke ob premagovanju naše poti po gozdu vedno zelo 

prevzela, zato smo jo večkrat obiskali, opazovali in se ob njej 

pogovarjali. Otroci so bili v vse naše dejavnosti vključeni tako, da smo 

vedno izhajali iz njih oziroma iz njihovih interesov. Ideje za 

raziskovanje so otroci dobili v večini kar neposredno ob vodi, seveda 

pa ni manjkalo knjig, ki so jih otroci prinašali od doma. Skupaj s starši 

so iskali ideje o raziskovanju vode in jih kasneje predlagali v vrtcu. 

Tudi na knjižnih policah so stale knjige, enciklopedije in druga 

literatura na dano temo, ki so bile otrokom vsakodnevno na 

razpolago za listanje in iskanje idej ter novih informacij. Obiskali smo 

tudi mestno knjižnico in tudi tako nadgradili knjižni kotiček v vrtcu. 

Beležili smo vse ideje otrok in jih v gozdu kot vodni detektivi tudi 

upoštevali. 

Dejavnosti, ki smo jih izvedli, so: 

− obisk potoka »gospodična«, izvir in legenda o potoku; 

− izdelava mlinčkov iz lesa; 

− preskakovanje potoka; 

− meditacija ob potoku; 

− kneipanje v potoku; 

− obisk ribnika, raziskovanje živih bitij (paglavci – spremljanje 

razvoja); 

− čistilna akcija ribnika; 

− bosa hoja po potoku (senzorika); 

− eksperimentiranje – kaj se v vodi potopi in kaj plava (naravni 

materiali); 

− vodo vidimo, slišimo, tipamo; 

− met kamenja v vodo; 

− spoznavanje in primerjanje različnih agregatnih stanj vode 

(tekoče, stoječe vode v različnih letnih časih); 

− izdelava ladjic in izpust po potoku in v ribniku (primerjava tekoče 

in stoječe vode); 

− čiščenje vode s filtrirnim papirjem; 

− bonton vodnega kraljestva; 

− merjenje temperature vode in primerjanje; 

− risanje in slikanje; 

− fotografiranje in zapis novih spoznanj. 
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Dokazi  

Vse naše dejavnosti z vodo smo sproti dokumentirali s 

fotografiranjem. Fotografije smo s kratkim opisom posamezne 

dejavnosti shranjevali v mapo »utrinki oddelka«, ki se nahaja v 

garderobi in je tako v vpogled staršem kot tudi otrokom. Otroci so 

svoja spoznanja, doživljanja izražali tudi skozi likovne dejavnosti 

(risanje, slikanje, oblikovanje). Tudi ti izdelki so bili razstavljeni na 

panoju pred oddelkom ali pa v glavni avli vrtca. 

Sprotna in kakovostna povratna informacija 

Skupaj z otroki smo po vsaki dejavnosti, kar na licu mesta izvedbe 

ponovili, kaj smo novega spoznali, kako smo se dejavnosti lotili in 

tudi iskali možnosti, kako bi se lahko dejavnosti še drugače lotili. Za 

njihovo strpnost, motiviranost in vztrajnost, pa seveda tudi za pomoč 

pri vključitvi drugih otrok, so dobili pohvalo, kar jih je še dodatno 

motiviralo za sodelovanje, vztrajnost in nadaljnjo pomoč.  

Učenje otrok od otrok – medvrstniško učenje 

Otroci so se predvsem med izvedbo dejavnosti veliko naučili drug od 

drugega. Radi so prisluhnili prijatelju, ki je ravnokar odkril nekaj 

novega in z navdušenjem pripovedoval o tem. Velikokrat so nekateri 

otroci k temu dodali svoje predznanje ali novo pridobljeno izkušnjo 

in tako še vse skupaj nadgradili. Otroci so tako spoznali pomen 

medsebojnega sodelovanja in strpnosti.  

Vključevanje otrok v vrednotenje in samovrednotenje 

Po vsaki dejavnosti, ki smo jo izvedli, smo najprej ponovili na novo 

pridobljeno znanje, nadgradili že obstoječega in na podlagi tega 

skupaj načrtovali naslednje dejavnosti, ki smo jih izvedli. Skupaj smo 

izdelali plakate s fotografijami, pripravili smo razstavo likovnih del ter 

jih opremili z zapisi izjav oziroma s spoznanji otrok. 

 

ZAKLJUČEK 

Gozd je prostor, kjer imajo otroci priložnosti za raziskovanje, 

ustvarjalnost, pridobivanje novega znanja, spoznavanje sebe in 

drugih, priložnost za nova doživetja ter možnost uporabe domišljije 

(Pečjak in Štrukelj, 2013). Otroci so tako spoznali, da jim gozd daje 

veliko možnosti za opazovanje, raziskovanje, učenje in reševanje 

problemov. Preživljanje časa v gozdu ima za otroke številne pozitivne 

učinke. Otroci so v naravi manj obremenjeni, svobodneje razmišljajo 

in so zato bolj ustvarjalni. Otrokom gozdni teren omogoča naravno 

gibanje, kar vpliva pozitivno na razvoj možganov in posledično 

motoričnih in učnih sposobnosti. V gozdu se otroci lažje umirijo, so 

bolj sproščeni in lažje gradijo medsebojne odnose. Preko igre 

pridobivajo raznolike veščine potrebne za vsakdanje življenje. Otroci 

pridobijo pristen stik z naravo ter jo zato boljše razumejo. Otroci 

razvijajo občutek za odgovornost do narave, jo bolj cenijo in varujejo.  

Formativno spremljanje je najbolj naravno učenje že od rojstva, saj 

starši otroka že od rojstva naprej nagradijo z nagrado – pohvalo za 

vsak njegov majhen napredek do končnega cilja. Starši spremljajo 

vsak njegov korak v napredku, mu daje povratno informacijo in otrok 

si spontano postavlja cilje, saj naravno skozi socializacijo napreduje, 

ker se želi dokazovati, ugajati, želeti biti uspešen. Starševski ponos in 
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veselje si želi večkrat zaznati, občutiti, zato se trudi, da na tak način 

dosega svoje cilje. Tako se na najbolj naraven način uči in napreduje. 

Torej že pri najmlajših otrocih moramo pričeti s spodbujanjem 

samoiniciativnosti, ustvarjalnosti, kritičnosti, z razvijanjem 

sposobnosti sodelovanja ter s spodbujanjem komunikacijskih 

spretnosti. 

 

Namen dejavnosti je bil vključevanje otrok v načrtovanje dejavnosti, 

izražanje njihovih idej in možnost aktivnega sodelovanje skozi ves 

postopek izvedbe dejavnosti. Z upoštevanjem vseh njihovih 

predlogov in možnostjo sodelovanja, upoštevanja njihovih želj in 

potreb so otroci poleg novega znanja pridobivali tudi na samozavesti, 

njegovi samopodobi in je močan element motivacije. Otroci so si 

tako svoje predznanje o temi z novimi izkušnjami, ki so si jih pridobili 

z dejavnostmi v gozdu, le še nadgradili z novim znanjem. Pri izvajanju 

dejavnosti sva strokovni delavki upoštevali, da dejavnost ni bila ujeta 

v časovni okvir, poslušali in upoštevali sva mnenje vsakega otroka, 

spraševali t. i. dobra vprašanja, otrokove odgovore pa sva pozorno 

poslušali in se nanje premišljeno odzvali. Skupaj smo se dogovarjali, 

kaj bomo počeli, kako in zakaj. Svoje dosežke so predstavljali na 

način, ki so si ga sami izbrali oz. v dogovoru s skupino. Pozorno sva 

spremljali dejavnosti otrok, interakcije med otroki ter interakcije 

med otroki in odraslimi. Skupaj z otroki sva zapisovali njihova 

vprašanja, izjave, komentarje in pogovore. Spodbujali sva jih, da 

opisujejo svoje izkušnje in k nadaljnjemu razmišljanju z dodatnimi 

vprašanji, kasneje pa jih uporabili pri vodenju nadaljnjega pogovora 

z ustrezno povratno informacijo. Skozi pogovor z vzgojiteljem ali 

sovrstnikom sva spremljali, kako si otroci določeno stvar, dogodek ali 

pojav razlagajo in kako ga razumejo. Vsakemu otroku sva omogočili, 

da prispeva k uspehu posamezne dejavnosti. Otroci so razmišljali 

tudi o tem, kaj so spoznali, česa so se naučili, kako so se počutili. 

Nisva jih usmerjali ali jim dajali nepotrebnih navodil, prepustili smo 

se toku različnih skupnih interesov ter individualnih pobud.  

 

Vsaka dejavnost nam je predstavljala izziv in vsaka nova informacija 

zadovoljstvo. Menim, da bi se strokovni delavci v vrtcu morali 

pogosteje posluževati takega načina dela, s pomočjo katerega otroci 

bolj samostojno razmišljajo in delujejo. 
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Povzetek: Otroci s selektivnim mutizmom so otroci s posebnimi 

potrebami, ki potrebujejo različne načine dela, prilagoditve in 

drugačne pristope. Če motnja ni obravnavana dovolj zgodaj, ima 

lahko na posameznika resen vpliv. Za učitelje je pomembno, da se 

zavedamo, da otrok zanalašč ne spregovori, da ga ne silimo h govoru, 

ne smemo mu niti dajati občutka, da nas je razočaral, če ni uresničil 

naših pričakovanj. Otrok s to motnjo lahko napreduje, če je deležen 

pravilnih pristopov, metod in strategij, pomembno pa je vsekakor 

dobro sodelovanje s starši. 

 

Ključne besede: selektivni mutizem, anksioznost, tišina 

 

Abstract: Children with selective mutism are children with special 

needs who need different ways of working, adaptations and 

different approaches. If the disorder is not treated early enough, it 

can have a serious impact on the individual. It is important for 

teachers to realize that the child does not speak out of spite, that we 

do not force him to speak, we must not even give him the feeling 

that he has disappointed us if he has not fulfilled our expectations. A 

child with this disorder can progress if he receives the right 

approaches, methods and strategies, and good cooperation with 

parents is definitely important. 

 

Keywords: selective mutism, anxiety, silence 
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UVOD 

Selektivni mutizem je motnja, ki zelo vpliva na življenje otroka in 

njegove celotne družine. Otroku otežuje socialno interakcijo. Ne gre 

za to, da otrok ne bi znal govoriti ali da ne bi razumel govora, ampak 

zaradi nezmožnosti prenašanja izjemno anksioznih občutkov, ki mu 

jih povzročajo socialne situacije in/ali ljudje, ne zmorejo proizvesti 

niti glasu. Starši velikokrat ne razumejo, kako lahko njihovi živahni 

otroci doma prevzemajo pobudo za igro in so nadvse zgovorni, v 

vrtcu ali šoli otrpnejo in sploh ne spregovorijo. 

 

Otroci in selektivni mutizem 

Izrazi za selektivni mutizem, ki jih lahko zasledimo v nekaterih 

starejših literaturah, so prostovoljni mutizem, odsotnost govora, 

čustven mutizem, psihogenski mutizem in elektivni mutizem. Leta 

2000 je bila v Diagnostičnem statističnem priročniku za oceno 

motenj pri otrocih in odraslih zapisana veljavna opredelitev 

selektivnega mutizma. Opredeljen je kot nezmožnost govora in ne 

kot zavestna odklonitev komuniciranja. Nova raziskovanja 

opredeljujejo selektivni mutizem kot obliko anksiozne motnje, ga 

povezujejo s socialno fobijo, z motnjo v komunikaciji in s čustveno-

vedenjsko motnjo. Združenje za selektivni mutizem opisuje to 

motnjo kot duševno motnjo, ki je najpogostejša pri otrocih.  

 

Otroci s selektivnim mutizmom imajo veliko značilnosti, ki so skupne 

vsem otrokom s selektivnim mutizmom. Zaradi heterogenosti 

skupine otrok in kompleksnosti motnje razvijejo tudi drugačne 

dodatne načine vedenja in reagiranja (Kesič Dimic, 2010). Ko je otrok 

v neprijetni situaciji, je preplašen, zato lahko pri njemu opazimo 

molčečnost, strmenje v prazno, brezizrazen izraz na obrazu, brez 

nasmeha na obrazu, težave z očesnim kontaktom, nepremičnost, 

»zamrznjenost«, zategnjenost v neverbalnem izražanju (Kesič Dimic, 

2010).  

 

Poleg odsotnosti govora v določenih situacijah so pogosto lahko 

opazne tudi druge značilnosti (Kokot, 2010):  

− povečana občutljivost na okolje (npr. gneča), dotike in zvoke, 

− anksioznost ob ločitvi od staršev (ne želijo spati sami), 

− občutljivi in emocionalni, 

− pretirana zaskrbljenost in različni strahovi (pogosto pri otrocih, 

starejših od 6 let), 

− čutijo potrebo po kontroli, 

− želijo voditi in prevladovati, 

− težave imajo pri osnovnih besedah sporazumevanja (prosim, 

oprosti, hvala, nasvidenje, dober dan …), 

− izražena težnja k ustvarjalnosti in umetnosti, 

− nočne in dnevne enureze, enkopreze (uhajanje vode in blata), 

− doma so lahko muhasti, neprilagodljivi, ukazovalni, oblastni, 

razdražljivi, počasni, togi in jokavi, 

− potrebujejo več časa, da se verbalno ali neverbalno odzovejo kot 

njihovi vrstniki, 
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− doma so zgovorni, nefleksibilni in pretirano zgovorni, 

− počasnejše neverbalno odzivanje, ki ni odraz njihovih kognitivnih 

sposobnosti (kazanje, odkimavanje, prikimavanje …), 

− zelo dobro razumejo čustva drugih oseb, čeprav imajo težave pri 

izražanju le-teh, 

− dobre intelektualne sposobnosti, dojemljivost, radovednost, 

− zanimanje za različna področja, 

− introvertiranost. 

 

Glede na različna raziskovanja vzrokov za selektivni mutizem so se 

razvili tudi različni pristopi za pomoč otrokom s to motnjo. 

Strokovnjaki so uporabljali različne pristope, kot so: 

medikamentozna terapija, družinska terapija, igralna terapija, 

psihoterapija, vedenjska terapija in individualna terapija. 

Strokovnjaki v tujini največkrat uporabljajo kombinacijo teh 

pristopov pomoči (Svetin, 2011). Starši, učitelji in strokovnjaki, ki 

izvajajo pomoč, morajo imeti jasne cilje in čimbolj sodelovati. Glavni 

cilji pomoči so znižanje anksioznosti, izboljšati samozavest in 

pridobiti občutek varnosti, sproščenosti v socialnih situacijah (Shipon  

Blum, 2003). Pomoč otroku naj ne bo nikoli direktno usmerjena samo 

h govoru. Ne smemo pričakovati, da bo otrok govoril. S postopnim 

zmanjševanjem anksioznosti se bo pojavil tudi govor.  

 

Starši imajo pomembno vlogo pri pomoči otroku s selektivnim 

mutizmom ter pri načrtovanju in izvrševanju načrta pomoči v šoli. 

Starši morajo razumeti otrokove težave in se z njim pogovarjajo o 

tem. Otroci s to motnjo težko izražajo čustva in zadržujejo misli v 

sebi. Otrok se mora počutiti varnega, sprejetega, postati mora bolj 

samozavesten, počutiti se mora ugodno, šele nato bo spregovoril o 

svojih notranjih občutkih in čustvih. Tako starši kot učitelji s 

spodbujanjem, razumevanjem njihovih težav, z ljubeznijo, 

naklonjenostjo pomagajo graditi otrokovo samopodobo (Berguer, 

2005). 

 

Šola je za otroka s selektivnim mutizmom najbolj težavno okolje. 

Učitelji in vrstniki pričakujemo, da bo otrok govoril, se odzival in 

sodeloval v šolskih aktivnostih. In kadar otrok ne sodeluje, je 

pozornost usmerjena na njega. To pa si otrok s selektivnim 

mutizmom najmanj želi (Shipon Blum, 2003). Izrednega pomena je, 

da se učitelji zavedajo, da otrok s to motnjo ne govori namenoma. 

Strah je razlog, da ti otroci ne morejo govoriti. Če učitelj razume 

otrokove težave, se zmanjša njegova anksioznost. Učitelj mora 

vedeti, da otrok ni trmast, ni sramežljiv in da njegove težave s 

časoma ne bodo kar izzvenele, lahko otroku resnično pomaga.  

 

Pravilno razumevanje motnje in pristopi učitelja po Shipon Blumovi 

(2003) so: 

− Otrok s selektivnim mutizmom želi govoriti, vendar v sebi čuti 

veliko stisko, ga je strah in trpi v svoji tišini. 

− Potrebuje potrpežljivost, vztrajnost in razumevanje učitelja. 
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− Otrok tega ne počne zato, ker je negativno usmerjen proti 

učitelji. 

− Otrok s selektivnim mutizmom se počuti, kot da bi bil ves čas na 

odru in je skrajna oblika anksioznosti na socialnem in 

komunikacijskem področju. 

− Napredek otroka poteka počasi in po korakih.  

− Glavni cilj je zmanjševanje strahu in govor sam. 

− Sporočila, ki jih učitelj posreduje otroku, naj bodo pozitivno 

naravnana. 

− Opazi otrokov napredek, njegov trud in dobro opravljeno delo ter 

ga za to pohvali. 

− Pridobiti mora otrokovo zaupanje, šele ko ga ima, lahko otroku 

pove, da bo moral govoriti več in da mu bo ob tem v podporo in 

pomoč. 

− Poskuša ga vključiti v vse aktivnosti. 

− Spodbuja njegove interese in ga vključuje v dejavnosti, v katerih 

je uspešen. 

− Otrok sedi v bližini učitelja ali tam, kjer se počuti varnega  

− Dovoli otroku, da ima v šoli svojo najljubšo igračo. 

− Sporoča otroku pozitivne afirmacije (npr. Verjamem, da ti bo 

uspelo!). 

− Počasi in postopoma ga spodbuja k verbalnemu govoru. V prvih 

korakih mu predstavi alternativne načine za komuniciranje (npr. 

da/ne kartonček, pomaha v pozdrav …). 

− Spodbuja, da otrok sam izrazi svoje želje in potrebe, če ne gre 

verbalno, mu dovoli, da se izrazi neverbalno. 

− Ostalim otrokom v razredu jasno pove, da otroka s selektivnim 

mutizmom ne smejo izzivati, se mu posmehovati ali ga siliti, da bi 

govoril. 

− Veliko otrok s to motnjo se rado udeleži dejavnosti, ki ne 

zahtevajo verbalizacije. Preko risanja, sikanja, pisanja, 

računalnika, vizualnih opor bo tak otrok krepil svojo samozavest 

in ne bo čutil pritiska po verbalni komunikaciji. Te dejavnosti 

bodo prispevale k zmanjšanju anksioznosti in k pripravljenosti za 

govor. 

− Organizira delo v manjših skupinah, kjer otroku dodeli vlogo, s 

katero ne bo izpostavljen. 

− Vzpostavi zaupen odnos z otrokom preko različnih dejavnosti 

(npr. priprava in ureditev učilnice, pospravljanje pripomočkov …). 

− Učitelj naj vedno da možnost, da otrok z motnjo odgovori na 

vprašanje, če ne odgovori, nadaljuje pri drugem učencu, brez 

pripomb in občutka jeze ali razočaranja. 

− Učitelji lahko uporabljajo še nekatere druge metode, da se bo 

otrok počutil dobro v razredu (Berguer, 2005): 

o Pripoveduje o svojem življenju, da otrok spozna, da je tudi 

učitelj oseba s strahovi. 

o Pred začetkom šolskega leta lahko obišče otroka na domu 

ali preživi nekaj časa z njim v bodoči učilnici. 
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o Se z otrokom individualno igra (družabne igre, 

računalniške igrice …). 

 

Primer dobre prakse 

V svoji učiteljski praksi sem imela ravno v prvem, zame najbolj 

napornem valu zaprtja šol in zatorej pouka na daljavo v razredu 

otroka s selektivnim mutizmom. V razred sem prihajala ob sredah, 

ko smo imeli dve uri angleščine. Deček je bil pri vseh predmetih učno 

uspešen, izjemen računalničar, seveda je odlično obvladal tudi 

igranje igric. V razredu je govoril le z enim prijateljem. Tudi 

razredničarki do marca ni uspevalo skoraj nič. Prvo ustno oceno sem 

pridobila izven rednega pouka, ko je bil poleg naju tudi dečkov 

prijatelj. Seveda je bilo ocenjevanje napovedano in je trajalo časovno 

dlje, saj sem bila zelo prilagodljiva in potrpežljiva. Očesnega stika ni 

vzpostavil. Ocenjevanje in tudi ostalo delo v 4. razredu pri mojih urah 

temelji na slikovnem materialu. Tako si tudi pri ocenjevanju, če je 

potrebno, pomagam s slikovnimi karticami. V tem primeru je 

slikovno gradivo delovalo. Sicer je bila jakost dečkovega zvoka precej 

šibka, a vseeno dovolj, da mi je uspelo pridobiti oceno. Tudi s starši 

sem bila v rednem stiku. Dečkova mamica je mesečno prihajala na 

govorilne ure. Njene informacije so mi bile v pomoč, da sem lažje in 

hitreje navezala stik in lovila rdečo nit. Za nekatere učne teme sem v 

razred prinesla plišasto igračo – kužka. Psa pa sem izbrala, ker sem 

vedela, da ima fant rad živali in ima doma dva psa. Ne samo njemu 

tudi ostalim sta bila nova plišasta prijatelja všeč in tako smo postali 

razred s pasjo družbo. Bila sta moja sovoditelja, pomočnika, ki sta se 

večinoma znašla v težavah, učenci pa so jima z angleškimi besedami 

pomagali najti pravo rešitev.   

 

Veliko otrokom je pouk na daljavo predstavljal dodaten stres, 

nekateri ga niso jemali resno, niso oddajali dogovorjenega gradiva, 

skratka niso delali, kot bi sicer v šoli. Moj učenec pa je zacvetel. Imela 

sem navado, da sem pozno popoldan v spletno učilnico naložila 

Power point gradivo za učni uri naslednje jutro, ki je potekalo v okolju 

Teams. Fant je v dobrih 30 minutah oddal vse in še kaj, kar niti ni bilo 

potrebno. Na uro je prihajal prvi in se odjavljal zadnji. To je bila moja 

priložnost, da sva navezala stik, čeprav nisva bila fizično skupaj. 

Pogovarjala sva se o marsičem, pošiljal mi je posnetke svojih 

popoldanskih sprehodov, napisal kakšno sporočilce o tem, kaj je 

spekel, kako je praznoval rojstni dan … Imela sem občutek, da je to 

popolnoma drug otrok. Neizmerno je užival v času pouka na daljavo. 

Tak način dela mu je bil pisan na kožo.   
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Slika 1: Dečkov rojstni dan in velikonočna zajčka 

Vir: Lasten 

      

Ko smo se vrnili nazaj v šolske klopi, nisem vedela, kaj naj pričakujem. 

Seveda sem si želela, da bi se najin odnos nadaljeval, a šolsko okolje 

mu je ponovno vzelo glas. Šolsko leto sva tako zaključila, kot sva ga 

začela – v tišini. Iz sicer še nezanesljivih virov sem izvedela, da bom 

dečka poučevala spet prihodnje šolsko leto, ko bo zakorakal v 6. 

razred. Želim in upam, da se bo pri urah angleščine počutil dobro, saj 

je tuj jezik eno izmed njegovih močnejših področij. Morda pa je že 

uspel najti pot iz tišine – če ne, se bom zagotovo potrudila, da mu na 

njegovi poti pomagam in stojim ob strani. 

 

ZAKLJUČEK 

Pomembno je, da vemo, da so otroci s selektivnim mutizmom enaki 

kot drugi otroci. Potrebujejo le nekaj dodatne pomoči in podpore, ki 

jim pomaga soočiti se s svojimi strahovi in nezaupanjem. 

Sodelovanje med otrokom, starši in šolo je izjemnega pomena, saj 

brez učinkovitega pedagoškega trikotnika (otrok, starši in šola) ne 

moremo beležiti napredka otroka s to motnjo. Delo na daljavo je bilo 

zame in tudi za učenca po svoji strani naporno, saj je bilo potrebno 

veliko prilagajanja na vseh ravneh. Skozi delo sva dosegala cilje, ki 

sem si jih zastavila.  

 

Viri in literatura 

1. Berguer, S. (2005). Pomoč otrokom s selektivnim mutizmom v osnovni šoli. 

Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 

2. Kesič Dimic, K. (2010). Vsi učenci so lahko uspešni. Napotki za delo z učenci s 

posebnimi potrebami. Ljubljana: Založba Rokus Klett. 

3. Kokot, B. (2010). Otrok s selektivnim mutizmom v osnovni šoli. Diplomsko 

delo. Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 

4. Shipon – Blum, E. (2003). Understanding Selective Mutism. A Guide to 

Helping Our Teachers Understand. Pridobljeno s 

file:///D:/Users/Uporabnik/Downloads/Teachers-Guide-to-Understanding-

SM.pdf  

5. Svetin, A. (2011): Strategije in načini pomoči otroku s selektivnim mutizmom 

v vrtcu in šoli: Študija primera. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani: 

Pedagoška fakulteta. 

 

 

  

file:///D:/Users/Uporabnik/Downloads/Teachers-Guide-to-Understanding-SM.pdf%20(20
file:///D:/Users/Uporabnik/Downloads/Teachers-Guide-to-Understanding-SM.pdf%20(20


58 
 

Skrb za lastno zdravje v času dela 

na daljavo – obvladovanje stresa 
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Povzetek: Stres na delovnem mestu se pojavlja pri vseh poklicih. 

Število učiteljev, ki zapuščajo poklic zaradi posledic stresa, fizičnih ali 

psihičnih, narašča. Stres, povezan z delom, ni bolezen, a vseeno 

poslabša tako duševno kot telesno zdravje. Velik vpliv ima na 

samopodobo in občutek lastne vrednosti. Za izboljšanje zdravja je 

potrebna aktivnost posameznika in izoblikovanje zdravega načina 

življenja. V članku smo predstavili teoretična izhodišča stresa 

učiteljev in podali priporočila, kako preventivno ukrepati, da 

ohranimo zdravje, ko izvajamo pouk na daljavo.  

 

Ključne besede: stres, pouk na daljavo, učitelj 

 

Abstract: Workplace stress occurs in all professions. The number of 

teachers leaving the profession due to the effects of stress, whether 

physical or psychological, is increasing. Work-related stress is not a 

disease, but it still worsens both mental and physical health. It has a 

great impact on self-image and sense of self-worth. Improving health 

requires individual activity and developing a healthy lifestyle. In the 

article, we presented the theoretical starting points of teachers' 

stress and gave recommendations on how to take preventive 

measures to maintain health when teaching at a distance. 

 

Keywords: stress, distance learning, teacher 
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UVOD 

Biti učitelj je vse težja naloga. Učitelji se morajo vedno bolj prilagajati 

učencem, staršem in vodstvu šole. Tudi administrativna dela 

postajajo zahtevnejša. V oddelkih osnovnih šol je vedno več učencev 

s posebnimi potrebami, učenci so vse manj disciplinirani, kar je 

posledica permisivne vzgoje. Starši pričakujejo dobre ocene, od 

učitelja želijo, da se čimbolj individualno posveti otroku, pri tem pa 

pozabljajo, da je glede na število učencev v učilnici to zelo težko. Prav 

tako imajo starši zaradi hitrega tempa življenja vse manj časa za 

vzgojo otrok, ki jo tako prenašajo na učitelja. 

 

Učitelj in stresna situacija 

Po mnogih raziskavah je učiteljski poklic med najbolj stresnimi 

poklici. Čeprav je delovna klima kdaj izredno napeta in kaotična, se 

od zaposlenih pričakuje popolna zbranost, ustvarjalnost in visoka 

produktivnost. Takšna vsakodnevna klima na delovnem mestu 

povzroča pri učitelju stres (Lorenz, 2008). Kako se lahko učitelj sooči 

s stresno situacijo, ko se zgodi in prikrade v telo? Lorenz našteje 

devet načinov, ki nam pomagajo, da se umirimo v kriznih situacijah: 

Spodbuden govor 

Za samozavest, umirjenost in mirnost je zelo pomembno, da se 

zavedate, da ste sposobni narediti vse, kar vas čaka. Naredite seznam 

kar znate, vaših spretnosti in dosežkov, s katerimi se boste spomnili, 

česa ste sposobni in kaj lahko dosežete. 

Globoko dihanje 

Ko stopnja stresa naraste, velika večina ljudi za nekaj sekund preneha 

dihati, kar povzroči občutek napetosti, jeze, frustracije, posledično 

izgubimo pravo smer, zato se lahko prehitro odzovemo. 

Neprekinjeno dihanje skozi nos je eden lažjih načinov za umirjanje, 

čeprav se to lahko sliši klišejsko. 

Pospravite vaš nered v svoji pisarni 

Preden se odpravite domov, si po potrebi vzemite nekaj minut in 

pospravite vašo mizo. Tako boste lažje ostali osredotočeni na 

pomembne stvari in jih boste imeli pod nadzorom, poleg tega pa 

boste imeli čisto in urejeno delovno okolje. 

Pomislite na pozitivne, prijetne stvari 

Ko se za trenutek znajdete v krizni situaciji, za trenutek pomislite na 

stvari, ki vas osrečujejo. Naj vaše misli za sekundo ali dve odplavajo. 

Nihče ne bo opazil in vam se bo lažje soočite z napeto situacijo in jo 

boste lažje in hitreje rešili. 

Dobro se naspite 

Premalo spanja povzroča utrujenost, napetost in slabo 

produktivnost. Spalo naj bi se najmanj sedem ur. Največji pozitiven 

učinek se pokaže pri neprekinjenim spanjem od 8 do 10 ur na dan. 

Naredite si kopije 

Pri delu z računalnikom se lahko hitro zgodi, da podatke hitro 

izgubimo. Lahko jih po nesreči zbrišemo ali pa nam računalnik 

napade virus. Zato je zelo pomembno, da si naredite kopije. Enako 

velja za arhiv dokumentov, pri katerem vedno delajte z dvojnikom. 

Kopije vedno shranjujte na drugem mestu, stran od originala; v 
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primeru vloma, tatvine, požara ... Tako si lahko prihranite težave in 

glavobole. 

Pojdite na sonce 

Pojdite na kratek sprehod, kadar začutite napetost. Pet minut hoje 

vam bo bolj koristilo kot močna kava in jamranja sodelavcu nad 

nemogočimi delovnimi pogoji, v katerih delate. 

Vadite 

Vzemite si nekaj minut za vadbo v službi. Redna telovadba stimulira 

vaše možganske celice in jih napolni s kisikom, zaradi katerega boste 

lažje in bolj zbrano nadaljevali z delom. 

Pojdite s tokom naprej 

Ne jemljite ovir, motenj, malih problemov kot katastrofo, o katerih 

boste kar naprej razmišljali, kaj vse bi se lahko zgodilo, ker se to na 

koncu res bo zgodilo. Vzemite stvari takšne, kot so in pomislite na 

trud, ki ste ga vložili v svoje delo, ne na slabe rezultate. Tudi trud 

šteje! Poleg tega so to pomembne lekcije za prihodne podobne 

situacije, iz katerih boste na koncu šli kot zmagovalec.  

