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Beseda urednice  

 

Na ta praznični dan mi gredo misli daleč nazaj, v čas naših prednikov. 

V 16. stoletju je tudi pri Slovencih nastopil čas za novo poglavje v 

razvoju slovenskega jezika. Leta 1550 je slovenski duhovnik Primož 

Trubar na Nemškem izdal prvi slovenski knjigi, tj. Katekizem in 

Abecednik. Ker je bila slovenščina v tistem času narečno že precej 

razcepljena in ker je Trubar želel, da bi njegova dela brali vsi Slovenci, 

ne glede na to, kje živijo in katero narečje govorijo, je ustvaril 

slovenski knjižni jezik. To je naredil tako, da je za osnovo vzel 

ljubljanski govor in temu dodal nekaj prvin iz svojega domačega 

dolenjskega narečja. Prvi slovenski knjigi sta bili napisani v gotici. 

Primož Trubar je osrednja osebnost slovenskega protestantizma v 

16. stoletju in hkrati tudi najpomembnejša oseba za razvoj in 

oblikovanje slovenskega naroda. Ob slavnostnem dnevu se 

sprašujem tudi to, kaj je danes treba preoblikovati, spremeniti? 

Seveda, vsak naj začne sam pri sebi naprej – spremembe so edina 

stalnica v našem življenju. Primož Trubar je svoje pridige velikokrat 

začenjal z nagovorom Moji lubi Slovenci. Ena najpomembnejših stvari 

v Trubarjevem življenju je bila ljubezen do slovenskega ljudstva. 

Verjel je, da ima to »lubo ljudstvo« dovolj moči in volje, sočutja do 

bližnjega, solidarnosti in tovarištva, da lahko premaga vse skušnjave 

in preživi vse viharje. Njegova vera se je uresničila in zagotovo bi bil 

zdaj ponosen na lepo slovensko deželo in našo lepo govorico. A 

veste, kaj je vedno najbolj povezovalo Slovence? Jezik, naš slovenski 

jezik. 

 

Preteklost je učiteljica prihodnosti, pravijo. Lahko smo ponosni na 

uspešno preteklost, aktivno sedanjost, v prihodnjih dnevih pa le 

prelistajmo kakšno knjigo, saj bomo tako vsi dali slovenskemu jeziku 

prvo izbiro. Stojmo in obstojmo!  

 

 

Jasna Colnerič, prof. slov.,  

mag. manag. izobr. 
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Pravljična urica v vrtcu 
 

ALBINA AJD, dipl. vzg. 

igra25@gmail.com 

 

Povzetek: Pravljične urice so ena najbolj razširjenih dejavnosti za 

družine in njihove otroke. Te so dostopne staršem in otrokom po vsej 

Sloveniji. Pravljične urice se največkrat odvijajo v knjižnicah. 

Pripravijo jih tudi v vrtčevskih in šolskih prostorih. Poznamo tudi 

pravljične urice, ki potekajo preko spleta. Zelo priljubljene so 

pravljičen urice, ki jih pripovedovalci pripovedujejo na prostem, v 

parkih, pod krošnjami in so prepuščene iznajdljivosti pripovedovalca. 

Popestrimo jih lahko z lutkovnimi predstavami in glasbo, ki nas še 

bolj odpelje v svet domišljije. Predstavila vam bom, kako pravljične 

urice potekajo v našem vrtcu in zakaj je pravljica nekakšna vez med 

otrokom in odraslim.  

 

Ključne besede: pravljična urica, otrok, družina, vzgojitelj, slikanice, 

vrtec, knjiga, knjižnica. 

 

Abstract: Most families tell fairytales to their children. Such stories 

are accessible to all. Libraries often play host to public recitals, but 

such events are also held in kindergartens and schools. Additionally, 

we are aware that fairytales have been told online. Outdoor 

presentations held in parks, under the leafy canopy, are the most 

popular medium for telling fairytales. Here, the storyteller's 

ingenuity is on full display. The audience experience can be enriched 

with puppets and music, enhancing the fantasy world.  In this article, 

I will explore the ways in which fairytales are told in our 

kindergarten, and explain why the fairytale establishes a bond 

between child and adult. 

 

Keywords: fairytale, child, family, pre-school educator, illustration 

book, kindergarten, book, library. 
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UVOD 

Pravljica predstavlja nekakšno vez med otrokom in odraslim. Le kdo 

v otroštvu ni bil deležen poslušanja pravljic v starševskem naročju. 

Kako prijetno se je priviti k mami ali očetu in poslušati zgodbo, ki te 

nasmeje, vzbudi v tebi pričakovanje ali te preprosto ponese v globok 

spanec. Ničkolikokrat nas je roka babice ali dedka pestovala in ravno 

onadva sta poskrbela, da nas je v spanec popeljala pravljica.  Otroci 

živijo v svetu domišljije, odrasli pa mu moramo pustiti, da plujejo 

skozi ta čaroben tunel in ustvarjajo svoj domišljijski svet, ki si ga sami 

želijo. Ob poslušanju pravljic so otroci očarani, njihove oči kar žarijo, 

ušesa pa pozorno poslušajo. Pravljica jih vedno znova navduši, 

čeprav so jo morda že slišali večkrat. Pravljica lahko otroka sprošča, 

lahko se ob njej zabava. Odrasli pa jo moramo pripovedovati ali brati 

doživeto. Pomembno je, da veliko beremo v družini, vrtcu in šoli, saj 

smo otroku vzgled. Otrok naj nas vidi, da beremo in uživamo v 

branju. Hkrati pa beremo in pripovedujemo tudi njemu.   

 

V vrtcu otrokom veliko beremo in pripovedujemo. Knjiga nas 

praktično spremlja vsak dan, že ob prihodu, v jutranjih kotičkih ter 

popoldne ob slovesu iz vrtca. Ne znamo si predstavljati vrtca, kjer ni 

knjižnih polic in na njih knjig z različnimi vsebinami, vizualnimi 

podobami in revij, ki nas popeljejo v svet domišljije in ugodja. Kjer si 

otrok lahko poišče knjigo, ki mu je všeč, ob kateri čuti ugodje in želi, 

da mu jo vzgojitelj prebere. Vsaka knjiga otroku daje drugačno 

sporočilo. Lahko je vsebina resnična ali izmišljena. Predstavlja 

različne like, podobe in dogajanje. Veliko je poučnih vsebin, ki otroku 

približajo določeno tematiko, ki je sicer ne bi razumel, ali ga nauči 

pravilnega ravnanja. Nemalokrat omenimo Muco Copatarico, ki 

pripomore k skrbnemu pospravljanju copat. Knjige o zdravju, ki 

otroke spoznajo s pravilnim umivanjem rok, osebno higieno, 

umivanju zobkov ter skrbi za redno gibanje in zdravo prehranjevanje. 

Če želimo, da otroka knjiga pritegne, moramo v njem predramiti 

radovednost. Prav je, da izberemo pravljice, ki vključujejo situacije iz 

vsakdanjega življenja, katerih vsebine so mu blizu. Vsekakor pa 

vzgojitelji izberemo prostor, kjer bomo brali. Ta more biti nekaj 

posebnega, pripravljen s sceno, rekviziti, aplikacijami. Otroku mora 

biti udobno in počutiti se more sproščeno.  

 

Zgodbo vedno beremo počasi, razumljivo, vzpostavimo očesni 

kontakt, kar pa je veliko lažje, če jo pripovedujemo. Sama največkrat 

izberem slikanice, saj menim, da otrok uživa ob spremljanju ilustracij, 

ki pa morejo biti kvalitetne. Vsekakor je prav, da vključimo tudi ostale 

knjige, kot so kartonke, ki so posebej najprimernejše za najmlajše, 

knjige iz blaga, lesa izbiramo glede na starost otrok, njihov interes, 

zanimanje, skupino … Otroku moramo dovoliti listati knjigo, gledanje 

ilustracij, ga naučiti pravilne uporabe knjige, torej kako ravnati s 

knjigo, da jo bo za nami lahko uporabil še nekdo drug. Isto knjigo 

preberimo večkrat, če bo želja otroka lahko tudi desetkrat. Pri branju 

se moramo vživeti v različne vloge, se truditi oponašati različne 

zvoke, spreminjati glasove … 
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Že Albert Einstein je nekje zapisal: »Če želite, da bi bili vaši otroci 

bistri, jim pripovedujte pravljice. Če želite, da bi bili še bolj bistri, jim 

pripovedujete že več pravljic.« Vsekakor berimo več kot manj in 

berimo doživeto.  

 

Pomen branja 

Zalokarjeva (1998) pravi, če otrokom veliko beremo, s tem na 

edinstven način hranimo njihovo domišljijo in ustvarjamo pogoje, da 

jih bodo knjige pritegnile. Knjigo naj bi ponudili že dojenčkom, čeprav 

se mnogi starši ustrašijo, da jo bodo dali v usta, jo hoteli žvečiti. To 

so prvi stiki s knjigo, prve izkušnje, ki so zagotovo neprecenljive. 

Veliko knjižnic ponuja pravljične urice za otroke. Vse se običajno 

odvijajo v popoldanskih urah ali v soboto dopoldan. Zasledila sem, 

da je večina njih namenjena otrokom, starim tri in več let. 

Predvidevam, da zaradi aktivnega sodelovanja in samostojnosti 

otroka.  Prav tako pa nekatere knjižnica z debelim tiskom zapišejo, 

da je obisk pravljične urice namenjen otrokom, brez prisotnosti 

staršev.  

Sitar (2003) navaja, da otroci v spremstvu svojih staršev prisluhnejo 

vsebini. Starši pa se ob takšnih srečanjih učijo od knjižničarke, kako 

otroku brati, ter mu približati knjigo.  

 

V mojem domačem kraju, v knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski 

Bistrici, kamor sva zahajali s hčerko na pravljične urice, ko je bila 

predšolski otrok, so otroci na pravljičnih doživetjih bili brez 

prisotnosti staršev. Menili so, da se tako otroci bolj sprostijo in lažje 

sodelujejo, če starši niso prisotni. S to prakso nadaljujejo še 

dandanes.  

 

Zgodovina pravljičnih uric v knjižnici na Slovenskem 

Prve pravljične urice sta leta 1961 v ljubljanski Pionirski knjižnici 

začela uvajati bibliopedagoginji Martina Šircelj in Miša Sepe. 

Marjana Kobe je leta 1963 v tej isti knjižnici uvedla redne ure pravljic, 

ki so se izvajale večkrat tedensko. Kmalu pa so se le te razširile in 

utrdile kot ena temeljnih dejavnosti vsake javne šolske in mladinske 

knjižnice. Ura pravljic, priročnik za šolske in splošne knjižnice, je izšel  

leta 1972, avtorice so bile Martina Šircelj, Marjana Kobe in Alenka 

Gerlovič. Z njimi se je postavil temelj za izvajanje pravljičnih ur v 

slovenskih splošnih knjižnicah (Mlakar, 2011).  

 

Splošne knjižnice imajo raznoliko ponudbo, ki so brezplačne za 

otroke do dopolnjenega osemnajstega leta (Resman, 2011). 

Knjižnice imajo ogromen izbor gradiva, knjižničarje, ki so prijazni, 

odzivni in strokovno usposobljeni. Prav tako pa primerne prostore. 

Mladinski knjižničar je zadolžen za delo s predšolskimi otroki in 

njihovimi starši. Zna navdušiti obiskovalca za branje, mu svetovati in 

se o knjigah pogovarjati. Predstavi jim različne bibliopedagoške 

oblike dela s predšolskimi otroki, dogodke in dejavnosti, ki jih otrok 

lahko obiskuje čez leto (Mlakar, 2003). 
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Namen in cilj pravljičnih uric 

Namen, ki ga želi knjižnica doseči z izvajanjem pravljičnih ur, je: 

− nuditi otrokom estetski užitek ob literarnih in likovnih umetniških 

stvaritvah ter skupinsko izkušnjo ob doživljanju literature, 

− uvesti otroke v svet literature preko knjige in knjižnice, 

− pomoč pri razumevanju socialnih odnosov in družbe nasploh, 

− spodbujanje oklevajočih bralcev, 

− socialni in spoznavni razvoj, 

− zanimanje za kulturno dediščino, razumevanje drugih kultur, 

− razvijanje pozornosti, poslušanje, domišljije, literarnega okusa 

ter besedišča (Mlakar, 2011, str. 42). 

 

Starši s tem, ko včlanijo otroka v knjižnico, razvijajo otrokov interes 

za branje. Tam pa imajo otroci dovolj gradiva. Otrok ima možnost 

izbrati knjige, ki so njemu zanimive (Jamnik, 2003). Vrtci in knjižnice 

skušajo privabiti starše predšolskih otrok, da otroke v knjižnico 

včlanijo čim prej, najkasneje pa pred vstopom v šolo, saj kot navaja  

(Mlakar, 2009), je obdobje med 4. in 6. letom starosti najbolj 

primerno za srečevanje s knjigo. Haramija in drugi (2017) navaja, naj 

starši otroke vpišejo v knjižnico in jo skupaj z otrokom redno 

obiskujejo. Spodbuja, da straši organizirajo domače okolje, da 

smiselno opremijo otroško sobo, kotiček, z namenom, da so knjige 

otrokom dosegljive.  Resman (2011) navaja, da družine svoj obisk v 

knjižnici ponovijo, če je bil prvi obisk knjižnice uspešen, če se jim je 

prostor zdel varen, udoben in če so imeli pozitivne izkušnje z 

zaposlenimi. Pravljične urice so dobra promocija za splošne knjižnice, 

saj prispevajo k večji prepoznavnosti v lokalni skupnosti. Pravljične 

urice in ostale dejavnosti, ki so dobro organizirane, knjižnici 

zagotovijo zveste uporabnike tudi, ko bodo ti otroci odrasli (Ugovšek 

in Južnič, 2010). Pravljične urice pripravljajo tudi vrtci in šole. Ker sem 

zaposlena v vrtcu, sem imela priložnost videti na različnih druženjih 

in prireditvah, da je zbranost, umirjenost otrok ob prisotnosti staršev 

veliko manjša. To se je izkazalo tudi na naših pravljičnih uricah, ki smo 

jih pripravili za otroke in starše skupaj v popoldanskem času in ob 

ponovitvi v dopoldanskem času samo za otroke, kjer so otroci bili 

skupaj s svojimi vzgojiteljicami.  