 

Načini obvladovanja stresa 

Stres je pogosto posledica negativnega razmišljanja. Misli in občutki 

so neločljivo povezani, zato naše misli oblikujejo dobre ali slabe 

občutke. Racionalno razmišljanje nas popelje v pozitiven odnos do 

življenja. Če stvari in dogodki sprejemamo v pozitivnem smislu, smo 

srečnejši in bolj zadovoljni. Naše razumevanje dogodkov vedno 

temeljijo na naših izkušnjah. Pomembno je, da je dejavnik, ki 

opredeljuje naše razpoloženje, način, kako zaznavamo dogodke v 

našem okolju (Powell, 1999). Samozavesten človek lahko vedno 

izrazi svoje mnenje, zna odkrito izraziti svoje občutke, ima 

samospoštovanje in visok občutek lastne vrednosti in samozavesti. 

Tak človek je gospodar svojega življenja, poveže se s svojim okoljem, 

navezuje pozitivne odnose in se ne ukvarja z negativnostjo. Pri ljudeh 

se pogosto pojavljajo težave s samozavestjo, ki ne vpliva dobro na 

njihovo sposobnost izpolnjevanja zahtev iz okolja. Samozavest je 

sposobnost, ki jo mora imeti človek za jasno izražanje svojih želje, 

občutkov, potreb in misli (Powell, 1999).  

 

Ljudje se vse bolj zavedajo pomena zdravja. Telesna aktivnost, 

sprostitev in zdrava prehrana postajo vse bolj pomembni. Na to se 

odzivajo ponudniki. Danes v Sloveniji zdravilišča in rekreacijski centri 

ponujajo različne programe za zdravo in lepo telo, dobro počutje in 

sproščanje. Vse to se ponuja pod skupnim imenom wellness. Tudi pri 

nas lahko najdemo veliko antistresnih programov, namenjenih vsem, 

ki želijo raziskati in razumeti, kaj se skriva pod pojmom stres in kako 

poiskati način in se z njim spoprijeti. Programi potekajo v manjših 

skupinah, da se ljudje počutijo bolje in bolj varne. Na predavanjih in 

praktičnih vajah se naučijo prepoznati zakonitosti stresa in kako ga 

obvladati (Orthaber, 2004). Vedno hitrejši tempo življenja je tudi 

razlog, da so se razvile tehnike sprostitve. Ne glede na to, kakšne so, 

imajo isti cilj: ublažiti učinke stresa. S tem se lahko uspešno soočimo 

z različnimi tehnikami miselnega treninga, različnimi tehnikami 
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sproščanja in meditacijo. Zelo pomembno je, da se naučimo fizično 

sproščati. Obstajajo različne vrste meditacije. Meditacijo lahko 

izvajamo tudi v skupini, ki jo običajno vodi ena oseba.  

 

Raziskave dokazujejo, da na telesno aktivne ljudi stres manj vpliva in 

ima manjše posledice. Redna telesna aktivnost pozitivno vpliva na 

delo in njegovo učinkovitost, zmanjšuje tesnobo in depresijo, dviguje 

razpoloženje in uspešnost pri delu ter pozitivno vpliva na psihofizične 

sposobnosti. Enako pozitivno vpliva na naše občutke, samozavest in 

samospoštovanje ter sprejemanje samega sebe (Cecić Erpič, 2009). 

Tudi zdrava in uravnotežena prehrana je zelo pomembna za zdravje. 

S hrano dobimo energijo, omogoča nam rast in razvoj ter vpliva na 

naše telesne in duševne sposobnosti Zaradi slabih prehranjevalnih 

navad v mladosti se lahko naučimo nezdravega načina 

prehranjevanja. Posledice so številne bolezni: debelost, povečana 

količina maščobe v krvi in arterioskleroza, diabetes, rak, obraba 

sklepov in motnje prehranjevanja (Pokorn, 1997). V današnji družbi 

je človek premalo fizično aktiven, hrana pa je preveč energijsko 

nasičena. Uživamo prekomerne količine hrane, ker nekaj zatiramo s 

hrano in se z njo tolažimo, energijska vrednost hrane pa nam ni 

pomembna. Prav tako zaužijemo premalo obrokov, ki niso 

enakomerno in pravilno razporejeni. Za hrano si ne vzamemo dovolj 

časa, kar pomeni, da si ne vzamemo časa niti zase. Zdrava, 

uravnotežena prehrana je tista, ki vsebuje vsa hranila v količinah in 

razmerjih, ki zadostujejo za delovanje vseh telesnih funkcij. 

Energijska in hranilna vrednost hrane se spreminja glede na starost 

in na telesno aktivnost. Ko smo pod stresom, smo bolj izpostavljeni 

slabim prehranjevalnim navadam in nezdravemu načinu življenja. 

Obroke jejmo enakomerno porazdeljene čez dan, da se ves čas 

oskrbujemo z energijo in da ni nenadnega dviga in padca krvnega 

sladkorja, ki bi nas pripeljal do tega, da iščemo sladke ali slane 

prigrizke (Kralj, 2003). Tudi spanje je izrednega pomena. Bistveno je 

za preživetje, zdravje ter dobro telesno in duševno kondicijo. 

Pomembnejše od dolžine spanja je, kako dobro spimo. Premalo ali 

preveč spanja lahko povzroči razdražljivost in poslabša duševne 

sposobnosti (Looker in Gregson, 1993). Stres je med najhujšimi 

motnjami nočnega počitka. Zaradi njega smo ponoči budni in ko 

poskušamo zaspati, nas mučijo nakopičene skrbi ali pa nas premaga 

strah pred prihodnostjo. Ko nam končno uspe zaspati, se največkrat 

prebudimo še bolj izčrpani in utrujeni, ker so skrbi ostale zvečer tam, 

kjer smo jih pustili (Božič, 2003). Pogosto se zgodi, da se ljudje ob 

prvih simptomih stresa obrnejo na zdravnika. Zdravnik predpiše 

zdravila, ki ne odpravijo vzroka, ampak samo posledice. Telo se želi 

samo rešiti nakopičenega stresa, dati mu moramo samo priložnost in 

pokazati dobro voljo. Vsak odmor, npr. spanje, branje, sprostitev, 

rekreacija, sprosti stres iz našega telesa in blagodejno vpliva na telo. 

Zase bomo naredili veliko več, če se bomo naučili poslušati svoje telo 

in mu slediti, ne glede na to, kaj mislijo ali počnejo drugi (Looker in 

Gregson, 1993). 
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Praktični del – primer dobre prakse v kolektivu 

Telesna aktivnost je ena najučinkovitejših metod, ki pozitivno vpliva 

na naše počutje in zdravje. Zelo lahko pomagajo sprehod do in okoli 

bližnjega jezera, športni visoko intenzivni intervalni treningi, različne 

oblike rekreacije od smučanja in teka na smučeh v zimskem času do 

kolesarjenja in planinarjenja v toplejšem delu leta. Poživljajoče 

delujeta tudi glasna glasba in ples, sama pa velikokrat pa to združim 

tudi s čiščenjem in na ta način opravim tudi različna hišna opravila. 

Knjiga pa je moja najboljša prijateljica ob večerih, ko v hiši ni več 

slišati otroških glasov. Joga je tudi zelo primerna vadba, ki ima mnogo 

blagodejni učinkov. Lahko jo izvajamo tudi na delovnem mestu, ker 

ne potrebujemo posebnega prostora in opreme.  

 

Na naši šoli smo imeli enkrat tedensko organizirano jogo. Dobile smo 

se zjutraj v telovadnici in pod vodstvom sodelavke skušale pravilno 

dihati in izvesti prave gibe. Ena izmed asan, ki smo jo izvajale, je 

utthita trikonasana, to je položaj iztegnjenega trikotnika. Ta vaja 

aktivira energijo, ki je shranjena v trtici. Pomaga tistim, ki 

potrebujejo več energije za učinkovito delovanje v stresnih 

situacijah. Izvede se tako, da stojimo raznožno, približno meter 

narazen. Desno stopalo je obrnjeno za 90 stopinj v desno stran. 

Vdihnemo in roke odročimo v višino ramen. Med izdihom se 

nagnemo na desno stran in položimo desno dlan ob desno stopalo. 

Sprednji del trupa in medenica gledata naprej. Nato obrnemo glavo 

navzgor proti levi roki. Položaj zadržimo. Med vdihom se zravnamo 

in ponovimo položaj še na drugo stran. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Položaj iztegnjenega trikotnika 

Vir: Lasten 

 

Izkušnje izvajanja vaj pred pričetkom pouka so bile pozitivne. 

Sprostile smo se in med nami so se prijateljske vezi še bolj okrepile, 

pa tudi smeha ni manjkalo. Vsi vemo, kako pomembno je, da 

uživamo zdravo hrano, da jemo počasi, a roko na srce, predmetni 

učitelj se v službenem času skoraj nemogoče zdravo in redno 

prehranjuje, saj enostavno petminutni odmori niso dovolj, da bi 

človek v miru pomalical. Meni osebno pa zdrav in reden način 
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prehranjevanja v veliki meri uspeva med poletnim dopustom, ko me 

pripravljanje obrokov pomirja in zvonec ne opozarja na pričetek nove 

učne ure. 

 

ZAKLJUČEK 

Stres je vsakodnevni spremljevalec našega življenja. Na nas lahko 

deluje tudi poživljajoče, lahko pa predvsem v poklicnem življenju 

povzroča stiske in čustvene napore. Človek bi se moral naučiti 

zaznati, kdaj stres ogroža zdravje, da nas ne privede do skrajnosti – 

izgorelosti. Učitelji bi si morali v popoldanskem času privoščiti neko 

sprostitveno dejavnost, ki bi nas pomirila in nas navdala s pozitivno 

energijo. Sama se še vedno učim, ne nositi službenih obveznosti in 

skrbi domov, a je velikokrat to skoraj nemogoče. Vzroka stresa ne 

moremo rešiti kar tako iz danes na jutri, lahko pa z različnimi 

metodami omilimo njegove posledice. 
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Povzetek: Dobro razvite aritmetične veščine so zelo pomembne, saj 

se skoraj na vsakem koraku srečujemo s problemi, ki vključujejo 

števila in računanje. Tudi v vzgojno-izobraževalnem procesu 

predstavlja matematika enega izmed osrednjih šolskih predmetov, 

mnogi ji pravijo »kraljica znanosti«. Učenci se z njo srečujejo tekom 

celotnega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Velja 

za enega izmed težjih predmetov, saj gre pri matematiki v večini 

primerov za logično povezanost med posameznimi deli in 

nadgradnjo snovi. Kadar učenec določene snovi ne obvlada, mu ta 

primanjkljaj povzroča težave na preostalih področjih. Pomembno je, 

da pri učencu odkrijemo in prepoznamo vzroke za njegove težave in 

mu nudimo ustrezno pomoč in podporo pri premagovanju težav s 

tega področja. Tu imajo zelo pomembno vlogo otrokovi učitelji, 

svetovalni delavci in specialni pedagogi, ki v primeru suma, da ima 

otrok kakršne koli primanjkljaje na posameznih področjih učenja 

matematike, čim prej izvede natančno in celovito specialno-

pedagoška diagnostiko z oceno. 

Ključne besede: aritmetične veščine, matematika, pisanje, težave na 

področju matematičnih veščin, specialno-pedagoška diagnostika 

 

Abstract: Well-developed arithmetic skills are very important, as we 

face problems involving numbers and calculations at almost every 

turn. Even in the educational process, mathematics is one of the 

central school subjects, which is why many people call it the "queen 

of science". Pupils encounter it during their entire primary and 

secondary school education. It is considered one of the more difficult 

subjects, since in most cases mathematics is all about the logical 

connection between individual parts and gradual build-up of the 

material learned in class. When a pupil does not master a certain 

material, this knowledge gap can cause problems in other study 

areas. It is important that we discover and recognize the causes of 

the pupils problem and offer him appropriate help and support in 

overcoming them. In case of suspicion that the pupil has some deficit 

in individual areas of learning mathematics, the pupil`s teachers, 

counselors and special pedagogues play a very important role to 

carry out an accurate and comprehensive special-pedagogical 

diagnosis with assessment as soon as possible. 

 

Keywords: arithmetic skills, mathematics, writing, problems in the 

field of mathematical skills, special pedagogical diagnostics 
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UVOD 

Aritmetične veščine vključujejo področje števil, njihove uporabe, 

štetje in računanje. Za učinkovit razvoj aritmetičnih veščin pa so 

potrebne tudi druge sposobnosti, in sicer dober delovni in 

dolgotrajni spomin, dobro razvite metakognitivne sposobnosti, 

prostorska predstavljivost, razumevanje matematičnega jezika in 

matematičnih besedilnih problemov ter dobro deklarativno, 

proceduralno in konceptualno znanje. Pri otroku je zelo pomembno 

sistematično razvijanje aritmetičnih veščin, saj jih potrebuje vse 

življenje, hkrati pa so pomemben dejavnik šolske uspešnosti. Veliko 

otrok uspešno usvaja aritmetična znanja in veščine, kar nekaj pa je 

takšnih, ki imajo na tem področju večje ali manjše težave. 

Pomembno je, da slednje prepoznamo in jim nudimo pravočasno 

pomoč in podporo ter sistematično razvijamo potrebna znanja in 

veščine, saj otrokov neuspeh s tega področja vpliva na njegovo 

celostno funkcioniranje. V svojem članku se osredotočam na 

diagnostično ocenjevanje aritmetičnih veščin in predstavljam 

področja, ki jih običajno preverjam tekom ocenjevanja aritmetičnih 

veščin, ter nabor diagnostičnih testov in inštrumentarijev, s katerimi 

preverjam aritmetične veščine na teh področjih. Na začetku svoje 

poklicne poti sem se tudi sama večkrat spraševala, katere 

preizkušnje naj uporabim v procesu specialno-pedagoške 

diagnostike in katera so tista področja, ki so pomembna pri 

ocenjevanju aritmetičnih veščin, zato sem začela to področje 

podrobneje raziskovati in si pripravila nabor preizkušenj, s katerimi 

si pri tem pomagam. Članek je tako namenjen predvsem vsem tistim, 

ki želijo podrobneje dobiti uvid v proces specialno-pedagoške 

diagnostike in instrumentarija, ki ga specialni pedagogi uporabljamo 

pri svojem delu, menim pa, da bo v pomoč tudi vsem tistim 

strokovnjakom, ki so na začetku svoje poklicne poti in se sprašujejo, 

kako se lotiti specialno-pedagoške diagnostike in katere preizkušnje 

izbrati pri diagnostičnem ocenjevanju aritmetičnih veščin. 

 

Specifične učne težave na področju matematike 

Specifične učne težave se na področju matematike lahko kažejo na 

različnih področjih, in sicer (Geary, 2004, v Kavkler, 2011): 

− težave z obvladovanjem pojma števila, v okviru katerih ima 

otrok slabše razvite številske predstave, predstave večmestnih 

števil in mestnih vrednosti; 

− primanjkljaji na področju štetja, ki vplivajo na pojmovno znanje 

štetja in obvladovanje veščin štetja; 

− težave pri razvoju občutka za števila, ki vključuje sposobnost 

prepoznavanja pomena in razumevanja števil, odnose med njimi 

ter njihove fleksibilne uporabe; 

− primanjkljaji na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev, 

kjer je slabša avtomatizacija aritmetičnih dejstev povezana s 

slabšim semantičnim spominom, ki vpliva na priklic aritmetičnih 

dejstev; 

− primanjkljaji na področju avtomatizacije aritmetičnih 

postopkov, kjer se težave kažejo v slabšem obvladovanju 
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postopkov - tako v izvrševanju korakov tekom aritmetičnih 

operacij kot tudi pri reševanju matematičnih besedilnih in drugih 

nalog; 

− težave pri točnosti matematičnega rezoniranja/sklepanja, saj se 

reševanje matematičnih problemov tesno povezuje tudi z 

reševanjem problemov v številnih življenjskih situacijah. 

Matematično rezioniranje je sposobnost, ki otroku omogoča 

evalvacijo matematične naloge ali problema, izbiro strategije 

reševanja matematične naloge ali problema, oblikovanje logičnih 

zaključkov, opis rešitev in prepoznavanje rabe teh rešitev ter 

refleksijo rešitev naloge in ugotovitev smiselnosti rešitev. 

 

Pri diagnostičnem ocenjevanju aritmetičnih veščin je posebno 

pozornost potrebno posvetiti osnovnim številskim spretnostim, 

mentalni aritmetiki, matematičnim simbolom, matematičnemu 

jeziku, besedilnim problemom in kognitivnemu učnemu stilu 

(Phillips, Kelly in Symes, 2013).  

 

Uporabnost posameznih diagnostičnih testov ter inštrumentarijev 

– primer dobre prakse  

Osnovne številske spretnosti lahko preverimo na različne načine, in 

sicer: s podtestom iz ACADIE - Zaporedje in šifriranje (Novosel, 1989); 

z Matematičnim presejalnim testom II, ki je bil razvit za odkrivanje 

specifičnih učnih težav pri matematiki in zajema tri glavne elemente 

operiranja s števili, in sicer branje števil, pisanje števil ter miselne 

procese (Adler, 2000); s preizkusom Naravna zaporedja in štetje 

nazaj iz Profila ocen posebnih potreb (Special Needs Assesment 

Profile – SNAP-3) (Weedon in Reid, 2018); uporabimo pa lahko tudi 

različne neformalne preizkuse, ki jih pripravimo sami in so primerni 

za preverjanje konzervacije (primer preizkusa: otroku pokažemo dve 

enaki kroglici iz plastelina, nato eno kroglico preoblikujemo npr. v 

valj in otroka vprašamo, ali sta še vedno enaki), klasifikacije (primer 

preizkusa: otroku damo več ploščic različnih barv, oblik in velikosti, 

otrok pa jih mora razporediti glede na zahtevane kriterije), seriacije 

(primer preizkusa: otroku damo 5, 10, 20 predmetov/paličic različnih 

velikosti, debeline ipd., on pa jih mora razvrstiti) in inkluzije (primer 

preizkusa: otroku damo 10 lesenih kroglic (2 rdeči, 8 rumenih); 

ugotovimo, da so kroglice rumene, rdeče, lesene in nato vprašamo, 

koliko je rumenih, koliko rdečih in koliko je vseh skupaj; nato 

vprašamo, katerih je več - rumenih ali rdečih, rumenih ali lesenih 

ipd). 

Mentalno aritmetiko lahko preverimo s Sugermanovim testom za 

ugotavljanje računskih strategij. Sugermanov test vsebuje naloge iz 

sklopov seštevanja in odštevanja v obsegu do 20 ter seštevanja in 

odštevanja v obsegu do 100, v test pa sta vključena tudi dva 

aritmetična problema v obsegu čez 100 (Sugerman, 1995). Sama pa 

za preverjanje obvladovanja osnovnih računskih operacij 

(seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje) največkrat uporabim 

10-minutni test za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov (Kavkler, 1997). Pri preverjanju mentalne aritmetike je 
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pomembno, da otroka opazujemo pri računanju in analiziramo 

njegove postopke računanja in njegove izdelke. Pomembno je, da 

ugotovimo, katere strategije uporablja otrok pri reševanju 

matematičnih problemov. 

Matematične simbole lahko preverimo s preizkusom Števila iz Testa 

motenosti v branju in pisanju (T-MBP), ki preverja poznavanje števil 

(Šali, 1972), uporabimo pa lahko tudi razne neformalne preizkuse, ki 

jih pripravimo sami.  

Obvladovanje matematičnega jezika preverjamo z analizo 

otrokovega opisa uporabljenih računskih postopkov ter z otrokovo 

razlago matematičnih pojmov. 

Matematične besedilne probleme sama preverjam preko reševanja 

matematičnih besedilnih nalog, ki jih izbiram glede na starost otroka 

in sem pri tem pozorna na strategije, ki jih otrok uporabi pri delu z 

besedilom, na razumevanje prebranega, na postopke reševanja 

besedilnih problemov, na strategije računanja ipd. Težave pri 

reševanju besedilnih nalog izhajajo iz težav na področju branja in 

bralnega razumevanja, pomanjkljivega znanja matematičnega jezika 

in šibkega predznanja. Za uspešno reševanje matematičnih 

besedilnih problemov je pomembna dobro razvita metakognicija ter 

konceptualno znanje o številih in aritmetičnih operacijah (Kavkler, 

1997). 

Kognitivne učne stile lahko preverjamo z različnimi testi za 

preverjanje učnih tipov oz. učnih stilov (prilagojenimi učenčevi 

starosti). Veliko jih je prosto dostopnih na svetovnem spletu. 

Pri preverjanju vseh zgoraj navedenih področjih si lahko pomagamo 

tudi z analizo nalog iz Modela ocenjevanja, ki temelji na kurikulu 

(CBM – Curriculum based measurement) (Košir, 2011). 

 

V postopku specialno-pedagoške diagnostike je pomembno preveriti 

tudi, na kateri ravni rešuje otrok probleme – ali jih rešuje na 

konkretni ravni, na pol-konkretni ravni ali pa na abstraktni ravni. 

Otrok na konkretni ravni reševanja probleme rešuje tako, da 

manipulira z realnimi objekti (žetoni, paličicami), na pol-konkretni 

ravni mu za reševanje zadostujejo slikovne reprezentacije objektov s 

simboli, na abstraktni ravni pa otrok operira le s simboli (napisanimi 

ali slišanimi) (Kavkler, 2011). 

 

Na specialno-pedagoško diagnostiko se je potrebno dobro 

predhodno pripraviti, saj gre za kompleksen postopek, ki obsega 

razgovore z otrokovim učiteljem/vzgojiteljem, starši in svetovalno 

službo, preko katerih dobim ključne informacije o otrokovem 

zgodnjem razvoju in njegovih aktualnih težavah. Temu sledijo 

morebitne hospitacije v razredu ter razgovori in delo z otrokom. Na 

podlagi zbranih informacij najprej naredim načrt specialno-

pedagoškega diagnosticiranja, v katerem se glede na otrokove 

težave odločim, katera področja bom pri otroku podrobneje 

preverila in katere preizkušnje bom v procesu specialno-pedagoške 

diagnostike uporabila. V grobem postopek ocenjevanja 
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matematičnega aritmetičnega znanja opredelim v naslednjih 

korakih:  

− preverjanje štetja (štetje naprej, nazaj in v različnih intervalih): 

otroka prosim, da šteje naprej npr. od 34 do 51; nazaj od 89 do75; 

po dva od 14 do 30 ipd. – težavnost nalog izbiram glede na 

otrokovo starost;  

− poznavanje števil (zapis in branje): otroku povem, da naj prebere 

dana števila (poznavanje števil običajno preverim s preizkusom 

Števila iz Testa motenosti v branju in pisanju (T-MBP) ali pa 

števila zapišem sama); poznavanje števil preverim tudi tako, da 

otroku narekujem števila, ki jih mora zapisati; 

− preverjanje količinskih pojmov in odnosov (orientacija v številski 

vrsti, urejanje števil po velikosti, določanje predhodnikov, 

naslednikov in vmesnih števil): količinske odnose običajno 

preverjam na neformalne načine, in sicer tako, da pripravim 

naloge, kjer mora otrok urediti dana števila po velikosti od 

največjega do najmanjšega ali od najmanjšega do največjega; v 

tabelo zapišem števila, katerim mora določiti predhodnika in 

naslednika ali ugotoviti vmesno število; med danimi števili mora 

ugotoviti, katero število je večje, manjše ali je enako ipd. 

− preverjanje osnovnih računskih operacij: obvladanje seštevanja, 

odštevanja, množenja in deljenja največkrat preverjam z 10-

minutnim testom za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov, kjer učenca tekom reševanja nalog opazujem in 

analiziram strategije, ki jih uporabi pri računanju; 

− poznavanje aritmetičnih dejstev in postopkov: poznavanje 

dejstev in postopkov preverjam z opazovanjem učenca pri 

reševanju nalog ter z njegovim opisovanjem postopkov 

reševanja; 

− reševanje besedilnih problemov: naloge izbiram glede na 

učenčevo starost in glede na cilje diagnostičnega ocenjevanja; 

največkrat uporabim podobne naloge, kot jih imajo v 

učbeniku/delovnem zvezku za matematiko. 

 

Po zaključenem diagnostičnem ocenjevanju analiziram preizkuse, 

pripravim specialno-pedagoško poročilo z ugotovitvami in zapišem 

priporočila za nadaljnje delo v šolskem ter domačem okolju. Sledi 

sestanek z otrokovimi starši, razrednikom ter po potrebi tudi z 

učiteljskim zborom, kjer predstavim svoje ugotovitve in podam 

priporočila za delo z otrokom. 

 

ZAKLJUČEK 

V svojem članku sem izpostavila področja ocenjevanja aritmetičnih 

veščin in navedla nekaj diagnostičnih preizkušenj, s katerimi lahko 

preverjamo aritmetične veščine. Podrobneje sem opredelila tudi 

postopek ocenjevanja matematičnega aritmetičnega znanja in 

navedla primere nalog, ki jih uporabljam v postopku specialno-

pedagoške diagnostike. Zelo pomembno je, da dovolj zgodaj 

identificiramo učence, ki imajo težave na področju aritmetičnih 

veščin in jim nudimo ustrezno pomoč. V članku navedene 
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preizkušnje oz. podtesti naj predstavljajo neko vodilo, s katerim si v 

procesu specialno-pedagoškega ocenjevanja lahko pomagate. 

Seveda se vsaka preizkušnja ne obnese pri vsakem otroku enako 

dobro, zato moramo biti pri izbiri preizkušenj previdni in kritični, 

pomembno pa je tudi, da izhajamo iz potreb posameznega otroka. 

Poglobljena specialno-pedagoška diagnostika zahteva dobro 

teoretično podkovanost, poznavanje diagnostičnih preizkušenj, 

poznavanje področij ocenjevanja, zelo pomembna pa je tudi priprava 

na sam postopek ocenjevanja in predhodno zbrane informacije s 

strani otrokovih staršev ter učiteljev/vzgojiteljev. 
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Povzetek: Branje in pisanje imata tekom šolanja pomembno vlogo, 

saj sodita med najpomembnejše prvine osnovnošolskega 

izobraževanja. Načrtno opismenjevanje je eno osrednjih učnih 

dejavnosti za razvoj temeljnih bralnih spretnosti in razvoj veščin 

pisanja. Večina šolskih otrok se pri učenju branja in pisanja spopada 

z manjšimi ali večjimi začetniškimi težavami, nekaj otrok pa je 

takšnih, ki jim povzročata branje in pisanje hude preglavice. Pri tem 

gre za otroke, ki so lahko povprečno ali celo nadpovprečno 

inteligentni in ki z drugimi šolskimi predmeti običajno nimajo 

posebnih težav. Zelo pomembno je, da otrokove težave na področju 

branja in pisanja ne ostanejo spregledane.  Tu imajo zelo pomembno 

vlogo otrokovi starši, učitelji, svetovalni delavci in specialni pedagogi, 

ki v primeru suma, da ima otrok kakršne koli primanjkljaje na 

posameznih področjih učenja, čim prej izvedejo natančno in celovito 

specialno-pedagoško diagnostiko z oceno na različnih področjih 

otrokovega funkcioniranja. 

 

Ključne besede: branje, pisanje, težave na področju branja in pisanja, 

specialno-pedagoška diagnostika 

 

Abstract: Reading and writing have an important role during 

education, as they are among the most important elements of 

primary school education. The development of basic reading and 

writing abilities are one of the main learning activities at school. 

Most school children struggle with minor or major difficulties while 

learning to read and write, but there are some children who have 

severe difficulties with reading and writing and these are children 

who may be of average or even above-average intelligent and who 

usually have no particular problems with other school subjects. It is 

very important to recognize children's reading and writing problems 

and to offer them early and effective help. The children's parents, 

teachers and special education teachers have a very important role 

here, who, in case of suspicion that the child has any deficits in 

individual areas of learning, carries out an accurate and 

comprehensive special-pedagogical diagnosis with assessment as 

soon as possible. 

 

Keywords: reading, writing, reading and writing difficulties, special 

pedagogical diagnosis 
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UVOD 

Zgodnje prepoznavanje in premagovanje primanjkljajev na področju 

branja in pisanja je zelo pomembno, saj bodo sicer učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih branja ter pisanja imeli 

kasneje velike težave z razvojem teh dveh veščin. Dlje časa, ko 

čakamo s premagovanjem primanjkljajev, težje se kasneje učenci 

spopadejo z naraščajočimi zahtevami pismenosti v višjih razredih 

osnovne šole. V svojem članku se osredotočam predvsem na 

diagnostično ocenjevanje branja pri specifičnih težavah branja in 

pisanja in predstavljam primer celovitega diagnostičnega 

ocenjevanja branja pri učencu tretjega razreda, pri katerem so 

njegovi starši in njegova razredničarka zaznali težave na področju 

branja in bralnega razumevanja. V članku preko konkretnega 

primera predstavljam področja, ki jih običajno preverjam pri branju, 

ter preizkuse, s katerimi preverjam branje na teh področjih. Po 

pregledu obstoječe strokovne literature namreč ugotavljam, da je na 

voljo veliko strokovnih del in člankov, ki bolj ali manj podrobno 

opisujejo in predstavljajo različne diagnostične preizkušnje, ni pa na 

voljo strokovne literature, ki povezuje oboje – področja ocenjevanja 

posameznih veščin (v tem primeru ocenjevanje branja) in 

diagnostične preizkušnje (formalne in neformalne), ki jih lahko 

uporabimo pri preverjanju in ocenjevanju določenega področja 

tekom ocenjevanja dotične šolske veščine (v našem primeru branja).  

Članek je namenjen vsem tistim, ki želijo podrobneje dobiti uvid v 

proces specialno-pedagoške diagnostike in instrumentarija, ki ga 

imamo specialni pedagogi na voljo pri svojem delu, menim pa, da bo 

v pomoč tudi vsem tistim strokovnjakom, ki so na začetku svoje 

poklicne poti in se sprašujejo, kako se lotiti specialno-pedagoške 

diagnostike, katera so tista področja, ki jih je potrebno preveriti 

tekom ocenjevanja branja in katere preizkušnje izbrati pri 

diagnostičnem ocenjevanju branja. 

  

Otroci z učnimi težavami 

Otroci z učnimi težavami so zelo raznovrstna skupina otrok, med 

katere sodijo tudi otroci z motnjami branja in pisanja, ki jih uvrščamo 

med specifične učne težave. Učenci s specifičnimi učnimi težavami 

so učenci z zelo heterogeno skupino primanjkljajev, ki se kažejo z 

zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na katerem koli od 

naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, 

govor, jezik, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna 

kompetentnost in čustveno dozorevanje (Magajna, Čačinovič 

Vogrinčič, Kavkler, Pečjak in Bregar-Golobič, 2008). Specifične 

bralno-napisovalne težave sodijo med najpogostejše specifične 

motnje učenja in so tudi najbolj raziskane. Največ dolgotrajnih težav 

povzroča disleksija, ki je tudi najpogostejša. Disleksija je 

nevrofiziološko pogojena motnja, ki prizadane predvsem razvoj 

pismenosti ter veščin, povezanih z jezikom. Prisotna je že ob rojstvu 

in vpliva na posameznika vse življenje. Označujejo jo težave na 

področju predelovanja glasov, hitrega poimenovanja, delovnega 

pomnjenja, hitrosti procesiranja in razvoja avtomatizacije veščin. 