 

Ker branja in pripovedovanja nikoli ni dovolj, sem se odločila, da tudi 

v našem vrtcu za otroke pripravimo pravljične urice, ki bodo v 

popoldanskem času za vse otroke in starše, ki obiskujejo naš vrtec. 

Zasledila sem, da je to praksa, že kar veliko vrtcev. Vsak vrtec si 

pripravi svoj program, kako bodo potekale pravljične urice. Ali bo to 

golo branje in pripovedovanje, ali pa vključijo še ustvarjalne 

delavnice.  

 

V našem vrtcu že letos četrto leto izvajamo pravljične urice za starše 

in otroke. Vsaka urica je obogatena z ustvarjalno delavnico. Vsekakor 

sem mnenja, da je izvedba lahko veliko kvalitetnejša in polna 

doživetij, če nas sodeluje več vzgojiteljev. Vanj je tako vloženo veliko 

več idej in izvirnosti, predlogov in različnih pogledov na dejavnost. 
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Vzgojitelji k obogatitveni dejavnosti pristopimo prostovoljno, z željo, 

da s pravljično urico polepšamo popoldne otrokom in njihovim 

staršem.  Izberemo tri slikanice, ki jih preberemo otrokom. Običajno 

jih razporedimo v razmiku treh mesecev. Da pravljično urico 

obogatimo, že ob vstopu v vrtec, poskrbimo za dekoracijo prostora, 

kjer se pravljična urica dogaja. Uporabimo različni material, od 

naravnega do umetnega. Vedno pa izhajamo iz slikanice, ki s svojo 

vsebino in ilustracijami nakaže, kaj bo rdeča nit dekoracije. Pravljične 

urice izpeljemo v več namenskem prostoru, ki je sicer naša 

telovadnica in je dovolj velik, da v njem pripravimo sceno, material 

za dejavnost, stole in vse kar ta dan potrebujemo za izvedbo. Vsak 

izmed vzgojiteljev dobi svojo zadolžitev, tako delo lažje poteka. 

Stalnica v našem vrtcu je, da smo vključene tri vzgojiteljice.  

 

Običajno si delo razdelimo, vendar pa se dopolnjujemo in vsaka 

prispeva koristne ideje in zamisli, ki jih s pridom uporabimo pri sami 

izpeljavi pravljične urice. Ves potreben material si v naprej 

priskrbimo, prav tako priprava scene zahteva veliko časa. Vsaj teden 

dni pred izvedbo imamo vse že pripravljeno, ter beremo brez 

občinstva. Ko izbiramo materiale za ustvarjalno delavnico 

poskrbimo, da se ne ponavljamo, da je vedno nekaj novega, 

drugačnega, da otrok uporablja različni material in različne tehnike. 

Trudimo se, da so otroci čimbolj samostojni, da so prisotni starši v 

večjo pomoč samo najmlajšim. Eno delavnico vedno namenimo peki, 

zato aktivno sodelujemo z vrtčevsko kuhinjo, ki nam priskoči ta dan 

na pomoč. Ves potreben material nabavi vrtec. Starši od doma 

prinesejo, npr. modele za piškote, predpasnik, valjar … Otroci pa ta 

dan lahko razvajajo svoje brbončice. Vedno z veseljem sodelujejo in 

pomagajo, prav tako pa jim tudi pospravljanje in urejanje prostora ni 

tuje. Ker imamo v vrtcu prisotne otroke z alergijami, poskrbimo, da 

je hrana primerna tudi za njih.  

 

Velikokrat se sprašujemo, kakšno slikanico izbrati, da bi bila 

nekakšna »sredina« vsem prisotnim. Predvsem, da bi bila primerna 

tako za najmlajše, kot tudi za starejše prisotne otroke. Zavedamo se, 

da je to težka naloga. Hkrati pa želimo, da starostne meje prisotnih 

otrok, ne omejimo. Ena od možnosti izvedbe je tudi ta, da bi enkrat 

bili prisotni otroci prvega starostnega obdobja, drugič pa otroci 

drugega starostnega obdobja. Nam pa je važen tudi namen našega 

druženja, spoznavanja otrok, staršev, spodbujanje dobre klime, zato 

se za ta način izvedbe nismo odločile.   

 

Šircelj, Kobe in Gerlovič (1972) navajajo, da je zaželen starostni 

razpon pri uri pravljic čim manjši, saj imajo poslušalci v povprečju  

enake sposobnosti sodelovanja v skupini, poslušanja in 

koncentracije, domišljijsko predstavo. Tako knjižničar lažje izbere 

primerno zgodbo.  

 

Ustvarjalna delavnica je vedno pripravljena tako, da so v njej lahko 

aktivni tako mlajši kot starejši otroci. Ponudimo jim različno zahtevne 
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delavnice. Sami oziroma s pomočjo staršev se odločijo, v kateri dobo 

aktivni. Vedno po končanem branju predstavimo delavnice in ves 

pripravljen material, ter jih spodbudimo k ustvarjanju. Vzgojiteljice 

otroke spodbujamo, da so čim bolj samostojni, naj ustvarjajo po 

svoje in vključijo čim več domišljije, ter uživajo v nastajanju izdelka.   

 

Primer dobre prakse 

Opažanja, ki smo jih zapisale kot poročilo teh let izvedbe pravljične 

urice. 

Otroci prvega starostnega obdobja: 

− so manj aktivni, njihova koncentracija je krajša, prav tako nimajo 

tako razvitih ročnih spretnosti, 

− pri poslušanju so bolj nemirni, njihova pozornost je hitro 

preusmerjena drugam, 

− potrebujejo več pomoči s strani staršev, 

− potrebujejo več spodbude, 

− deležni so več razlage s strani staršev, ob samem branju slikanice, 

− običajno jih spremljata ob starša, 

− starši otrokom pustijo več prostora za gibanje, kar običajno 

moteče vpliva na sledenje slikanice ostalih otrok, 

− zapustijo prostor pred ostalimi, starejšimi otroci, 

− običajno z njimi prihajajo starejši bratje in sestre, ki že obiskujejo 

osnovno šolo. 

Otroci drugega starostnega obdobja 

− so aktivni, samostojno sodelujejo, 

− velikokrat pomoč ponudijo mlajšim otrokom, 

− pri ustvarjanju ne potrebujejo pomoči staršev, 

− običajno sedijo sami, v prvih vrstah, brez staršev, 

− se besedno vključujejo v branje zgodbe. 

 

Vse zapisano smo pričakovale, saj so te značilnosti nekako usklajene 

s starostjo in samostojnostjo otrok.  

 

Predvsem pa nas je zmotilo vedenje staršev, s katerim smo se 

srečevale na teh pravljičnih uricah. Izpostavila bi nekaj od teh in jih 

zapisal v alinejah: 

− starš pripelje otroka na pravljično uro in ga želi tam pustiti 

samega, saj bo ta čas opravil nakup v trgovini, ali druge 

obveznosti, kljub vabilu, da je pravljična ura namenjena otrokom 

in staršem, 

− starši med sabo klepetajo in s tem motijo proces, 

− med pravljično uro se pogovarjajo po telefonu, 

− otrokom dovolijo prosto igro in plezanje po plezalih, ki se 

nahajajo v telovadnici, 

− med branjem pravljice zapuščajo prostor. 

 

Vsekakor pa so velikokrat prisotni tudi starši, ki pohvalijo tovrstno 

dejavnost, ki se veselijo naslednjega obiska, ki spodbujajo takšne 

popoldanske dogodke in druženja. Z nami pogosto izmenjajo 
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pozitivne izkušnje, spoštujejo naše delo, pripravljenost, da se 

srečujemo izven dopoldanskih obveznosti.  

 

Izpostavila bi pravljično urico, ki smo jo pripravile v okviru teme: 

Jesen. Izbrale smo slikanico: Preveč korenja avtorice Katy Hudson. S 

pomočjo projektorja, v zatemnjenem prostoru, vse ilustracije 

prikažemo na steni, vendar brez besedila. Otroci tako lažje 

spremljajo slikanico in jo doživljajo. Tokrat smo pripravile tri 

ustvarjalne kotičke.  

 

1. kotiček 

Nestrukturiran material, lepilo, risalni list 

 

 
Slika 1: 1. kotiček 

Vir: Lasten 

 

Otrok izmed nestrukturiranega material izbira različne del, jih polaga 

na risalni list in zalepi. Iz zgodbe sam izbere, kaj bo polagal (živali, 

predmet).  

 

2. kotiček 

Slano testo, obarvano z oranžno barvo, listi korenja 

Otrok oblikuje iz slanega testa (gnete). Končanemu izdelku doda liste 

pravega korenja. 

 

 
Slika 2: 2. kotiček 

Vir: Lasten 
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3. kotiček 

Barvni listi A4, škarje, načrt izdelave (origami) 

S pomočjo origami tehnike, zgibajo korenje in liste.  

 

 
Slika 3: 3. kotiček 

Vir: Lasten 

 

Pravljično urico je obiskalo 22 otrok in njihovi starši. Običajno 

zabeležimo med petnajst in petindvajset otrok, zato smo bile vesele 

takšnega obiska. Pravljična urica z ustvarjalno delavnico je trajala 

približno dve uri. Slikanica je kratka, za branje tako nismo potrebovali 

več kot deset minut. Otroci so zelo zbrano in doživeto poslušali in 

sledili mojemu branju. Prav tako so samostojno ustvarjali. Prisotni 

otroci so bili stari od dveh do šest let. Nekateri so prišli v spremstvu 

starejših, šolskih otrok, z babico in teto.  

 

 
Slika 4: Izdelek pravljične ure 

Vir: Lasten 

 

Pripravili smo sceno zajčkov brlog, poln pravega, sveže nabranega 

korenja. Fascinantno je bilo gledati otroke, ki so proti koncu izrazili 

željo poskusiti to korenje in se z njim posladkati. Pristopili so prav vsi 

prisotni otroci in svoje brbončice razveselili z okusom tega korenja, 

ki ga je bilo zelo veliko, ga je na koncu zmanjkalo. 
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Slika 5: Izdelana scena 

Vir: Lasten 

 

Z izvedbo pravljične urice bomo vsekakor nadaljevali naslednje 

šolsko leto. Naš cilj bo, privabiti čim več slušateljev, tako otrok kot 

odraslih. Prav tako pa bomo težili k cilju, da bodo prisotni prihajali in 

odhajali sproščeni, ustvarjalni in polni domišljije. V načrtu pa imamo 

izvesti pravljično urico v naravi, v gozdu, kjer si bomo »pričarali« 

čarobnost in nepozabni stik z naravo, saj se kot vrtec, ki je vključen v 

gozdno pedagogiko, poslužujemo takšnega pristopa.  
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Primanjkljaji pri začetnem 

opismenjevanju 
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Povzetek: Z uvedbo devetletne osnovne šole in s tem znižanjem 

starostne meje vstopa v šolo so opazne bistvene spremembe na 

področju predmeta slovenski jezik. Spremembe so vidne v 

komunikacijskem modelu poučevanja jezikovnega in književnega 

pouka ter triletnega opismenjevanja. Pouk slovenskega jezika v 

prvem triletju upošteva, da se otrokova sporazumevalna zmožnost 

razvija v medsebojni povezanosti z razvojem mišljenja in znanja. S 

prenovljenimi tradicionalnimi in nekaterimi novimi pristopi se učenci 

učijo uporabljati ustna in pisna besedila v različnih okoliščinah in za 

različne namene. Vse štiri sporazumevalne dejavnosti se 

funkcionalno prepletajo, sprva je več govorjenja in poslušanja, 

kasneje pa začetnega branja in pisanja. Cilj poučevanja ni le 

obvladovanje tekočega branja in pisanja, temveč omogočiti vsem 

otrokom, da spoznajo in dosežejo višjo raven »kritične« ali 

»razmišljujoče« pismenosti. 

 

Ključne besede: opismenjevanje, pisanje, primanjkljaji, slovenski 

jezik, prvo triletje, cilji 

 

Abstract: With the introduction of a nine-year primary school and by 

lowering the required age for school entry, some crucial changes 

have been noted in the Slovene language as the subject of 

instruction. The changes are visible in the communication model of 

teaching the language and literature and the three-year term for 

gaining the literacy skills. In the first three-year period (triad), the 

instruction of the Slovene language is based on the child’s 

communication ability that evolves in the interaction of mental 

processes and correlates with the development of thinking and 

knowledge. By using modernized traditional approaches and some 

new ones, pupils learn to use oral communication and written texts 

in different circumstances and for different purposes. All the four 

communication activities interlace functionally, at first speaking and 

listening activities prevail, later on they give way to the early reading 

and writing. The aim of teaching is not only to develop a good 

command of fluent reading and writing, but also to convey the 

recognition and accomplishment of »critical« and »thoughtful« 

literacy on a higher level. 

 

Keywords: literacy development, writing, deficits, Slovene language, 

the first triad, aims 

 

mailto:jerica.caric@gmail.com


11 

 

UVOD 

»Opismenjevanje je proces, v katerem se posameznik usposobi za 

branje in pisanje najrazličnejših besedil, si z njimi v vsakdanjem 

življenju pomaga in jih zna uporabljati« (Zrimšek, 2003, str. 7). 

Temeljna faza v tem procesu je začetno opismenjevanje, ki obsega 

tako pripravo na branje in pisanje kot sistematično obravnavanje in 

utrjevanje črk ter razvijanje in urjenje tehnike branja in pisanja. 