72 
 

Vsak posameznik z disleksijo ima svoja močna in šibka področja, 

vendar pa se pri osebah z disleksijo določene značilnosti pogosteje 

pojavljajo. To so slabše veščine pismenosti: težave pri učenju branja 

in pisanja, počasno branje in pisanje in/ali veliko napak, težave pri 

razumevanju pisnih besedil, težave pri pravilnem zapisu (pravopisu), 

utrujenost pri branju/pisanju, težave pri pisnem izražanju z 

organizacijo misli pri prenosu razmišljanja na papir; šibko besedno 

pomnjenje ter slabša sposobnost analize podrobnosti (Magajna, 

Čačinovič Vogrinčič, Kavkler, Pečjak in Bregar-Golobič, 2008). 

 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi smo tisti strokovnjaki, 

ki prepoznavamo otrokove specifične učne težave in primanjkljaje 

ter smo usposobljeni za delo z osebami, ki se soočajo z raznovrstnimi 

učnimi izzivi ter razvojnimi primanjkljaji. Pri otrocih, pri katerih se 

zaznajo težave na določenih razvojnih področjih oziroma na 

področju avtomatizacije šolskih veščin, se opravi specialno-

pedagoška diagnostika, ki jo predstavljam: Postopek je zelo 

kompleksen in obsega razgovore z otrokovim učiteljem/vzgojiteljem, 

starši in svetovalno službo, preko katerih pridobim ključne 

informacije o otrokovem zgodnjem razvoju in njegovih aktualnih 

težavah. Sledijo razgovori in delo z otrokom, ki gre skozi celovit 

proces ocenjevanja, v katerem preverim otrokovo splošno 

poučenost, ocenim razvitost osnovnih šolskih veščin branja, pisanja 

in računanja, razvoj motorike (grobe-, fine- in grafomotorike), vidno-

motorično koordinacijo, zmožnost usmerjanja in vzdrževanja 

pozornosti, priklic iz spomina, samostojnost pri delu, sledenje in 

razumevanje navodil, orientacijo (v prostoru, na telesu, na ploskvi in 

orientacijo v času), stranskost telesa, govor (izražanje) in jezik, 

otrokov učni stil ipd. Po zaključenem diagnostičnem ocenjevanju 

pripravim specialno-pedagoško poročilo s svojimi opažanji ter 

ugotovitvami in zapišem priporočila za nadaljnje delo v šolskem ter 

domačem okolju. Svoje ugotovitve predstavim otrokovim staršem, 

razredniku (po potrebi tudi učiteljskemu zboru) in svetovalni službi.  

 

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). Poleg formalnih preizkusov pa lahko branje (in 

pisanje) preverjamo tudi s številnimi neformalnimi preizkusi. 

Specialni pedagogi se pri svojem delu poslužujemo obojih – tako 

formalnih kot tudi neformalnih oblik ocenjevanja.  

 

V nadaljevanju predstavljam primer kompleksnega diagnostičnega 

ocenjevanja branja pri učencu tretjega razreda, področja 

(podskupine), ki jih običajno preverjamo oz. ocenjujemo pri branju, 

in preizkuse, ki jih lahko uporabimo pri diagnostičnem ocenjevanju 

določene veščine, hkrati pa navedem tiste preizkušnje, ki sem jih pri 

tretješolcu uporabila sama. 

 



73 
 

Poznavanje ujemanja med grafemi in fonemi (pravila pretvorbe 

črka-glas) – primer dobre prakse 

Veliko otrok s težavami pri branju izkazuje težave na področju 

fonološkega zavedanja, pojavljajo pa se tudi težave nerazumevanja 

povezave med govorjenim in zapisanim jezikom (Hulme in Snowling, 

2009, v Mather in Wendling, 2011). Vse te pomanjkljivosti se 

običajno kažejo že pred vstopom v šolo in preden se otrok sploh 

nauči brati. 

 

V slovenskem prostoru lahko za poznavanje ujemanja med grafemi 

in fonemi uporabimo 3. preizkus iz Testa motenosti v branju in 

pisanju (T-MBP) oz. Šalijev test (Šali, 1972), kjer mora učenec 

prepoznavati povezave grafem-fonem. Ta preizkus sem pri učencu 

tretjega razreda uporabila tudi sama in ugotovila, da učenec 

zamenjuje vizualno podobne črke. 

 

Uporabimo lahko tudi preizkus 2 – Fonološko zavedanje iz Profila 

ocen posebnih potreb (Special Needs Assesment Profile – SNAP-3), 

ki omogoča sistematičen pregled specifičnih učnih težav otrok, starih 

med 5 in 14 let, ter njihovih dejavnikov (Weedon in Reid, 2018). Gre 

za računalniški program, ki pripravi individualni profil in priporočila 

za učitelje ter starše.  

 

Prav tako pa lahko uporabimo podtest fonološkega zavedanja iz 

Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti od 1. do 3. razreda (Pečjak, 

Magajna in Podlesek, 2012b). Omenjeni podtest je sestavljen iz 

nalog, ki preverjajo slušno analizo, slušno sintezo, odstranjevanje 

glasov iz besed ter odstranjevanje zlogov iz besed. 

 

V tuji literaturi najdemo kar nekaj preizkusov, ki vključujejo 

preverjanje ujemanja med grafemi in fonemi, sama pa bi izpostavila 

dva, in sicer preizkus Pre-Reading Inventory of Phonological 

Awareness (PIPA) (Dodd, Crosbie, McIntosh, Teitzel, Ozanne, 2003, v 

Mather in Wendling, 2011), ki je primeren tudi za predšolske otroke 

od 4. leta starosti dalje, in preizkus Test of Phonological Awareness, 

2nd Edition: PLUS (Torgesen in Bryant, 2004, v Mather in Wendling, 

2011), ki prav tako zajema preverjanje odnosa med črkami in glasovi 

in ga lahko uporabimo tako pri predšolskih kot tudi šolskih otrocih. 

 

Branje posameznih besed (pravopisno pravilnih in nepravilnih) ter 

branje nebesed 

Prepoznava tiskane besede vključuje dve veščini: fonološko 

kodiranje, ki zajema znanje o povezavi med črkami in glasovi, in 

ortografsko kodiranje, ki zajema rabo črk in vzorcev, ki nam 

pomagajo pri izgovorjavi teh besed. Pri disleksiji prihaja do deficitov 

obeh veščin, ki ju potrebujemo pri branju različnih besed – pravilnih, 

nepravilnih in tudi pri branju nebesed (Pennington, 2009, v Mather 

in Wendling, 2011). Kadar primerjamo tipičnega bralca s slabšim 

bralcem, ima slednji več težav dekodiranja novih besed, dlje časa se 

jih uči in podobno. Učenci, ki imajo najtežje primanjkljaje na 
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področju branja, bodo imeli tudi največ težav s črkovanjem in 

branjem nebesed. Posameznik mora namreč biti zmožen izolirati 

glasove govorjenega jezika in jih povezati s črko oz. črkami za vsak 

posamezen glas (Lerväg in Hulme, 2010, v Mather in Wendling, 

2011). 

 

Sama pri preverjanju branja posameznih besed najpogosteje 

uporabljam dva preizkusa iz Testa motenosti v branju in pisanju (T-

MBP), in sicer preizkus Besede I in Besede II, ki se razlikujeta po 

zahtevnosti besed. Tudi v opisanem primeru sem pri tretješolcu 

uporabila navedena preizkusa in tekom branja zapisovala njegove 

napake ter merila čas, ki ga je porabil za branje. Učenec je tekom 

branja zamenjeval vizualno in slušno podobne glasove, izpuščal manj 

slišane glasove in soglasniškim sklopom dodajal samoglasnike. Bral 

je počasi, z zlogovanjem. 

 

Velikokrat uporabim tudi dva preizkusa iz Profila ocene posebnih 

potreb (SNAP-3), in sicer preizkus 1 – Časovno omejeno branje, s 

katerim merimo tekočnost branja oziroma število pravilno prebranih 

besed v 30 sekundah, ter preizkus 3 – Branje nebesed, s katerim 

merimo število pravilno prebranih nebesed v 60 sekundah (Weedon 

in Reid, 2018). 

 

V tuji literaturi pa se najpogosteje omenja test branja nepravilnih 

besed Test of Irregular Word Reading TIWRE (Reynolds in Kamphaus, 

v Mather in Wendling, 2011), ki s kratkimi podtesti omogoča preizkus 

branja fonetično nepravilnih besed. 

 

Ko smo na področju specialno-pedagoške diagnostike že precej 

suvereni in imamo za seboj nekaj kilometrine, lahko branje nebesed 

preizkusimo tudi neformalno, in sicer tako da iz obstoječih vzorcev 

jezika sestavimo nebesede, ki nimajo pomena. Otroci običajno zelo 

radi rešujejo tovrstne preizkuse in se ob tem zabavajo. 

 

Branje odlomka/besedila: hitrost in kakovost branja 

Nekateri avtorji tekočnost branja povezujejo z avtomatizacijo 

tehnike branja oz. avtomatizirano sposobnostjo dekodiranja, ki se 

kaže v hitrosti branja (Perfetti, 1985, v Košir, 2011). Tuje opredelitve 

tekočnosti branja pa najpogosteje navajajo dve bralni dimenziji - 

natančnost in hitrost branja, nekateri pa dodajajo še razumevanje 

prebranega (Košir, 2011). Pri preizkusu branja odlomka/besedila se 

najprej osredotočam na avtomatizacijo bralne tehnike, natančnost 

in hitrost branja ter na tip napak, ki jih otrok naredi med branjem, 

razumevanje pa obravnavam ločeno. 

 

Za preverjanje branja (tehnike branja, hitrosti in kakovosti) imamo v 

našem prostoru na voljo kar nekaj preizkusov. Eden od njih je branje 

kratkega besedila iz Testa motenosti v branju in pisanju (T-MBP) (Šali, 

1972), ki sem ga sem v postopku diagnostičnega ocenjevanja branja 

pri tretješolcu ubrala tudi sama. Tekom branja merimo čas, ki ga je 
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porabil učenec za branje, ter število in vrsto napak, ki jih je pri branju 

naredil. Drugi je 1-minutni preizkus tihega branja iz Ocenjevalne 

sheme bralnih zmožnosti učencev 3. razreda (podtest Hitrost tihega 

branja), ki kaže na avtomatiziranost tehnike branja in se meri v 

številu besed, ki jih učenec potiho prebere v eni minuti (Pečjak, 

Magajna in Potočnik, 2012). 

 

Če želimo preveriti kakovost glasnega branja, lahko uporabimo 

podtest Kakovost glasnega branja prav tako iz Ocenjevalne sheme 

bralnih zmožnosti učencev 3. razreda, s katerim merimo naslednje 

značilnosti glasnega branja učencev: hitrost branja, ritem branja, 

število napak, pomoč učitelja pri branju, natančnost branja in 

izraznost (Pečjak, Magajna in Potočnik, 2012). 

 

Za preverjanje glasnega branja lahko uporabimo tudi Test glasnega 

branja Ptica in slon, ki preverja hitrost in kakovost glasnega branja 

ter bralno razumevanje. Besedilo Ptica in slon je bilo leta 1991 

uporabljeno v mednarodni raziskavi pismenosti (Elley, Gradišar in 

Lapajne, 1995).  

 

Za merjenje hitrosti učenčevega branja pa je možno uporabiti tudi 

enominutni test tihega branja, za katerega priporočam branje 

besedila Morski pes išče prijatelje. 

 

Izpostavila bi tudi Model ocenjevanja, ki temelji na kurikulu (CBM – 

Curriculum based measurement). Za ta preizkus moramo izbrati 

primerno besedilo glede na starost učencev (priporočajo se krajši 

odstavki oz. krajše besedilo) (Košir, 2011). Izvorni preizkus na 

področju ocenjevanja in spremljanja tekočnosti branja vključuje 

spremljanje hitrosti, natančnosti in pravilnosti branja (število 

pravilno prebranih besed v omejenem času). Poleg komponent 

tekočnosti branja je potrebno spremljati tudi druge komponente, kot 

je npr. izraznost branja, nikakor pa ne smemo zanemariti spremljanja 

bralnega razumevanja ali odkrivanja različnih drugih možnih vzrokov 

za nastanek težav. 

 

Bralno razumevanje 

Razumevanje prebranega je osnovni cilj branja, saj beremo zato, da 

bi prebrano razumeli in pridobljeno védenje prenesli in uporabili v 

novih situacijah. Bralno razumevanje vključuje tako neposredno 

razumevanje besed in sporočil, ki so v besedilu jasno prepoznavna, 

kot tudi razumevanje, ki je posledica sklepanja bralca (npr. 

povezovanje prebranih informacij v končni sklep). Razumevanje 

prebranega je odvisno od bralčevega predznanja in tudi od vrste ter 

težavnosti besedila. Ocena bralnega razumevanja je pomembna pri 

izbiri in uporabi strategij, ki izboljšujejo bralno razumevanje 

posameznega učenca, ki ima na tem področju težave (Pečjak, 

Magajna in Podlesek, 2012b). 
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Bralno razumevanje lahko preverjamo s pomočjo različnih besedil in 

na zelo kreativne načine. Sama v procesu specialno-pedagoške 

diagnostike za preverjanje bralnega razumevanja največkrat 

uporabim besedilo iz Testa motenosti v branju in pisanju (T-MBP), 

kjer učenec po branju besedila obnovi vsebino prebranega (ustno ali 

pisno) ter po potrebi odgovarja na moja vprašanja, s katerimi 

preverjam razumevanje prebranega (prav tako ustno ali pisno). Tudi 

v opisanem primeru sem uporabila besedilo iz zgoraj navedenega 

testa. Učenčeva obnova je bila zelo skopa, vodila sem ga s pomočjo 

podvprašanj. 

 

Velikokrat uporabim tudi že zgoraj navedeni besedili Ptica in slon ter 

Morski pes išče prijatelje, kjer učenec ustno odgovori na vprašanja, s 

katerimi preverim njegovo bralno razumevanje.  

 

Učencem pogosto pripravim tudi krajša besedila ali odstavke, v 

katerih manjka vsaka sedma beseda (oz. po smislu), učenčeva naloga 

pa je, da mora glede na vsebino smiselno vstaviti manjkajočo besedo 

ali pa izbrati eno izmed danih besed. Težavnost stopnjujem glede na 

starost otroka. 

Pri preverjanju bralnega razumevanja se lahko poslužujemo tudi 

podtesta Razumevanje prebranega iz Ocenjevalne sheme bralnih 

zmožnosti učencev 3. razreda, kjer učenec najprej besedilo pozorno 

tiho prebere, po branju pa pisno odgovori na zastavljena vprašanja  

(Pečjak, Magajna in Potočnik, 2012), uporabimo pa lahko tudi Bralni 

test avtoric S. Pečjak, in N. Potočnik (2012), ki ga sestavljata dva 

podtesta: Hitrost razumevanja in Stopnja razumevanja. Podtest 

Hitrost razumevanja ugotavlja hitrost procesiranja informacij 

učenca, ki je pokazatelj avtomatiziranosti njegovega branja. 

Sestavljen iz več nalog oz. kratkih besedil, v katerih manjka ena 

beseda, ki jo mora učenec dopolniti tako, da med petimi ponujenimi 

besedami izbere eno. Podtest Stopnja razumevanja pa kaže na 

kvalitativni vidik razumevanja – katero vsebino učenec razume – in 

kvantitativni vidik – koliko vsebine razume. Podtest je sestavljen iz 5 

različnih besedil, kjer so v okviru vsakega besedila 4 naloge, učenec 

pa mora izmed štirih ponujenih odgovorov izberati pravilnega 

(Pečjak in Potočnik, 2012). Ker je tretješolec na področju bralnega 

razumevanja besedila iz Testa motenosti v branju in pisanju (T-MBP) 

dosegel precej slabe rezultate, sem se odločila njegovo bralno 

razumevanje preveriti tudi s podtestom Stopnja razumevanja iz 

Bralnega testa. Tudi rezultati tega podtesta so pokazali na učenčevo 

šibko bralno razumevanje. 

 

Motivacija za branje 

Na branje vplivajo mnogi dejavniki, ki se med seboj prepletajo ter 

posledično vplivajo na (ne)uspešnost branja. To so percepcijski 

dejavniki, kognitivni dejavniki, socialno-kulturni dejavniki ter 

čustveno-motivacijski dejavniki, kamor sodijo motivacija, interes za 

branje in odnos do branja (Pečjak, 1993, v Pečjak, 1999). Védenje o 

motivaciji je za učitelja pomembno, saj učenec, ki je za branje 
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notranje motiviran, ne potrebuje toliko zunanjih spodbud kot 

učenec, ki je zunanje motiviran in ne izkazuje posebnega interesa za 

branje. Tega učenca lahko k branju spodbudimo z zunanjimi 

dejavniki, kot so pohvale, nagrade in dobre ocene. Pri tem pa se je 

potrebno zavedati kratkotrajnega učinka zunanjih motivatorjev 

(Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006). 

 

Motivacijo za branje lahko merimo s podtestom Motivacija za branje 

iz Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti učencev 3. razreda. Gre za 

lestvico, sestavljeno iz 25 postavk, ki merijo motiviranost učencev za 

branje. Tvorijo jo 4 podlestvice, in sicer interes za branje, primerjava 

s sošolci, težavnost branja ter glasno branje (Pečjak, Magajna in 

Potočnik, 2012). Motivacijo za branje sem preverila tudi pri 

tretješolcu in ugotovila, da ima učenec nizek interes za branje, da 

zaznava sebe v primerjavi s sošolci kot slabega bralca, branje pa 

zaznava kot težko, naporno dejavnost. 

 

Po končani specialno-pedagoški diagnostiki sem na podlagi dobljenih 

ugotovitev pripravila sklepno oceno z opažanji ter načrt pomoči s 

priporočili za nadaljnje delo. Kasneje sem na podlagi skupne 

evalvacijske ocene pomoči tretješolca predlagala uvedbo postopka 

usmerjanja v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, kjer je na podlagi odločbe o usmeritvi 

prejel dve uri dodatne strokovne pomoči, ki jo izvaja specialni in 

rehabilitacijski pedagog, ter eno uro svetovalne storitve, ki jo izvajajo 

strokovni delavci šole. 

 

ZAKLJUČEK 

Branje ima tekom šolanja pomembno vlogo. Zgodnje prepoznavanje 

in premagovanje težav na področju branja je zelo pomembno, saj 

bodo sicer učenci s primanjkljaji na posameznih področjih branja 

imeli kasneje velike težave s samim z razvojem branja. Raziskave 

namreč kažejo, da zaostanki v avtomatizaciji in tehniki branja, nastali 

v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, pozneje ne izzvenijo in ti 

učenci med izobraževanjem nikoli ne dohitijo vrstnikov (Magajna, 

Gradišar, Mesarič, Pečjak in Pust, 1999, v Pečjak, Magajna in 

Podlesek, 2012b), zato je zelo pomembno, da dovolj zgodaj 

identificiramo učence, ki imajo težave na področju branja. V članku 

sem se osredotočila na diagnosticiranje težav s področja branja in 

glede na različna področja ocenjevanja predstavila tiste diagnostične 

preizkušnje oz. podteste, ki jih v postopku diagnostičnega 

ocenjevanja branja najpogosteje uporabim. O tem, katere od njih 

bomo uporabili, je zagotovo pomembna strokovna presoja vsakega 

posameznika, ki se mora vprašati, kaj je tisto, kar želi pri otroku 

preveriti in oceniti. Zgoraj naštete preizkušnje oz. podtesti naj 

predstavljajo neko pomoč in vodilo, s katerim si v procesu specialno-

pedagoškega ocenjevanja branja lahko pomagate. Seveda se vsaka 

preizkušnja ne obnese pri vsakem otroku enako dobro, zato moramo 
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biti pri izbiri preizkušenj previdni in kritični, pomembno pa je tudi, da 

izhajamo iz potreb posameznega otroka.  
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Povzetek: Mesec september je v vrtcu obdobje uvajanja otrok. V tem 

času se otroci ob pomoči in podpori odraslih privadijo na 

spremembe, ki so nastale z novim šolskim letom. Otrok mora  v vrtcu 

najti »pomembno osebo«, ki bo vsaj v neki meri nadomeščala starše. 

V našem vrtcu se že več let izobražujemo na področju gibanja in 

sodelujemo v FIT pedagogiki, zato je naša stalna praksa, da otrokom 

ob uvajanju ponudimo, oz. jih stimuliramo z gibanjem, saj le to 

spodbudi srčno-žilni in dihalni sistem, ter s tem telo razbremeni, 

sprosti in pripravi na nadaljnje dnevne obremenitve. V članku je 

predstavljeno, kako z gibanjem povečamo tudi sposobnost 

osredotočenosti (fokus), notranjo motivacijo, dolgotrajnejšo 

koncentracijo in uravnavamo pozitivno čustveno in socialno stanje. 

 

Ključne besede: uvajanje, starši, vzgojitelj, sodelovanje, gibanje, 

lastna aktivnost 

Abstract: September is the period of introducing children to 

kindergarten. During this time, with the help and support of adults, 

children get used to the changes brought about by the new school 

year. The child must find an "important person" in the kindergarten 

who will at least to some extent replace the parents. 

In our kindergarten, we have been training in the field of movement 

for many years and we participate in FIT pedagogy, so it is our 

constant practice to offer the children, or we stimulate them with 

movement, as only this stimulates the cardiovascular and respiratory 

systems, and thus relieves, relaxes and prepares the body for further 

daily stresses. The article presents how movement also increases the 

ability to concentrate (focus), internal motivation, longer-term 

concentration and regulates a positive emotional and social state. 

 

Keywords: introduction to the kindergarten, parents, educator, 

cooperation, movement, own activity 
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UVOD 

Večina predšolskih otrok preživi pred vstopom v vrtec največ časa v 

družini. Od rojstva si oblikujejo odnos močne čustvene navezanosti 

na svoje starše oziroma skrbnike ter najbližje ljudi, ki skrbijo za njih. 

Ob vključitvi v vrtec se otroci prvič za daljši čas ločijo od znanega, 

varnega, domačega okolja in oseb, na katere so navezani. Vrtec, 

igralnica, otroci in vzgojitelji (pod izrazom mislimo vzgojitelje in 

pomočnike vzgojiteljev) so jim neznani. Vzbujajo jim strah in 

negotovost. Spremembe so različne: nekatere skupine se preselijo v 

druge igralnice ali jih vodi drug vzgojitelj, v drugih se zamenjajo 

otroci, v nekaterih igralnicah so drugačne igrače, nekateri otroci so 

poleti doma in pridejo po daljšem času v vrtec, kar nekaj pa jih pride 

v vrtec prvič. Spremembe so življenjska stalnica, sposobnost 

prilagajanja na spremembe pa pomembna popotnica, ki jo morajo 

otroci prenesti v odraslo življenje. Zato jih ne moremo varovati pred 

spremembami, pač pa jim odrasli pomagamo, da bodo čim lažje 

prebrodili stisko. Uvajalni mesec je čas, ko otrokom v vrtcu 

pomagamo, da se postopno prilagodijo na spremembo. Za otroke, ki 

vstopajo prvič vrtec, zlasti najmlajše, pa je to tudi čas, ko se počasi, 

zares počasi, prilagodijo na nove odnose. V močno navezanost na 

starše morajo vključiti nove osebe – vzgojitelje. Naloga uvajanja je 

prenos otrokove navezanosti s staršev na vzgojitelja. Navezanost na 

nove osebe nastaja počasi in postopoma. Če je prenos pri uvajanju 

napravljen, bo otrok v vzgojiteljih videl nadomestne starše, ki mu 

bodo zagotavljali psihološki obstoj. Normalno je torej, da otrok ob 

nenadni ločitvi od svojega primarnega skrbnika, ob katerem se počuti 

najbolj varno, doživlja življenjski stres. Za otrokovo ustrezno 

navezovanje je nujno potrebno sodelovanje staršev in obeh delavcev 

v oddelku. S sodelovanjem se vzpostavi zaupanje, ki je temelj dobrih 

odnosov. Otrok to začuti in to mu olajša stisko. Prav z gibanjem 

povečamo tudi sposobnost osredotočenosti (fokus), notranjo 

motivacijo, dolgotrajnejšo koncentracijo in uravnavamo pozitivno 

čustveno in socialno stanje. 

 

Otrokov razvoj 

Otrokov razvoj je dinamičen proces, ki ga interaktivno sodoločata 

dednost in okolje, in sicer na ravni fizičnega in socialnega okolja. Pri 

razlagi otrokovega razvoja se ne moremo in ne smemo izogniti 

pluralnosti razvoja in odraščanja v različnih kulturah ter s tem vplivu 

različnih dejavnikov znotraj kulture in med kulturami kot tudi 

pogledom na otrokov razvoj in učenje, ki so se izoblikovali v različnih 

družbenozgodovinskih kontekstih. Področja otrokovega razvoja so 

med seboj povezana. Razvoj na enem področju vpliva na razvoj na 

drugem področju in obratno. V razvoju ne gre le za napredek, temveč 

tudi nazadovanje. Za razvoj so značilni tako dosežki kot tudi različne 

izgube. Glede na velike razlike med kronološko enako starimi otroki, 

je lahko otrokova starost prepoznavna zgolj kot grobi pokazatelj 

zrelosti. V celotnem življenjskem ciklusu so prisotna časovna 

obdobja, ki so bolj učinkovita za učenje posameznih spretnosti, kot 

neka druga obdobja. Določena razvojna obdobja in leta so najbolj 
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učinkovita za razvoj na posameznih področjih (Marjanovič Umek, 

2008). 

 

Pomen uvajanja v vrtec 

Prva prava ločitev otroka od staršev se zgodi ob vstopu otroka v vrtec 

(Zalokar Divjak, 2000). Uvajanje otroka v vrtec je psihosocialen 

proces, katerega namen je vzpostavitev kvalitetnega in 

medsebojnega vplivanja med otrokom in vzgojiteljico. Prisotni straši 

odigrajo vlogo pomembnega posrednika, med otrokom in 

vzgojiteljico, ki se še ne poznata in tako lajšajo otrokovo separacijsko 

stisko. Otroku se z vstopom v vrtec spremeni svet. Varno domače 

okolje mora kar naenkrat nadomestiti s tujim okoljem ter obvladati 

zapletene socialne interakcije, ki vključujejo vrstnike, vzgojitelje in 

druge odrasle. Sreča se z novimi prostori, igračami in precej stvari je 

drugačnih, kot jih je vajen doma (Kolar, 2003, str. 139). Ker prihajajo 

otroci v vrtec v najnežnejšem razvojnem obdobju, je treba njihov 

prehod iz znanega, varnega, domačega okolja, čim bolj olajšati, ter 

ga narediti kar se da prijetnega (Žibert, 2003/2004, str. 19). Tako 

starši kot vzgojitelji si ravno zaradi občutljivosti obdobja, v katerem 

se za večino otrok prične uvajanje v vrtec, želijo, da bi bil prehod v 

novo okolje čimbolj sproščen in lahek za vse prisotne. Pomemben 

dejavnik pred uvajanjem je dobra priprava staršev in otrok na 

življenje v vrtcu (Retuznik, Bizovičar in Kranjc, 2010). Otrok, ki vstopa 

v vrtec, je edinstven in starši so mu lahko v veliko pomoč. Vrtec je 

institucija, ki jo je potrebno predstaviti v pozitivni luči. Glede na 

otrokovo razvojno stopnjo, mu je treba razložiti, zakaj mora v vrtec. 

Otrok bo razumel razlago na svoj način. Opisati mu je treba, kako 

poteka življenje v vrtcu, med vključitvijo obiskati vrtec in si ogledati 

prostore v njem. Vedno znova in vsak dan mora otrok od staršev 

slišati, da bodo prišli ponj, starši pa morajo držati obljubo. Otrok bo 

sčasoma bolj zaupal, se postopno uvajal na novo okolje in spoznaval 

svoje vrstnike. Starši lahko prehod v vrtec otroku, olajšajo tudi s tem, 

da poskušajo že doma vzpostaviti podobno dnevno rutino kot velja v 

vrtcu. Prilagodijo se lahko uram hranjenja in počitka ter otroke 

spodbujajo k samostojnosti. Da se otrok v vrtcu ne bo čutil 

zapostavljenega, dobro je, da se zna sam zamotiti in si za krajši čas 

sam najti zaposlitev. 

 

Uvajalno obdobje je nujno, vendar naj ne traja predolgo 

Sodobna družba s svojimi aktualnimi zahtevami ter vedno hitrejšim 

življenjskim tempom, narekuje stil življenja mladim družinam. Ker 

prihajajo otroci v vrtec že v najnežnejšem razvojnem obdobju, je 

treba njihov prehod iz znanega, varnega domačega okolja v vrtec čim 

bolj olajšati, ter ga narediti kar se da prijetnega. Ravno zaradi 

pomembnih razvojnih procesov v tem obdobju, kaže uvajanju otroka 

v vrtec v tem starostnem obdobju nameniti še posebno pozornost 

(Žibret, 2003, str. 19). Vzgojiteljica ne more nadomestiti mame, 

lahko pa postane njegov »pomembni drugi«. Nujno je, da pozna 

dinamiko otrokovega razvoja osebnosti, kritična obdobja v razvoju 

otroka, da ima oblikovano osebno in poklicno identiteto, predvsem 
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pa, da ohranja in poglablja svojo vlogo. V uvajalnem obdobju je 

pomembno, da se starši predhodno pogovorijo z vzgojiteljico o 

poteku dela v vrtcu, o otrokovih posebnostih, značilnostih, da 

predstavijo svoja pričakovanja. V našem vrtcu otroke uvajamo na 

način, da starši nekaj dni prihajajo v vrtec z otroki. Težimo k temu, da 

se starši vključujejo v dejavnosti v skupini, saj s tem dajejo otroku 

pozitiven zgled, ne pa da le sede opazujejo, kaj se dogaja okrog njih. 

Pomembno je, da se starši in vzgojitelji dobro razumejo, saj otrok 

tako začuti pozitivno klimo. Otrok lahko prinese s seboj igračo, ki mu 

pomaga, da v kriznih trenutkih poišče tolažbo, ker ga neposredno 

povezuje z domom. Dobro je, da starši ne omahujejo in ne kolebajo 

ter ne reagirajo preveč čustveno, če otrok joka ob njihovem odhodu, 

saj mu bodo vzgojiteljice kmalu preusmerile pozornost na kaj 

zanimivega (Ambrož, 2005, str. 9–10). 