 

Priprava na sistematično opismenjevanje zajema razvijanje več vrst 

sposobnosti in spretnosti. Te sposobnosti in spretnosti predstavljajo 

obsežno področje raziskovanja, saj pod tako širok pojem lahko 

štejemo sposobnosti razločujočega in razčlenjujočega poslušanja, 

otrokov govorni razvoj, strategije, povezane z dojemanjem narave 

pisanja, razvoj drobne motorike idr. Razumljivo je, da so o tem pisali 

različni strokovnjaki s področja jezika, psihologije, pedagogike, 

specialne pedagogike, medicine in še katere druge vede. Naslov 

mojega članka je »Primanjkljaji pri začetnem opismenjevanju«. 

Rdeča nit je predstavitev opismenjevalnih metod, ki so značilne za 

prvi, drugi in tretji razred devetletne osnovne šole. Sledi prikaz vaj, 

ki so primerne za analiziranje primanjkljajev na področju 

opismenjevanja v prvih treh razredih osnovne šole. Primanjkljaji se 

navezujejo na tri izbrana področja iz opismenjevanja za vsak razred. 

Za prvi razred prepoznavanje prvih in zadnjih glasov v besedah, drugi 

razred pravilnost zapisa besed »nagajivk«, tretji razred pa pisanje 

velikih začetnic. V eksperimentalnem delu sem analizirala rezultate 

rešenih nalog in rešitve pri eni nalogi primerjala med spoloma. 

 

Osnove pisanja 

Iz komunikacijskega modela je razvidno, da otroci pišejo šele po 

poslušanju, govorjenju ter branju. Pisanje je spretnost, ki se v začetni 

fazi pojavlja spontano, kasneje pa se s poučevanjem in učenjem 

razvija načrtno. Pri različnih komunikacijskih dejavnikih gre za 

uporabo različnih prenosnikov. Pri branju mora otrok grafični znak 

pretvoriti v glasovni znak, pri pisanju pa ravno obratno: glasovnemu 

znaku mora znati pripisati dogovorjeno vidno podobo, grafično 

obliko. Le pri prepisovanju gre za preoblikovanje in čimbolj natančen 

posnetek vidne oblike znaka. Ob vstopu otroka v šolo je pomembno 

ugotoviti, kakšne izkušnje ima otrok s pisanjem oziroma na kateri 

razvojni stopnji je, da lahko učitelj s te stopnje nadaljuje. V prvem 

triletju so zelo priporočljive grafomotorične vaje oziroma predvaje za 

pisanje, med katerimi so pomembnejše: 

− »splošne vaje, ki pomagajo otroku upravljati roko in s tem 

razvijati motoriko roke; 

− igre s svinčnikom, ki omogočajo držo le-tega pred pravim 

pisanjem in 

− igre pisanja s črkami in besedami.« 

 

Ker so vse grafomotorične vaje različno zahtevne, mora učitelj 

upoštevati načelo postopnosti le-teh. Težavnost vaj je določena s 
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stopnjo koordinacije oko-roka, ki jo zahteva posamezna vaja. Pri 

sistematičnem razvoju grafomotoričnih spretnosti učenca velja 

naslednje zaporedje: 

1. glede na smer pisanja: 

− od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor; 

− od leve proti desni in od desne proti levi (tako razvijamo 

sposobnost orientacije otroka na listu); 

2. pri pisanju ravnih črt: 

− najprej uvajamo pisanje navpičnih črt v večjem, 

neomejenem prostoru in nato v manjšem, omejenem 

prostoru; 

− pisanje vodoravnih ravnih črt; 

− sledijo vaje s kombinacijo navpičnih in vodoravnih črt; 

− pisanje ravnih črt, poševno v levo in desno; 

− kombinacija ravnih črt s poševnimi ravnimi in v levo ali 

desno; 

3. pri pisanju krožnih črt: 

− čečkanje; 

− centrifugalne (od znotraj navzven) ter centripetalne (od 

zunaj navznoter) krožne linije; 

− odprte polkrožne linije v levo in desno (v bolj omejenem 

prostoru); 

− kombinacija odprtih polkrožnih linij v vseh smereh 

(polkrogi v levo, desno, navzgor in navzdol); 

− krog (najprej v neomejenem prostoru, šele nato v 

manjšem, omejenem prostoru); 

− kombinacija kroga in polkrožnih linij; 

4. pri pisanju zank: 

− risanje zank s pomočjo različnih predmetov; 

− risanje zank navzdol ob pomoči ravne linije; 

− risanje zank navzgor ob pomoči ravne linije; 

− risanje zank v manjši, omejeni prostor; 

− kombinacija zank v levo in desno (Pečjak, 2009). 

 

Urjenje v pisanju ravnih, krožnih, poševnih črt in zank je smiselno 

zato, ker tako otroka postopoma navajamo na pisanje vseh tistih linij, 

iz katerih so sestavljene vse črke abecede. 

 

Elementi osnov pisanja 

Ropič, M., Urbančič Jelovšek, M. in Frančeškin, J. (1999) v priročniku 

za učitelje in vzgojitelje v prvem razredu devetletne osnovne šole z 

naslovom Danes rišem, jutri pišem navajajo osem pomembnih 

elementov osnov pisanja: 

− drža telesa pri pisanju; 

− položaj glave in roke, ki ne piše; 

− položaj trupa in nog; 

− položaj roke, ki piše; 

− položaj prstov; 

− položaj lista; 
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− položaj mize, svetloba ter 

− drža in uporaba različnih pisal. 

 

Na držo telesa pri pisanju mora biti učitelj pozoren že od prvega 

šolskega dne. Učencem mora pokazati, kako se morajo pri pisanju 

držati in jih sproti opozarjati na nepravilnosti. Položaj trupa in nog 

naj bi bil tak, da so učenci s hrbtom naslonjeni na stol, stol je 

pomaknjen k mizi tako, da še udobno sedijo, boki pa so obrnjeni 

naprej. Kolena so upognjena pod pravim kotom, stopala pa na tleh. 

Pri položaju roke, ki piše, je pomembno, da pisalo držijo sproščeno 

in ne pretrdo. Pisalo mora drseti rahlo po praznem listu papirja. 

Učitelj mora biti pozoren, kako učenci držijo pisalo in jih opozarjati 

na napake. 

 

Priporočena uporaba pisal 

Pisanje z različnimi pisali je potrebno uvajati sistematično. Različni 

strokovnjaki napovedujejo naslednji vrstni red vstopanja pisal: 

kreda, voščena barvica, flomaster, suha barvica in svinčnik. Učence 

je treba opozoriti tudi na to, da vseh pisal ne držimo enako. 

Pomembno je opozoriti tudi na velikost pisala. Pisalo mora biti 

ustrezno dolgo, da se učenec nauči pravilno držati pisalo, medtem ko 

kreda in voščena barvica ne smeta biti predolgi, saj ju potem učenec 

ne more skriti v roko.  

 

 

Motnje v razvoju grafomotorike 

Drža telesa, roke in svinčnika 

Grafomotorično nespreten otrok je pri pisanju napet, po navadi 

prekomerno sklonjen nad zvezek, trup je zasukan in prav tako glava. 

Glavo pogosto podpira z roko ali pa jo naslanja na roko. Roka je 

potisnjena s komolcem navzven in v ramenu dvignjena. Ta drža je 

zelo utrujajoča. Roko v zapestju obrača in upogiba ter jo dviga in 

prestavlja. Grafomotorične motnje, torej težave z rokopisom, 

pogosto spremljajo tudi težave s pravopisom, pa tudi z jezikom. Pri 

ocenjevanju otrokovih težav je pomembno, da se ugotovi, kateri del, 

katera raven otrokovega pisanja je motena. Od teh ugotovitev je 

odvisno načrtovanje pomoči. 

 

Primanjkljaji pri pisanju 

Največ težav pri pisanju imajo učenci s pisanjem pisanih črk in 

njihovo vezavo v besede. Težave, ki se pri tem pojavljajo, so majhne 

razlike med črkami, vezava, komplicirano gibanje roke ter trenje roke 

in podlage. Pri pisanju s pisanimi črkami velikokrat pride do 

spremembe vrtilne smeri, iz smeri urinega kazalca v drugo smer ali 

obratno. Velike težave pa imajo tudi pri velikosti črk. Pri trenju roke 

in mize imajo to težavo, da se roka ustavlja. Metodiki zaradi teh težav 

priporočajo velik format, da lahko učenec izvaja gibe iz ramena in 

komolca. Pri težavah posameznikov naj bi učitelj uvedel večji format 

črk in vaje po zraku, klopi ali večjem papirju. Ko učitelj ugotovi, katere 

so tipične težave pri pisanju, naredi skupno vadbo za vse, da se 
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naučijo, kako je potrebno katero črko napisati, seveda pa 

posameznikom že sproti pomaga in jih popravlja (Golli, 1991, str. 

145). Učenci imajo največje težave s črkami, ki so si med seboj vidno 

podobne. Najtežje si zapomnijo smer, v katero je črka obrnjena. 

Primeri med velikimi tiskanimi črkami so: S, Z, J, L, N. Med malimi 

tiskanimi črkami pa imajo še več težav, saj zamenjujejo naslednje 

črke: b in d, p in g, m in n, a in e, včasih pa tudi h in n ali kakšno drugo 

kombinacijo. Pogosto imajo tudi težave pri zapisovanju številk, še 

posebej pri zapisovanju dvomestnih številk. Nekateri otroci na 

začetku učenja pisanja črk pišejo vse črke zrcalno in v obrnjeni smeri 

od desne proti levi. Te težave lahko povzroča motnja ali pa 

nevednost.  

 

Glasovno zaznavanje 

Sposobnosti glasovnega zaznavanja vplivajo na učinkovitost učenja 

branja in pisanja bolj kot prej omenjene sposobnosti vidnega 

zaznavanja. Sposobnost glasovnega zaznavanja je pomemben 

napovedovalec uspešnega pričetka opismenjevanja oz. celo pogoj za 

opismenjevanje. K tem sposobnostim prištevamo: sposobnost 

glasovnega razločevanja, sposobnost glasovnega razčlenjevanja in 

sposobnost rimanja. Nekateri raziskovalci uporabljajo za vse tri 

pojme skupni izraz glasovno zavedanje (Pečjak, 2009, str. 23). 

1. Sposobnost glasovnega razločevanja označuje otrokovo 

sposobnost za: 

− razločevanje dolžine besed (primerjanje parov besed: luč-

avtomobil); 

− razločevanje glasov med seboj (razločevanje posameznega 

glasu v dvojicah glasov (otrok je pozoren na glas o in pove ali 

je bil o prvi ali drugi glas; o – u, m – o; ali koza – krava), v nizu 

glasov (otrok je pozoren na glas f v nizu glasov in ko zasliši 

dogovorjeni glas, to pokaže z dvigom roke; h – g - f – a – b) ali 

v posameznih besedah). 

 

2. Sposobnost glasovnega razčlenjevanja pa zajema otrokovo 

sposobnost za razčlenitev: 

− povedi na posamezne besede: otrok posluša poved in pove, iz 

koliko besed je sestavljena poved (npr. Mama nabira jagode.); 

− besede na posamezne zloge (zlogovanje): otrok posluša besedo 

in jo razčleni na posamezne zloge (npr. zavesa, za-ve-sa); 

− besede na posamezne glasove (glaskovanje): otrok sliši besedo in 

jo razčleni na posamezne glasove (npr. kuža, k-u-ž-a) oziroma 

pove, ali je določen glas prvi, zadnji ali srednji v besedi (npr. otrok 

je pozoren na glas o, sliši besedo ROŽA in pove, da je to glas v 

sredini). 

 

Razvoj glasovnega zavedanja poteka postopoma. Najprej se otrok 

zaveda dolžine besede, če je ta dolga ali kratka, nato začne besedo 

zlogovati, po zlogovanju pa pride do zaznavanja glasov v besedi. 
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3. Sposobnost rimanja otrok usvoji takrat, ko slišani besedi poišče 

rimo, tj. da pove besedo, ki se s slišano besedo ujema v zadnjem 

poudarjenem zlogu (npr. roža – koža, krt – prt). Sposobnost 

rimanja naj bi imela močno napovedovalno vrednost na poznejši 

razvoj drugih elementov glasovnega zavedanja (razločevanje in 

razčlenjevanje) in branja v šoli.  

 

Raziskovalno vprašanje 

Pred pisanjem članka sem si postavila vprašanje, do kolikšne mere 

primanjkljaji, ki jih poznamo, vplivajo na stopnjo opismenjevanja v 

prvem triletju osnovne šole. 

Rezultate sem analizirala s pomočjo rešenih učnih listov. 

Delovni list za učence prvega razreda je zajemal dve nalogi. Obe 

nalogi sta temeljili na prepoznavanju prvih in zadnjih glasov v 

besedah.  

Za učence drugega razreda je delovni list prav tako vseboval dve 

nalogi. Pri teh nalogah so morali učenci pravilno zapisovati besede 

»nagajivke«. 

Delovni list za tretji razred je vseboval eno nalogo. Učenci so morali 

v besedilu poiskati vse velike začetnice in besedilo pravilno prepisati, 

pri čemer sem ob koncu analizirala tudi estetskost pisave. 

 

 

 

 

Prva naloga na učnem listu za učence 1. razreda: 

 

 
Slika 1: Primer nalog za prepoznavanje glasov, 1. razred 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 2: Prepoznavanje zadnjih glasov v besedah pri učencih prvega razreda 

Vir: Lasten 

 

Na osnovi pregledanih delovnih listov, ki so jih učenci rešili lahko 

povzamem, da večini učencev prepoznavanje zadnjih glasov ni delalo 

večjih težav. Kar 81 odstotkov je nalogo s prepoznavanjem samih 

81%

19%
OBVLADA

DELNO OBVLADA

NE OBVLADA
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glasov v besedah rešilo zelo uspešno, kar kaže na to, da so učenci 

fonološko razločevanje dobro usvojili. 

 

Druga naloga na učnem listu za učence 1. razreda: 

 

 
Slika 3: Primer nalog za prepoznavanje zadnjih in prvih glasov, 1. razred 

Vir: Lasten 

 

 

Slika 4: Prepoznavanje in povezovanje zadnjega glasu s prvim glasom druge 

besede pri učencih prvega razreda 

Vir: Lasten 

 

Pri tej nalogi je bilo težav več, vendar sta bila pri tej nalogi ključna 

tudi spomin in dobra koncentracija, preko katerih so učenci kasneje 

prišli do pravilnih rezultatov. Med reševanjem sem opazila, da so 

učenci zadnji glas prve besede kar hitro prepoznali, vendar so 

kasneje zaradi površnega poslušanja navodila, pri drugi besedi 

poiskali prvi glas namesto zadnjega in tako povezali napačen par. 

 

 

 

 

 

 

 

 

48%
41%

11%

OBVLADA

DELNO OBVLADA

NE OBVLADA



17 

 

Prva naloga na učnem listu za učence 2. razreda: 

 

 
Slika 5: Primer nalog za iskanje besed »nagajivk«, 2. razred 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druga naloga na učnem listu za učence 2. razreda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Primer nalog za zapisovanje besed »nagajivk«, 2. razred 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 7: Prikaz pogostosti storjenih napak pri pravopisni nalogi v 2. razredu 

Vir: Lasten 

 

0

50

1. vrsta napake 2. vrsta napake 3. vrsta napake

Pogostost posamezne napake v 2. 
razredu

1. vrsta napake - napačno zapisan dvoglasnik, bodisi v sredini ali na
koncu besede (ouca-ovca, čovn-čoln).

2. vrsta napake - napačno zapisan -nj ali -lj (metul-metulj).
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Primer učnega lista za pravilno uporabo in zapisovanje velike 

začetnice (3. razred): 

 

V BESEDILU SO SE IZGUBILE VSE VELIKE ZAČETNICE. POIŠČI JIH IN 

TISTE BESEDE PODČRTAJ. PRVIH PET POVEDI PREPIŠI S PISANIMI 

ČRKAMI NA ČRTE POD BESEDILOM. 

sosedov luka je že velik fant. letos hodi v prvi razred osnovne šole in 

dobil je novega najboljšega prijatelja. to je bine, ki so ga zaradi 

rdečkastih las prijatelji poimenovali kar rdečko. pogosto se družita s 

sošolcema nikom in domnom. včasih pa se jim pridružita še sošolki 

nina in tina. najraje se igrajo skrivalnice, kjer med njimi veselo 

poskakuje domnov kuža arči. arči je še mladiček in ker so bili 

nepazljivi, jim je včeraj ušel na sosedov vrt. sosed tone se je močno 

razjezil, ker jim je arči poteptal vse rože. pomiril se je komaj takrat, 

ko se mu je šla skupinica prijateljev opravičit. 

 

Slika 8: Primer naloge za preverjanje pravilne uporabe velike začetnice, 3. razred 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 9: Primerjava ocenjenih besedil med dečki in deklicami izražena s 

povprečjem v odstotkih (%) 

Vir: Lasten 

 

Graf prikazuje povprečje zbranih točk pri deklicah in pri dečkih. Kot 

lahko iz grafa razberemo, so deklice pri vseh treh ocenjevalnih 

področjih zbrale večje število točk. Vse deklice so besedilo prepisale 

s pisanimi črkami, medtem ko je 15 odstotkov dečkov besedilo pisalo 

s tiskanimi črkami kljub navodilu, da besedilo prepišejo s pisano 

abecedo. Najmanjša razlika se kaže na področju pravilnosti prepisa. 

Učenci in učenke so pri prepisu naredili približno enako število 

napak, malenkost manj so jih naredile deklice. Največjo razliko pa 

lahko opazimo na področju čitljivosti in estetičnosti pisave. Tu so žal 

še vedno velike razlike v obliki pisave in nazornosti napisanega. Dečki 

so se pri tem ocenjevanju veliko slabše odrezali kot deklice. 
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ZAKLJUČEK 

Opismenjevanje je postopen proces, ki ga moramo pri otroku začeti 

razvijati že pred vstopom v osnovno šolo. Pomembno je, da je proces 

opismenjevanja kakovosten in vsestranski. Izbirati je treba pravo 

metodo, ki bo otroku sproti vzbujala vedno novo motivacijo in željo 

spoznavanja tega procesa. Na ta način se bomo ognili otrokovemu 

odporu in le s sproščenim dojemanjem lahko dosežemo željen 

rezultat. 
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Glasba Bele krajine v vrtcu 
 

IRENA CVEK, dipl. vzg. 

 irena.pezdirc@gmail.com 

 

Povzetek: Otrokovo zanimanje za glasbo in ples se je ob mojem 

poznavanjem ljudskega izročila Bele krajine povezalo v zanimiv in po 

mojem mnenju uspešen projekt. Spodbuda je prišla s strani otrok, saj 

so ob predstavitvi tamburice v vrtcu pokazali izjemno zanimanje. Iz 

majhne predstavitve inštrumenta se je razvil večji projekt, ki nas je 

vse obogatil. Spoznavali smo značilnosti ljudske glasbe, posebnosti 

glasbe, ki izvira iz Bele krajine (melodija, ritem) in oblikovne 

značilnosti (verz, kitica). Največ navdušenja je bilo nad značilnimi 

belokranjskimi inštrumenti, ki so pogosto nujna sestavina izvajanja 

ljudskih pesmi (tamburica, gudalo, reskač …). Glasba in ples zelo 

prvinska elementa umetnosti, za katera so otroci zelo dovzetni. Zato 

ni bilo večjih težav pri prilagajanju vsebine na kurikulum. Izkazalo se 

je, da je takšna predstavitev zelo primerna za predšolske otroke. 

 

Ključne besede: ljudska pesem, ljudska glasbila, ljudski plesi, Bela 

krajina, kurikulum za vrtce  

 

Abstract: The child's interest in music and dance did, with my 

knowledge of folk tales of Bela Krajina, connect in a very interesting 

and in my opinion, successful project. Incentive came from children 

who had shown great interest after the presentation of tamburica in 

kindergarten. From a small representation of the instrument, a 

larger project developed that enriched us all. We were getting to 

know the characteristics of folk music, peculiarities of music that 

originates from Bela krajina (melody, rhythm) and design 

characteristics (verse, stanza). The most enthusiasm was shown for 

the characteristic instruments of Bela krajina, which are often the 

necessity of executing folk songs (tamburica, gudalo, reskač, ...). 

Music and dance are very fundamental elements of art, to which kids 

are very susceptible. Therefore, there were no problems with 

adjusting the contents of the curriculum. It turned out that this kind 

of representation is very suitable for preschool kids. 

  

Keywords: folk songs, folk instruments, folk dances, Bela krajina, 

curriculum for kindergarten 
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UVOD 

V vrtcu petje in tudi ples predstavljata dokaj pogosto dejavnost, 

otroci se ob glasbi sprostijo, razvedrijo, tudi povežejo. Če jim je 

kakšna pesem zelo všeč, jo pogosto pojejo tudi spontano, med igro, 

jo ponavljajo ali zapojejo staršem. Ker sem včasih sodelovala v 

folklorni skupini v rodni Beli krajini, sem otrokom prinesla in 

predstavila tamburico. Njen zven in igranje nanjo jih je močno 

pritegnilo, zato sem to izkoristila kot povod za poglobljeno 

obravnavo ljudske pesmi in plesa. Prihodnji tedni so bili tako 

zaznamovani z ljudsko glasbo (predvsem Bele krajine).  

 

Ljudska pesem 

Za razliko od umetnih pesmi ljudska pesem ni nikoli sama sebi 

namen. Vedno je povezana z življenjem, človeka spremlja od rojstva 

do smrti, ob vsakodnevnih opravilih in praznovanjih. Živa ljudska 

pesem nikdar ne doseže neke končne oblike, saj vsak zapis zajame 

trenutno obliko v valovanju nenehnih sprememb. Torej nobena 

avtentična oblika ljudske pesmi ni edina prava, vsaka različica daje 

čar in svežino (Goljevšček, 1982, str. 185–199). Ljudska pesem ne 

more obstajati brez melodije, vendar pa sta besedilo in melodija 

samostojni sestavini, ki ju lahko zamenjamo, če ritem to dopušča. 

Vsaka ljudska pesem nima svoje posebne melodije. Tako lahko 

pojemo novo besedilo na že znano melodijo. Besedilo in melodija 

ljudske pesmi nastajata sočasno in se tudi izvajata skupaj. Med 

ljudske pesmi v širšem pomenu besede uvrščamo poleg pesmi tudi 

razna rimana besedila. Ta so lahko iz otroškega sveta (izštevanke, 

vprašalnice, uspavanke, besedne igre, oponašanje glasov ipd.), ali iz 

sveta odraslih (rimani klici, vasovalski verzi …) (Kumer, 2002). 

 

Oblikovne značilnosti slovenske ljudske pesmi 

Vsako glasbo najbolj določata ritem in melodija. Ritem označuje 

razmerje tonov po njihovem trajanju in je temeljnega pomena pri 

uglasbitvi. Ljudska pesem kateregakoli naroda, tudi slovenskega, je v 

ritmičnem pogledu zanimiva. Slovenska ljudska pesem je v tem 

pogledu umirjena, zadržana in uglajena. Bogastvo ritmičnih oblik 

ljudske pesmi se je razkrilo z zvočnim snemanjem in večkratnim 

poslušanjem posnetka. Po značaju razlikujemo dva tipa ritma: giusto 

in rubato. Giusto je strogo urejena melodija v skladu z ritmičnim 

obrazcem. Za rubato pa so značilna velika melodična odstopanja od 

osnove ritmičnega obrazca. Melodija skladbe je lahko izoritmična, 

kjer ritem od začetka do konca poteka po istem ritmičnem obrazcu 

ali heteroritmična. Pri slednji se ritmični obrazec menja od takta do 

takta v poljubnem zaporedju. V Sloveniji poznamo veliko pesmi, kjer 

se redno menja dvodobni in tridobni takt. Zelo znan tak primer je 

pesem Pleši, pleši črni kos (Kumer, 1996, str. 58–65). 

 

Ljudska pesem v Beli krajini 

Zaradi burne zgodovine in kulturnih posebnosti je Bela krajina zelo 

privlačila etnologe, folkloriste, jezikoslovce in tudi druge 

raziskovalce. V etnološkem in folklorističnem pogledu namreč 
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predstavlja kulturni prostor, kjer je zaradi tesne povezanosti in 

prepletanja različnih kultur nastala enkratna kulturna krajina. V 

zavesti Slovencev je dolgo veljala za kulturno in naravno najbolj 

nedotaknjeno pokrajino (Kunej, 2017). Belokranjske pesmi razkrivajo 

navade in običaje, poetični način, hkrati pa odsevajo dogodke v 

različnih obdobjih. Skozi ljudske pesmi Bele krajine se ohranjajo 

ljudski običaji kot so: Semiška ohcet, kresovanje in Jurjevanje, ki velja 

za najstarejši folklorni festival v Beli krajini (Škof, 2008). Belokranjske 

pesmi so kratke, melodično in harmonično enostavne, motivično 

enovite, zato je bolj pomemben ritem. Mnoge so povezane s plesom. 

Kot primer te enostavnosti in motivne enovitosti navajam primer 

pesmi Našla sem jo: 

Našla sem jo,  

našla sem jo 

zlato jabuko, 

dala sem jo, 

dala sem jo  

ocu talati. 

 

Otac ne zna, 

otac ne zna 

pravo talati, 

sebi više,  

sebi više 

nego meni da. 

Tema dvema kiticama sledijo druge, vendar besedilo ostaja enako, le 

da »oca« zamenja »majka«, »majko« zamenja »bratec«, »bratca« 

zamenja »sestra«, »sestro« pa zamenja »dragi«. Enostavnost pesmi 

z malo motivi (nekatere imajo le en motiv), njihova kratkost in 

harmonična revnost kažejo na njihovo precejšnjo starost. To 

potrjujejo tudi najzgodnejši zvočni posnetki (Kunej, 2017). 

 

Ljudska glasbila 

Ljudska glasbila in zvočila so predmeti, iz katerih ljudje izvabljajo 

zvoke, ki jim pomenijo glasbo. Ljudsko glasbilo lahko postane vsak 

predmet, doma narejen ali kupljen oz. vsako glasbilo, če nanj igrajo 

ljudski godci glasbo iz svojega godčevskega sporeda. Na osnovi 

ustvarjanja in oblikovanja zvoka je ljudska glasbila moč razdeliti v štiri 

osnovne skupine (vir: Slovenski etnografski muzej):  

− idiofoni (samozvočna glasbila: udarala, strgala, trzala, drgala),  

− membrafoni (glasbila z opno: bobni in mirlitoni),  

− kordofoni (strunska glasbila: godala, brenkala) in  

− aerofoni (zrakovna glasbila: pihala in trobila). 

Za Belo krajino so tradicionalno najbolj poznana glasbila sledeča 

(Kumer, 1983):  

− reskač ali ropotač; spada v skupino idiofonov. Je nekakšna 

ropotulja, narejena iz manjših posušenih buč, ali iz posušenega 

koruznega stebla. Vanj se lahko vstavi koruzna, fižolova ali 

pšenična zrna. 
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− Gudalo ali lončeni bas; spada v skupino membrafonov. Narejen 

je iz glinastega lonca, ki ima čez odprtino napet svinjski mehur za 

opno. Na sredini opne je tanka gladka paličica. Nanj se igra tako, 

da si navlažiš prste in z njimi potuješ navzgor in navzdol po 

paličici. 

− Tamburica; spada v skupino kordofonov. Na prvi pogled spominja 

na pomanjšano kitaro, vendar je njena oblika specifična in bolj 

okrogla. Sestavljena je iz trupa in vrata, na sredini trupa ima 

izdolbeno luknjo, nad katero igramo.Ima šest strun in vsak par je 

različno oglašen. Na vratu ima polja, po katerih se pomikamo, ko 

igramo. Značilno je, da nanjo trzamo, igramo s trzalico, ki jo s 

hitrimi gibi pomikamo gor in dol po enem od parov strun. 