 

Razvojne naloge pri uvajanju v vrtec 

Pri uvajanju v vrtec se otrok sooča z naslednjimi razvojnimi nalogami 

(Varjačič Rajko 2007, str. 52): 

− Odreči se stalni dnevni prisotnosti staršev in čustveno sprejeti 

nujnost kratkotrajnih ločitev. 

− Navezati se na vzgojitelje, ki bodo del dneva nadomeščali starše. 

− Navaditi se na spremembo dnevne rutine. 

− Navaditi se na novo okolje, drugačno hrano. 

− Navaditi se na skupino otrok, v kateri bo samo eden od mnogih. 

− Postati samostojnejši. 

− Vključiti se v skupinske igre in vodene dejavnosti. 

 

Čustvena raven 

Otroku se ob uvajanju vzbujajo različna čustva. Na eni strani so jeza, 

destruktivnost, hrepenenje po starših, razočaranje, na drugi pa 

veselje in radovednost. Starši lahko pri tem pomagajo tako, da se o 

otrokovih čustvih pogovarjajo in da otroku omogočijo del čustev 

izraziti  (preko gibanja, športa …). V času uvajanja otroka v vrtec je 

zelo pomembna komunikacija med starši in vzgojiteljem predvsem o 

otrokovi osnovni naravnanosti, odzivih, navadi, najljubših igračah, o 

ritmu prehranjevanja in spanja, o tem, kako se otrok potolaži, ter še 

o njegovih drugih posebnostih.  

 

Fit pedagogika 

Fit pedagogika je v našem vrtcu postala del vsakdanjih dejavnosti. 

Menim, da strokovne delavke s svojim znanjem, odprtostjo do novih 

možnosti na področju gibanja in s skrbnim načrtovanjem gibalno 

didaktičnih nalog pomembno vplivamo na celosten razvoj otrok v 

predšolskem obdobju. Obenem premostimo vse dvome v gibalne 

zmožnosti otrok. Naše vodilo pri postavljanju gibalnih ciljev in nalog 

je: »Otrok zmore, odrasli omogoča«. Želimo si, da otroci s svojo 

aktivnostjo odkrivajo, raziskujejo in dojemajo svet okoli sebe. 
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Vloga vzgojitelja pri uvajanju 

Vzgojitelji v vrtcu morajo s svojim strokovnim znanjem in 

oblikovanjem kulture bivanja, otrokom omogočiti spodbudno okolje, 

v katerem se bodo otroci počutili sprejete in varne. D. Logar (2011) 

pravi, da v današnjem času vzgojiteljica otrokom predstavlja odraslo 

osebo, s katero preživijo največji del dneva, zato je pomembno, da 

se zavedamo njenega vpliva na razvoj otroka. V Kurikulumu za vrtce 

(1999, str. 22) piše, da naj odrasli v vrtcu delujejo v celoti spodbudno 

in pomirjujoče, vljudnost in spoštovanje v njihovi komunikaciji in 

vedenju so zgled za otroke. Vzgojitelj, pom. Vzgojitelja ali druga 

odrasla oseba, ki sodeluje v vzgojnem procesu in je ves čas z otroki 

in med otroki, bodisi v majhni, večji skupini ali individualno; v vseh 

interakcijah je odrasla oseba usmerjevalka, vendar ne direktivna in 

praviloma zgled za prijetno in prijazno komunikacijo. Odnosi med 

otrokom in vzgojiteljem so večdimenzionalni. Vzgojitelj je otroku 

partner pri igri, ga poučuje, vodi njegove dejavnosti in skrbi z 

zadovoljitev njegovih potreb. Vzgojitelj je odgovoren za 

prehranjevanje otroka; poskrbeti mora, da mu je toplo in da je suh; 

odgovoren je za njegov toaletni trening in za dnevni počitek oz. 

spanje. V odsotnosti otrokovih staršev, mu je dolžan priskrbeti 

telesno in čustveno varnost. Vzgojitelj ne nudi le spodbudnega okolja 

za govorni in spoznavni razvoj, temveč mu preko vloge skrbnika in 

tistega, ki socializira otroka, pomaga oblikovati zaupljive odnose z 

odraslimi zunaj družine in uživati pozitivne interakcije z vrstniki. 

 

Uvajanje v skupini Mucki – primer dobre prakse 

Kot vzgojiteljica se že nekaj let zapored lotevam uvajalnega obdobja 

premišljeno, dobro načrtovano in zaznavam pozitivne učinke 

privajanja na vrtčevsko okolje in rutino. Otrokom že od prvega dne v 

vrtcu pripravljam različne gibalne izzive, v vseh delih dneva, in v 

katerih se otroci lotijo in urijo svoje sposobnosti, hkrati pa sprostijo 

»ventilčke« in pozabijo na stisko. 

 

 
Slika 1: Aktivni kotiček s penastimi črvi 

Vir: Lasten 
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Na hodniku pred igralnico otrokom in staršem pripravim AKTIVEN 

HODNIK, preko katerega otroci pridejo do igralnice. Otroci so ob 

prihodu v vrtec izpostavljeni/povabljeni h gibalnim nalogam, kot so 

plazenje skozi tunel, poskakovanje, plezanje pod stoli, premikanje po 

različnih žogicah, poskakovanje itd. Otroci v pot vložijo svojo 

aktivnost in tako zmanjšajo stres ter skupaj s starši prispejo na cilj – 

do igralnice ter lažje premagajo jutranje slovo od staršev. V igralnici 

imam vsakodnevno pripravljene AKTIVNE KOTIČKE z raznolikimi  

pripomočki, ki otroke kar sami privabljajo k aktivnosti. Otrokom je 

vsakodnevno na voljo kotiček z gibalnimi nalogami, hoppy žoge za 

raztezanje, udarjanje, pajkova mreža iz različnih vrvi, poligoni, 

športni pripomočki, penasti črvi, različne žoge, kolebnice, rutice. V 

času uvajanja se redno poslužujem tudi AKTIVNE STIMULACIJE, saj se 

zavedam, da ima vsak otrok potrebo po gibanju na vsake 10 minut – 

naravna fiziološka potreba za rast in razvoj. Pri hitri stimulaciji gre za 

to, da želimo otrokom povrniti koncentracijo in hitro učenje, seveda 

mora biti ta naporna in zabavna. S tem aktiviramo žilni in dihalni 

sistem in dobimo hormonsko ravnovesje. Dober primer hitre 

stimulacije je, da se otrok dotakne čim več slik, ki so nalepljene po 

prostoru (stena, tla, vrata, stol …), do trenutka, ko zasliši pisk ali pa 

pisane žogice, s katerimi otrok rokuje na različne načine in jih podaja, 

meče po prostoru ob spremljavi glasbe. Aktivno stimulacijo včasih 

poimenujem tudi zabava, kar pomeni, da otrok takrat dela, kar želi – 

skače, nori, teče, skratka to je čas, ki ga unovči po svoji želji. Prav ta 

metoda je zelo uporabna med samimi dejavnostmi, saj otrokom 

zmanjka koncentracije oz. jih privabljajo drugi elementi v prostoru in 

med aktivno stimulacijo imajo otroci možnost, da preizkusijo želeno.   

Po aktivni stimulaciji, ki traja nekaj minut, je otrok zopet pripravljen 

na sodelovanje, se lažje osredotoči na naloge in cilje. 

 

Tudi poslušanja pravljice se mi lotimo na način, ki mu pravimo 

AKTIVNO POSLUŠANJE, kar pomeni, da smo ob pravljici aktivni, se 

premikamo po prostoru, tečemo do dogovorjenih točk, gibalno 

sodelujemo, vmes se gibamo. Otroci na tak način hitreje osvojijo 

vsebino pravljice. 

 

Igrače vsakdan pospravljamo na aktiven, zabaven način, ki mu 

pravimo AKTIVNO POSPRAVLJANJE. V sobi imamo pospravljalčka 

(voziček za vlečenje) na katerega naložimo škatlo za igrače in tečemo 

po igralnici. Otrokova naloga je, da lovi pospravljalčka in mu v škatlo 

odloži čim več igrač, ki jih kasneje razvrstimo. Drug način 

pospravljanja je HITRO POSPRAVLJANJE, takrat otrokom pripravim 

glasbo po želji in v času glasbe otroci hitijo s pospravljanjem. Ko je 

glasbe konec, je igralnica pospravljena. Otrokom s tem zagotovimo 

visoko stopnjo koncentracije, osredotočenosti in motivacije za 

učenje in poskrbimo za uravnavanje pozitivno-čustvenega stanja. 
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Slika 2: Pospravljalček 

Vir: Lasten 

 

Gozdni fit  

Z učenjem varne in aktivne hoje otroke spodbudimo, da naravne 

oblike gibanja postanejo spontane, kar je eden temeljih in prvih ciljev 

za vsako nadaljnjo gibalno aktivnost. Ravno gozd je gibalna površina, 

ki jim nudi tovrstno možnost. V prvi starostni skupini v gozdu tako 

razvijemo osnovne gibalne spretnosti do te mere, da premagajo vse 

strahove ob fizičnih ovirah, ki jih srečajo na poti. Otroci so v 

naravnem okolju ves čas aktivni in notranje motivirani za dejavnosti 

in raziskovanje.  

 

 
Slika 3: Na poti v gozd in lepljenje žogic 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 4: Udarjanje ritma in kuhanje v gozdu 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Z gibalnimi dejavnostmi v uvajalnem obdobju se otrok začne zavedati 

samega sebe v prostoru, oblikuje lastno identiteto, samospoštovanje 

in samozavest. Ko se otrok ukvarja z vprašanjem, kako rešiti 

določene gibalne naloge, razvija svojo domišljijo, ustvarjalnost in 

iznajdljivost, lažje pozabi na starše ter tako na prijeten način izraža 

svoje počutje in čustva. Menim, da je uvajanje otrok v vrtčevsko 

okolje na aktiven način dosti lažje, za otroke zabavnejše, za 

strokovne delavce in starše pa dosti manj stresno. Otrok gradi svojo 

notranjo varnost in stabilnost, najprej iz bližine s starši, potem pa s 

poskusi in napakami v svetu okoli sebe. Vzgojitelji smo tisti, ki mu 

moramo omogočiti oboje: bližino, izkustva, predvsem pa svobodo za 

gibanje in bogato izkušenjsko okolje. Otrokom bomo še naprej 

omogočali čim več prostega gibanja, jim pustili, da v varnih okvirjih 

preizkušajo svoje meje in spoznavajo samega sebe.  
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Moja šola, moj kraj, spoznajmo se 
 

MOJCA PIRC, prof. razrednega pouka 

mojca.pirc@os-smihel.si 

 

Povzetek: Projektno delo je način dela, kjer se udeleženci učijo 

razmišljati in delati projektno. Pri tem udeleženci izvajajo dejavnosti 

projekta in se učijo postopkov vodenja projekta od zamisli do 

produkta. Ob koncu sledi še evalvacija. Osnova projektnega dela je 

učenje, ki poteka zavestno ali spontano. Za večino udeležencev je tak 

način dela privlačen, saj temelji na aktivnem delu in medsebojnem 

sodelovanju. Projektno delo se lahko izvaja v okviru rednega pouka 

in pri drugih oblikah dela. Učenje v naravi je način dela, ki ga imajo 

učenci vseh starosti radi. Biti mora dobro organizirano, z namenom 

in jasnimi cilji, ki jih želimo doseči. V praktičnem delu bom 

predstavila projekt, ki smo ga izvajali z učenci in mentorji večih šol 

po Sloveniji. Vsi so opravljali enake naloge, vendar na svoj način. 

Svoje izkušnje so nato delili z ostalimi udeleženci. Pri tem so se gibali 

v naravi, spoznavali značilnosti svojega domačega kraja, spoznavali 

ostale kraje in šole po Sloveniji ter se povezali z ostalimi člani 

projekta.  

 

Ključne besede: projekt, učenje v naravi, kulturna dediščina, naravne 

znamenitosti, gibanje, celostni razvoj  

Abstract: Project work is a way of working where participants learn 

to think and work on a project. In doing so, participants carry out 

project activities and learn project management procedures from 

idea to product. An evaluation follows at the end. The basis of 

project work is learning that takes place consciously or 

spontaneously. For most participants, this way of working is 

attractive, as it is based on active work and mutual cooperation. 

Project work can be carried out as part of regular classes and other 

forms of work. Learning in nature is a way of work that students of 

all ages love. It must be well organized, with a purpose and clear 

goals that we want to achieve. In the practical part, I will present a 

project that we carried out with students and mentors of several 

schools in Slovenia. They all performed the same tasks, but in their 

own way. They then shared their experiences with the other 

participants. In doing so, they learned in nature, got to know the 

characteristics of their hometown, got to know other places and 

schools in Slovenia and connected with other members of the 

project. 

 

Keywords: project, learning in nature, cultural heritage, natural 

sights, moving, holistic development 
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UVOD 

Učenje z neposredno izkušnjo je način, ki učence na razredni stopnji 

pritegne. Pri delu so bolj zbrani in motivirani, radi sodelujejo in se pri 

tem nehote učijo. Neposredna izkušnja se učencem bolj vtisne v 

spomin, kar pomeni, da se naučeno dlje časa zapomnijo. Učence 

najbolj pritegne delo zunaj, pri katerem niso zgolj opazovalci, pač pa 

aktivni udeleženci. Radi delajo v skupinah, kjer samostojno 

raziskujejo nek pojav, opazujejo naravo ali dosežejo nek pohodniški 

cilj. Projektno delo je način dela, ki se ga na razredni stopnji pogosto 

poslužujemo, saj običajno prinaša pozitivne odzive udeležencev. 

Projektno delo mora biti skrbno načrtovano, saj je kljub vsemu to del 

pouka, ki je usmerjen v doseganje ciljev učenega načrta. Naloga 

vodje projekta ni vedno enostavna, saj je potrebno koordinirati večjo 

skupino udeležencev. Če je projektno delo vnaprej dobro 

načrtovano, ima vodja v glavnem delu manj dela, saj stvari povezuje 

in usmerja, udeleženci pa delajo bolj ali manj samostojno. 

Pomembno je, da vodja ves čas opazuje in spremlja udeležence ter 

hitro opazi težave, padec motivacije in podobne stvari, ki bi lahko 

negativno vplivale na delo. V nadaljevanju bom predstavila projekt, 

ki sem ga zasnovala v okviru Unesco dejavnosti na naši šoli. Projekt 

je bil zasnovan tako, da je bil primeren za učence prve in druge triade 

osnovne šole. Glavni namen projekta je bil povezati šole med sabo in 

si izmenjati pozitivne izkušnje ter spodbuditi gibanje učencev in delo 

v naravi. Projekt je trajal eno leto in v tem času so učenci, skupaj z 

mentorji, opravili štiri naloge. Svoje izkušnje so nato delili z ostalimi 

udeleženci. Ob koncu dela je sledila evalvacija. 

 

Projektno delo 

Pri projektnem delu gre za metodični postopek oziroma način dela, 

kjer se udeleženci učijo razmišljati in delati projektno. Pri tem ne gre 

samo za izvajanje dejavnosti projekta, pač pa se udeleženci učijo 

postopkov vodenja projekta od zamisli do produkta. Ob koncu sledi 

še evalvacija. Osnova projektnega dela je učenje, ki poteka zavestno 

ali spontano. Za večino udeležencev je tak način dela privlačen, saj 

temelji na samoaktivnosti in medsebojnem sodelovanju. Projektno 

delo se lahko izvaja v okviru rednega pouka in pri drugih oblikah 

(podaljšano bivanje, samostojno učenje, interesne dejavnosti …). 

Avtorji v knjigi Projektno delo kot učni model opišejo projektno delo, 

kot delo v štirih korakih:  

1. korak: Oblikovanje pobude in končnega cilja, 

2. korak: Načrtovanje izvedbe, 

3. korak: Uresničitev cilja, 

4. korak: Evalvacija izvedbe (Novak, Žužej in Zmaga Golovec, 2009, 

str. 12–13).  

 

Vloga in pomen projektnega dela 

Projektno delo ima dvojno vlogo v vzgojno-izobraževalnem delu. 

Opišemo ga lahko kot metodični postopek, pri katerem se udeleženci 

naučijo izvajati projekt ter kot način dela, ki omogoča udeležencem 
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aktivno udejstvovanje in ob tem pridobivanje in usvajanje različnih 

znanj, sposobnosti, vrednot in navad. Projekt udeležencem 

omogoča, da aktivno razvijajo svoje potenciale ter se učijo 

komuniciranja in sodelovanja, medsebojnega spoštovanja, 

odgovornosti ter kritičnega mišljenja (Novak, Žužej in Zmaga 

Golovec, 2009, str. 14).  

 

Lastnosti projektov 

Projekte med sabo razlikujemo po velikosti in udeležencih. Po 

velikosti ločimo velike, srednje in majhne projekte, pri čemer je 

velikost odvisna od obsega tematike, trajanja izvedbe in števila 

udeležencev. Majhne projekte po trajanju opredelimo kot projekte, 

ki trajajo od nekaj ur do nekaj dni, srednji približno en teden ter veliki 

najmanj en mesec. Udeleženci projektnega dela so lahko vsi, ki se 

želijo vključiti, starostna meja ni določena. Za projektno delo pa je 

značilno še, da udeležence usmerja oseba, ki je usposobljena za 

pedagoško vodenje. Pri projektnem delu sodeluje vodja projekta s 

svojo skupino udeležencev. Naloga vodje je ustvarjanje pobude za 

delo, usmerjanje in spodbujanje aktivnosti udeležencev. Udeleženci 

pri delu podajajo svoje ideje in pobude, izbirajo teme in cilje 

projekta, kritično presojajo svoje delo, med sabo sodelujejo, so 

odgovorni in kritični do svojega dela in dela drugih (Novak, Žužej in 

Zmaga Golovec, 2009, str. 14–15). 

 

 

Načela projektnega dela 

Projektno delo temelji na naslednjih načelih:  

– CILJNA USMERJENOST: Izvajalci se z vodjo projekta dogovorijo, 

kaj bo končni cilj projekta. S tem osmislijo svoje početje in 

dejavnost jasno usmerijo.  

– TEMATSKO PROBLEMSKI PRISTOP: Udeleženci se z vodjo 

dogovorijo, kaj bodo počeli. Smiselno je, da jim je tematika že 

nekoliko poznana, saj predznanje pripomore k boljšemu načinu 

dela in nadgradnji znanja. Kadar delamo v okviru pouka, se 

projektna tema običajno pokriva s cilji in vsebino iz učnega načrta 

ali večih učnih načrtov. 

– ŽIVLJENJSKOST: Želimo, da je končni cilj projekta funkcionalen ter 

ima uporabno vrednost. Taka tematika praviloma udeležence 

bolj pritegne.  

– ODPRTOST IN PROŽNOST: Vodja projekta je odprt pri izbiri teme 

projekta, dovoljuje spremembe med potekom projekta. Prav 

tako delo časovno ni togo načrtovano, pač pa omogoča 

spremembe, kadar pripomorejo k obogatitvi projekta.  

– NAČRTNOST: Projektno delo mora biti skrbno načrtovano 

(dejavnosti, postopki). Poleg vodje morajo svoje delo jasno in 

pregledno načrtovati tudi udeleženci, saj le tako lahko dosežejo 

končni cilj.  

– SPOŠTOVANJE RAZVOJNIH IN INDIVIDUALNIH RAZLIK MED 

UDELEŽENCI: Razlike med udeleženci (starost, interesi, kulturna 
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raznolikost …) pripomorejo k večji razgibanosti dela, hkrati pa 

nekoliko povečajo zahtevnost vodenja projekta.  

– SPODBUJEVALNI STIL DELA: Vodja udeležencem svojih idej ne 

vsiljuje, pač pa jih spodbuja k razmišljanju, dajanju pobud, 

postavljanju vprašanj in pomislekov.  

– POUDAREK NA AKTIVNEM SODELOVANJU UDELEŽENCEV: 

Pomembno je, da so vsi udeleženci aktivni. Vodja spremlja 

aktivnosti in pazi, da motivacija za delo ne pade.  

– SINERGIJA: Gre za sodelovanje med udeleženci, ki si med sabo 

pomagajo z idejami in predlogi za delo.  

– TEŽIŠČE POZORNOSTI NA PROCESU IZVEDBE PROJEKTA: 

Pozornost je usmerjena h končnemu produktu projekta. Ob 

koncu je priporočljiva samorefleksija, ki udeležencem omogoči, 

da kritično ovrednostijo svoje delo.  

– CELOSTNI RAZVOJ OSEBNOSTI: Projektno delo zavestno vpliva na 

celostni osebnostni razvoj posameznika (Novak, Žužej in Zmaga 

Golovec, 2009, str. 17–21). 

 

Statične in dinamične metode dela 

V projektno delo lahko vpeljemo statične in dinamične metode dela. 

O metodi dela govorimo, kadar imamo neko načrtovano dejavnost 

za posameznika ali skupino. Metoda mora odgovarjati zastavljenim 

ciljem in udeležence pripeljati do želenega namena. Pri statičnih 

metodah so udeleženci pasivni, vodja pa aktiven. Pri dinamičnih 

metodah pa so udeleženci aktivni in sodelujejo skupaj z vodjo ter 

odkrivajo novo znanje. Dinamične metode so za projektno delo 

velikokrat bolj primerne, saj omogočajo izkušnjo ter celostno učenje 

(Merhar, Umek, Jemec in Repnik, 2013, str. 8–10).  

 

Učenje v naravi 

Cornell v svoji knjigi Doživljanje narave opiše takoimenovano tekoče 

učenje, ki poteka v štirih stopnjah.  

 

Prva stopnja: PREBUDI NAVDUŠENJE  

Udeleženci, ki so za delo v naravi navdušeni, v smislu, da imajo 

močan tok osebnega zanimanja in pozornosti, se v naravi veliko več 

naučijo. Razgiban začetek pri sodelujočih vzbudi željo po 

nadaljevanju, zmanjša težave z discipline, utrjuje socialne vezi med 

sodelujočimi ter jih pritegne k delu.  

 

Druga stopnja: USMERI POZORNOST  

Naloga voditelja je, da sodelujoče usmeri v mirno zbranost. Poveča 

se pozornost in zbranost, navdušenje pozitivno usmerimo, razvijamo 

spretnost opazovanja.  

  

Tretja stopnja: PONUDI NEPOSREDNO IZKUŠNJO  

Sem spadajo dejavnosti, ki so namenjene umirjenemu in 

občutenemu dojemanju narave. Z neposredno izkušnjo spodbujamo 

globje učenje in intiutivno razmišljanje, rodijo se osebna spoznanja 

in umetniški navdih.  
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Četrta stopnja: DELI NAVDIH Z DRUGIMI  

Izmenjava vtisov z drugimi razjasni in okrepi izkušnjo. Okrepi se 

pozitivna vrstniška spodbuda, skupina se med sabo poveže, voditelj 

dobi povratne informacije, ki mu služijo kot pomoč pri nadaljnem 

delu (Cornell, 2019, str. 27–29).  

 

Primer dobre prakse: Projekt MOJA ŠOLA, MOJ KRAJ, SPOZNAJMO 

SE 

Naša šola je že več let članica Unesca. Odločili smo se, da letos 

izvedemo svoj projekt z naslovom Moja šola, moj kraj, spoznajmo se. 

K sodelovanju smo povabili šole iz vse Slovenije. Projekt je namenjen 

učencem prve in druge triade osnovne šole, primeren pa je tudi za 

delo v podaljšanem bivanju ali v okviru interesnih dejavnosti. Namen 

projekta je, da učenci spoznajo kraj, v katerem živijo, oziroma v 

katerem je njihova šola. Poleg domačega kraja učenci spoznajo tudi 

kraje ostalih sodelujočih šol in se z njimi povežejo. Ob delu 

uporabljajo sodobno tehnologijo, so aktivni v naravi ter spoznavajo 

naravne in kulturne znamenitosti krajev po Sloveniji. Naša želja je 

bila predvsem, da učence in učitelje spodbudimo k aktivnemu 

raziskovanju svojega domačega kraja in učenju zunaj učilnice.  

 

Delo poteka v dveh fazah. V prvi fazi se zainteresirane šole prijavijo 

koordinatorju. Ko ta zbere vse prijave, udeležence razdeli v manjše 

skupine in jim posreduje kontaktne podatke. Udeleženci v manjših 

skupinah si nato med sabo izmenjujejo izdelke. Projekt traja eno 

šolsko leto in v tem času udeleženci izvedejo 4 preproste naloge:  

 

1. naloga: MOJA ŠOLA 

Učenci ob usmerjanju mentorja fotografirajo in opišejo svojo šolo. 

Kratko predstavijo udeležence projekta, navedejo zanimivosti šole, 

predstavijo utrip dela na šoli in podobno. Pri predstavitvi imajo 

proste roke, kar pomeni, da lahko izdelajo plakat, naredijo ppt 

predstavitev, posnamejo film, opišejo šolo v obliki krajšega zapisa ali 

pa se lotijo svojega lastnega inovativnega načina predstavitve. Svoj 

izdelek nato po elektronski ali navadni pošti posredujejo ostalim 

sodelujočim.  

2. naloga: POŠLJI MI RAZGLEDNICO 

Udeleženci si med sabo pošljejo razglednico svojega kraja. 

Razglednica je lahko kupljena ali pa jo učenci izdelajo sami. Pri 

samostojni izdelavi se jim ponuja veliko idej za inovativno 

ustvarjanje. Na primer narišejo lokalne naravne ali kulturne 

znamenitosti, svojo šolo, narišejo svoj kraj iz ptičje perspektive, 

samostojno fotografirajo znamenitosti kraja in podobno. Zaželjeno 

je, da razglednico posredujejo po navadni pošti ter da je napisana 

ročno. Tako učenci spoznajo tudi delovanje pošte, urijo se v pisanju 

naslova, spoznavajo termina naslovnik in pošiljatelj, pozorni so na 

vsebinsko primeren in ličen zapis. Poleg pošiljanja razglednic, tudi 

sami prejmejo razglednice ostalih sodelujočih. Pri tem spoznavajo 

kraje po Sloveniji in sklepajo nova poznanstva. 
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3. naloga: ZNAMENITOST V MOJEM KRAJU 

Učenci pri tej nalogi obiščejo znamenitost svojega kraja in jo 

fotografirajo ter opišejo. Znamenitost je lahko del naravne ali 

kulturne dediščine. Na primer obiščejo najdebelejše drevo v njihovi 

okolici, morda imajo kako zanimivo stavbo (cerkev, grad, stolp, 

kmetija …), predstavijo reko ali potok, ki teče mimo njihove šole in 

podobno. Z mentorjem obiščejo zanimiv kraj, tam lahko izvedejo 

kako zanimivo aktivnost, igro, morda povprašajo starejše občane o 

kaki zanimivi prigodi in podobno. Svoje ugotovitve, opažanja, izdelke 

in fotografije nato delijo z ostalimi udeleženci.  

4. naloga: POHOD 

To nalogo učenci opravijo v šoli ali doma s starši. Izberejo si nek cilj v 

okolici svojega kraja in se peš odpravijo do njega. Na končni točki se 

fotografirajo. Svoj izlet nato kratko opišejo in posredujejo ostalim. 

Namen te naloge je, da učenci posredujejo zanimive točke, ki bi jih 

lahko ostali obiskali. Poleg tega spodbujamo tudi sodelovanje šole s 

starši ter pomen gibanja za otroke.  

 

Izpeljava projekta na naši šoli 

K projektu je pristopilo 26 šol iz različnih koncev Slovenije. 

Sodelovale so tudi šole z učenci s posebnimi potrebami, podružnice 

in matične šole. Naša šola se je v projekt vključila, ne le kot 

koordinatorica, temveč tudi kot aktivna udeleženka.  

 

 

MOJA ŠOLA 

Na podružnici smo z učenci tretjega razreda v okviru interesne 

dejavnosti sodelovali z ostalimi šolami. Učenci so pri prvi nalogi 

izdelali ppt predstavitev, v kateri so predstavili Podružnico Birčna 

vas. Samostojno so fotografirali šolo in sodelujoče učence. V 

predstavitvi so navedli osnovne podatke o šoli, število učencev in 

zaposlenih. Zelo so se razveselili, ko so začeli prejemati tudi prve 

izdelke ostalih šol. Dejali so, da bi prihodnjič morda tudi oni posneli 

krajši filmček, kjer bi predstavili svojo šolo. Tak način predstavitve jih 

je namreč zelo pritegnil. 

 

 
Slika 1: Podružnica Birčna vas spodaj, zgoraj razglednica šole 

Vir: Lasten 
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Pošlji mi razglednico 

V okviru druge naloge smo izdelali lastne razglednice, ki so jih narisali 

učenci samostojno. Pred začetkom dela smo se pogovorili o 

zanimivostih v okolici šole, kako razglednice sploh izgledajo, kaj so 

sestavni deli razglednic, kaj na razglednico napišemo in kaj je sploh 

namen pošiljanja razglednic. Učenci so nato na manjši format risali 

lokalne zanimivosti. Nekateri so se odločili, da naprišejo šolo, drugi 

so risali lokalne aktivnosti (delo pri gasilcih in športnih društvih), spet 

tretji pa so se osredotočili na kulturne in naravne znamenitosti 

(sekvoja, razvaline gradu, cerkev, potok). Slike smo nato fotografirali 

in s pomočjo računalnika pomanjšali na ustrezno velikost za tisk. 

Natisnjene slike smo pritdili na tršo podlago in sami dorisali črte za 

zapis naslova in besedila.  

 

Znamenitost v mojem kraju 

Podružnica Birčna vas leži v mirnem, vaškem okolju. Obdana je z 

gozdom, ki ponuja zelo primerno in zanimivo učno okolje za učence. 

V neposredni bližini šole raste mogočna sekvoja, ki je stara preko 100 

let. Sekvojo je dal posaditi graščak, ki je nekdaj bival v gradu Ruperč 

vrh. Med vojno je bil grad porušen in požgan, ostalo je le nekaj 

ruševin. Večino kamenja so bližnji prebivalci odpeljali in ga uporabili 

pri gradnji. Danes si lahko ogledamo le prednjo steno gradu, del kleti 

in obzidja nekdanje graščine. Vojno pa sta preživeli dve veliki sekvoji. 