− Piska ali fučk ali piščalka; spada v skupino aerofonov. Narejena je 

iz lubja, ki je narezan na približno pet centimetrov dolg trak, ki se 

ga zvije okoli »prdtca«, da nastane lijak. Če je lijak dolg, bo glas 

nizek, če pa je kratek, bo glas višji.  

 

 
Slika 1: Tamburica 

Vir: Lasten 

 

Aplikacija ljudske pesmi na kurikulum 

V Kurikulumu kot krovnem nacionalnem dokumentu za delo v vrtcih 

je opredeljenih šest področij dejavnosti, ki se med seboj prepletajo. 

Naš projekt se uvršča v področje umetnosti (glasba, ples). Tako smo 

izvedli kar nekaj dejavnosti, ki jih najdemo tudi med priporočenimi 

dejavnostmi v kurikulumu (Kurikulum za vrtce, 1999). Med drugimi:  

− »Otrok ritmično izreka ljudske in otroške izštevanke in šaljivke.« 

Tu sem se zanašala neposredno na ustno izročilo. Naučili smo se 

več izštevank, med drugimi tudi tole: 

Diri, dirin, duka, 

videla sem vuka, 

vuk se u me reži, 

da ja doma bežim 
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− »Otrok posluša izvedbe in posnetke izbranih del glasbene 

literature.« Poslušali smo belokranjsko ljudsko pravljico Lonec bi 

šel, pa nima nog, večkrat pa sem ji prebrala pripoved o lepi Anki 

v belokranjskem narečju. 

− »otrok izvaja ritmične, melodične in ritmično melodične vzorce s 

ploskanjem, topotanjem in igranjem na mala ritmična in 

melodična glasbila.« Otroci so se naučili pesem Lepa Anka, 

spremljali so jo s ploskanjem, igrali zraven na tamburico, gudalo 

in z ropotuljami, ki so si jih izdelali sami. 

 

Načrtovanje projekta 

Kot že omenjeno, je bil povod za projekt zanimanje otrok ob 

predstavitvi tamburice. Odločila sem se, da vso stvar načrtno 

poglobim. Zanimalo me je, kaj otroci vedo o ljudskem izročilu, katere 

pesmi, pravljice poznajo ipd. Namen je bil, da otrokom ljudsko 

izročilo Bele krajine približam, jim predstavim značilnosti pokrajine, 

da spoznajo pesmi, običaje, narečje, plese in glasbila. Želja je bila, da 

bi bili vsi otroci čim bolj aktivni in motivirani. Projekt sem izvedla v 

skupini 4 do 6-letnih otrok. Po zastavljenem načrtu je projekt potekal 

v nekaj grobih korakih, ki so si načeloma sledili zaporedno, vendar 

smo pogosto tudi »skakali naprej in nazaj«. Koraki so bili:  

− predstavitev Bele krajine: otroci spoznajo značilne običaje, 

odkriva širši svet zunaj domačega okolja, spozna narodno nošo, 

značilne jedi … 

− pripovedovanje pravljice o lepi Anki: otroci poslušajo pravljico v 

izvirnem belokranjskem narečju, prepoznavajo razlike med 

narečnim in knjižnim govornim jezikom, se urijo v 

pripovedovanju, skušajo obnoviti zgodbo po svoje. 

− učenje pesmi Lepa Anka: naučijo se petja omenjene pesmi, 

spremljajo pesem z inštrumenti in spoznavajo njihove zvočne 

značilnosti, nekatere preproste inštrumente izdelajo sami. 

− učenje plesa (kola) Lepa Anka: otroci opazujejo odnose med deli 

telesa, se uči odnosa do soplesalca, uri se v skupinskem plesu, 

izdelajo si pripomočke, pokrivala (klobuke). 

 

Izvedba projekta 

Izvedba je potekala postopoma, se sproti nadgrajevala, trudila sem 

se, da sem upoštevala želje in pobude otrok. Tako so praktično ves 

čas projekta ohranjali visoko motivacijo, kazali navdušenje, ob tem 

pa smo se vsi tudi mnogo naučili in izkusili. Načrtovanim dejavnostim 

so se spontano priključile še dodatne aktivnosti. 

 

Predstavitev Bele Krajine 

Na začetku smo ugotavljali, od kod izvira ime Bela krajina. Odgovori 

so bili izvirni in raznoliki (ker je tam sneg, ker je veliko belega, zaradi 

bele barve …). Ker tudi med odraslimi težko najdemo pravi odgovor, 

sem jim povedala, da je značilno drevo za to pokrajino, breza, ki ima 

belo lubje. Sledilo je vprašanje, kaj je to breza, kar smo takoj 

izkoristili – se oblekli in odšli na sprehod mimo vrta, na katerem raste 



25 

 

velika breza. Otroci so si jo ogledali, prijazna gospa pa nam je 

dovolila, da smo utrgali manjšo vejico z listi, da smo jo odnesli s 

seboj. Kasneje smo si na zemljevidu ogledali, kje Bela krajina leži, 

zapomnili so si, da je blizu Hrvaška. Za domačo nalogo so morali 

poizvedeti, kaj starši vedo o Beli krajini. Tako smo postopoma 

izvedeli še marsikaj o zelenem Juriju, o narodni noši in reki Kolpi.  

 

Nadaljevali smo tako, da so se doma pozanimali, od kod prihajajo 

njihovi starši. Tako smo spoznali in poimenovali še kar nekaj 

slovenskih pokrajin in tudi nekaj tujih držav, iz katerih prihajajo starši 

otrok. Skušala sem jim razložiti tudi razliko med pokrajino in drugo 

državo. Ker smo na tak način vključili tudi družine, se je zanimanje še 

povečalo. Za konec tega dela sem se ob priložnosti oblekla v narodno 

nošo Bele krajine in na fotografijah pokazala še moško nošo. V 

knjigah in revijah, ki sem jih prinesla smo iskali breze, narodne noše, 

zelenega Jurija, podobe s plesa ipd. To jih je zelo pritegnilo in lotili 

smo se še izdelovanje klobukov za fante, ki ga bodo kasneje uporabili 

pri plesu.  

 

Pripoved o Lepi Anki 

Ker smo načrtovali učenje pesmi Lepa Anka, sem otrokom zgodbo o 

lepi Anki predstavila v izvirnem narečju. Ker otroci niso vajeni, da 

govorim v narečju, so pozorno poslušali, pogosto so se nasmejali. Ker 

se jim je narečje zdelo zanimivo, sem jo povedala še enkrat, tokrat 

smo sproti ugotavljali, kaj pomenijo določene njim neznane besede. 

Pred počitkom sem jim zgodbo povedala v knjižnem govornem 

jeziku, a so rekli, da jim je bolj všeč narečna verzija. Na prošnjo otrok 

sem morala pripoved kar nekaj časa vsak dan vsaj enkrat povedati. 

 

Učenje pesmi Lepa Anka 

Pesem sem sprva samo recitirala, kar pa otrok ni pritegnilo, saj jim 

besedilo ni bilo povsem razumljivo. Zato sem jim najprej pojasnila 

določene besede in jih spomnila na zgodbo. Vse pa je lažje steklo, ko 

sem jim pesem zapela. Zelo hitro so začeli pripevati. Ko se je petju 

pridružilo še igranje tamburice, pa je pesem dobila novo dimenzijo, 

drugačen zven. V prihodnjih dneh smo izdelali še ropotuljice, ki so 

skušale posnemati tradicionalno ropotuljo iz buče – reskač. 

Slednjega sem jim pokazala tudi v živo, vendar je bil interes po 

igranju nanj takšen, da smo se raje odločili za izdelavo lastnih 

ropotulj. Bala sem se namreč, da bi reskač počil. Pokazala sem jim 

tudi gudalo oz. lončeni bas. Tudi ta jim je bil zelo zanimiv, dovolila 

sem, da so naj ob nadzoru tudi sami skušali zaigrati. Čas za umirjanje 

pa sem izkoristila tako, da sem jim na radiu predvajala različno 

belokranjsko ljudsko glasbo.  

 

Lastne ropotulje smo izdelali iz kartonastih tulcev, v katere smo 

nasuli različna zrna in odprtine zalepili. Končno smo Lepo Anko zapeli 

ob spremljavi vseh inštrumentov in trajalo je nekaj časa, da se je 

intenzivnost in glasnost ropotulj znižala. Zaradi glasnosti izvedbe so 

nas slišali v sosednjih skupinah, zato smo jih povabili in jim zaigrali in 
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zapeli. Otroci so bili ob tem zelo razigrani, torej je bil že čas, da vse 

skupaj nadgradimo še s plesom. 

 

Učenje plesa Lepa Anka 

Ker je kolo precej zahteven ples za to starost, sem izbrala štiri lažje 

elemente. Nekatere sem malo priredila. Prvi element je,  da se otroci 

postavijo v krog deček – deklica – deček – deklica, hodijo in počasi 

zibajo roke gor in dol. Drugi element je, da otroci prvemu dodajo še 

križanje nog med hojo v krogu. Desna noga gre pred levo, leva se 

priključi in desna spet prekriža. Tretji element je, da se otroci pri 

zadnji kitici spustijo, obrnejo za 360 stopinj in plosknejo. Četrti 

element pa je, da ko pride v pesmi do ponavljanja, gremo vsi v 

sredino kroga, se vrnemo nazaj in spet odidemo vsi na sredino. 

Učenje je potekalo postopoma, tudi s prekinitvami. Nekateri otroci 

so imeli nekaj težav s koordinacijo pri križanju nog ali pri hitrosti 

izvajanja. Z vajo smo postajali vedno boljši, dodatna motivacija je bila 

občasno potrebna pri tistih, ki jim sprva ni šlo in so prehitro želeli 

opustiti ples. Motivacijo smo vmes dvignili tudi tako, da so si fantje 

iz kartona izdelali črne klobuke, ki so značilni za belokranjsko 

narodno nošo. Nekateri so te klobuke prav ponosno nosili. Z 

naučenim plesom smo projekt uspešno pripeljali h koncu. 

 

ZAKLJUČEK 

Ugotovim lahko, da imajo otroci zelo radi glasbo, so pripravljeni za 

vse vrste novih izkušenj, še posebej, če začutijo motivacijo tudi na 

strani vzgojiteljice. Lahko rečem, da sem v projekt vložila veliko 

energije, pri tem sem uživala in se tudi sama veliko naučila. 

Pomemben se mi zdi prenos energije, želje iz vzgojiteljice na otroke, 

saj otroci hitro začutijo, kdaj nekaj delamo z veseljem in zagnanostjo. 

Gotovo ima vsakdo kakšno področje, ki mu manj odgovarja in se 

mora pri izvajanju bolj potruditi, zato pa je toliko bolj pomembno, da 

si poiščemo področja, ki tudi nas osebno veselijo, in jih želimo deliti 

z otroki. 

 

Med izvajanjem projekta sem skušala upoštevati tudi otroške 

pobude in ideje, se prilagajati. Navsezadnje je bilo prav njihovo 

zanimanje sprožilec vsega. Časovno se nismo omejevali, vsak korak 

je potekal umirjeno. Zanimivo bi bilo vse skupaj še razširiti. Lahko bi 

se na podoben način lotili vseh slovenskih pokrajin. Prav tako bi 

lahko vpeljali še kulinariko in pripravilo kakšno značilno jed, spoznali 

bi lahko razne znamenitosti. Za konec bi se lahko podali v Belo krajino 

na zaključni izlet, ali pa bi staršem na oglasno desko napisali nekaj 

namigov za družinski izlet ob koncu tedna. Idej je še veliko, 

pomembno pa je, da otrokom omogočimo veliko novega in jih 

neprestano navdušujemo. 
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Povzetek: V svojem članku bi vam rada predstavila raziskavo svojega 

magistrskega dela. Predstavila vam bom svoje ugotovitve in kakšne 

učinke ima izvajanje izbranih tehnik glasbene terapije na otroke s 

posebnimi potrebami v predšolskem obdobju. V raziskavi je 

sodelovalo pet otrok iz razvojnega oddelka vrtca Litija, ki so vključeni 

v prilagojen program za predšolske otroke različnih starosti in imajo 

različne primanjkljaje na razvojnih področjih (govorno-jezikovnem, 

gibalnem, senzornem in kognitivnem področju). V namen raziskave 

smo izvedli 10 glasbenih delavnic, ki smo jih s pomočjo video 

posnetkov analizirali in evalvirali. Izvedli smo multiplo študijo 

primera in pri izbrani deklici dodatno evalvirali napredek s pomočjo 

metode petih korakov H. M. Ridde. Rezultati so pokazali napredek na 

vseh področjih razvoja (na motoričnem, kognitivnem in socialnem), 

največji napredek pa se je pokazal na področju pozornosti in 

koncentracije. 

Ključne besede: glasba, glasbena terapija, otroci s posebnimi 

potrebami, predšolsko obdobje, razvojni vrtec 

 

Abstract: The purpose of this master's thesis was to determine the 

effects of implementing selected music therapy techniques on 

children with special needs in the preschool period. The survey 

encompassed five children from the developmental class of the Litija 

Kindergarten, who are included in the adapted programme for 

preschool children of different ages and who exhibit various 

developmental deficits (speech and language, motor, sensory and 

cognitive deficits). For survey purposes, 10 music workshops were 

held, and later analysed and evaluated by means of video recordings. 

A multiple case study was conducted; in the case of a specific girl, 

her progress was evaluated further using the H. M. Ridde five-step 

method. The results show progress in all developmental areas 

(motor, cognitive and social), with the greatest progress evident in 

the area of attention and concentration. 

 

Keywords: music, music therapy, children with special needs, 

preschool period, developmental kindergarte 
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UVOD 

Glasba nas spremlja celo življenje. Že nerojen otrok se z glasbo prvič 

sreča preko zvočnih valovanj preko svoje mame. Glasba nas povezuje 

in omogoča komunikacijo ne glede na raso, spol in veroizpoved. 

Ameriški univerzitetni slovar (American College Dictionary Text 

Edition, 1948) opredeljuje glasbo, kot »umetnost zvoka v času, ki s 

pomočjo elementov ritma, melodije in harmonije izraža čustva in 

misli v značilnih oblikah.« Nevrofiziološke raziskave so že pokazale, 

da lahko glasba pomaga predvsem pri aktivaciji desne možganske 

polovice, kjer so področja za razpoloženje, socialne spretnosti, razvoj 

motivacije, kulturnem zavedanju, estetskem čutu in samodisciplini 

(Jensen, 2000).  Ugotovili so, da ima še zlasti velik vpliv in pomirjajoč 

učinek na centralni živčni sistem Mozartova glasba (Burtz, Habe in 

Mantz, 2007). 

 

Glasbena terapija 

Boxill (1989) glasbeno terapijo na kratko imenuje »glasbena terapija 

za življenje.« Cilji glasbene terapije so namenjeni soočanju klienta s 

problemi, izboljšanju življenja in življenjskih spretnosti. Sam potek 

glasbene terapije lahko poteka v obliki igranja na instrumente, kjer si 

klient pridobiva glasbene veščine. Habe (2005) v svoji doktorski 

nalogi predstavlja celosten pregled učinkov glasbe na kognitivno, pa 

tudi na čustveno-motivacijsko in socialno področje otrokovega 

razvoja. Na podlagi obsežnega pregleda številnih študij povzema, da 

je glasba sredstvo, s katerim lahko vplivamo na celostni razvoj 

posameznika (Habe, 2005). Učinke glasbe na celostni razvoj 

predšolskih otrok pa je v slovenskem prostoru preučevala Denačeva 

(Denac, 2002). Jonas (2005) poudarja vpliv glasbe na čustveno plat 

našega uma; vplivanje na razpoloženje mogoča lažjo razbremenitev 

ali ustvarja napor. Vsak posameznik si glasbo interpretira na različne 

načine in tako lahko prikliče v spomin realistične ali domišljijske 

podobe, kar klientu omogoča pobeg iz realnega sveta. 

Najpomembnejši cilj glasbenih aktivnostih je uživanje ob glasbi in 

razvijanje pozitivne samopodobe (Schalkwijak, 1994). 

Nevrofiziološke raziskave so pokazale, da lahko glasba pomaga 

predvsem pri aktivaciji desne možganske polovice, kjer so področja 

za razpoloženje, socialne spretnosti, razvoj motivacije, kulturnem 

zavedanju, estetskem čutu in samodisciplini (Jensen, 2000).  

Ugotovili so, da ima še zlasti velik vpliv in pomirjajoč učinek na 

centralni živčni sistem Mozartova glasba (Burtz, Habe in Mantz, 

2007). Otroke s posebnimi potrebami lahko zdravimo tudi s pomočjo 

glasbene terapije. Temu rečemo tudi »kontinuum zavedanja.« Izraz  

izvira od Fredericka S. Perlsa – 1974. Glasbeni terapevt tako 

omogoča klientu predstaviti izkušnje preko glasbe, ki so navadno 

dostopne samo neprizadetim ljudem. Pri tem je zelo pomembno, da 

klient in terapevt sočasno bivata in skupaj doživljata notranji zaupljiv 

odnos. 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 

58/2011) deli otroke s posebnimi potrebami na sledeče skupine; 
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otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni oziroma 

otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z 

govorno-jezikovno motnjo, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni 

otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci 

s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, otroci z avtističnimi motnjami. 

Mnoge raziskave kažejo na velik napredek pri otrocih s posebnimi 

potrebami s pomočjo glasbene terapije. Schmidt-Peters (1987) 

navaja veliko različnih tehnik in tipov glasbenih aktivnosti, ki so 

primerni za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Ritmika v glasbi 

lahko klientom pomaga pri izboljšanju motoričnih spretnosti, 

razvijejo zavedanje delov telesa in usmerjenost ter to čutenje 

izostrijo skozi ples. Tudi pesem s posebnim besedilom lahko pomaga 

klientu k lažji zapomnitvi določenega rituala, ki mu pomagajo pri 

učenju samostojnosti kot na primer oblačenje in umivanje zob. Petje 

prav tako predstavlja motivacijo za vzpostavljanje komunikacijskih 

osnov in spretnosti.  Knoll in Habe (2008) sta v slovenskem prostoru 

izvedli študijo primera, kjer avtorici predstavljata študijo primera na 

podlagi slušno, fizično in duševno prizadete deklice v šoli s posebnimi 

potrebami v Angliji. Raziskava je trajala 4 mesece, dvakrat tedensko 

po 30 min. Glavni cilj glasbene terapije je bila motivacija deklice za 

komuniciranje z drugimi, lastno izražanje in fizične aktivnosti. 

Komunikacija s terapevtko se je zelo povezala, kar opisuje nazorno 

kazanje prvih besed pesmi z rokami, pogledi in telesni stik. Glasba je 

tako ena najbližja komunikacija med vsemi otroki in prav to je tisto, 

kar terapevtu omogoča prvi stik s klientom-ritem in dihanje.  

 Učinke glasbene terapije so raziskovali tudi pri bolnikih po 

možganski kapi. Raziskovali so funkcijo možganov, in sicer na 

poudarku kratkoročnih in dolgoročnih učinkov na obnovitev 

spoznavne funkcije možganov. Dnevno poslušanje glasbe je tako 

vplivalo na izboljšanje slušnega in govornega spomina, pozornost in 

razpoloženje (Särkämö in Soto, 2012). Zdravljenje z glasbo pri 

bolnikih, ki so utrpeli poškodbo možganov zaradi možganske kapi, se 

ob glasbeni terapiji vidno izboljšuje. Prav tako se glasba in glasbene 

terapije pokaže tudi pri osebah, ki imajo motnjo v duševnem razvoju. 

Vemo, da imajo otroci z motnjo v duševnem razvoju tudi zelo slabo 

razvite motorične sposobnosti. In s pomočjo glasbe se lahko veliko 

izboljšajo motorične sposobnosti. Vzrok za uspešno tovrstno 

zdravljenje je v povezavi s sinhronizacijo gibanja z ritmom glasbe 

(Menen, 2002, str. 30). Za slepe in slabovidne osebe je ena bistvenih 

dejavnosti, ki jo morajo osvojiti, je samostojno premikanje po 

prostoru in okolici. S pomočjo pesmi, ki zahtevajo od klienta, da se 

premika ali se dotakne določenih delov telesa, je lahko v pomoč pri 

oblikovanju telesne predstave, ki je nujna pri procesu gibanja. šele, 

ko klienti dobijo ustrezno predstavo in samozavest se lahko  

premikov in gibov naučijo skozi praktično kontaktno ali uvodno 

pesmijo, glasbene igre in preprost ples (Schmidt-Peters, 1987). 

 

Tudi pri otrocih z okvaro sluha (gluhi ali naglušni otroci) je lahko 

glasba v veliko pomoč. S pomočjo vibracij zaznav, lahko klienti dobijo 

občutek za glasbo. Strokovnjaki tako priporočajo slušni trening in s 
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tem povezane programe, ti pa vsebujejo glasbene instrumente za 

pomoč pri zaznavanju vibracij iz okolja. Primer tega je, da se klient 

usede v bližino klavirja in se ga dotakne, tako da začuti vibracijo. Ko 

vibracija preneha, mora klient to povedati ali pokazati s kretnjo 

(Schmidt-Peters, 1989). 

 

Prav tako na področju govorno-jezikovnih motenj so bili potrjeni 

učinki glasbene terapije. Ta pilotska raziskava izhaja iz dognanj, da je 

razvoj govora eden izmed najpomembnejših procesov v zgodnjem 

otroštvu. Otroci z zapoznelim razvojem govora so bolj izpostavljeni 

tveganju za nastanek kognitivnih, čustvenih, socialnih in učnih težav. 

Glasbena terapija naj bi pospešila razvoj govora pri otrocih tudi v 

relativno kratkem času. Namen te pilotske študije je bil, da razišče 

učinke glasbene terapije na otroke z zapoznelim razvojem govora. 

Rezultati so pokazali napredek v razvoju govora pri otrocih, vključno 

z večjim besednim spominom, razumevanjem besed in tudi večjim 

besednim zakladom (Groβ, Linden, Ostermann, 2010). Glasbena 

terapija je v pomoč tudi otrokom z gibalno oviranostjo. Schmidt-

Peters (1987) pravi, da je lahko glasba v veliko pomoč za zmanjšanje 

določenih nezmožnosti ali invalidnosti, osvoboditev potlačenih ali 

prikritih čustev, zmanjšanje napetosti in hipersenzitivnosti, 

motivacijo klienta za vzpostavljanje stika z drugimi, krepitev in 

utrjevanje mišic skozi vaje, kontrolo položaja pri klientu, dvigovanje 

samozavesti. Večina otrok z gibalno oviranostjo se kažejo težave pri 

motorični disfunkcionalnosti, zato daje glasba velik napredek 

predvsem pri mišičnih funkcijah in motoričnih sposobnostih. Med 

dolgotrajno bolne otroke uvrščamo otroke, pri katerih bolezen ne 

izzveni v treh mesecih. Bolezen lahko v določenih obdobjih miruje, 

lahko pa pride do ponovnega poslabšanja otrokovega stanja. Študije 

kažejo, da pesem sama po sebi pomeni domačnost za otroka. Med 

tem, ko so otroci del medicinske terapije pri katerih se težko 

spopadajo, lahko s pomočjo glasbeno terapevtske dejavnosti, 

zmanjšamo tesnobne občutke in strah. S pomočjo različnih 

aktivnosti, ki so povezane z relaksacijsko glasbo, glasbeno ritmičnim 

izražanjem, igrami imitacije, premikanjem ob glasbi ali preprosto 

petje pesmi v interakciji z glasbenim terapevtom, pomenijo za otroka 

veliko zmanjšanje s stresom in vedenjem povezanih situacij 

(Schmidt-Peters, 1987). 

 

Primer dobre prakse 

 Iz navedenih raziskav lahko razberemo, da je glasbena terapija 

učinkovita pri vseh skupinah posameznikov s posebnimi potrebami. 

V naši raziskavi se bomo osredotočili na govorno jezikovne motnje, 

motnje v duševnem razvoju in gibalno ovirane motnje. Zaradi 

velikega zanimanja nad rezultati preteklih raziskav sem se odločila, 

da tudi sama pripravim raziskavo na temo glasbene terapije. Cilj 

raziskave je bil ugotoviti, ali se bodo s pomočjo izvedbe glasbene 

terapije dejavnosti pokazali učinki na kognitivnem, 

čustvenomotivacijskem, socialnem in psihomotoričnem področju. 
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Postavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja, ki so opredeljene 

glede na skupino in glede na posamezne otroke v razvojnem 

oddelku. 

Postavljanje raziskovalnih vprašanj glede na skupino:  

R1: Ali bodo otroci igrali na instrumente kot skupina (bodo sodelovali 

med seboj, bodo igrali vsi, ter se bodo med seboj gledali)? 

R2: Ali se bodo otroci instrumentov posluževali tudi v spontani oz. 

prosti igri?  

R3: Ali bodo otroci upoštevali preprosta navodila pri izvajanju 

glasbenih delavnic?  

 

Raziskovalna vprašanja glede na posameznega otroka po metodi (H. 

M. Ridder): 

R1: Ali se bo s pomočjo glasbene terapije izboljšala komunikacija pri 

petju pesmi Dober dan pri glasbi (Š. L. Koll)?  (Napredek pri usvajanju 

besedila pesmi in njene melodije.) 

R2: Ali bo s pomočjo glasbene terapije deklica med delavnico 

verbalno sodelovala? (Deklica med delavnico podaja svoja opažanja, 

občutke in predloge). 

R3: Ali se bo s pomočjo glasbene terapije izboljšalo sodelovanje pri 

glasbenih delavnicah? (Deklica upošteva navodila, igra in raziskuje 

instrument). 

R4: Ali se bo ohranjala pozornost na igranje instrumenta? (Deklica 

stopnjuje koncentracijo pri igranju na instrument).  

Pri tem sem uporabila kvalitativno metodo raziskovanja, pri čemer 

sem uporabili metodo iz knjige Microanalysis in Music Therapy 

(Wigram, 2002): metoda je metoda petih korakov v mikroanalizi 

glasbene terapije avtorice H. M. Ridder. 

Ti koraki so:  

1. Snemanje izvedbe glasbene delavnice. 

2. Grafični prikaz učinkov glasbene delavnice. 

3. Izbira kratkih video posnetkov. 

4. Mikroanaliza video posnetka. 

5. Zaključek. 

 

Vzorec je sestavljalo 5 otrok vključenih v razvojni oddelek v vrtcu 

Litiji. Sodelovali sta dve deklici in trije dečki,  prva deklica (S.) stara 5 

let obravnavana kot dolgotrajno bolan otrok z zmerno govorno-

jezikovno motnjo, druga deklica (Z.) stara 1 leto, ki je gibalno ovirana 

deklica in obravnavana, kot dolgotrajno bolan otrok, tretji deček (N.) 

star 5 let s cerebralno paralizo pete stopnje in obravnavan kot 

dolgotrajno bolan otrok, četrti deček (E.) star 4 leta z govorno-

jezikovno motnjo, motnjo senzorike in hranjenja, ter peti deček (J.) 

star 3 leta z zmerno govorno-jezikovno motnjo in lažjo motnjo v 

duševnem razvoju. V namen raziskave je bilo  izvedeno 10 glasbenih 

delavnic iz področja glasbene terapije. Delavnice sem vodila jaz, kot 

vzgojiteljica v razvojnem oddelku ob pomoči pomočnice vzgojiteljice. 