Ena izmed njih se je posušila, kar je bila posledica udara strele, druga 

pa še vedno krasi grajski park. Ruperška sekvoja je najvišja sekvoja 

na Dolenjskem in je zaščitena ter označena kot del naravne dediščine 

Slovenije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Sekvoja 

Vir: Lasten 

 

Z učenci se večkrat odpravimo do sekvoje, kjer preživijo učno uro v 

naravi. Sekvojo in ostanke gradu smo pri projektu predstavili ostalim 

udeležencem. Učenci so pri pisanju spoznavali zgodovino svojega 

domačega kraja. Pri sekvoji smo izvedli učno uro, ki je bila 

medpredmetno zasnovana. Učenci so merili obseg debla sekvoje s 

standardnimi in nestandardnimi enotami. Ogledali smo si rastlinje v 

okolici sekvoje. Ugotovili smo, da je naša sekvoja med manjšimi 

sekvojami na svetu. Razlog za to je, da tla in prst niso optimalna za 
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rast tako velikega drevesa. Učence so presenetili storži, ki rastejo na 

sekvoji, saj so razmeroma majhni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Merjenje obsega sekvoje 

Vir: Lasten 

 

Poleg naravne dediščine kraja so učenci spoznavali tudi kulturno 

dediščino. Ruševine gradu Ruperč vrh omogočajo pogovor z učenci o 

zgodovini. Učenci so razmišljali, zakaj so ljudje želeli uničiti grad, 

kakšno je bilo življenje v preteklosti, kdo je delal za graščaka in 

podobno. Ogledali smo si steno gradu, ki je še ostala in se pogovarjali 

o načinu gradnje v preteklosti (material, velikost oken, način 

obdelave kamna …). Prav tako smo se spraševali, zakaj je bil grad 

obdan z obzidjem, kje so dobili vodo ter zakaj so si izbrali ravno ta 

kraj za postavitev gradu. Učenci so nato v šoli tudi likovno in literarno 

ustvarjali. Risali so grad v preteklosti, razglednice s sekvojo in 

podobno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Ruševine grajske kleti 

Vir: Lasten 

 

Pohod 

Učenci so zadnjo nalogo opravili s svojimi starši. Odpravili so se na 

krajši pohod v okolici svojega kraja. Učenci so se odpravili na bližnje 

hribčke, na katerih stojijo cerkve ali pa v bližnjo okolico svojega kraja. 

Ostalim udeležencem projekta so poslikali skrite kotičke, ki so jih 
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odkrili s svojimi starši ter jim opisali bližnjice in pohodne poti v okolici 

naše šole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Pohod na Ljuben 

Vir: Lasten 

 

Izdelki ostalih sodelujočih šol 

Ostale šole, ki so sodelovale pri projektu, so bile zelo aktivne. Prejeli 

smo veliko zanimivih predstavitev. Nekateri so nam poslali 

predstavitve v program Power Point, prejeli smo tudi kar nekaj 

posnetkov, kjer so učenci predstavljali svoje šole. Manj šol se je 

odločilo za klasično zapisano predstavitev. Prav tako smo prejeli 

nekaj zanimivih prospektov iz krajev, od koder so prihajali sodelujoči. 

Učence so zelo pritegnile razglednice, predvsem tiste, ki so jih prejeli 

po navadni pošti. Vsake posebej so se zelo razveselili. Ob slikah smo 

ugotavljali, da ima Slovenija veliko zanimivih krajev, zelo raznoliko 

pokrajino ter, da so šole postavljena na zelo različnih krajih (mestne, 

vaške, matične in podružnice …). Kraje, iz katerih smo dobili 

razglednice, smo poiskali na zemljevidu ter se pogovorili o 

značilnostih različnih pokrajin. Prav tako smo pridobili veliko 

zanimivih idej za družinske izlete in šolske ekskurzije, saj so nam 

ostali udeleženci zelo natančno opisali znamenitosti svojega kraja.  

 

ZAKLJUČEK  

Učenje v naravi pomembno prispeva k celostnemu razvoju otrok. 

Pomembno je, da učitelji stremimo tudi k izvajanju aktivnosti, ki niso 

zgolj frontalno podajanje snovi. Te aktivnosti popestrijo pouk, pri 

učencih spodbujajo divergentno mišljenje ter bistveno zmanjšanjo 

težave z disciplino in motivacijo. Učenci so namreč običajno pri 

aktivnostih, kjer so aktivni udeleženci, samomotivirani in k delu 

pristopijo z veseljem in navdušenjem. Projektno delo, ki smo ga 

izvajali, je prineslo pozitivne izkušnje in odzive udeležencev. 

Sodelovali so učenci različnih starosti in sposobnosti. Naloge so bile 

oblikovane tako, da so jih mentorji lahko prilagodili zmožnostim 

svojih učencev. Prav tako je bil časovni okvir dovolj velik, da so 

naloge vsi lahko izpeljali ob sebi primernem času. Ob prebiranju 

evalvacij sem ugotovila, da učenci radi delajo v naravi. Če pa 

združimo naravo in moderno tehnologijo, je motivacija za delo še 

večja. Učenci prav tako radi raziskujejo svoj domači kraj, saj imajo že 

nekaj informacij, ki jih nato z raziskovanjem nadgradijo. Tak način 

dela nalaga veliko odgovornost vodji projekta, saj mora delo 
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natančno organizirati, naloge jasno opredeliti in ves čas dela 

preverjati ali so udeleženci aktivni, kakšna je njihova motivacija za 

delo ter ali se kje pojavljajo težave.  

 

Menim, da je projektno delo zelo primeren način dela za popestritev 

pouka, vendar moramo paziti, da se ne usmerimo samo na tak način 

dela ter da učencem ne naložimo preveč projektov. Zmerna in 

premišljena uporaba prinaša pozitivne rezultate in pripomore h 

kakovostnemu pridobivanju znanja. Bistvo projektnega dela ni v tem, 

da bi udeležencem posredovali čim več znanja, pač pa da bi 

udeleženci posredovano znanje zaradi večkratnega ponavljanja, 

aktivnega sodelovanja in zanimivega načina podajanja snovi aktivno 

uporabljali v vsakdanjem življenju.  
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Povzetek: Akcijsko raziskovanje nam pomaga pri reševanju 

problemov, s katerim pridobimo novo znanje in spoznanje, kako 

lahko rešimo problem in izboljšamo obstoječo prakso. Problem 

glasnosti otrok postaja danes vedno bolj moteč in vpliva na počutje 

otrok, kar jih obremenjuje, ogroža, moti in jim s tem posledično tudi 

škodi. Rešitev za doseganje polglasnosti so tehnike dihanja, gibanja 

in vizualizacije, s pomočjo katerih lahko rešimo nastali problem 

glasnosti. S polglasnostjo pridobimo umirjenost, posameznik 

prisluhne svoji notranjosti in postane čuječe bitje. Opazovanje je 

način za ugotavljanje uspešnosti izvajanih tehnik za dosego 

polglasnosti. Konstanta izvajanja tehnik in ohranjanje pozornosti in 

zanimanja otrok so pot za dosego polglasnosti. Vredno je poskusiti. 

V članku smo se osredotočili na »uglašenost« v starostni skupini 

otrok od pet do šest let. 

 

Ključne besede: otrok, polglasnost, hrup, tehnike za dosego 

polglasnosti  

 

Abstract: Action research helps us solve problems, gain new 

knowledge and insights into how we can solve a problem and 

improve existing practice. The problem of loud noise is becoming 

more and more disruptive and is affecting children's well-being, 

stressing, endangering, disturbing and, ultimately, harming them. 

The solution to achieving half-loudness is to use breathing, 

movement, and visualisation techniques to solve the problem of 

loudness. Through half-loudness we gain calmness, the individual 

listens to his or her inner self and becomes an attentive being. One 

way to determine the success of the techniques used to achieve half-

loudness is through observation. The constant application of these 

techniques and the maintenance of children's attention and interest 

are how we can achieve half-loudness. It is worth a try. In this article 

we have focused on “tuning in” of children aged five to six years. 

 

Keywords:  child, half-loudness, noise, techniques for achieving half-

loudness  
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UVOD 

Ker se v našem vrtcu hrup pojavlja kot stalni dnevni spremljevalec 

smo kot predmet raziskave pod drobnogled postavili preglasnost 

otrok v skupini in dojemanje le te kot sprejemljive, kar pa se lahko 

zavede tudi kot ključni problem, zaradi katerega je akcijsko 

raziskovanje na tem področju smiselno in uporabno. Da se otroci 

lahko osredotočijo na delo, ki ga opravljajo, da lahko doživljajo svoja 

čustva, občutijo in ob tem ohranjajo zdravo ravnotežje v sebi, 

potrebujejo tudi tišino. Nenehen hrup povzroča motnje 

koncentracije, spanja in posledično tudi vedenjske motnje, kot so 

vznemirjenost in napetost ipd. Življenje ni naključje, tudi hrup ni 

naključen, pač pa gre za osnovan vzorec, ki postane tako vsakdanji, 

da ga posamezniki, torej otroci v skupini in vsi prisotni, brez, da bi se 

zavedali, povzamejo. Vprašali smo se: »Kaj lahko naredimo, da 

dosežem polglasnost otrok v skupini?« Cilj, ki smo si ga zadali z 

opredelitvijo raziskovalnega vprašanja, je vsekakor »uglasitev 

skupine«, kar nam bo pomagalo povečati slušno pozornost otrok, 

skupinsko dinamiko in sledenje skupine. Udeleženci akcijskega 

raziskovanja so bili v našem primeru otroci vrtčevske skupine, ki so 

stari med 5. in 6. let in zaposleni strokovni delavki. Da pa bomo 

slednje lahko, ne samo izvedli, pač pa dolgoročno uporabljali, 

moramo najprej osnovati hrbtenico, ki bo osnova in bo temeljila na 

jasnih mejah in pravilih, nato pa se lahko posvetimo posameznemu 

vretencu ali bolje rečeno tehnikam in metodam, ki omogočajo 

uglasitev skupine. Ob vsem zapisanem pa se nadajamo tudi posebne 

energije ob vzpostavi novega stanja razumevanja polglasnosti ter 

možnosti oblikovanja okolja, katerega del smo tudi sami. 

 

Ko hrup zamenja tišina 

Ko hrup zamenja tišina, se pričnejo dogajati nenavadne stvari, ki jih 

ljudje pogosto imenujemo čudeži. V tišini se posameznik lahko 

poveže sam s seboj, s svojo modrostjo, igrivostjo in vzpostavi svoje 

notranje ravnotežje. Zunanja tišina pa je tista, ki nam omogoči, da 

bolje dojemamo, kaj se dogaja v naših globinah, torej v naši 

notranjosti, kaj nam pravzaprav sporoča naš notranji hrup, ki pa je 

velikokrat celo bolj glasen od zunanjega hrupa. Da pa bi posameznik 

lahko prisluhnil svoji notranjosti, mora najprej odstraniti zunanji 

hrup, ki nas obdaja od vsepovsod (Cetina, 2006). 

 

Hrup 

Hrup je zvok, ki nas obremenjuje, ogroža in moti, ter posledično 

lahko tudi škodi, saj so njegovi učinki na človeka zelo različni, od 

psiholoških, zaznavnih do  fizioloških. Stopnja hrupa ali bolje rečeno 

glasnost v vrtčevskih skupinah se je z leti precej zvišala in ravno 

zaradi tega so otroci postali neobčutljivi za glasnost in tako pristopili 

k reševanju vsakdanjih problemov ter nalog s pomočjo glasnosti. Res 

je, da zatečena situacija v skupinah vrtčevskih otrok z vidika glasnosti 

ni vzpodbudna, seveda pa ne morem trditi, da je povsem negativna 

in da iz nje ne vodi nobena pot. Glasnost je naučena, zato je na nas, 

da k nastali glasnosti pristopim razumsko in predvsem s čustvi, ter 
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otroke naučimo umirjenosti ali tako imenovane polglasnosti (Uršič, 

Jesenek, Uršič in Antončič, 2002). 

 

Umirjenost 

Umirjenost je stanje, ki pri vsakem posamezniku oziroma otroku 

podzavestno pripelje do razumevanja pomembnosti polglasnosti. S 

sproščanjem lahko dosežemo prej omenjeno polglasnost, ki pa hitro 

pokaže svoje pozitivne plati tudi na otrokovi telesni, mentalni in 

čustveni ravni. Koristi umirjenosti oziroma polglasnosti v skupini 

vrtčevskih otrok so razvidne tudi skozi delo posameznega otroka v 

smislu zavedanja lastnega telesa, razvijanja fleksibilnosti, zmanjšanja 

napetosti v telesu, sprostitve mišic, dvigovanja energije in sproščanja 

hormonov sreče pri posamezniku in v skupini, ter skozi splošno 

dobro počutje in zdravje skupine ter strokovnih delavk delujočih v 

skupini. Prav tako pa polglasnost pozitivno vpliva na mentalno 

zdravje otrok v skupini, saj čisti misli in umirja, omogoča boljšo 

koncentracijo, navdaja s pozitivizmom, zmanjšuje stres in posledično 

napetost, sprošča in omogoča otrokom izboljšati funkcije spomina, 

pomnjenja in sposobnost poslušanja. Razumevanje polglasnosti 

pusti pozitivne učinke tudi na čustvenem zdravju otrok v skupini 

skozi večjo kreativnost, lastno izražanje in vizualizacijo, kar pa je 

mogoče zgolj ob umiritvi, torej ko iz okolice odstranimo motnje in 

vzpostavimo zunanjo tišino (Viegas, 2012). 

 

 

Polglasnost 

Pomagati otrokom, da bodo postali ponovno čuječni, da bodo 

ponovno lahko slišali, opazili in začutili trenutek, ter se vračali vanj, 

pa je naloga vseh, ki se želimo vrniti k sebi, tukaj in zdaj. Usmerjanje 

v polglasnost pa je cilj, ki bo poskrbel za vrnitev k samemu sebi, kajti 

polglasnost prinaša v vrtčevsko skupino harmonijo uma in telesa. S 

polglasnostjo lahko dosežemo, da bo vsaka sleherna beseda dobila 

smisel (Černetič, 2005). 

 

Opredelitev problema 

Delo vzgojiteljev lahko življenjsko pomembno vpliva na nadaljnjo pot 

mladih, kasneje odraslih prebivalcev našega planeta Zemlja. Javnost 

ima vtis, da je delo vzgojitelja preprosta naloga, ki od njega zahteva 

zgolj skrb za varnost, higieno, spanje in hranjenje, pa vendar vsi 

vemo, da si starši za svojega otroka želijo več, torej vrtec naj bi 

njihovim nadebudnežem omogočil tudi zgodnje intenzivno 

kakovostno učenje in strokovno spodbujanje razvoja otrokovih 

potencialov, ob tem pa ne smemo pozabiti na otrokovo dobro 

počutje. Hrup v vrtcih pa je ravno tisto področje, ki je ostalo še zelo 

neraziskano in v veliki meri vpliva na počutje otrok, kajti redki so 

raziskovalci, ki so se tega lotili in prišli tudi do rezultatov, ki pa 

opozarjajo na visoke ekvivalentne ravni hrupa v igralnicah vrtcev 

(Krajnc Žgajner in ostali 2009).  
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Akcijsko raziskovanje 

V teoriji akcijsko raziskovanje, oziroma zamisel o samem akcijskem 

raziskovanju izvira iz del Kurta Lewina, iz leta 1946. V praksi pa se 

proces akcijskega raziskovanja prične s spoznanjem, da smo naleteli 

na problem in da je v luči problema potrebna izboljšava ali bolje 

rečeno sprememba. Torej posameznik, skupina ljudi ali kar celotna 

organizacija ugotovi, da je z nečim nezadovoljna in da želi nekaj 

spremeniti, torej nastali problem želi rešiti (Vogrinc, 2011). 

 

Akcijsko raziskovanje se uporablja tudi kot metoda posodabljanja 

pedagoške prakse in sledi sodobnim usmeritvam preseganja razcepa 

med teorijo in prakso, torej med ustvarjanjem znanja in uporabo le-

tega. Da pa bi to znanje lahko uporabljali, moramo vedeti, da slednje 

ni moč storiti od zunaj, pač pa to lahko stori le tisti, ki je del procesa, 

torej učitelj, vzgojitelj itd. In tako pride do konstruktivnega razvoja, 

ki izhaja iz sodelovanja, ki nam v kritičnih situacijah omogoča, da se 

lahko ob nastalih problemih tudi nekaj naučimo, kar pa privede do 

nove motivacije, nove energije, ki se spontano širi. Akcijsko 

raziskovanje torej ni samo neka nova metoda, pač pa od uporabnika 

zahteva nov način razmišljanja v povezavi z njegovo preteklo prakso 

(Kramer in Koželj, 2006). 

 

Akcijsko raziskovanje se lahko uporablja v široke namene in nam 

pomaga oblikovati uporabne rešitve za težave, s katerimi se 

srečujemo. Prav tako je zelo koristno pri sprotnem načrtovanju 

dejavnosti. Preplet odnosov skozi akcijsko raziskovanje je drugačen, 

kot tisti, ki velja pogosto med strokovnjaki, saj poskuša izkoristiti 

razumevanje lastnega položaja in lastnih izkušenj pri ljudeh. 

Vsekakor pa lahko zapišemo, da je akcijsko raziskovanje, ne glede na 

različne utemeljitve in teorije, proces sistematičnega proučevanja, z 

namenom preskrbe novega znanja in razumevanja le-tega, kar 

omogoči izboljšanje prakse, oziroma pomaga pri reševanju nastalih 

problemov. Sam proces akcijskega raziskovanja pa v vseh teorijah 

pokriva dinamičnost, cikličnost in sodelovalni pristop (Stringer, 

2008). 

 

Primer dobre prakse 

V našem primeru bomo spregovorili o problemu glasnosti otrok v 

vrtčevski skupini, ki nas nagovarja k spremembi sedanjega stanja, v 

luči ustvarjanja polglasne prihodnosti ali bolj rečeno »uglašenosti« 

vrtčevske skupine.  

 

Za realizacijo zgoraj zapisanega smo otroke v okviru dnevnih 

aktivnosti popeljali skozi različne tehnike, ki so jim izboljšale 

koncentracijo, čuječnost, pozornost, samozavest in 

samospoštovanje in tako smo posledično zagotovili polglasnost 

otrok v skupini ali bolje rečeno »uglašenost« vrtčevske skupine. 

Tehnike, ki smo se jih v ta namene posluževali, so bile vezane 

predvsem na meditacijo in vizualizacijo, saj smo s tem otrokom 

omogočili, da so se skozi meditativne pristope osredotočili na svojo 
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zavest in se z vizualizacijo predali ustvarjalnosti. Omenjene tehnike 

so nam pomagale graditi polglasnost in so bile vezane predvsem na 

gibanje, dihanje in vizualizacijo: 

1. DIHANJE daje otroku občutek mirnosti in nadzora nad lastnim 

telesom in umom; 

− pravljica Dihec Mihec in Tačko Dlačko v vrtcu ipd., 

− pihanje skozi dihanje itd. 

2. GIBANJE bo otroku pomagalo sprostiti endorfine, torej hormone 

sreče in pokuriti nakopičeno odvečno energijo; 

− posnemanje različnih naravnih oblik gibanj, posnemanje 

gibanja naravnih pojavov, 

− joga za predšolske otroke. 

3. VIZUALIZACIJA popelje otroka v globoko sprostitev, mu pomaga 

razvijati domišljijo in izboljša kvaliteto njegovega počitka. Ob 

vsem tem pa otrok izkusi čarobnost raziskovanja izvira dobrega 

in čistega občutja v svoji notranjosti; 

− vizualizacija skozi pravljično meditacijo (Viegas, 2012). 

 

Načrtovanje akcijske raziskave 

Da smo bolje opredelili samo akcijsko raziskavo, smo zapisali dva 

cilja, ki sta izhajala iz namena raziskave, ki je temeljil na zagotavljanju 

polglasnosti skupine vrtčevskih otrok, oziroma »uglašenosti« 

vrtčevske skupine, katere del smo tudi sami, kot zaposleni v vrtcu. 

 

 

Preglednica 1: Cilji raziskave »uglašenost« vrtčevske skupine 

 
 

Velja pa omeniti, da je v našem primeru šlo za opazovanje 

predšolskih otrok, zato smo slednje vršili zaporedno, 5 dni v tednu, 

saj predšolski otroci vsebine bolj učinkovito osvajajo z rednim 

ponavljanjem in šele tako smo, lahko bolj natančno izluščili prednosti 

uvajanja posameznih tehnik v vrtčevsko skupino in njihov vpliv na 

polglasnost otrok oziroma na »uglašenost« vrtčevske skupine.  

 

Otroke smo seznanili s tem, kako pomemben vpliv ima na vsakega 

posameznika umirjenost, včasih potrebna tišina in kako bi to lahko 

storili v naši skupini skupaj, otroci in strokovni delavki, obenem pa 

smo sprejeli tudi predloge otrok, ki so jih podali. 

 

Zapis opazovanja 

Opazovanje specifičnega vedenja skupine vrtčevskih otrok po 

uporabi meditativnih in vizualizacijskih tehnik, katere naj bi 

zagotavljale namen raziskave, to je »polglasnost« oziroma 

»uglašenost« vrtčevske skupine, in sicer pred zajtrkom, po glavni 

dnevni dejavnosti – v igralnici ali na prostem in pred počitkom otrok 

smo vršili z opazovalnim zapisom. Opazovanje se je vršilo v skupini 

otrok 5–6 let. 
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Preglednica 2: Opazovalni zapis 

 

Iz zgornje preglednice je razvidno, da so otroci skozi vse dnevno 

uporabljene tehnike osvajali namen akcijskega raziskovanja, ki vodi 

k polglasnosti skupine vrtčevskih otrok ali drugače zapisano k 

»uglašenosti« vrtčevske skupine. 

 

Dihalne vaje so otroke navdale z občutkom mirnosti in jim zagotovile 

nadzor nad lastnim telesom, ter umom in jim tako pomagale do 

boljšega duševnega počutja. Prav tako lahko govorimo o tem, da so 

bile otroške misli, po izvedbi zgoraj zapisanih tehnik, bolj jasne, 

medtem ko se je koncentracija pri otrocih ohranjala dlje časa. Otroci 

so bili še dlje časa osredotočeni na nadaljnje dejavnosti in se pri tem 

niso dali motiti. 

 

Gibalne tehnike so otroke sprostile vseh napetosti, tako fizičnih kot 

tistih duševnih, in tako omogočile kroženje energije, kar je pozitivno 

vplivalo na vsakega posameznika kot tudi na celotno skupino. 

 

Tehnike vizualizacije skozi pravljično meditacijo so otroke popeljale 

v globoko sprostitev, kar jim je omogočilo miren in zadovoljujoč 

počitek, hkrati pa so poskrbele za prijetno nadaljevanje novih 

»uglašenih« dejavnosti skupine. 

 

Strokovni delavki v vrtčevski skupini, ki sta bili soudeleženi v projektu 

akcijskega raziskovanja »uglašenost« vrtčevske skupine sta polglasni 

govor popolnoma akceptirali in ga uporabljali v različnih situacijah. 
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ZAKLJUČEK 

Zbrani podatki govorijo, da je namen akcijskega raziskovanja bil na 

mestu in da so naše predpostavke, o načinu oziroma uporabljenih 

tehnikah, v zelo kratkem času že obrodile sadove, saj so hitro vplivale 

na spremembo glasnosti otrok v vrtčevski skupini. Prenova oziroma 

akcija, ki smo se jo lotili, izhaja iz resnice, tukaj ni stranskih izhodov, 

kajti način, ki smo ga izbrali nam daje nove možnosti za življenje  v 

»uglašenem« okolju. Tukaj ne gre za prenos intelektualnih 

informacij, pač pa za tako imenovano življenjsko šolo, ki smo jo 

potrebni tako odrasli kot otroci. Da bolj plastično prikažemo prej 

zapisano, naša naloga, ko otrok pade, ni, da ga poberemo, naš izziv 

je v tem, da otroka naučimo, kako se ponovno dvigne. Torej pretirana 

zaščita ali nadzor nad otrokom ne obrodi želenih sadov, zato je dobro 

na problem pogledati celostno in dovoliti, da male osebnosti pričnejo 

rasti v velike karakterje, ki bodo sposobni preživeti sami. Ko glasnost 

zamenja polglasnost, se enostavno zavemo tišine in njenega 

pomena, ko NE uporabljamo besede NE in otrokom omogočimo, da 

stopijo v svobodni svet, katerega del so postali sami. Raziskava je 

odkrila tudi vrzeli med posameznimi tehnikami, kjer je še ostalo 

veliko prostora za glasnost, ki smo ga uspešno zapolnili s kratkimi 

vmesnimi tehnikami, kot je dejavnost »ribji zbor« v garderobnem 

prostoru, ko eden izmed otrok dirigira »ribjemu zboru«, ribice, ki so 

se že oblekle in obule, pa v ribjem jeziku zapojejo in na ta način 

ohranimo polglasnost oziroma »uglašenost« vrtčevske skupine ob 

različnih dejavnostih v različnih okoljih. 

Nadaljnja uporaba tehnik »uglaševanja« vrtčevske skupine je 

pokazala, da je za ponotranjenje polglasnosti pri otrocih potrebno 

daljše delovanje, kajti kot smo že povedali, gre za življenjsko šolo in 

ne za prenos intelektualnega znanja. Kvalitativen način raziskave pa 

nam je dal tudi večje možnosti, saj gre za naturalistično proučevanje, 

ki ne temelji zgolj na objektivni znanosti, pač pa na razumevanju 

načina, torej kako so se dogodki izražali v dani situaciji in kaj je tisto, 

kar je vplivalo na zaključke danih dogodkov. Iz slednjega je razvidno, 

da življenjska šola lahko veliko dobrega stori v smislu doseganja 

polglasnosti v vrtčevski skupini. Uglašenost skupine je res dobra 

popotnica, tako za otroke, kot za strokovne delavce v skupini. 
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Spoznavanje vode v predšolskem 

obdobju 
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Povzetek: Svet je obdan z vodo. Vsa živa bitja na Zemlji so odvisna 

od nje. Je vir življenja. Spada med štiri prvinske elemente sveta. Brez 

nje se konča sleherno življenje. To spoznanje je že tako staro, kolikor 

je staro življenje človekovega rodu. Otroci zelo radi raziskujejo in 

spoznavajo svet. Voda pa je del njega. Prav mi vzgojitelji lahko 

otrokom pomagamo razumeti svet z dejavnostmi, ki jih vpeljemo v 

vrtce. V članku sem predstavila dejavnosti, povezane z vodo v 

predšolskem obdobju, v skupini, ki jih vodim.  

 

Ključne besede: voda, zgodnje naravoslovje v vrtcu 

 

Abstract: The world is surrounded by water. All living things on Earth 

depend on it. It is the source of life. It belongs to the four primordial 

elements of the world. Without it, every life ends. This knowledge is 

as old as the life of the human race. Children love to explore and 

learn about the world. But water is part of it. It is us educators who 

can help children understand the world through the activities we 

introduce in kindergartens. In the article, I presented water-related 

activities in the preschool period in the group I lead. 

 

Keywords: water, early kindergarten science 
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UVOD 

Priročnik Otrok v vrtcu (2001) navaja: »Otroško okolje je omejeno na 

majhen del sveta, v katerem se otroci gibljejo. Pa vendar je ta majhni 

del sveta neizmerno pisan in zanimiv. Vse, kar vidijo, želijo potipati, 

povohati ali okusiti. Vse kar slišijo, želijo videti, z vsem kar je 

dosegljivo in dovolj priročno, želijo nekaj narediti. Da bi zadovoljili ta 

spontana nagnjenja po odkrivanju in spoznavanju, moramo otroško 

okolje razširiti in ga narediti še bolj različnega. Iz vrtca naj se 

dejavnosti s področja narave razširijo na okolico vrtca«. Narava je 

okolje, ki spodbuja in navdihuje. Je prostor, kjer lahko otrok izrazi 

čustva nova spoznanja in doživetja. Uvajanje predšolskih otrok v 

naravoslovje temelji na učnem principu. Otroci s pomočjo vzgojitelja 

svobodno in ustvarjalno spoznavajo svet. Vsebine, ki jih ponujamo 

otrokom v vrtcu preko igre prispevajo k vzgoji in učenju.    

 

Učenje naravoslovja se lahko začne takrat, ko so otroci najbolj 

radovedni. To so predšolska leta, ki jim pravimo kar obdobje 

»zajčkov« (Hvala, 2012). V vrtcu sem zaposlena več kot deset let. 

Naravoslovje je prisotno v vseh starostnih skupinah. Zadnje leto pa 

svoje delo opravljam v oddelku 2. starostnega obdobja. Otroci pri tej 

starosti veliko vejo, znajo, polni so idej in pripravljeni so na 

raziskovanje. Naloga nas vzgojiteljev je ta, da otroke spodbujamo ter 

jih vodimo. Vzgojitelji in pomočniki naj otroku omogočijo dovolj 

priložnosti in časa, da z lastnim preizkušanjem začuti lastnosti narave 

z vsemi čutili (Kurikulum za vrtce, 1999). Človek in voda sta močno 

povezana. Je naša vsakodnevna potreba ter vir življenja. Pomembno 

je, da se otroci z vodo srečajo zelo zgodaj. V svojem članku želim 

predstaviti projekt o vodi, ki sem ga izpeljala skupaj z otroki. 

Spoznavali smo vodo, njene značilnosti in moč.  

 

Naravoslovje v predšolskem obdobju 

Naravoslovje temelji na znanstveno potrjenih spoznanjih o naravi. 

Začetki naravoslovja izvirajo iz obdobij starih ljudstev, zlasti Grkov, 

Sircev, Majev. Ti so raziskovali svet ter si razlagali njegov nastanek. 

Proučevali so predvsem zgradbo in lastnosti snovi (Novak, 2003, str. 

9). Veliko strokovnjakov trdi, da je učenje zgodnjega naravoslovja 

primerno za predšolske otroke. Otroci so v tem obdobju polni 

radovednosti in hrepenenja po raziskovanju. Prav tako velja, da otrok 

v zgodnjem otroštvu izraža veliko zanimanja za okolje, ki ga opazuje 

in spoznava. 

  

»Otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z 

razvojem lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem. 

Dejavnosti v okolju in na okolje vodijo k oblikovanju miselnih 

operacij, pa tudi k oblikovanju temeljnih pojmov, kot so prosti čas, 

gibanje in sile. Tako je spoznavanje okolja hkrati cilj in proces, 

postopoma se oblikujejo pojmi in razvija se mišljenje« (Krnel, 1994).  

 

Naravoslovje v vrtcu obsega področja narave, temelji na spoznavanju 

naravnega okolja.  
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Naravne dejavnosti v vrtcu obsegajo: 

− aktivnosti s praktičnimi primeri skrbi za okolje, 

− aktivnosti, ki pripomorejo, da otroci razvijejo osnovne pojme 

časa, razumevanje bioloških, kemičnih in matematičnih pojmov, 

− naravna okolja, bogata z naravnimi doživetji, 

− temeljna znanja o naravi in razumevanje pojmov, 

− eksperimentiranje s preprostimi materiali. 

 

Naravoslovje za najmlajše 

Eden izmed strokovnjakov začetnega naravoslovja je Simon Bailey.  

Velja za priznanega strokovnjaka, ki trdi, da otroci uspešno dojamejo 

naravoslovne vsebine, če jim to predstavimo na zanimiv način. 

Naravoslovje naj bo v veselje vzgojiteljem, vzgojiteljicam in otrokom. 

Če je dolgočasno, se nihče ne bo kaj prida naučil. To združuje igranje 

in naravoslovje (Tempusova projektna skupina, 1993). 

 

Pomembno je, da začnemo s tistim, kar otrok ve in zna, ter kar ga 

zanima. Bailey pravi, da moramo v zavesti imeti cilj, kaj želimo 

doseči. Prisluhniti moramo otrokom, da začutijo, da jih cenimo ter 

jim damo možnost razmišljanja. Običajno bodo otroci raje preizkusili 

idejo, ki so jo sami predlagali, kot pa idejo, ki smo jo vzgojitelji 

ponudili.  