Pri vsaki delavnici je bila prisotna oseba, ki je delavnico snemala in 

bila hkrati opazovalka delavnic in otrokovega napredka. Delavnice so 



33 

 

trajale od 15 do 30 min. Vsaka delavnica se je začela z uvodno 

pesmijo Dober dan pri glasbi (Š. L. Knoll), nadaljevala s prosto 

improvizacijo na instrumente, ki so si jih izbrali otroci. Pri vsaki 

delavnici sem dodajala različne instrumente in stopnjevala 

zahtevnost delavnice. Vsaka delavnica se je zaključila s pesmijo Adijo 

od glasbe (Š. L. Knoll).  Po metodi H. M. Ridder (Wigram, 2002) sem 

opazovala in podrobneje analizirala deklico (S.), ki je stara pet let. 

Deklica je obravnavana kot dolgotrajno bolan otrok z zmerno 

govorno-jezikovno motnjo in lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Deklica ima zelo velike težave tudi s pozornostjo in koncentracijo. Že 

od začetka vrtčevskega leta sva se obe s pomočnico močno trudili, 

da bi deklici pomagali pri izboljšanju pozornosti pri dejavnostih in 

koncentraciji. Nobena metoda zanjo ni bila dovolj učinkovita. Deklica 

se je ves čas vrtela na stolu, udarjala z nogo ob tla, med dejavnostmi 

kazala jezik, pokala prste. Zato sem se odločila, da po metodi H. M. 

Ridder obravnavam prav njo, saj me je hkrati zanimalo, ali je mogoče, 

da bodo prav učinki s področja strukturiranih tehnik glasbene 

terapije pomagali oziroma izboljšali njeno pozornost in 

koncentracijo. 

 

Podatke sem zbirali od 1. 10. 2017 do 12. 1. 2018, in sicer v 

razvojnem oddelku vrtca Litija, v skupini »Lučka«. Podatke sem 

zbirali na osnovi 10 delavnic s področja strukturiranih tehnik 

glasbene terapije. Napredek otrok sem analizirali in evalvirali po 

vsaki delavnici. Napredek je beležila tako vzgojiteljica kot pomočnica 

vzgojiteljice v skupini. K celotni evalvaciji pa sta pripomogli tudi 

analiza in evalvacija osebe, ki je vse delavnice snemala od začetka do 

konca. 

 

Rezultati raziskave 

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na 

otroke v razvojnem oddelku vrtca v Litiji. Na osnovi tehnike 

sistematičnega opazovanja otrok in analiziranja ter s pomočjo 

intervjuja opazovalke smo odgovorili na zastavljena vprašanja. 

Podrobneje smo opazovali deklico S., pri kateri je bila izvedena 

študija primera s pomočjo metode H. M. Ridder.  Pri vseh otrocih 

smo zastavili naslednja raziskovalna vprašanja.  

R1: Ali bodo otroci na instrumente igrali kot skupina (bodo sodelovali 

med seboj, bodo igrali vsi ter se bodo med seboj gledali)? 

V intervjuju je opazovalka poudarila, da so bili otroci v prvi delavnici 

zelo nemirni, sodelovanja med njimi ni opazila, koncentracija pa je 

bila zelo šibka. Iz delavnice v delavnico se je kazal napredek pri 

igranju instrumentov, kar sem opazila tudi sama. V glasbenih 

delavnicah so sodelovali vsi otroci. Nekateri so imeli pri igranju večjo 

motivacijo in koncentracijo kot drugi. Na začetku se je manjša 

koncentracija kazala pri mlajši deklici Z. in dečku E., ki se nam je 

pridružil naknadno. Kasneje pa se je koncentracija stopnjevala, kar je 

presenetilo tudi opazovalko. Večinoma so se otroci pogledali in nato 

začeli igrati na instrument, predvsem pa so bili drug drugemu 

spodbuda pri igranju. Lahko rečemo, da so ob koncu delavnic otroci 
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na instrumente igralni kot skupina, sodelovali in se med seboj tudi 

gledali. To je v intervjuju potrdila tudi opazovalka, saj je dejala, da je 

bil napredek viden pri vseh otrocih. 

R2: Ali bodo otroci instrumente uporabljali tudi v spontani oziroma 

prosti igri?  

Glasbene delavnice so veliko pripomogle tudi k spontani igri. Brez 

prepira so delili in menjali instrumente, kar se je preneslo tudi na 

spontano igro. Med seboj so se dopolnjevali in drug drugemu 

pomagali pri igranju na instrument. Predvsem pri deklici Z., ki ima 

težave z levo roko (gibalno ovirana in dolgotrajno bolna deklica) smo 

opazili največji napredek pri spontani igri. Deklica je v vsaki igrači in 

pripomočku iskala instrument (igrala je na dve kocki, dva kamenja, 

dve palčki, ploskala itd.), pri tem pa je uporabljala tudi levo roko in 

tako napredovala pri uporabi.  

Napredek je bil viden tudi pri dolgotrajni koncentraciji pri deklici S., 

ki ima določeno motnjo pozornosti in koncentracije. Deklica je s 

pomočjo glasbenih delavnic usvojila sedenje na stolu, brez vrtenja in 

udarjanja z nogo ob tla. Prav tako je dokončala nalogo, ki si jo je 

izbrala (sestavljenka), in šele nato je vzela drugo, kar je tudi posledica 

igranja na instrument, kjer je morala deklica upoštevati navodila. 

Zelo hitro je usvojila posamezne besede in zloge (predvsem glas L).  

Deček J. je s pomočjo glasbenih delavnic, z uporabo glasnih 

instrumentov, sprostil svojo napetost in nemir. To je pokazal tudi z 

mimiko pri igranju. Deček se je lahko sprostil in imel trenutek zase. 

Bil je tudi v središču pozornosti, kar mu je bilo zelo všeč. Po končani 

delavnici se je deček veliko bolj umiril in osredotočil na dejavnosti 

oziroma sodeloval pri miselnih igrah, brez afektov (mencanje rok ob 

noge, stresanje z glavo in očmi).  

Deček E. se je skupini pridružil kasneje. Zelo hitro se je vključil in začel 

raziskovati instrumente, ki so ga zelo zanimali. Glede na to, da je 

obravnavan kot deček z govorno-jezikovno motnjo, je zelo 

napredoval na govornem področju. Začel je ponavljati besede in 

zloge. Prav tako je začel pripevati besedilo ali pa mrmrati med 

pesmicami. Zelo dobro je sodeloval tudi z drugimi otroki, menjal je 

instrumente, gledal v oči in si izbral svoj instrument. Tudi pri 

spontanih dejavnostih deček ni imel težav z deljenjem in menjanjem 

igrač. Ob spodbudi je tudi drugim kaj povedal (z eno besedo).  

 

R3: Ali bodo otroci pri izvajanju glasbenih delavnic upoštevali 

preprosta navodila?  

Otroci so pri izvajanju glasbenih delavnic zelo dobro upoštevali 

navodila in sodelovali pri odgovarjanju na vprašanja. S tem so se 

naučili tudi prepoznati in poimenovati tri barve (modra, rumena in 

rdeča), ki so jim povzročale velike težave. Tudi opazovalka je v 

intervjuju navedla, da je pričakovala, da bodo otroci upoštevali 

navodila, vendar ne po prvih petih delavnicah. Prepričana je bila, da 

bodo navodila upoštevali predvsem zaradi raznolikosti in novosti 

dejavnosti. 
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Podrobneje smo opazovali deklico S., pri kateri je bila izvedena 

študija primera s pomočjo metode H. M. Ridder. 

 

S pomočjo glasbene delavnice je opazovana deklica S. pridobila zelo 

veliko znanja s področja glasbe. Deklica se je prvič srečala z igranjem 

na instrumente, jih spoznala in nekatere (palčke, ropotuljo, 

tamburin, boben, triangel) tudi poimenovala. Naučila se je igranja na 

instrumente, skozi postopek raziskovanja. Lahko rečemo, da je 

deklica skozi vseh 10 delavnic raziskovala zvoke instrumentov, 

obliko, velikost in zven. Postavljala je vprašanja, predloge, se aktivno 

vključevala v delavnice in s tem urila svoje govorno-jezikovne 

veščine. Zelo hitro si je zapomnila besedilo in ga brez sramu 

prepevala. Tako je menila tudi opazovalka, ki je v intervjuju 

poudarila, da je deklica S. že po prvih treh delavnicah začela pripevati 

besedilo. Na koncu je zapela celotno pesem. Odgovarjala je na 

vprašanja, njeni odgovori pa so bili razumljivi in razločni. Tudi sama 

sem opazila, da je spoznala nove izraze in jih povezovala z dinamiko 

igranja na instrumente. Ob poslušanju glasbe je deklica sama na glas 

povedala, ali ji je glasba preglasna/ pretiha/prehitra/prepočasna. 

Hkrati je deklica spoznala nov poklic dirigenta in se seznanila z 

izvedbo in obliko orkestra.  

 

Največji napredek, ki ga je deklica pridobila s pomočjo glasbenih 

delavnic, je vztrajanje pri vsakodnevnih dejavnostih. Deklica je imela 

zelo velike težave z ohranjanjem pozornosti in koncentracije. Hitro je 

obupala in dejavnosti ni končala. Nemirno je sedela, se zvijala, kazala 

jezik, nagajala drugim otrokom ali se dotikala predmetov okrog sebe. 

Med delavnicami pa je bilo vse manj motečih dejanj. Deklica se je 

umirila, se počasi začela osredotočati na instrument, začela je bolj 

pozorno poslušati tako zvok kot tudi navodila v vsakdanji rutini. 

Navodila je razložila tudi drugim otrokom in jim pomagala pri igranju. 

To je v intervjuju poudarila tudi opazovalka. Deklica je pridobila 

samozavest in izgubila strah pred nastopanjem (deklica je pela, ne 

glede na to, kdo je vstopil v skupino). Tudi opazovalka v skupini je 

veliko pripomogla k premagovanju stresa in strahu pred drugimi, ki 

vstopajo v igralnico.  

 

Glede na to, da je bila deklica prvič vključena v vrtec, je pridobila zelo 

veliko veščin socializacije v skupini kot tudi med drugimi otroki v 

vrtcu. Nevede se je deklica naučila vljudnega obnašanja. Vedno, ko 

je stopila v prostor, je pozdravila in prav tako se je poslovila, ko je 

odhajala iz prostora (igralnice, vrtca). Menim, da je k temu zelo veliko 

pripomogla uvodna pesem Dober dan pri glasbi (Š. L. Knoll), saj smo 

s tem začeli neko novo dejavnost, hkrati pa smo se vsi med seboj 

pozdravili in pozdravili tudi glasbo, v katero smo »vstopali«. 

 

ZAKLJUČEK  

Ugotovili smo, da so se s pomočjo izvedbe delavnic strukturiranih 

tehnik glasbene terapije pokazali pozitivni učinki na kognitivnem, 

čustveno-motivacijskem, socialnem in psihomotoričnem področju. 
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Pri vseh otrocih je bil viden napredek, ki ga je potrdila tudi 

opazovalka in intervju zaključila z mislijo, da s pomočjo glasbenih 

delavnic vsak pridobi.  

Lahko rečem, da so se vsi otroci v skupini počutili varne in sprejete. 

Z glasbeno delavnico smo se med seboj povezali in drug drugega 

spodbujali k igranju, raziskovanju instrumentov in komunikaciji. 

Čeprav smo s snemanjem delavnic končali, so naši skupni trenutki 

ostali. Otroci so se tako navadili na pozdravno pesem, da brez nje 

nismo mogli začeti dneva. Glasbene delavnice smo izvajali še naprej, 

dan pa zaključili s pesmijo. Veliko navdušenje in želja otrok po igranju 

na instrumente sta nas spodbudila, da smo pripravili kotiček, ki smo 

ga imenovali »glasbeni kotiček«. Instrumente v kotičku smo menjali 

glede na zgodovinsko obdobje, ki smo ga obravnavali in raziskovali.  

S pomočjo glasbene delavnice so se otroci zelo povezali. Izboljšali so 

komunikacijo, socializacijo, pozornost in glasbo doživeli kot prijetno 

izkušnjo. Preden smo začeli z izvajanjem glasbenih delavnic, nismo 

bili prepričani, da lahko s pomočjo glasbe otrok napreduje na tako 

veliko različnih kurikularnih področjih. Z gotovostjo lahko potrdimo, 

da je bil naš cilj v celoti dosežen. 
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Pomoč učencu s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami 

 pri obvladovanju nemira med 

poukom 
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Povzetek: Otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami v 

šolskem prostoru so učenci, ki za številne učitelje in druge strokovne 

delavce, ki delajo z njimi, predstavljajo velik izziv. To je skupina otrok, 

ki bi naj bila najmanj prilagodljiva, težko vodljiva in s svojim 

izstopajočim vedenjem moteča za pedagoški proces. Temelj za 

uspešno delo s to skupino otrok s posebnimi potrebami je odnos, ki 

temelji na zaupanju in medsebojnem spoštovanju. V prispevku sem 

opredelila termin čustvene in vedenjske težave/motnje ter 

primerjala definicije različnih avtorjev, opisala sem odnos kot osnovo 

za socialnopedagoško delo ter strategije dela z otroki in mladostniki 

s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami. Predstavila sem 

primer dobre prakse, kako pomagati otroku s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami/motnjami pri vključevanju v novo šolsko 

okolje, pri soočanju z nemirnostjo in napetostjo pri pouku.  

 

Ključne besede: otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami/motnjami, odnos, strategije dela 

 

Abstract: Children with emotional and behavioural 

problems/disorders represent a great challenge for many teachers 

and other professionals who work with them in school. This is a 

group of children that is supposed to be the least adaptable, very 

difficult to manage and highly disruptive during the pedagogical 

process. The basis for a successful work with children with special 

needs is a relationship based on trust and mutual respect. In the 

article I have defined the term emotional and behavioural 

problems/disorders and compared the definitions of different 

authors. I have described the relationship as a framework for social 

pedagogic work and strategies for working with children and 

adolescents with emotional and behavioural problems/disorders. I 

have presented an example of good practice on how to help a child 

with emotional and behavioural problems/disorders when they are 

dealing with integrating into a new school environment or when 

dealing with restlessness or tension during lessons. 