»Ne dopovedujte vi otrokom, oni naj dopovedujejo vam« (Hvala, 

2012). 

 

Naravoslovne temev kulikulu za vrtce 

V Kurikulu za vrtce (1999) so v poglavju narava opredeljeni globalni 

cilji, navedene pa so tudi dejavnosti s področja naravoslovja. Pri 

naravoslovnih dejavnostih imamo vzgojitelji pomembno vlogo, saj so 

otroci zelo dobri v tem, da nas posnamejo. Otrokom zastavljamo 

vprašanja ter jim natanko povemo, kaj želimo z dejavnostjo doseči. 

Otroci naj imajo dovolj časa za razmislek. Preizkušati morajo z vsemi 

čutili. Naravoslovne dejavnosti so zelo pomembne, otroci se preko 

njih učijo strategij mišljenja in raziskovanja.  

 

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 56) so za področje naravoslovja 

zapisani naslednji globalni cilji: 

− doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni 

raznolikosti, povezanosti, stalnemu spreminjanju in estetskih 

razsežnostih, 

− razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do 

žive in nežive narave, 

− poznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in 

varnega načina življenja, 

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

− spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na 

področju tehnike in tehnologije 

− spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 
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Voda  

Voda je v nas in okrog nas. Vpletena je med vse naše dejavnosti in 

brez nje ne moremo živeti. Človek brez vode preživi le nekaj dni 

(Green, 2006, str. 4). Je pomembna snov, pokriva pa kar dve tretjini 

zemeljskega površja. Nobeno živo bitje ne more shajati brez nje. 

Najpogosteje si jo predstavljamo kot tekočino. Pojavlja se v dveh 

drugačnih skupinah. Če voda zmrzne, nastane led, če zavre, pa se 

spremeni v plin. Temu pojavu pravimo vodna para, ki izgine v zraku. 

Pravimo, da ima voda vrelišče pri 100 stopinj Celzija (Kuščer, Podreka 

1997, str. 11). V primerjavi z drugimi tekočinami ima voda visoko 

zmožnost vpijanja in zadrževanja toplote. Je zelo odlično topilo. 

Nekateri teoretiki pravijo, da je na zemljo prišla s pomočjo kometov, 

ki so trčili ob njo. Voda je na videz zelo preprosta spojina, sestavljena 

je iz dveh atomov vodika (H) in enega atoma kisika (O). Vsi trije atomi 

skupaj tvorijo molekulo vode. Zaradi velikega deleža vode na zemlji 

jo imenujemo tudi modri planet. Kar 97,5 odstotka zalog vode 

obsegajo slane vode, ostalo pa sladke (Brečko Grubar, 2013). 

 

Jezero 

Jezero je večja stoječa voda, obdaja ga kopno. Jezera, skozi katera se 

pretaka reka ali potok, imenujemo pretočna jezera. Glede na izvor 

ločimo ledeniška, presihajoča, vulkanska in rečna jezera. Obstaja pa 

veliko več jezer. Lahko pa so tudi umetna. Če zajezimo reko ali potok, 

nastane namakalno jezero, iz katerega se črpa voda za namakanje 

polj. Jezera so globeli na kopnem, zapolnjena s stoječo vodo, ločena 

od morja. Imajo lahko površinski dotok ali odtok, lahko pa so brez 

površinskega dotoka. Vodo lahko izgubljajo podzemsko ali pa z 

izhlapevanjem. 

 

Potok 

Potok je manjša tekoča voda. Običajno širok do 3 metrov. Navadno 

se izliva v večji potok ali reko. Lahko teče po gozdu, goratem svetu 

ali nižinah. Ločimo gorske in nižinske potoke. Gorski potoki so hitri in 

bistri, nižinski potoki pa imajo umirjen tok, njihova struga vije po 

ravni pokrajini. Poleg gorskih in nižinskih potokov pa obstajajo še 

gozdni potoki, jarki, travniški potoki in potoki v naseljih. Njihovo dno 

je lahko kamnito, prodnato ali zamuljeno. Potok, ki ima kamnito dno. 

vsebuje veliko alg. 

 

Reka 

Reka je velik vodni tok. Lahko je zelo dolga. Izvir je začetni del 

zgornjega toka, ki počasi preide v glavni tok. Reka se lahko izliva v 

večjo reko, jezero, morje. Reke, ki se izlivajo v morja in jezera 

imenujemo glavne reke, vse ostale vode, ki se iztekajo vanje pa 

pritoki. Najnižji del reke imenujemo ustje. Korito, ki ga je reka 

urezala, pa imenujemo struga. Ločimo gorske reke in nižinske reke. 

Gorske reke imajo hiter tok, nižinske reke pa mirno vijejo po 

pokrajini. Reke lahko izvirajo kot majhne vode in se s pomočjo 

pritokov postopoma večajo, lahko pa so velike že pri izviru. Ta 

značilnost je prisotna predvsem pri kraških rekah (E-učbeniki, b. l.). 
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Podzemna voda 

Tretjina vse sladke vode je skrita pod površjem. Podzemna voda je 

voda, ki je nasičena v vodonosnikih pod zemeljskim površjem. 

Podzemno vodo imenujemo tudi podtalnica. Ta pride v tla s 

pronicanjem padavin. Voda se v tleh premika. Hitrost gibanja pa je 

odvisna od kamninske sestave. Gladina podzemne vode, ki jo vidimo 

v vodnjaku, je meja nasičenega dela vodonosnika. Nad njo pa je še 

plast kapilarnega dviga podzemne vode. Hitrost gibanja podzemne 

vode skozi vodonosnik imenujemo potovalni čas. Ta je odvisen od 

naklona vodonosnih plasti in pritiska (E-učbeniki, b. l.) 

. 

Primer dobre prakse dela v skupini v povezavi z vodo 

Narava, gibanje in preživljanje časa na svežem zraku je otrokom zelo 

blizu. Otroci v naravi raziskujejo, se igrajo ter se veliko novega 

naučijo. V praktičnem delu bom opisala izvedene dejavnosti 

predšolskih otrok ter kako sem poskušala otrokom na čim 

preprostejši način predstaviti vodo v igralnici in bližnji okolici vrtca. 

Otroci so spoznali njene značilnosti ter vrednote in moč, ki jih voda 

prinaša.  

 

DEJAVNOST 1 – IZVEDBA POSKUSOV Z VODO 

V Oddelku smo se veliko pogovarjali o vodi, njenih značilnostih. 

Otroci so si ogledovali knjige, slikanice, ves čas pa so bili vpleteni v 

pogovor in raziskovanje. Postali so pravi raziskovalci vode. Ugotovili 

so, da je voda čudežna tekočina.  

 

Za izvedbo dejavnosti smo potrebovali: steklene kozarce, olje, 

detergent, sladkor. 

 

Skupaj z otroki smo si najprej natančno ogledali in spoznali določeno 

snov ter jo poimenovali. Najprej smo opisovali vodo, njene lastnosti. 

Ugotovili smo, da je voda tekočina brez barve, vonja in okusa. Sledil 

je poskus vode in olja. Steklen kozarec smo napolnili z vodo, vanj pa 

dodali nekaj olja. Obe tekočini smo pomešali. Ugotovili smo, da se 

olje in voda med seboj ne pomešata, saj je olje po nekaj sekundah 

priplavalo na površje. 

 

 
Slika 1: Opisovanje vode in opazovanje olja v vodi 

Vir: Lasten 

                                                                                                        

V naslednjem poskusu smo vodi dodali detergent. Z otroki smo 

ugotovili, da se detergent najprej usede na dno, ko ga pomešamo z 
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vodo, pa nastane raztopina. Skupaj ugotovimo, da se tekočini med 

seboj pomešata.  

                                                                                                   

 
Slika 2: Dodajanje detergenta vodi 

Vir: Lasten 

 

V zadnjem poskusu pa smo ugotavljali, kaj se zgodi s sladkorjem, ki 

ga dodamo vodi. Otroci so sladkor najprej otipali, poskusili, kasneje 

pa ga dodali tekočini. Sladkor je najprej potonil, ob stalnem mešanju 

pa je začel počasi izginjati. Voda je postala sladka in nekoliko motna. 

Ugotovili smo, da se sladkor, kljub temu da sodi med trde snovi, v 

vodi raztaplja. 

 

 

 
Slika 3: Okušanje in spoznavanje sladkorja 

Vir: Lasten 

 

DEJAVNOST 2 – PREŽIVLJANJE DNEVA OB REKI VIPAVI 

Ker voda ne priteče le po vodni pipi, smo njene značilnosti začeli 

raziskovati tudi izven oddelka v naravi. Odpravili smo se na sprehod 

do bližnje plaže ob reki Vipavi. Izvedli smo dejavnost na prostem. 

Otroci so si s pomočjo kartonaste podlage pripravili delovno 

površino. Opazovali so reko in njeno okolico, videno pa uprizorili na 

risalnem listu. 
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Slika 4: Spoznavanje reke Vipave in njeno risanje 

Vir: Lasten 

 

Voda in njena okolica je čarobna. Otroci se ob njej sprostijo. Poleg 

risanja na prostem smo ob reki Vipavi izvedli sprostitvene vaje. 

Otroci so se razdelili v pare. Vaja je potekala tako, da otroka sedita 

na tleh s hrbtom obrnjena drug proti drugemu. Hrbta pa se dotikata. 

Pri vaji je bilo zelo pomembno, da otroka začutita dihanje drugega 

na svojem hrbtu ter sodelujeta. Vajo sem spremljala z besedilom. 

Otroci so se osredotočili na dihanje, pomemben je bil vdih in izdih. 

Pri vdihu so otroci opazili, kako se partnerjev hrbet razširi in pritiska 

na hrbet, pri izdihu pa, kako hrbet uplahne. Otroci so se pri sami vaji 

umirili.  

 

 
Slika 5: Vaje za sproščanje 

Vir: Lasten 

 

DEJAVNOST 3 – POT OD VODNJAKA DO VODNJAKA 

Ker ima kraj veliko vodnjakov, smo se odločili, da jih bolje spoznamo. 

Pri samem raziskovanju nam je bila v pomoč direktorica Turizma 

občine Miren Kostanjevica. Posredovala nam je zgibanke. Otroci so 

si zgibanke ogledovali. Ker smo želeli vodnjak bolje spoznati, smo se 

odpravili po poteh od vodnjaka do vodnjaka. V bližnji okolici smo si 

ogledali 6 vodnjakov. Med seboj so si bili različni. Spoznali smo, da 

so vsi vodnjaki bili obnovljeni, ohranili pa so jim predhoden videz.  
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Slika 6: Od vodnjaka do vodnjaka pred vrtcem 

Vir: Lasten 

 

DEJAVNOST 4 – IZDELAVA VODNJAKA IZ ODPADNEGA MATERIALA 

TER METULJEVEGA VODNJAKA ŽELJA 

Spoznali smo, da so vsi vodnjaki iz kamna. V vrtcu smo izvedli 

dejavnost: Napravimo vodnjak. Otroci so izdelovali iz odpadnega 

materiala. Vsak otrok si je naredil svoj vodnjak. V veliko pomoč so 

nam bili starši, ki so v vrtec prinašali različen odpaden material. Za 

samo izvedbo vodnjaka smo potrebovali tulce, papir ter škatle jajc 

videza kamna. Otroci so na tulce lepili koščke papirja. Ko je bil tulec 

v celoti oblepljen, so nanj pritrdili streho. 

                                                                                                                               

 
Slika 7: Izdelava vodnjaka 

Vir: Lasten 

Projekt o vodi pa smo želeli zaključiti na poseben način. Skupaj smo 

izdelali načrt ter sklenili, da izdelamo Metuljev vodnjak želja. Zanj 

smo potrebovali pnevmatike avtomobila, zidno barvo, čopiče in 

leseno streho. Pri sami izvedbi so nam bili v pomoč starši in hišnik. 

Metuljev vodnjak smo pobarvali, sestavili ter ga razstavili z vsemi 

izdelki v krajevni knjižnici in jedilnici OŠ Miren. 

     

 
Slika 8: Barvanje pnevmatik in lesene konstrukcije 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 9: Metuljev vodnjak želja 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Naravoslovje in zgodnja vzgoja v vrtcu je ključen faktor za učenje. 

Prav narava je tisto naravno okolje, prava pot, ki otroka razveseljuje 

in pritegne k raziskovanju. V članku z naslovom Spoznavanje vode v 

predšolskem obdobju sem želela predstaviti predvsem naravo kot 

prostor, v katerem se otroci veliko naučijo. Pri tem pa vsekakor ne 

gre brez nas vzgojiteljev, ki otroke spodbujamo in motiviramo k 

odkrivanju, spoznavanju neznanih in manj znanih vsebin. 

 

Viri in literatura 

1. E-učbeniki (b. l.). Pridobljeno s 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1339/index3.html 

2. Ardley, N. (1993).  Voda.  

3. Bahovec, Eva, Bregar Golobič, Ksenija, Čas, Metka, Domicelj, Marjeta, 

Marjanovič Umek, Ljubica (1999): Kurikulum za vrtce Ljubljana: Ministrstvo 

za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo. 

4. Brečko, Grubar, V. (2013). Geografski pomen vode na zemlji. 

5. Duh, M. in Dolinšek, J. (2012). Ekološka in etična zavest skozi edukacijski 

odnos do narave in Družbe. 

6. Green, Jen (2006). Varčevanje z vodo. Ljubljana: Grlica 

7. Krnel, D. (1994). Zgodnje učenje naravoslovja. Ljubljana: DZS. 

8. Kuščer, S. (1997). Voda. Ljubljana: Mladinska knjiga 

9. Marjanovič Umek, L. (2001) Otrok v vrtcu: priročnik h kurikulumu za vrtce. 

Maribor: Obzorje 

10. Novak, T. (2003). Začetno naravoslovje z metodiko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Učenje otrok priseljencev skozi 

igro 
 

RENATA ŠPOLJAR, prof. slov. 

spoljar.renata@gmail.com 

 

Povzetek: Slovenija je po nacionalni, etični in verski plati čedalje bolj 

raznolika, zato v vzgojno-izobraževalni sistem vstopa vse več otrok 

priseljencev. Vzgoja in izobraževanje sta ključnega pomena v procesu 

vključevanja otrok priseljencev, zato imamo kot učitelji velik vpliv na 

oblikovanje in usmerjanje učnega procesa. Mi smo tisti, ki bomo 

poiskali kakovostno pedagoško prakso znotraj koncepta inkluzije. V 

članku predstavljam primer dobre prakse učenja otrok priseljencev 

skozi igro. 

 

Ključne besede: otroci priseljencev, integracija, inkluzija, 

vključevanje otrok, učenje skozi igro 

 

Abstract: Slovenia is increasingly diverse nationally, ethically and 

religiously, which is why more and more immigrant children are 

entering the educational system. Upbringing and education are 

crucial in the process of integrating immigrant children, which is why 

we, as teachers, have a great influence on the design and direction 

of the learning process. We are the ones who will look for quality 

pedagogical practice within the concept of inclusion. In the article, I 

present an example of a good practice of learning immigrant children 

through play. 

 

Keywords: children of immigrants, integration, inclusion, inclusion 

of children, learning through play 
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UVOD 

Učitelji in drugi strokovni sodelavci se v času svojega dela z 

osnovnošolskimi otroki srečujemo z velikimi izzivi in eden izmed njih 

je zagotovo delo z otroki priseljenci. Gre za otroke, ki se prvič srečajo 

s slovenskim jezikom in postanejo del naše kulture, ki jim je kot 

prišlekom tuja. Ti otroci se znajdejo v novem okolju, v katerem ne 

poznajo šole, sošolcev, učitelja, skratka ničesar. Vedo samo to, da je 

to sedaj tisto, kar bo postalo del njihovega vsakdana. Že nam 

odraslim je neprijetno, ko pridemo v novo okolje in poznamo jezik. 

Kako šele mora biti otroku, ki nima samo težave z menjavo okolice, 

temveč ima težave še z jezikom. Ne ve, kako bi vprašal nekoga, da bi 

mu ta lahko pomagal. Ne ve, na koga se lahko obrne. Ne ve, kje bo 

najdel svoje zatočišče, ko bodo nastopile težave. Skratka, ne ve 

ničesar, zato se na tem mestu začne boj za preživetje. Kot učitelji 

lahko tem otrokom ponudimo roko in jim zaželimo lepo 

dobrodošlico, da imajo občutek, da so sprejeti. 

 

Kdo so otroci priseljenci? 

Otroci priseljenci prihajajo iz različnih držav in regij. S sabo prinašajo 

kulturne vzorce, ki se razlikujejo tukajšnjim in pripadajo različnim 

etničnim skupnostim ter imajo različno jezikovno predznanje glede 

na njihovo starost. V šolskem sitemu »gre za otroke, ki so tuji 

državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Sloveniji. 

Zanje je bila v preteklosti uporabljena tudi oznaka otroci migrantov, 

v zadnjih letih pa se bolj uporablja oznaka otroci priseljencev, ki ima 

širši pomen, in vključuje tudi otroke, ki imajo lahko že tudi slovensko 

državljanstvo, niso pa vključeni v slovensko okolje« (Mlinarič in 

Fabjančič, 2016, str. 3–4). 

 

 
Slika 1: Pozdravi v različnih jezikih 

Vir: Lasten 

 

Vključevanje otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem 

Otroci priseljenci »so v slovenski osnovnošolski vzgojno-

izobraževalni sistem vključeni takoj po priselitvi v Sloveniji in vpisu, 

ne glede na državljanstvo in pravni položaj staršev priseljencev 

(osebe z začasno zaščito, begunci, prosilci za azil, prebivalci z 

dovoljenjem za začasno ali stalno bivanje, državljani drugih držav EU, 

slovenski izseljenci in zdomci po vrnitvi v Slovenijo) ali njihovo znanje 

slovenščine kot jezika okolja« (Vižintin, 2018, str. 135).  
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»Vključevanje v drugo kulturno okolje je za vsakega učenca zahteven 

proces. In ker ne gre za enostransko prilagajanje učenca oziroma 

manjšinske kulture večinski, je zagotovo zahteven tudi za učitelje v 

šoli. Prav zato je še posebej pomembno, da se ta proces ne jemlje 

tako samoumevno, temveč se projekt vključevanja učenca in njegove 

socialno- kulturne drugačnosti skrbno načrtuje, spremlja in sproti 

vrednoti. Samo tako je mogoče zagotoviti učenčevo vključitev v 

vsakdanje šolsko življenje in delo na najboljši mogoč način« 

(Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 

2008, str. 68). Pri samem vključevanju otrok v vzgojno-izobraževalni 

sistem govorimo o dveh pojmih, to sta integracija in inkluzija. Kadar 

govorimo o integraciji, gre za vključevanje, ki zahteva enostransko 

prilagajanje učenca šolskemu sistemu. To prilagajanje za otroka ni 

lahko, saj je s sabo že prinesel določen vzorec iz svojega domačega 

okolja. Seveda je od posameznika odvisno, kako hitro se bo prilagodil 

novemu sitemu in novim pravilom. Nekaterim otrokom lahko to 

prilagajanje povzroči velike težave in se ne počutijo sprejete med 

novimi vrstniki. Kot pravijo (Kavkler, Clement Morrison, Košak 

Babuder, Pulec Lah in Viola, 2008) pa je inkluzija načelo, s katerim v 

vzgojno-izobraževalnem procesu omogočamo vsem otrokom 

uspešno učenje skupaj in pri tem upoštevamo razlike, ki so med 

njimi. Vsakemu otroku je treba omogočiti, da skupaj z vrstniki v 

svojem razredu sodeluje po svojih zmožnostih in prispeva k dosežku 

skupine. Tako doživlja občutek uspešnosti in krepi samopodobo. 

Inkluzija je, v nasprotju z integracijo, kultura, v kateri se spoštujejo 

različne potrebe in sprejemajo posebnosti, ki jih pogojujejo spol, 

jezikovna pripadnost, posamezne pomanjkljivosti in motnje. Takšen 

pristop v celotnem šolskem sistemu terja spreminjanje okolja in 

stališč vseh vpletenih v proces, poudarja upoštevanje individualnih 

potreb otrok ter partnerstvo z otrokom in njegovimi starši. 

 

Ne glede na otrokovo starost šolanje in opismenjevanje v drugem 

jeziku predstavljata za otroka pomembno prelomnico. Otroci se 

naenkrat znajdejo v novem okolju, kateremu se morajo čimprej 

prilagoditi. Vsi ti otroci so z naslova Ministrstva za šolstvo in šport 

prvi dve leti šolanja deležni dodatne ure za pomoč pri učenju 

slovenščine. Te ure je potrebno dobro izkoristiti, saj so za učence zelo 

pomembne in jim pridejo prav, ker se z njimi dela individualno in se 

jim nudi pomoč, ki je vedno ne uspejo dobiti pri pouku znotraj 

razreda. 

 

»Izobraževalni sitem otrokom in mladostnikom ne posreduje zgolj 

potrebnega znanja, temveč jim omogoča tudi ustvarjanje socialnih 

mrež, kar je za imigrante, ki se praviloma priselijo v popolnoma novo 

okolje, še posebej pomembno« (Bešter, 2009, str. 173). 

 

Učenje skozi igro – primer dobre prakse 

Avtorica članka Pomen igre za otrokov razvoj, Tina Bregant, pravi, da 

»med igro otrok razvija lastne kompetence, gradi samozavest in 

samopodobo ter se uri za prihodnje izzive v resničnem svetu. Igra se 
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razlikuje glede na otrokovo zrelost, sposobnosti in usvojene veščine, 

hkrati pa igra otroka spodbuja v razvoju. Med igro otrok uporablja 

domišljijo, ustvarja in raziskuje svet okoli sebe, preigrava vloge 

odraslih, ki jim še ni kos v resničnem življenju in vstopa v dejavnost z 

drugimi ljudmi. Otroci se v skupinski igri učijo dela v skupini, 

pogajanja, reševanja sporov in postavljanja zase. Pri spontani igri se 

otroci učijo vodenja, dela v skupini in kreativnosti. V navzočnosti 

odraslega oziroma pri igri, ki je vodena s strani odraslega, pa tovrstne 

veščine raje prepustijo odraslemu in se mu podredijo.« Otroci se 

skozi igro učijo, raziskujejo, razkrivajo svoja čustva, se povezujejo z 

okolico in se zabavajo. Je dejavnost, ki je prisotna v vseh kulturah 

sveta in ni pogojena z leti. Torej, če ima igra toliko pozitivnih 

lastnosti, zakaj je ne bi vključili v sam učni proces in bi s tem pomagali 

otrokom priseljencem, da bi se lažje povezali z vrstniki. Vključevanje 

igre v sam učni proces ni enak pri vseh šolskih predmetih, zato se na 

tem mestu poraja nekaj vprašanj: 

− Kako uro slovenščine narediti zanimivo za vse učence? 

− Kako pri uri slovenščine vključiti otroke priseljence? 

− Katere igre uporabiti pri načrtovani učni snovi? 

− Ali se bodo otroci preko igre naučili nove snovi in jo utrdili? 

 

Ko si odgovorimo na zastavljena vprašanja, si načrtujemo učno 

pripravo. Lahko se nam zgodi, da ne bo šlo vse gladko čez, a bomo 

poskušali čim bolj optimalno izkoristiti igre in otrokom približati novo 

snov. Zavedati se moramo dejstva, da bodo otroci priseljenci prav 

tako vključeni v igre. Lahko se zgodi, da bodo neuspešni, saj je to 

jezik, ki ga ne obvladajo, in bodo na ta način doživeli šolski neuspeh. 

Potrebno je pohvaliti njihov trud in jim podati dodatno razlago, če bo 

le-ta še potrebna. 

 

Snov, ki smo jo obravnavali v šoli, je bila raba predlogov. Otroke smo 

skozi igre seznanili s predlogi: na, pred, ob, s/z, v/iz, na/s, z. Naučili 

smo jih pravilne rabe predlogov. Z otroki sem delila nasvet: »Dve črki 

proti eni, ena črka proti dvema.«  

− Če sem bila v Ljubljani, se vračam iz Ljubljane.  

− Če sem bila na plaži, se vračam s plaže.  

− Če je muca na drevesu, jo vzamem z drevesa.  

− Če je Miha odhitel na Ptuj, se zvečer vrača s Ptuja. 

 

Igre, ki so navedene v nadaljevanju, so bile osmišljene za rabo 

predlogov, vsekakor bi jih lahko deloma uporabili tudi pri 

pridobivanju kakšne druge učne snovi. Zapovrstje iger ni določeno. 

Glede na samo delovno klimo v razredu jih lahko prosto izbiramo. V 

razredu pripravimo prijetno delovno okolje in povabimo otroke k 

sodelovanju. 

 

Igra PLIŠASTI MEDVEDEK 

Otroci prinesejo v šolo svojega najljubšega medvedka. Na tla razreda 

položimo škatle in žoge. Otroci stojijo in v svojem naročju držijo 

medvedka. Poslušajo navodila učiteljice.  
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Učiteljica reče:  

− Medved je v škatli. 

− Medved in žoga sta v škatli. 

− Medved se igra z žogo. 

− Medved je na škatli. 

− Medved pade s škatle. 

− Medved in žoga sta na škatli. 

− Medved je ob škatli. 

− Medved in žoga sta na tleh. 

− Medved je pred škatlo. 

− Medved je v škatli, žoga pred škatlo. 

 

Otrok, ki prvi pravilno konča s postavitvijo, doseže eno točko. 

Učiteljica beleži točke in ob koncu igre razglasi zmagovalca. Kot 

dodaten del te naloge, sem za otroke pripravila medvedke. Naloga 

otrok bo, da jih pobarvajo in zapišejo lepe misli. Medvedke si 

podarijo med seboj in s tem otroci spoznajo, kako so povezani med 

sabo. 

 

 
Slika 2: Zapis lepih misli 

Vir: Lasten 

 

Igra MEČEM KOCKO 

Otroci sedijo v klopeh. Na mizi imajo list. Na list napišejo svoje ime in 

priimek. Določimo otroka, ki bo prvi vrgel kocko. Otrok vrže kocko in 

na glas pove, koliko pik je dosegel ob metu. Število pik, ki jih pridobi 

ob metu, določi pravilo za pisanje. Učiteljica prebere navodilo. Pove 

jim, kateri predlog morajo uporabiti v povedi. Za zapis povedi imajo 

časa 20 sekund. Povedi zapišejo s pisanimi črkami. Učiteljica pove, da 

je čas potekel. Nadaljujejo z metom kocke. Kocko vrže naslednji 

učenec. Igra se igra toliko časa, da so vključeni vsi učenci. Učenci 

oddajo liste. Učiteljica preveri, kaj so napisali in jim poda povratno 

informacijo. 
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 KAJ MORAM NAREDITI? 

 

V povedi uporabi pred s. 

 

V povedi uporabi predlog z. 

 

V povedi uporabi predlog h. 

 

V povedi uporabi predlog k. 

 

V povedi uporabi predlog na. 

 

V povedi uporabi predlog v. 

 

Igra SESTAVLJANKA 

Otroci sedijo v krogu. Skupaj najprej ponovimo, kaj je značilno za 

poved. Povemo, da se le-ta začne z veliko začetnico in se konča s 

končnim ločilom. Otroke opozorim, naj bodo pozorni na to dejstvo. 

Na tla učilnice postavim barvne listke. Ti so neurejeno razporejeni in 

so različnih barv. Določimo učenca, ki izbere prvi listek. Naslednji 

učenec pogleda, kateri listek je izbral njegov predhodnik in smiselno 

nadaljuje poved. Ko zmanjka listkov na tleh, jih uredimo po vrsti. 

Listki modre barve predstavljajo predloge. Ob drugih barvah še 

ponovimo pomen ostalih besed. Otroci si povedi zapišejo v zvezek. 

 

 
Slika 3: Igra SESTAVLJANKA 

Vir: Lasten 

 

Igra NARIŠI IN NAPIŠI 

Na mizo položim katončke, ki so narobe obrjeni. Vsak otrok izbere 

svoj kartonček. Otrokom pojasnim, da v prazen kvadratek nariše, kar 

manjka. Ko izpolni prazna kvadratka, naredi zapis narisanega v 

besedi. Igro ponavljamo, da otroci pridobijo vse štiri kartončke. Ko 

vsi učenci zaključijo z delom, poberem kartončke. Na tablo zapišem 

vse pravilne rešitve. Skupaj pogledamo, kaj je nastalo. 
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Slika 4: Primeri kartončkov za igro NARIŠI IN NAPIŠI 

Vir: Lasten 

 

Učna ura, ki je bila izvedena s pomočjo različnih iger, je bila otrokom 

zanimiva. Otroci so ob tem uporabljali različne dejavnosti: 

poslušanje, govorjenje, risanje, branje in pisanje ter so se povezali 

med sabo. Nekateri so bili pri igrah bolj uspešni, drugi manj, a so vsi 

sodelovali. Bili so del ene homogene skupine, ki je imela skupni 

namen – spoznati različne predloge. 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

Otrokom priseljencem je težko, ko pridejo v novo okolje in vse okrog 

njih mrgoli od informacij. So zbegani, njihove misli tavajo nakrog, ne 

vedo, kaj bo prinesel novi dan, a zagotovo jim mi kot njihovi učitelji 

lahko pomagamo, da gredo čim lažje skozi to obdobje asimilacije. 

Gradivo, ki ga pripravljamo za učne ure, ni namenjeno nam, ampak 

otrokom, ki ga bodo dobili v roke. Imejmo v mislih, kdo bo te lističe, 

preglednice, delovne liste dobil in bo moral delati z njimi. Naj bo 

gradivo zanimivo in naj otroke pritegne že na prvi pogled. Vemo, da 

se otroci radi igrajo in zakaj jim tega deloma ne bi omogočili. Tudi 

skozi igro se lahko otrok veliko nauči, saj ima otroška igra velik vpliv 

na razvoj vseh otrokovih sposobnosti, kjer se izrazi tudi njihova 

inteligenca. Igra jih uči za življenje. Temu cilju smo sledili in ga tudi 

dosegli. Vsak otrok priseljenec mi je dal nekaj novega, neopisna pa je 

bila hvaležnost, ki se je videla v njihovih očeh. Vsi skupaj smo bili 

veseli napredka, saj je le-ta bil dokaz, da smo skupaj delali dobro.  
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Medpredmetna povezava 

naravoslovja in športa  
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Povzetek: Medpredmetna povezava naravoslovja in športa je morda 

na prvi pogled neizvedljivo, a ni tako. Vsebine enega predmeta se 

lahko lepo navezujejo na drugega in obratno. Naše načrtovanje Šole 

v naravi je morda zahtevalo nekaj več pedagoškega dela, a se je 

obrestovalo. Učitelji s pravimi pristopi, ustreznimi metodami dela, 

vzpodbudami, lahko z delom v skupini, skozi igro in znanje, otroke 

pripeljejo do neverjetnih rezultatov. Še dodatna pozitivna nota je, če 

so otroci ob tem veseli, sproščeni, spontani in si želijo nova znanja. 

Vzorec našega dela je zajemal 46 otrok iz 7. A, B in C oddelka. V šoli 

v naravi smo naše aktivnosti in znanje medpredmetno povezali med 

naravoslovjem (živa narava, uporaba določevalnih ključev, preživetje 

v naravi, vpliv človeka na okolje) in športom (pohod na Rogli, 

lokostrelstvo, plezanje, orientacijski tek).  

 

Ključne besede: komunikacija, znanje, naravoslovje, športne 

aktivnosti 

 

Abstract: Cross-curricular integration of science and sport may seem 

infeasible at first glance, but it is not. The content of one subject can 

be nicely linked to the other, and vice versa. The planning of our 

School in Nature may have reguired more pedagogical work, but it 

has paid off. Theachers using the right approaches, appropriate 

methods and encouragement can lead children through group work, 

play and knowledge to amazing results. Another positive feature is 

that children are happy, relaxed, spontaneous and lager to gain new 

skills. The sample of our work consisted of 46 pupils from classes 

7A,7B and 7C. In our School in Nature we cross-curricularly linked our 

activities and knowledge of science (living nature, the use of 

identification keys, survival in nature, human impact on the 

environment) and sport (hiking in Rogla, archery, climbing, 

orienteering).  

 

Keywords: communication, knowledge, science, sports activities  
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UVOD 

Komunikacija odraža našo osebnost kakor tudi pomanjkljivosti. 

Družina je seveda osnova komuniciranja, kaj otrok sme reči in kako, 

ter kaj ne sme reči. Tudi svoje znanje mora otrok v šoli pravilno 

ubesediti. Torej, se pri pouku naravoslovja pravilno, jasno in 

razumljivo izražati. Takšno znanje lahko kasneje seveda nadgradi in 

prav je tako. Če pa to znanje in veščine pridobi še v naravnem okolju, 

v objemu naših lepih Pohorskih gozdov, je to zanj pravo obogatenje. 

Tu je seveda prisotna tudi sproščenost, lastno mišljenje, delo v 

skupini, pozitivno prilagajanje, vrstniška vzpodbuda. Lahko z 

gotovostjo rečemo, da v šoli v naravi s takšno vsebino, kvalitetno 

prispeva k osvojitvi novih naravoslovnih znanj. In ker smo 

medpredmetno povezali naravoslovje in šport, smo dobili še večjo, 

vsebinsko bogato, učno in gibalno, šolo v naravi. Šport, katerega 

osnovne gibalne sposobnosti smo pridobili že v šoli pri pouku športa, 

smo sedaj le nadgradili in obogatili s pohodi, lokostrelstvom, 

plezanjem, orientacijskim tekom. Otroci so v sproščenem, naravnem 

okolju, brez motečih faktorjev in IKT tehnologije (televizije, telefona, 

računalnika) spoznali, da zmorejo premagati marsikatere napore, 

tudi z medsebojnim sodelovanjem in vrstniškimi vzpodbudami. Ob 

koncu vsake šole v naravi opravimo še anketo, s katero želimo 

ugotoviti všečnost opravljenih vsebin. Seveda, nam je to pomembno 

vodili za načrtovanje naslednje šole v naravi.  

 

 

Komunikacija 

Beseda »komunikacija« se je v času renesanse pojavila v Evropi. 

Razlaga, da se je v latinščini beseda communication »nanašala na 

nekaj jasnega, na besedno spretnost govorca, ki tako svoje občinstvo 

pripeljejo do sodelovanja v razpravi« (Ule, 2005, str. 10). Vsak dan 

smo ljudje obkroženi z različnimi ljudmi. V odnosih z njimi 

komuniciramo različno. To je pomembno za naše delovanje, 

čustvovanje in bivanje. Glede na kakovost odnosov zelo »vpliva 

stanje duha, na naše razpoloženje in počutje, osebno rast in razvoj, 

celo naše zdravstveno stanje» (Ule, 2005, str. 9). Komuniciranja se 

moramo priučiti, če želimo, da bo to učinkovito. Ker komunikacija 

odraža našo osebnost in tudi naše pomanjkljivosti, se lahko naučimo 

spretnosti le-te. Pomembno je, kakšen odnos imamo mi s sabo, da 

se lažje lotimo odnosov z drugimi ljudmi oziroma komunikacije. Tako 

je naša notranja komunikacija, naše razmišljanje, sanjarjenje, 

domišljija, mišljenje, imigracije itd. (Ule, 2005). Družina je družbena 

osnova. V njej dobimo o odnosih svoje prve izkušnje in tu se naučimo 

sodelovanja z drugimi in komuniciranje. Naučimo se, kaj moramo 

reči, kaj smemo reči in kaj ne smemo reči. Pomembno je tudi, da 

starši z otrokom berejo. S tem preživijo kvaliteten čas, utrjujejo 

družinske vezi (Urban, 2008). Najtežje se izražajo mladostniki in tudi 

komunikacija z mladostniki je najtežja. Otroci se po enajstem letu 

bolj ravnajo po vrstnikih, kot po normah staršev (Juul, 2013a). 

»Lahko bi rekli, da živijo starši v preteklosti, otroci pa v prihodnosti, 

v katero lahko njihovi starši prihajajo na obisk (Juul, 2013a). 
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Znanje 

Sodobno življenje nam na različnih področjih narekuje učenje in nova 

znanja, pa naj gre za učenje športa, za različna specifična dela, za delo 

na visokem nivoju … V preteklosti je imelo življenje jasno opredeljene 

naloge in stabilnejša obdobja. To danes ne drži več. Pojavljajo se 

hitre spremembe na skoraj vseh področjih učenja. Tako težko 

govorimo o predvidljivosti in stabilnosti. Vse to, pomeni za človeka 

nova učenja za nova znanja. Še posebej zaradi novih tehnologij. 

Posameznik se vsled temu nenehno spreminja, ustvarja nova znanja, 

razvija nove spretnosti. S pridobivanjem znanja, se človek lažje 

prilagaja, se s tem spreminja in posledično osebnostno raste (Ličen, 

2006). V otroštvu, pri skupinskih gibalnih nalogah, otroci na zelo 

prijeten in tudi razgiban način pridobijo nova znanja. Ob tem 

razvijajo svoje znanje in sposobnosti. V skupini navadno otroci 

povzemajo drug drugega. S tem pridejo do novih znanj na prijeten 

način. V skupini niso osamljeni. Si pomagajo, so bolj sproščeni in lažje 

pridejo do novih znanj (Jurak, 1999).  

 

Naravoslovje 

Otroci začnejo odkrivati, spoznavati in doživljati okolje skupaj s 

svojim osebnostnim razvojem in svojimi miselnimi sposobnostmi. 

Oblikujejo se jim temeljni pojmi in miselne operacije. Vse to je proces 

v razvoju mišljenja in predstav o svetu. Učenje naravoslovja je 

zavestna dejavnost in dinamični proces. Cilj tega je odkrivanje narave 

na znanstven in logičen način (Krnel, 2001).  

Naravoslovni postopki so: opazovanje (ugotoviti različnost in 

enakost, delo z več spremenljivkami) urejanje, štetje, razvrščanje, 

postavljanje hipotez, načrtovanje poskusa in izvajanje, razlaga 

rezultatov, sporočanje …) (Krnel, 1993; 2001). Kognitivni razvoj 

otroka od predšolskega obdobja do konca osnovnošolskega 

izobraževanja so proučevali: švicarski biolog Jean Piaget v 60-tih in 

70-tih letih prejšnjega stoletja, Ruski psiholog Vigotski in Bruner v 

Sloveniji. Slednji se je zavzemal za t. i. spiralni kurikulum. Pri tem je 

priznaval razvojne stopnje otroka in hkrati poudarjal, da je potrebno 

ob načrtovanju učenja upoštevati kognitivni razvoj otroka (Marentič 

Požarnik, 2003). Sodobno poučevanje naravoslovja ni dajanje 

pravilnih odgovorov na vprašanja ob predajanju znanja, ampak da 

učence vodimo, da razmišljajo, spoznavajo, razumejo svet okoli sebe. 

S tem je namen izobraževanja prizadevanje, da otroci v čim večji meri 

pridejo do naravoslovne pismenosti (Krnel, 2010). Raziskovalni pouk 

so tudi na Univerzi Duke definirali: »Raziskovanje je način 

pridobivanja znanja. Pri tem učenci postavljajo lastna vprašanja, ali 

iščejo odgovore na vprašanja, ki jih je postavil učitelj. V prvem 

primeru se učijo to, kar so si sami izbrali, v drugem primeru pa je 

vsebino določil učitelj. Vendar ne glede na to vse učenje temelji na 

aktivni vlogi učencev« (Krnel, 2007). 

 

Športne aktivnosti 

Pomen besede šport najbolje opiše naslednja definicija: šport je 

tekmovalna in ne tekmovalna dejavnost v prostem času, ki jo človek 
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opravlja zaradi želje po gibanju. Njen glavni namen je ohranjati 

telesno zmogljivost, jo povečati in se razvedriti (Kristan, 2000, povz. 

po Škof in Stergar, 2010). Športne aktivnosti lahko delimo na: 

tekmovalne (atletika, plavanje, športne igre), športne dejavnosti v 

naravi (gorsko kolesarjenje, plezanje), estetsko športne vsebine 

(ritmična gimnastika, ples) in kondicijske dejavnosti (tek, aerobika) 

(Beashel in Taylor, 1996, povz. po Škof in Stergar, 2010). Kako 

pomembne so športne aktivnosti za posameznika govori dejstvo, da 

imajo pozitivne učinke na telesni razvoj, da nam izboljšajo motorične 

sposobnosti, da vplivajo na naše psihično in telesno zdravje. Če 

podrobneje razčlenimo le slednje. Naše telesno zdravje se izboljša v 

gibalnih sposobnostih, aerobnih sposobnostih, lažje se soočamo z 

napori, zmanjša se verjetnost za nastanek bolezni srca in ožilja, 

sladkorne bolezni tipa 2, uravnavano telesno težo, povečujemo 

odpornost in z vsem tem pripomoremo k daljši življenjski dobi 

(Doupona Topič in Petrović, 2007). Dodamo lahko še pomembno 

vlogo psihičnega zdravja v obdobju otroštva in mladostništva. Razvija 

se samozavest, zaradi truda, ki ga otrok vloži v aktivnosti. In ker nekaj 

zmore sam, tudi zaupa vase, ter se tako spopada z zunanjimi 

obremenitvami. Otrok lažje obvladuje stres, se ne umika in ne 

pristajajo na poraz. Pomeni mu tudi sprostitev, saj premaga skrbi in 

napetosti (Škof, 2010). Med športnimi aktivnostmi se sprošča 

adrenalin, ki daje občutek ugodja. Predstava o nas postane pozitivna, 

smo zadovoljni in zmanjšamo depresivnost (prav tam; Hoffman, 

2005).  

Športne aktivnosti otrok lahko tudi spremljamo in analiziramo. Pri 

znanstvenih metodah otroka najprej opazujejo pri športnih 

aktivnosti, sledijo vprašalniki, razni merilniki (za srčni utrip) in 

motorične senzorje. Dobimo rezultate o intenzivnosti, trajanju in 

količini. Otrok seveda pri tem ne oviramo (Šimunič, Volmut in Pišot, 

2010).  

 

Primeri dobre prakse 

Teden dni šole v naravi zahteva od učitelja temeljito pripravo, zato 

smo se tega dela lotili že pol leta prej. Naši sedmošolci v času šolanja 

še niso bili deležni takšne oblike pouka. Prav tako je preteklo 

dveletno šolanje na daljavo pustilo vidne negativne posledice. Želeli 

smo si, da otrokom ponudimo nove izkušnje, gibanje v naravi, 

bivanje z vrstniki, pridobivanje novih znanj, da jim bo ta šola v naravi 

pustila v srcu pozitivni pečat. Znanja in veščine, ki jih bodo pridobili, 

pa jih bodo obogatile.  

 

Šport smo želeli medpredmetno povezati z naravoslovjem, zato smo 

se priprav lotili že pol leta prej. V šolski telovadnici imamo na stenah 

pritrjene plakate, ki smo jih s pridom uporabili za vadbo. Ti opisujejo: 

vzdržljivost, fair play, hoja v gore, srčni utrip, tek v naravi. Pričeli smo 

ob prvem plakatu z vadbo vzdržljivosti. Podučili smo se, da nam 

vzdržljivost pomaga opravljati določeno aktivnost dlje časa, ne da bi 

jo zaradi utrujenosti prekinjali; da je vzdržljivost odvisna od količine 

energije, ki jo ustvari organizem, od tehnike izvajanja aktivnosti, od 



125 
 

temperature, vlažnosti zraka, nadmorske višine in seveda od naše 

volje in vztrajnosti, da imamo dve vrsti vzdržljivosti, to je aerobna ali 

srčno žilne vzdržljivosti in anaerobne ali mišične vzdržljivosti. V naše 

šolske ure športa smo vključili metode neprekinjenega napora, 

intervalne metode in fartlek, to je kombinacija obeh.  

 

Otroci so vadbo počasi osvajali in spremljali lasten napredek. »Fair 

play« nas je podučil o poštenem tekmovanju, o prepovedi dopinga o 

vzpodbujanju manj sposobnih od nas, o veselju ob uspehu, o 

ohranjanju narave, o dostojnem prenašanju poraza in prijateljskem 

odnosu do sodelujočih. Fair play smo vključevali v vsako uro športa 

in otroci so jo lepo sprejeli.  

 

Ob plakatu »Hoja v gore« smo prebrali zanimiv poučen stavek: Gore, 

so odmaknjen svet z mehkimi blazinami gozdov, s potoki in jezeri, 

pisanim cvetjem, nenadnimi spremembami vremena, plazovi snega, 

prepadi. Zato smo se podučili o tem, kdaj in kam moramo iti v gore, 

kakšna mora biti primerna obleka in obutev, kakšna je dodatna 

oprema (topografska karta, kompas, palice, svetilka, očala, žepni 

nož, steklenica s tekočino …), da se moramo pravočasno pozanimati 

o vremenu, da krajši počitki med hojo niso izgubljen čas, da 

ohranjamo naravo in da gremo v gore z dobro voljo.  

 

Naslednji plakat je opisoval srčni utrip, in sicer kaj je to, kako ga 

izmerimo (ročno ali z merilcem), kaj vpliva na srčni utrip in zakaj ga 

je pomembno spremljati pri športni vadbi. Srčni utrip smo se naučili 

pri urah športa meriti ročno in z merilcem. Imamo namreč nekaj 

ročnih ur, ki merijo otrokov srčni utrip. Vsako učno uro je otrok izbral 

po abecednem redu oddelka, jo nosil pri uvodnem, ogrevalnem delu 

učne ure, na roki to uro in točno videl, kakšen je njegov srčni utrip v 

mirovanju in v gibanju. Zadnji, peti plakat je opisoval »Tek v naravi«. 

Pri tem je pomembna izbira tekaške obutve, ki naj bo udobna in z 

upogljivim podplatom. Oblačila naj bodo tudi udobna, zračna, ne 

pretopla. Izberemo pravo hitrost teka, pazimo na dihanje med 

tekom, izberemo prijetno okolje, izogibamo se trdi podlagi (beton, 

asfalt), stopala na tla postavljamo prožno, telo je vzravnano, roke 

spremljajo gibanje nog. Te napotke smo poskušali upoštevati pri 

učnih urah športa in spremljati napredek v tehniki teka. Počasi, a 

vztrajno, je to otrokom tudi uspevalo.  

 

 
Slika 1: Športni plakati in vadba učencev 

Vir: Lasten 
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Pri urah naravoslovja so sedmošolci v šoli predelovali učno snov v 

sklopih: snovi, energija, živa narava, vpliv človeka na okolje. Pri tem 

so z naravoslovnimi postopki (iskanje, obdelovanje, uporaba IKT, 

opazovanje, poimenovanje, primerjanje snovi, predmetov in 

organizmov) znali opazovati in opisati živa bitja in pojave, uporabiti 

določevalne ključe za prepoznavanje živih bitij, uporabljati 

pripomočke (lupe, mikroskope, štoparice) napovedati rezultate 

poskusa, oceniti svoje delo. Tako so sčasoma razumeli delitev snovi 

na čiste in zmesi, spoznali, od česa je odvisna trdota vode, da je bela 

svetloba sestavljena, kakšen je pomen celičnega dihanja, kako se 

energija v gozdu pretvarja, kako krožijo snovi v ekosistemu, kakšna 

je odvisnost žive in nežive narave. Vse to je bila pomembna podlaga, 

učne snovi, za šolo v naravi. Učne vsebine, predelane v šoli, so se ob 

našem prijetnem petdnevnem bivanju v Gorenju nad Zrečami krepko 

obogatile in nadgradile. Že v ponedeljek smo ob celodnevnem 

pohodu po čudoviti Rogli, spoznali gozd na Pohorju. V živo smo videli 

zaščiteno rastlino arniko in čmeriko, občudovali ogromna mravljišča, 

zelene praproti, debla različnih dreves. Ko smo prispeli do Lovrenških 

jezer, smo spoznali in videli čudovit planinski bor in šotne mahove, ki 

so v Sloveniji zavarovane rastline. Prav tako smo uspeli videti 

živorodno kuščarico, ki ne leže jajc, ampak koti žive mladiče. Opazili 

smo precej kačjih pastirjev in nekaj lepih metuljev (borovničev 

modrinček). Če bi bili v gozdu še zvečer, bi lahko opazili planinskega 

zajca, ruševca in koconogega čuka, ki tam živijo.  

 
Slika 2: Čmerika 

Vir: Lasten 

 

V torek dopoldne smo na pohodu ob bližnjem gozdu, spoznali 

sestavo gozdnih tal, podrastje in z določevalnimi ključi prepoznavali 

rastline.  
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Slika 3: Določevalni ključi rastlin 

Vir: Lasten 

 

Popoldne smo bili športno aktivni, streljali smo z lokom. Za otroke je 

bila to povsem nova in zelo zanimiva izkušnja. Zadetke puščic smo 

tudi točkovali in otroci so bili ponosni na svoje dosežene rezultate.  

 

 
Slika 4: Lokostrelstvo 

Vir: Lasten 

Športne aktivnosti v naravi so zelo dobrodošle za otroke, zato smo 

tudi vsako jutro izvajali jutranjo telovadbo na zunanjem igrišču. 

Vstajanje iz toplih postelj morda res ni bilo prijetno, a smo z dobro 

voljo zmogli. V sredo dopoldne smo imeli zanimivo naravoslovno 

športno vsebino, preživetje v naravi. Odšli smo v gozd, nabirali suho 

dračje in s kresilom zakurili taborni ogenj. Na njem smo si spekli na 

palici naboden krompir in jabolka. Bila je pestra in mnogim otrokom 

prva tovrstna izkušnja. Nato smo s skupnimi močmi postavili bivak in 

se pri tej dejavnosti naučili sodelovanja, medsebojne pomoči, 

iznajdljivosti … Po kosilu je sledilo učenje orientacije v naravi. Otroci 

so spoznali topografsko karto, kompas in se pomerili v tekmovanju.  

 

 
Slika 5: Kompas 

Vir: Lasten 
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V večernih urah pa so se lahko igrali nogomet ali košarko na zunanjih 

igriščih. Tekom dneva so si otroci tudi lahko merili srčni utrip z uro, 

kar smo se že naučili v šoli. Tako je nastopil že četrtek, ko smo se v 

deževnem dopoldnevu učili o astronomiji. Osončje, galaksija, rimska 

cesta, sateliti, kometi, meteorji in tri ure v učilnici so minile s 

svetlobno hitrostjo. Po kosilu smo se ob zabavni uri naučili izdelave 

najrazličnejših vozlov (navezovalni, samovarovalni, varovalni, 

podaljševalni, drsni …). Nato je prišlo na vrsto »spopadanje« s 

plezalno steno, najprej z nizko, nato še z visoko. Zopet nova športna 

aktivnost je otroke izredno navdušila in jim dala zanimive izkušnje.  

 

 
Slika 6: Plezanje 

Vir: Lasten 

Zadnje dopoldne, v petek, nas je čakal po jutranji telovadbi in 

pospravljanju svojih sob, le še orientacijski tek. Razdelili smo se v 

skupine, dobili navodila, zemljevide in kompas ter krenili na 

orientacijski tek. Na vseh petih kontrolnih točkah so nas čakala po tri 

vprašanja, odgovorili smo nanje in nadaljevali pot. V dobri uri smo 

bili na cilju. Sledila je razglasitev uvrstitev in najboljše tri skupine so 

prejele priznanja. Seveda je pri tej nalogi odigrala pomembno vlogo 

prava komunikacija v skupini, predhodno znanje, skupinska pomoč 

in sodelovanje ter nekaj tekmovalnega duha. Po kosilu nas je avtobus 

odpeljal zopet v naš domači kraj in navdušeni ter zadovoljni smo se 

vrnili svojim staršem. Po tednu dni, smo opravili še anketo o 

najzanimivejših vsebinah v šoli v naravi. Ta je pokazala, da je bilo 

otrokom najbolj všeč izdelovanje tabornega ognja. Na drugem mestu 

je bilo plezanje po plezalni steni, na tretjem lokostrelstvo, na četrtem 

orientacijski tek, na petem astronomija in na zadnjem pohod na 

Rogli.  

 

ZAKLJUČEK 

Vse naše delo, prizadevanje, priprave in sama izvedba 

medpredmetne povezanosti naravoslovja (spoznavanje Lovrenških 

jezer z rastlinami in živalmi, rastlinstvo Pohorskih gozdov, preživetje 

v naravi, orientacija v naravi …) in športa (pohod po Rogli, 

lokostrelstvo, jutranja telovadba na prostem, plezanje po plezalni 

steni …) v šoli v naravi so nas, naše znanje in bivanje v čudoviti 

pohorski naravi izredno obogatili. Otrokom smo dodali še pozitivna 
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čustva, veliko mero samostojnosti, pravilnega komuniciranja, 

medsebojne povezanosti. Skupaj smo se veselili napredka, uspeha, 

spoznali marsikatero otrokovo pozitivno in negativno lastnost, za kar 

v šoli ni dovolj možnosti. Otroci so nas v petih dneh skupnega bivanja 

z marsičem presenetili. Tudi nas so, izven šolskih prostorov, spoznali 

še v drugi luči. Naš zadnji skupni večer, smo jim pripravili nepozabno 

zabavo, s plesom in glasbo po njihovem izboru. Bilo je čudovito in 

nepozabno, iskrice v njihovih očeh, so povedale več kot beseda 

hvala. Starši so bili ravno tako izredno zadovoljni, da so se njihovi 

otroci družili na drugačen način kot v domači šoli. Še posebej sedaj, 

po preživelih dveh »čudnih« letih šolanja na daljavo. Učitelji pa smo 

strnili svoje misli v besede: zadovoljstvo, pozitivni rezultati, nova 

znanja. Ob takšnem načrtovanju in izpeljavi si bomo tudi v bodoče 

prizadevali za naslednje sedmošolce realizacijo tako vsebinsko 

bogate šole v naravi. Moja vloga kot športna pedagoginja bo tudi 

vnaprej, takšna izpeljava šol v naravi, saj so otroci gibalno aktivni in 

pridobijo ogromno novega znanja.  
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Povzetek: Poučevanje je nagrajujoča, a zahtevna kariera. Zaradi 

dolgih ur in velike delovne obremenitve je tudi zlahka postati žrtev 

učiteljske izgorelosti. Brez ustrezne podpore so učitelji v nevarnosti, 

da bodo preobremenjeni in ne bodo poskrbeli za lastne duševne in 

fizične zdravstvene potrebe. Izgorelost med učitelji predstavlja 

vedno večji problem, kar se je izrazito pokazalo med časom 

epidemije. V teoretičnem delu članka sta predstavljena pojma stres 

in izgorelost, kaj jih povzroča in katere stopnje poznamo in kako se z 

njima spopadamo. V praktičnem delu pa so predstavljeni načini, kako 

se z izgorelostjo soočiti in kako jo premagati na ravni posameznika in 

na ravni vodstva šole. 

 

Ključne besede: stres, izgorelost, stiska, pomoč, učitelj 

 

Abstract: Teaching is a rewarding yet demanding career. With long 

hours and a heavy workload, it's easy to fall prey to teacher burnout. 

Without proper support, teachers are in danger of being overworked 

and not taking care of their own mental and physical health needs. 

Burnout amongst teachers represents a growing problem which has 

become more prominent during the epidemic. The theoretical part 

of the article explains the concepts of stress and burnout, what 

causes it, which levels are there and how to deal with them. The 

practical part introduces ways how one can face the problem of 

burnout and how to prevent it on a personal level and on the level 

of school management. 

 

Keywords: stress, burnout, distress, help, teacher 
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UVOD 

Izgorelost predstavlja eno izmed najbolj razširjenih poklicnih bolezni 

modernega časa. Čedalje več zaposlenih se na delovnem mestu 

srečuje z vse večjim stresom, ki je ob enem glavni vzrok izgorelosti. 

Med najbolj obremenjene poklice sodi tudi poklic učitelja. Učitelj ima 

pri svojem delu več vlog. Slediti mora učnemu načrtu in 

individualnim potrebam učencev, biti mora poslušalec, vzgojitelj, 

znati mora motivirati učence za delo, se ukvarjati z veliko količino 

administrativnega dela, biti dežuren, nadomeščati druge učitelje, se 

spopadati s pritiski okolice (starši in vodstvo šole). Vse to pogosto 

predstavlja za zaposlene stres, ki pa lahko ob enem vodi tudi v 

poklicno izgorelost. Namen članka je osvetliti pomen stresa in 

predvsem izgorelosti, spoznati načine za prepoznavo le te in načine 

kako se uspešno spopasti z njo. 

 

Stres 

V današnjem času se vse pogosteje srečujemo s stresnimi 

situacijami, pa naj bo to na osebni ravni ali pa v povezavi z našim 

poklicem. Stres je lahko v nekaterih situacijah prednost, saj zahteva 

od posameznika pri delu več vloženega truda, kar lahko obrodi 

pozitivne rezultate. Če pa stres predstavlja za osebo breme, 

nelagodnost, napetost in neobvladovanje pa lahko vodi k resnejšim 

duševnim in fizičnim težavam. Inštitut za razvoj človeških virov 

(2018) opredeljuje stres kot normalen fiziološki odziv organizma na 

dražljaje iz okolja, ki motijo osebno ravnotežje. Gre za prirojen 

program telesnega prilagajanja novim okoliščinam in spremembam, 

ki jih doživimo kot ogrožajoče. Ali nas bo ta odziv varoval ali pa bo vir 

dodatnih težav, je odvisno od tega, kako stvarno je naše doživljanje 

zunanjih okoliščin. Določena situacija (stresor) lahko za enega 

posameznika predstavlja nekaj neobvladljivega, za nekoga drugega 

pa je le dodaten izziv. Kako se na posamezne situacije odzovemo, pa 

je odvisno od naše osebnostne strukture. 

 

Izgorelost 

Stres se z izgorelostjo ne sme enačiti, saj je le sprožilec in ne vzrok. 

Izgorelost nastopi, ko nas določena situacija ne le utruja, ampak se 

razvijejo tudi druge psihopatološke težave kot npr. panični napadi, 

tesnobnost, nihanje razpoloženja, depresija … Inštitut za razvoj 

človeških virov (2018) sindrom izgorelosti (angl. burnout syndrome) 

opisuje kot kronično stanje skrajne psihofizične in čustvene 

izčrpanosti, ki je posledica dolgotrajnega samoizčrpavanja s 

pretiranim delovnim (deloholizem) in/ali čustvenim angažiranjem. 

 

Vzroki izgorelosti 

Pšeničny (2008) opredeljuje tri vzroke za nastanek izgorelosti: 

− družbene okoliščine, ki spreminjajo vrednote kot pridnost, 

delavnost in skromnost v učinkovitost, prodornost in doseganje 

statusa;  

https://www.burnout.si/bu/izgorelost-sai/stres-sai/biopsihologija-stresa-in-izgorelosti
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− psihološke okoliščine življenja in predvsem dela, kjer prednjačijo 

delovna obremenitev, nadzor nad delom, nagrada za opravljeno 

delo, delovna skupnost, pravičnost in vrednote 

− ter osebnostne lastnosti, ki pri nekaterih povzročijo izgorelost. 

»Skoraj praviloma pregorijo najsposobnejši, najodgovornejši, 

najbolj zavzeti in najučinkovitejši ljudje, tisti, ki so bili do zloma 

uspešnejši od povprečja. Govorimo o »preveč zavzetih« osebah 

(Pšeničny, 2008). 

 

Stopnje izgorelosti 

Inštitut za razvoj človeških virov (2018) navaja, da obstajajo tri 

stopnje izgorelosti: izčrpanost, ujetost in sindrom adrenalne ujetosti 

(SAI). Pri izčrpanosti se nam zdi, da gre za neko trajno utrujenost, ki 

lahko traja tudi do dvajset let. Prisotni so napadi hitrega bitja srca, 

motnje spanja, panični napadi, povišan krvni tlak. Ob enem se kaže v 

zmanjšani stopnji pozornosti in sposobnosti prilagajanja. 

Najpogostejši vedenjski znaki se kažejo kot deloholizem, zanikanje 

utrujenosti in osebnih meja. Naraščanje teh znakov vodi v naslednjo 

stopnjo, ujetost, ki lahko traja tudi do dve leti. Pojavi se odpor do 

dela, jeza, občutek krivde, težave s spominom in koncentracijo, 

nihanje samopodobe, čustveni izbruhi, cinizem, oddaljevanje od 

bližnjih. Tretja stopnja (SAI) pa je stanje tik pred zlomom. Energija 

upade, zmanjša se imunska odpornost, pojavi se razočaranje, bes, 

sram, izguba motivacije, izguba občutka za čas, izguba smisla in 

varnosti, negativizem, prekinitev stikov in nihanje med 

deloholizmom in izčrpanostjo. Adrenalni zlom pa predstavlja 

popolno izgubo energije, nevrološki zlom. 

 

Izgorelost učiteljev 

Stres na delovnem mestu učitelja je zelo specifičen glede na naravo 

dela. Košir, Licardo, Tement in Habe (2014) kot najpogostejše 

povzročitelje stresa med učitelji navajajo dejavnike, ki izhajajo iz 

interakcije z učenci in starši, prevelike razrede, administrativne 

naloge, pomanjkanje opreme, hrup, sodelavce in sistem vodenja ter 

status poklica. Slivar (2009, v Košir, Licardo, Tement in Habe, 2014 ) 

je na vzorcu slovenskih učiteljev osnovne in srednje šole ugotovil, da 

učitelji v osnovni in srednji šoli kot najbolj stresno okoliščino svojega 

dela dojemajo nesramno vedenje učencev do učiteljev. Poleg tega 

osnovnošolski učitelji kot stresne ocenjujejo predvsem okoliščine, 

povezane s komunikacijo s starši učencev, in nasilje med učenci. 

Srednješolski učitelji pa kot stresno ocenjujejo še nemotiviranost 

učencev za učenje, preveliko število učencev v razredu, neizvajanje 

sankcij proti kršiteljem šolskega reda na šoli in vodenje postopka za 

vzgojne ukrepe. Slivar (2009) navaja, da pri nas 45 %, v EU pa okoli 

30 % učiteljev doživlja zaradi dogajanj v šoli močan stres in trpi zaradi 

njegovih posledic. Pri stresu govorimo o neizogibni reakciji na 

organizma na neko nevarnost, gre pri izgorelosti za negativno 

reakcijo na stres, ki je odvisna od posameznikovega obvladovanja 

stresa.  
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Porast izgorelosti v času epidemije covid 

Epidemija covid ni povzročila stres in težav samo učencem in 

staršem, ampak je imela velik vpliv tudi na učitelje. Tako rekoč čez 

noč smo se znašli v čisto novi situaciji, na katero se nikoli nismo 

pripravljali. Poučevanje je bilo treba nemudoma spremeniti, brez 

pomoči, ustrezne opreme in potrebnega znanja. Podaljšal se je 

delovni čas učiteljev in delovne naloge, saj je delo na daljavo 

zahtevalo bistveno več priprave, izdelavo interaktivnih gradiv, 

iskanje novih, učencem privlačnih načinov poučevanja, izvajanje 

povsem drugačnih metod preverjanja znanja. Mnogo učiteljev ni 

imelo ustrezne tehnične opreme, kot so računalniki in dostop do 

spleta. Učitelji smo se znašli v precepu včasih nerealnih pričakovanj 

staršev, neodzivnostjo učencev in zahtevami vodstva šol in 

ministrstva za šolstvo. Mnogi učitelji so se pričeli spraševati ali so še 

primerni za ta polic, izgubili so samozavest in občutek 

kompetentnosti. Tudi ob vrnitvi v šolske klopi so se pritiski na učitelje 

še povečevali. Začelo se je testiranje v šolah, ki so ga morali izvajati 

učitelji, spremenila se je organizacija pouka, upoštevali je bilo treba 

priporočila NIJZ, kar je za seboj potegnilo mnogo dodatnega dele. 

Zaradi učencev, ki so bili proti testiranju in so se šolali od doma je 

bilo treba ob rednem pouku v šoli izvajati še pouk na daljavo, kar je 

zopet povzročilo učiteljem dodatno obremenitev in stres.  Prihajalo 

je do dodatnih karanten, ni bilo dovolj kadra in učitelji, ki so bili v šoli, 

so se spopadali še z ogromnim številom nadomeščanj. 

»Učitelji so po dveh letih epidemijskega režima izgoreli. 

Pričakovano. Prekomerne obremenitve, nezmožnost 

postavljanja meja, stres in opravljanje nesmiselnega dela so 

pomembni dejavniki, ki vodijo v izgorelost. Mar niso bili 

učitelji v zadnjih dveh letih soočeni prav z vsemi omenjenimi 

dejavniki? Se zavedajo, da izgoreli svojega dela ne opravljajo 

kakovostno? Da so zaradi njihove izgorelosti prikrajšani naši 

otroci? Da se bodo naši otroci zaradi slabšega znanja težje 

spopadali z življenjskimi izzivi? Ali učitelji vedo, da izgorelost 

vpliva tudi na odnose doma, v družini? Zakaj molčijo in le tu 

in tam potarnajo? Morda ne vedo, da niso dolžni žrtvovati 

svojega zdravja za dobro skupnosti. Zakaj preprosto ne 

rečejo: »dovolj je«? Figelj (2022).  

 

Kako preprečiti izgorelost – primeri dobre prakse 

Kaj lahko naredimo sami? 

1. Kot prvo je treba znake izgorelosti prepoznati in se z njimi soočiti. 

Poiskati moramo vzroke za stres in presoditi, ali lahko nanj vplivamo. 

Prosimo za pomoč, če sami ne zmoremo. Pogosto pomaga pogovor 

s sodelavci, ki razumejo naše stiske in nam lahko tudi konstruktivno 

nudijo pomoč, pomagajo pri osvetljevanju situacije in morebitnega 

ozadja, ki jih učitelj pod stresom ne uvidi. Dostikrat pa pomaga, da 

nas tisti, ki nas posluša, razume, čeprav ne nudi dodatne pomoči. 

2. Pomembna je pravilna prehrana. Koristi hrana bogata z ogljikovimi 

hidrati (testenine, riž, kruh, krompir) in hrana bogata z vlakninami 
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(sadje in zelenjava, žita, ki spodbujajo tudi ustrezno delovanje 

črevesja). Zmanjšamo količino kofeina, sladkorja, soli in rdečega 

mesa. Pijemo dovolj vode. Ker je med posameznimi urami 

petminutni odmor žal prekratek za malico, poskrbimo, da v 

dopoldnevu vsaj nekaj hrane tudi zaužijemo.  

3. Poskrbimo za dovolj gibanja in zadosti spanca. Utrujenost 

povzroča razdražljivost in padec koncentracije. Posežemo lahko po 

metodah sproščanja, npr. dihalne vaje (globoki vzdihi in izdihi, 

vmesno zadrževanje sape), joga (spoznavanje telesna in duševne 

zakonitosti, obvladovanje misli), meditacija (poglabljanje vase, 

urjenje uma) ali vizualizacija in poslušanje mirne, sproščujoče glasbe. 

4. V komunikacijo s težavnimi osebami, nadrejeni, starši, učenci, 

sodelavci uporabimo asertivno vedenje. Jasno izražamo svoje 

mnenje, pravice, potrebe in čustva pri čemer hkrati upoštevamo 

našega sogovornika. Veliko stresnih situacij v šoli se da napovedati, 

npr. težavni starši, vedenje nadrejenih in sodelavcev, težavni učenci. 

V teh primerih si lahko pomagamo z v naprej pripravljenimi stavki, ki 

izražajo naše želje, potrebe ali občutke in ki ne obtožujejo, ocenjujejo 

ali napadajo sogovornika. 

5. Aktivnosti si razporedimo na tiste, ki nam nudijo rast in tiste, ki nas 

izčrpavajo in jih poizkusimo uravnovesiti. Pri izvajanju le-teh moramo 

nato vztrajati.  

6. Velik stres predstavlja tudi zahteva po opravljenih aktivnostih, za 

katere pa nimajo dovolj časa. Čas pa lahko nadzorujemo tako, da ga 

ustrezno razporedimo. Naloge si razporedimo po pomembnosti, 

načrtujemo urnik, vsako nalogo opravimo do konca, preden 

začnemo z naslednjo. Po opravljenem delu v službi pospravimo in 

gremo domov. Dela ne odnašamo s sabo. Postavimo si mejo 

nalaganja dodatnega dela nadrejenih. 

7. Če se kljub zgoraj naštetim prijemom pomoči ne pokaže 

izboljšanje, če počitek prinaša več tesnobe, kot pa razbremenitve 

poiščemo pomoč psihoterapevta, kjer se učimo sprejemanja samega 

sebe, kako razviti več samospoštovanja in odkriti vzroke slabega 

počutja. Cilj je usvojiti metode za preprečevanje izgorelost, da 

ponovno zadovoljno zaživimo. 

8. K preprečevanju izgorelosti sodi tudi lastna pohvala in 

zadovoljstvo ob opravljenem delu. Če se ne znamo pohvaliti sami, 

smo odvisni od nekoga drugega. 

 

Kako nam lahko pomaga vodstvo šole? 

Vodstvo šole bi moralo poskrbeti za enakomerno obremenitev 

učiteljev (razporejanje nadomeščanj in dežurstev), pohvaliti dobro 

prakso, spreminjanje šolske klime v pozitivno smer, skrbeti za dobro 

vzdušje v delovnem okolju, upoštevanje mnenj in predlogov 

učiteljev, omogočati komunikacijo med zaposlenimi in vodstvom 

šole, zagotoviti potrebno tehnično podporo in zagotoviti možnosti 

nadaljnjega izobraževanja in izpopolnjevanja. Slabi odnosi med 

zaposlenimi in vodstvom šole ne vodijo v produktivno delo. 

Ravnatelji bi morali večkrat ponuditi možnost neformalnega 

povezovanja med zaposlenimi, ki lahko nudi posamezniku oporo in 
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razumevanje njegovih težav, kar pa pomaga pri preprečevanju stresa 

in delovne izgorelosti. 

 

Ena izmed najbolj učinkovitih metod preprečevanja izgorelosti je 

supervizija, ki strokovnemu delavcu ob procesu poklicne refleksije in 

učenju, omogoča profesionalni razvoj. Tancig (v Magajna, Pečjak, 

Peklaj,  Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič,  Kavkler in Tancig, 2008) 

opredeli, da lahko posameznik v supervizijski skupini razišče 

probleme povezane s stresom, vključno z razlogi za stres in načini za 

soočanje z njim ter razvije dolgoročne strategije ravnanja, ki 

preprečujejo izgorevanje. Ko opravimo refleksijo ravnanja oz. 

izkušnje, jo moramo osmisliti s pomočjo preteklih izkušenj in znanja 

in nato načrtovati nove strategije dela. 

 

ZAKLJUČEK 

Izgorelost je resna bolezen, ki lahko ima usodne posledice, zato je 

treba biti pozoren na simptome in ukrepati pravočasno. Zavedati se 

je treba, da to ni le problem posameznika, ampak je to pojav, ki 

zadeva celotno šolo in se lahko z ustreznim vodenjem tudi 

pravočasno prepreči, nenazadnje pa je pomembno tudi to, da si sami 

sebi priznamo, da imamo težave in se ne sramujemo ter pravočasno 

(in ne šele, ko zbolimo) poiščemo strokovno pomoč. Za zmanjšanje 

stresa učiteljev lahko deloma z načinom življenja poskrbimo sami, 

veliko je pa tudi stresnih stvari, za katere bi morale poskrbeti druge 

institucije – država, ministrstvo za šolstvo (administracija, doprinos, 

plača).  
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Povzetek: Samopoškodbeno vedenje je ponavljajoča se oblika 

namernega poškodovanja lastnega telesa, pri čemer namen ni 

umreti, ampak zmanjšanje duševne stiske. Najpomembnejši rizični 

dejavniki za napoved samopoškodbenega vedenja so spol, starost, 

osebnost, družina, šola in vrstniki. Pogosteje se samopoškodujejo 

ženske, mladostniki in posamezniki iz nepodpornega družinskega 

okolja. Ti posamezniki so navadno manj ekstravertni, odprti in 

sprejemljivi. Višje izražena pa imajo faktorja vestnosti in 

nevroticizma, kar pogosto vodi v perfekcionizem, previsoka 

pričakovanja do sebe in anksioznost. Samopoškodbeno vedenje se 

večkrat pojavi pri posameznikih, ki so v šoli neuspešni ali pa zelo 

uspešni in posledično bolj obremenjeni. Šola mora 

samopoškodbenemu vedenju nameniti več pozornosti v obliki 

primarne, sekundarne in terciarne preventive, s pomočjo katere 

učencem pomaga pri razvoju dobre samopodobe in učenju tehnik 

konstruktivnega spoprijemanja s stresom.  

 

Ključne besede: samopoškodbeno vedenje, perfekcionizem, 

preventiva, šolska svetovalna služba 

Abstract: Self-harm behaviour is a repeated form of intentional harm 

to one's own body, with the intention not to die but to reduce mental 

distress. The most important risk factors for predicting self-harm 

behaviour are: gender, age, personality, family, school and peers. 

Women, adolescents and individuals from an unsupportive family 

environment self-harm more often. These individuals tend to be less 

extroverted, open and accepting. However, the factors of 

conscientiousness and neuroticism are more pronounced, which 

often leads to perfectionism, too high self-expectations and anxiety. 

Self-harm behaviour often occurs in individuals who are unsuccessful 

in school or very successful and consequently more stressed. The 

school must pay more attention to self-harm behaviour in the form 

of primary, secondary and tertiary prevention, which helps students 

to develop a good self-image and learn techniques for constructively 

coping with stress. 

 

Keywords: self-harm, perfectionism, prevention, school counselours  
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UVOD 

Samopoškodbeno vedenje je oblika namerne samozastrupitve ali 

poškodbe lastnega telesa, pri čemer je potrebno poudariti, da 

posameznikov namen ni umreti, ampak poskuša s svojim početjem 

le zmanjšati trenutno duševno stisko, po čemer ga ločimo od 

samomorilnega vedenja (Brecelj-Kobe, 2012; Vidmar, 2012). 

Navadno je ponavljajoče in namenjeno samemu sebi. V večini 

primerov poškodbe niso tako hude, da bi povzročile večje 

zdravstvene zaplete ali smrt. Vseeno pa povzročajo stisko in druge 

nevšečnosti (npr. gnojne rane). Če samopoškodbeno vedenje 

primerjamo z odvisnostmi (npr. kajenje tobaka, pitje alkohola, 

tetoviranje), se razlikujeta v tem, da samopoškodbenega vedenja 

družba ne odobrava. Posameznik zato svoje poškodbe oz. indikatorje 

samopoškodovanja pogosto skriva (Cerar, Gaber, Kaliman in Knez, 

2011; Vidmar, 2012). Ena od raziskav (D'Onofrio, 2007) je pokazala, 

da je tovrstno vedenje najpogostejše v obdobju pubertete in 

prehoda v odraslost. Različni avtorji (Brecelj-Kobe, 2012; D'Onofrio, 

2007; Walsh, 2006) ocenjujejo, da je samopoškodbeno vedenje 

prisotno pri 12 % do 35 % mladostnikov in ne izzveni pri 4 % odraslih. 

V raziskavi WHO (2006) je kar 24 % srednješolk in 12 % srednješolcev 

v Sloveniji poročalo o tem, da so se že samopoškodovali (Brecelj-

Kobe, 2012). Raziskavi ESPAD (2007; v Jeriček Klanšček idr., 2018) in 

SAYLE (2009/10; v Jeriček Klanšček idr., 2018) kažeta, da je pogostost 

razmišljanja o samopoškodovanju mladostnikov v Sloveniji izražena 

v podobni meri kot v sosednjih državah (Hrvaška, Avstrija in 

Madžarska). Delež posameznikov, ki so kadarkoli razmišljali o 

samopoškodovanju (z in brez namena smrti) tako znaša približno 30 

%, kar je podobno kot povprečje drugje po Evropi. 

 

Rizični dejavniki za samopoškodovanje 

Samopoškodbeno vedenje najpogosteje izhaja iz čustvenega 

neravnovesja (npr. občutki jeze, besa, razdraženosti, strahu, nemoči, 

brezupa ali sovraštva do samega sebe). Najbolj nevarno je, če 

tovrstno vedenje postane strategija za premagovanje tesnobe in 

drugih negativnih čustev, saj posameznik ob njem začuti 

kratkotrajno odrešitev, ki ga zlahka zasvoji (Cerar idr., 2011). Po 

pregledu znanstvene literature lahko sklepamo, da so najmočnejši 

rizični dejavniki sledeči: spol, starost, osebnost, družina, šola in 

vrstniki. 

 

Namerno samopoškodovanje in misli o tem so pogostejše med 

ženskami, samomorilno vedenje pa je pogostejše pri moških 

(Hawton, Rodham in Evans, 2006). Samopoškodbeno vedenje je 

največkrat izraženo v obdobju mladostništva, ko posameznik še ni 

popolnoma čustveno in osebnostno zrel. Zaradi pomanjkanja 

strategij spoprijemanja s stresom, slabšega nadzorovanja čustev in 

višje impulzivnosti se mladostniki pogosto poslužijo 

samopoškodovanja (Brecelj-Kobe in Drobnič Radobuljac, 2012). 

Posamezniki, ki se poslužujejo samopoškodbenega vedenja, imajo 

nižje izražene faktorje ekstravertnosti, sprejemljivosti in odprtosti, 
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kar pomeni, da se manj kot drugi radi vključujejo v družabne 

aktivnosti in preizkušajo nove stvari, spoznavajo nove ljudi. Višje 

izražena pa sta faktorja vestnosti in nevroticizma, kar pomeni, da so 

pogosto napeti in želijo nadzirati dogajanje okrog sebe. Ta 

kombinacija faktorjev lahko rezultira v perfekcionizmu in visokih 

zahtevah do sebe, kar lahko vodi v anksioznost. Ti posameznik imajo 

navadno tudi zelo krhko in socialno pogojeno samopodobo ter 

zunanjo motivacijo. Vse te značilnosti vodijo v slabše obvladovanje 

čustev in slabše spoprijemanje s stresom, kar posamezniki lahko 

lajšajo s samopoškodbenim vedenjem (Kaliman in Knez, 2009). 

Posamezniki, ki so se samopoškodovali, so poročali o pomanjkljivem 

občutku varnosti v družini. Starše so opisovali kot manj skrbne in 

nevredne njihovega zaupanja. Starši so nad njimi izvajali večji nadzor 

(Bureau idr. 2010; Diamond idr. 2007; Kaliman in Knez, 2009). Med 

rizične dejavnike se šteje tudi zloraba alkohola, nasilje v družini, 

slabši socialni ekonomski, ločitev, prepiranje s starši in 

psihopatologija staršev (Brecelj-Kobe in Drobnič Radobuljac, 2012; 

Eckhardt, 2004; Kaliman in Knez, 2009).  Raziskava (Brecelj-Kobe in 

Drobnič Radobuljac, 2012) kaže, da se samopoškodbeno vedenje pri 

mladostnikih pojavlja pogosteje, če imajo le-ti probleme v šoli ali pa 

so šolanje predčasno zaključili. Pozorni pa moramo biti tudi na tiste 

učence, ki dosegajo izjemne rezultate na učnem področju, saj 

navadno občutijo veliko pritiskov, ki jih sami morda ne znajo 

predelati. Samopoškodbeno vedenje se lahko prenaša med člani iste 

družbene skupine, čemur pravimo »duh skupinskega 

samopoškodovanja«, ko se posamezniki drug od drugega učijo novih 

načinov samopoškodovanja (Cerar idr., 2011).  

 

Metode samopoškodovanja 

Najpogostejše metode samopoškodovanega vedenja (D'Onofrio, 

2007) so: rezanje kože, praske po telesu, udarjanje z glavo, opečena 

koža, pretepanje samega sebe, poškodovanje ran, praskanje do 

krvavitve ali bolečine, puljenje las in grizenje samega sebe.  

 

Za samopoškodovanje mladostniki največkrat uporabljajo britvice., 

ki pogosto povzročajo zagnojene rane. Poleg tega uporabljajo še 

skalpele, črepinje, škarje ali druge hišne predmete, ki jih lahko 

uporabijo v ta namen. Uporabijo tudi za predmete, ki sicer na prvi 

pogled dajejo videz nenevarnega predmeta; sponke za papir, 

žarnice, risalni žebljički, konica nalivnega peresa. Opekline si 

največkrat povzročajo z vžigalnikom, cigaretami, likalnikom ali vročo 

vodo (Kaliman in Knez, 2009). 

 

Prepoznavanje samopoškodbenega vedenja 

Hawton (2006) meni, da posameznika, ki je nagnjen k 

samodestruktivnemu vedenju, v šoli prepoznamo po slabšem učnem 

uspehu, pogostih izostankih iz šole in negativnemu odnosu do šole 

ter do vsega, kar je z njo povezano. Osebno pa se mi zdi pomembno 

opozoriti tudi na učence, ki dosegajo visoke rezultate na učnem ali 

kateremkoli drugem področju, saj so tam izpostavljenim visokim 
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pričakovanjem, zahtevam in pritiskom (lahko svojim ali zunanjim), ki 

jih sami ne uspejo ustrezno predelati. Cerar idr. (2011) navajajo 

najpogostejše pokazatelje samopoškodbenega vedenja: poškodbe, 

ki jih posameznik ne zna pojasniti ali pa to slabo naredi, pogoste 

poškodbe, posedovanje ostrih predmetov, nenaden umik iz družbe, 

nošenje neprimernih oblačil (nošenje dolgih oblačil, četudi je zunaj 

zelo vroče), izogibanje aktivnosti, kjer je vidna velika površina kože 

in nošenje teniških trakov ali rut z namenom prekrivanja ran. 

 

Vloga šole pri zaznavi samopoškodbenega vedenja 

Raziskava, ki so jo izvedli Simpson, Armstrong, L. Couch in Bore 

(2010), je pokazala, da zgolj 52 % šolskih svetovalnih delavcev 

razume razloge za samopoškodbeno vedenje. Če so bili zaposleni 

najmanj 7 let, naj bi imeli več priložnosti srečati se s 

samopoškodovalnim vedenjem. Dobra tretjina šolskih svetovalnih 

delavcev se je ocenila za kompetentne pri nudenju individualne 

pomoči osebam, ki se samopoškodujejo, 21 % udeležencev pa 

ocenjuje, da je sposobno izvajati skupinske oblike pomoči, a so se le-

te izkazale za manj primerno obliko. Po mnenju J. Lukomski in T. 

Folmer (2004) obravnava oseb s samopoškodovalnim vedenjem ne 

sodi v domeno pedagoških delavcev. Njihova naloga je zavedati se, 

da je vedenje prisotno in ga prepoznati, kljub temu da je lahko 

siceršnje vedenje otroka, ki se samopoškoduje, z izjemo 

samopoškodbenega vedenja samega, precej podobno vedenju 

drugih otrok. Kar je po nujnem mnenju še primerno, da naredi šolski 

svetovalni delavec (ali učitelj oziroma šolska medicinska sestra), je 

to, da se z učencem pogovori in ga usmeri v nadaljnjo zunanjo 

obravnavo. Pri tem je vedno razpet med etičnimi in legalnimi 

dolžnostmi. Na eni strani je zavezan k načelu zaupnosti, na drugi 

strani pa mora zaradi posameznikovega ogrožanja sebe obvestiti 

njegove starše in druge strokovne delavce (White Kress, Drouhard in 

Costin, 2006).  

 

Zaradi kompleksnosti obravnave samopoškodbenega vedenja, se le-

ta najbolj uspešno izvaja v timih. Šolski svetovalni delavec je le eden 

od strokovnjakov, ki delujejo v njem. V obravnavi pogosto sodeluje 

zdravniško osebje (pedopsihiatri, psihiatri in drugo zdravstveno 

osebje), psihologi in terapevti. Pogosto so šolski svetovalni delavci 

prvi strokovnjaki, ki pridejo v stik z osebo, ki se samopoškoduje. 

Pomembno je, da so ji pripravljeni prisluhniti in pomagati, a da 

sočasno ne delujejo preveč zavzeti. Na tem področju morajo biti 

ustrezno izobraženi in imeti realna pričakovanja, predvsem pa 

zavedanje, da je samopoškodovanje le simptom kompleksnejših 

težav. Zaradi tega se tudi k zdravljenju pristopa z biološkega, 

socialnega in psihološkega vidika (D'Onofrio, 2007). K. Bubrick, J. 

Goodman in J. Whitlock (2010, str. 1) navajajo korake, ki jim šolski 

svetovalni delavec lahko sledi v ukrepanju v samopoškodbenem 

vedenju: 

− prepoznavanje samopoškodovanja, 



140 
 

− ocenjevanje samopoškodovanja (Kje? Kako pogosto? Kako 

intenzivno? Kako tvegano?), 

− določevanje referenčnega posameznika (ali več posameznikov) 

na šoli, na katerega se lahko osebe obrnejo v primeru 

samopoškodbenega vedenja (prepoznavanje primerov in 

načrtovanje nadaljnjih korakov), 

− kontaktiranje staršev in seznanitev z nastalo situacijo, 

− upravljanje z oziroma uravnavanje aktivnih strategij 

samopoškodbenega vedenja (z osebo, ki se samopoškoduje, s 

starši, z vrstniki ...), 

− opredeljevanje kdaj in kako stopiti v stik z zunanjimi viri pomoči, 

− prepoznavanje zunanjih virov pomoči in informacij in 

− izobraževanje osebja in učencev o samopoškodovanju. 

 

Preventiva v šoli – priporočila 

Zaradi obsežnosti problema in stigmatizacije teme, se je tega 

področja potrebno lotiti sistematično, še preden se 

samopoškodbeno vedenje sploh pojavi (če je to mogoče). Tovrstno 

problematiko lahko preprečujemo na treh ravneh: primarni, 

sekundarni in terciarni. O primarni preventivi govorimo, kadar 

poskušamo posamezno vedenje preprečiti še preden se zgodi. Na tej 

stopnji je naša najpomembnejša naloga ta, da samopoškodbeno 

vedenje destigmatiziramo in začnemo o njem govoriti, tako z učenci, 

starši kot strokovnimi delavci. Z učenci je priporočljivo izvajati čim 

več dejavnosti na temo prepoznavanja in usmerjanja čustev. 

Pomembno je, da učenci spoznajo raznolikost svojih čustev in jih tudi 

sprejmejo. Učence moramo ozavestiti o samopoškodbenem vedenju 

in o mitih povezanih z njim (npr. Samopoškodbeno vedenje mi bo 

pomagalo premagati stisko, v kateri sem se znašel/la. Če se bom 

samopoškodoval/a, me bodo imeli starši raje.). Dobro je, da jih 

sistematično učimo tehnik sproščanj in jih opremimo z vsemi 

potrebnimi informacijami o organizacijah, kjer lahko dobijo pomoč, 

če se znajdejo v stiski in se ne morejo/želijo obrniti na starše ali 

šolskega delavca (npr. Tom telefon, www.zivziv.si). Pri delu s starši in 

strokovnimi delavci je pomembno, da jih na samo problematiko 

opozorimo in naučimo prepoznavati samopoškodbeno vedenje pri 

otrocih/mladostnikih, saj je le-to pogosto skrito in ga lahko hitro 

spregledamo. Če odrasli poznamo dejavnike tveganja, smo tako 

lahko bolj pozorni na učence, ki jih izražajo. Pri strokovnih delavcih 

je še posebej pomembno, da se znebijo morebitnih predsodkov do 

tovrstnega vedenja. 

 

O sekundarni preventivi govorimo, ko je bilo vedenje že izvedeno, a 

ga še lahko popravimo (npr. učenec se je z glavo zaletaval v steno, a 

to ni na njem ni pustilo hujših posledic). Na tej ravni je 

najpomembnejše, da učenec dobi takojšnjo pomoč (najbolje, da 

hkrati doma, v šoli in v zunanji instituciji). Starši morajo 

otroku/mladostniku v tem primeru nuditi brezpogojno podporo in 

razumevanje, pri tem pa morajo biti pozorni na njegovo nadaljnje 

početje, da ne ponovi svojega vedenja. Gre za obdobje, v katerem 

http://www.zivziv.si/
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morajo starši in šolski delavci sodelovati, kolikor je le možno. Šolski 

delavec poskrbi za podporo učencu v šoli in z njim opravi tudi prve 

razgovore, v katerih poskuša osvetlili učenčevo stisko (če je za to 

ustrezno usposobljen) in začne s pripravami na zunanjo obravnavo 

(npr. učenca seznani z možnostjo in potekom zunanje obravnave, 

predstavi morebitne izvajalce). Na tej stopnji se v največji meri še 

vedno upošteva učenčevo mnenje oz. želja po zunanji obravnavi, saj 

njegovo življenje ni ogroženo. 

 

O terciarni preventivi govorimo, kadar je vedenje izvedeno in pusti 

trajne posledice oz. posameznika potisne v smrtno nevarnost (npr. 

učenec si poreže zapestja in rane se mu zagnojijo ali pa močno 

krvavi). Gre za zadnjo stopnjo preventive, ki je najbolj nujna, saj je 

učenec življenjsko ogrožen. V tem primeru vedno vstopi zdravniško 

osebje, ki poskuša preprečiti življenjsko ogroženost in strokovni 

delavci, ki učenca prevzamejo v zunanjo obravnavo (vanjo je učenec 

vključen ne glede na njegovo mnenje/želje, saj je v življenjski 

ogroženosti). Vloga družine se na tej stopnji še poveča, saj 

posameznik potrebuje več podpore in razumevanja kot prej, 

navadno se tudi družina vključi v terapevtski proces. Vloga šole je 

tukaj podobna kot na sekundarni ravni; spremljanje učenca v zunanji 

obravnavi in nudenje podpore, v kolikor jo potrebuje/želi. 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

Samopoškodbeno vedenje je v Sloveniji zelo aktualno in mu v šolah 

moramo posvetiti več časa. Nujno je izvajanje preventive na vseh 

treh ravneh, z namenom razvijanja strategij za konstruktivno 

spoprijemanje s stresom in izgradnje boljše samopodobe. Pri 

nudenju pomoči je pomemben interdisciplinarni pristop in tesno 

sodelovanje vseh vključenih (učenci, starši, šolski delavci, strokovni 

delavci v zunanjih ustanovah), ki je predpogoj za uspešno reševanje 

učenčevih stisk in učenje konstruktivnih strategij reševanja 

problemov.  
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NAVODILA ZA AVTORJE 

 
   Članki za objavo v strokovni reviji Realka naj praviloma obsegajo okoli 

18.000 znakov s presledki ali okrog 2800 besed. Vse morebitne krajše ali 

daljše članke od teh omejitev bo uredništvo vzelo v presojo objave. Članek 

mora vsebovati povzetek s ključnimi besedami v slovenskem in angleškem 

jeziku, uvod in osrednjo vsebino, podprto z izsledki strokovne teorije, ki se 

odraža v praktičnem delu, na koncu zaključek ter viri in literatura.  

   V članku je lahko največ 5 slik/grafov, ki jih ustrezno označite pod 

sliko/grafom s podatki vira. Povzetek ima od 100 do 150 besed, ključne 

besede od 3 do 5 ključnih besed brez pike za ključnimi besedami. Razmik 

med vrsticami je poljubno 1,2 v celotnem besedilu, med ostavki je prosta 

vrstica, pisava je Calibri (telo), 12 pt, poravnava besedila obojestranska, 

literatura in viri so levo poravnani in razvrščeni po abecednem vrstnem 

redu z oštevilčenim seznamom (najmanj 5 virov).  

   Že objavljenih prispevkov, ki so v postopku presoje pri drugi reviji, ne 

sprejemamo v objavo. Ob oddaji članka podpišete tudi Izjavo o zaščiti in 

odgovornosti prve objave samostojnega avtorskega strokovnega članka 

v strokovni reviji Realka. Podatki o avtorju naj vsebujejo ime in priimek, 

strokovni naziv, naslov ustanove, domači naslov, telefonsko številko in 

elektronski naslov. Tematike revije ni določena, je pa osredotočena na 

vzgojo in izobraževanje. Glede na aktualnost pa bodo določene številke 

tudi tematsko določene. Revija izhaja enkrat na mesec, lahko tudi dvakrat 

ali trikrat.  

 

Za objavo v reviji pišite na realka.izobrazevanje@gmail.com in posredovali 

vam bomo podrobnejša navodila glede pisanja.  
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Med tekstom se tudi sklicujete na reference in vso sklicevanje, 

povzemanje, citiranje naj bo urejeno dosledno tako med tekstom kot tudi 

potem v bibliografskem opisu na koncu članka. Pri vsem tem smo vam tudi 

v pomoč in podporo.  
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