 

Keywords: children and adolescents with emotional and behavioural 

problems/disorders, relationship, work strategies 
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UVOD 

Učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami so skupina 

otrok s posebnimi potrebami s ponavljajočim, trajnim vzorcem 

neprilagojenega vedenja, ki se kaže v neuspešni socialni interakciji. 

Zaradi svojega eksternaliziranega vedenja so pogosto moteči za 

okolico. Za večino teh otrok je značilna zmanjšana pozornost, slabša 

sposobnost komuniciranja ter reševanja konfliktov, slabša delovna 

kondicija, težave imajo s samoregulacijo impulzov in čustev… Učitelji 

se tako postavljeni pred številne izzive, kako se soočiti z motečim 

vedenjem pri pouku ter organizirati učni proces na način, da bo 

zanimiv za vse učence. Pomembno vlogo pri tem imamo socialni 

pedagogi, ki skupaj z učitelji iščemo in razvijamo strategije dela, ki 

učencem s ČVT/M pomagajo pri premagovanju primanjkljajev ter 

ustvarjamo spodbudno učno okolje, v katerem pomagamo otrokom 

ČVT/M razvijati pozitivne odnose in pozitivne vedenjske vzorce ter 

jim omogočiti pozitivne izkušnje, pomembne za osebno rast in 

razvoj.  

 

Opredelitev čustvenih in vedenjskih težav/motenj  

− Opredelitve čustvenih in vedenjskih težav/motenj se z leti 

spreminjajo (v nadaljevanju bom uporabljala kratico ČVT/M). 

Različni avtorji jih različno opredeljujejo. Ker se spreminja 

razumevanje teh težav se spreminja tudi sama vsebina definicij 

in terminologija. 

 

Ko govorimo o ČVT/M, govorimo o dveh dimenzijah – čustveni in 

vedenjski, ki sta povezani z dvema medsebojno povezanima 

kontekstoma. Eden od kontekstov je notranji svet posameznika oz. 

njegov referenčni okvir, drug kontekst pa je socialni svet, na katerega 

se posameznik odziva na podlagi svojih izkušenj, pričakovanj, 

trenutne situacije in socialnega položaja, v katerem se znajde. O tem, 

da so vedenjske in čustvene težave zelo raznolike, priča cela paleta 

izrazov, kot so čustvene težave, anksioznost, socialni umik, 

emocionalne težave/motnje, psihosocialne težave, socializacijske 

motnje, vzgojne težave, vzgojna nevodljivost, vzgojna 

zanemarjenost, socialnointegracijske težave, moteče, odklonsko 

vedenje, izstopajoče vedenje, hiperaktivnost …. (Metljak, Kobolt in 

Potočnik, 2010). Izbira terminov veliko pove o tem, kako 

konstruiramo in definiramo koncept deviantnega ravnanja in s tem 

predpostavke, ki jih oblikujemo o mladih in njihovem vedenju, 

opozarja Leone (1990, v Kosmač, 2007) in dodaja, da zato termini, ki 

jih uporabljamo, odsevajo kontekst, v katerem opazujemo ali 

izkušamo posamezna vedenja in predsodke, ki jih do njih gojimo 

(Leone, 1990, str. 16, v Kosmač, 2007, str. 385). Kakor ne obstoja 

otrok nasploh, tako ne obstoja tudi čustveno in vedenjsko izstopajoč 

otrok nasploh poudarjata Kobolt in Rapuš-Pavel (2009) in dodajata, 

da so šele naša pričakovanja, norme in pravila tista, ki definirajo, kaj 

bomo opredelili kot čustveno in vedenjsko motnjo. 
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Kosmač (2007) opredeli otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

kot otroke z disocialnim vedenjem, ki je intenzivno, ponavljajoče in 

trajnejše ter se kaže z neuspešno socialno integracijo. Otrokovo 

disocialno vedenje je lahko zunanje ali notranje pogojeno in se kaže 

s simptomi, kot so npr. agresivno vedenje, avtoagresivno vedenje, 

uživanje alkohola in mamil, uničevanje tuje lastnine, pobegi od 

doma, čustvene motnje (prav tam). Čustvene in vedenjske motnje se 

praviloma pojavljajo skupaj s primanjkljaji/motnjami na drugih 

področjih – npr. motnjami pozornosti in hiperaktivnosti, primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, govorno-jezikovnimi motnjami, 

motnjami avtističnega spektra (Kobolt idr., 2015). Tudi Zorc Maver 

(2010) se strinja, da lahko čustvene, vedenjske in socialne težave 

razumemo kot nezadovoljivo ujemanje med osebo in okoljem, ki 

prizadene osebo in/ali njeno okolje. Področje socialno integracijskih 

in emocionalnih težav obsega nesposobnost zaznavanja, izražanja in 

reguliranja emocij ter neustrezno reagiranje na neki dražljaj (prav 

tam). Dejavniki, ki medsebojno delujejo neustrezno, so 

zadovoljevanje psihosocialnih potreb, doživljanje travmatskih 

izkušenj, šibkosti v delovanju živčnega sistema, slaba kontrola 

impulzov, pomanjkanje strategij spoprijemanja, nizek socialni kapital 

in drugi neugodni vplivi. Omenjeni dejavniki v kombinaciji ali 

posamično sprožajo, vzdržujejo in oblikujejo otrokove čustvene in 

vedenjske odzive in tako vplivajo na njegovo psihosocialno delovanje 

(Kobolt idr., 2015).  

 

Tudi Ofsted (1999, v Visser 2003, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010) 

meni, da termin čustvene, vedenjske težave in socialne težave 

opisuje posameznikov odnos v določenem času do ljudi in okoliščin, 

ki sestavljajo njegovo okolje. Stein (2019) pravi, da se je potrebno 

zavedati, da posameznik običajno nima izraženih težav oziroma 

motenj v vseh okoljih, kjer je prisoten, ampak so te vezane na točno 

specifična okolja ter odnose. Na podlagi tega avtorja Kobolt in Vec 

(2011) predlagata uporabo termina »težave v socialni interakciji«. S 

tem terminom lahko razumemo in določimo, na katerem področju 

otrok/mladostnik nima ali pa ne zmore zadovoljevati osnovnih 

psihosocialnih potreb (prav tam).  

 

Vzroki za čustvene in vedenjske težave ter socialne težave so lahko 

socialni, psihološki ali biološki, pogosto pa gre za interakcijo med 

vsemi tremi dejavniki. Vse pogosteje pa so tudi posledica zlorab in/ali 

zanemarjanja, fizičnih ali mentalnih bolezni bodisi otroka, lahko pa 

tudi družinskih članov, v nekaterih primerih povezanih tudi s 

senzornimi ali fizičnimi poškodbami (DfE, 1994b, v Metljak, Kobolt in 

Potočnik, 2010). Gre za prepletanje in sovplivanje individualnih 

dejavnikov (temperament, kognitivne sposobnosti otroka, 

odpornost), dejavnikov socialnega okolja (družina kot temeljna in 

prva najpomembnejša socialna skupina, sledita ji vrtec, šola) ter 

družbenih dejavnikov oziroma družbenih virov (Kobolt in Pelc 

Zupančič, 2010).  Zaradi vseh predhodnih (slabih) izkušenj, ki jih ima 

otrok, je zato pomembno, da se pri obravnavi otrok/mladostnikov s 
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čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami ne osredotočamo 

zgolj na primanjkljaje, temveč tudi na njihove močne točke in 

sposobnosti, opozarja Kosmač (2007).  

 

Krajnčan (2010) navaja nekaj pomembnejših indikatorjev ČVT/M: 

− socialnoekonomske razmere (demografske značilnosti 

populacije, gostota prebivalstva regije, brezposelnost, 

stanovanjske razmere); 

− družina (kakovost vzgoje, samohranilstvo, izobrazba staršev, 

otroci priseljenih staršev); 

− šola; 

− osebnostne značilnosti in 

− vrstniki.  

 

Dejstvo je, da se vsi ljudje v svojem življenjskem razvoju in poteku 

soočamo s težavami, ki so tako lahko tako vedenjske kot tudi 

čustveno naravnane. O otrocih/mladostnikih, ki imajo čustvene in 

vedenjske motnje govorimo takrat, kadar so spremembe v 

čustvenem odzivanju in/ali vedenju prisotne dalj časa in odstopajo 

od razvojno pričakovanih vzorcev čustvovanja in/ali vedenja (Kobolt 

idr., 2015, str. 32): 

− intenziteta čustvenih odzivov in vedenja presega stopnjo 

pričakovanega za razvojno obdobje ali okoliščine;  

− vedenje in/ali čustvovanje je nekontrolirano ali iracionalno in se 

kaže vsaj šest mesecev; motnje se pojavljajo v najmanj dveh 

okoljih (npr. v šoli, doma, v vrstniški skupini, širšem okolju); 

− pomembno ovirajo otrokovo učinkovitost in prilagajanje na 

enem ali več področjih (učni uspeh, socialni odnosi, prilagajanje 

šolskim pravilom, skrb zase); 

− otrok nima zadosti varovalnih dejavnikov v svojem primarnem in 

širšem socialnem okolju (odsotnost izkušenj dobre povezanosti, 

doživljanje odklanjanja in zavrnitev). 

 

Glede na intenziteto težav na čustvenem, vedenjskem in socialnem 

področju, Kobolt in Vec (2011, str. 90) ponazorita težave/motnje na 

spodnjem kontinuumu: 
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Slika 1: Kontinuum čustvenih, vedenjskih in socialnih težav 

Vir: Lasten 

 

Vec (2011) opozarja na to, da intenziteta oz. sama stopnja 

motečnosti (teža simptoma) ne pomeni tudi teže problematike. To 

pomeni, da tiste otroke in mladostnike, ki izražajo bolj 

nesprejemljivo vedenje, ne smemo zgolj na podlagi tega uvrščati 

med težavnejše ali bolj motene – ustrezen kriterij za določanje 

težavnosti/motenosti je namreč po avtorjevem mnenju  stopnja 

zmožnosti zadovoljevanja osnovnih psihosocialnih potreb (prav 

tam). Prav tako avtorji Metljak, Kobolt in Potočnik (2010) opozorijo 

na razliko med izrazoma čustvene in vedenjske težave in čustvene in 

vedenjske motnje. Termina težava in motnja se nanašata bolj na 

pogostost in stopnjo kot pa na samo naravo emocij in vedenja. Če 

neki način čustvovanja ali vedenjskega odziva ne moti niti 

posameznikovega okolja niti posebej okolico, potem govorimo o 

težavi. Težave so lahko prehodne, posameznik in okolica pa jih lahko 

dobro obvladujejo (Metljak, Kobolt in Potočnik (2010).  

 

Težave, pa naj so to manjše ali večje, so spremljevalke za večino od 

nas na naši življenjski poti.  V kolikor imamo podporo ožjega (družina, 

sorodniki, prijatelji …) in širšega socialnega okolja (sodelavci, 

sokrajani/sovaščani …) ter dovolj primernih virov za spoprijemanje, 

nam te težave ne predstavljajo večjih ovir. Včasih je dovolj že samo 

pogovor, manjše spremembe posameznih odnosov ali elementov 

situacije, da se težave ugodno razrešijo. Manj ugoden razplet težav 

pa je takrat, če so elementi okolja in odnosi, ki jih ima posameznik z 

osebami v njem, dejavnik utrjevanja težav. V takih primerih 

stabilizirane težave pogosto prerastejo v motnje, bodisi razvojne, 

psihične, osebnostne, emocionalne, socialne ali odnosne.  

 

Motnja postane ovira tako za posameznikov psihosocialni in 

osebnostni razvoj kot tudi ovira za okolico, ki se izraža v obliki t.i. 

motečega vedenja (Meljak, Kobolt in Potočnik, 2010), ki ima lahko 

zelo različne oblike in stopnje (ne)sprejemljivosti – od nagajivosti, 

nezbranosti, neupoštevanja navodil, pomanjkljivega spoštovanja 

drugih, neosvojenega bontona pa vse do hujših antisocialnih vedenj, 

kot so kraje, maltretiranje drugih, poškodovanja lastnih in tujih 
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stvari, ogrožanja lastne varnosti ali celo življenja drugih (Vec, 2011). 

Ker je moteče vedenje vedno vedenje v socialni interakciji, bi bilo po 

mnenju Koboltove in Veca (2011) smiselno govoriti o čustvenih, 

vedenjskih in socialnih težavah.  

  

Glede na intenziteto čustvenih in/ali vedenjskih težav, ki se lahko 

pojavljajo kot enovita skupina ali kot kombinacija obeh, razlikujemo 

med (Kobolt idr., 2015): 

− otroci s čustvenimi motnjami, 

− otroci z lažjimi oblikami vedenjskih motenj, 

− otroci s težjimi oblikami vedenjskih motenj, 

− otroci s čustvenimi motnjami in lažjimi oblikami vedenjskih 

motenj, 

− otroci s čustvenimi in težjimi oblikami vedenjskih motenj. 

 

Za otroke s čustvenimi motnjami so značilne internalizirane motnje 

oziroma motnje ponotranjenja. Ti otroci doživljajo hudo notranjo 

stisko, bojazen, tesnobo ali depresivnost, kar moti psihosocialno 

delovanje. Običajno so to otroci z znižano samozavestjo, zmanjšanim 

samospoštovanjem, nizko samopodobo, občutkom nemoči, žalosti, 

jeze in krivde. Prav tako se spopadajo s pomanjkanjem energije, 

interesov in koncentracije ter se umikajo okoliščinam, ki v njih 

sprožajo tesnobo in/ali depresivno razpoloženje (Kobolt idr., 2015, 

str. 32–33).  

 

Pri otrocih/mladostnikih z vedenjskimi motnjami (eksternaliziranimi 

motnjami) so prisotni primanjkljaji v zaznavanju in interpretiranju 

kompleksnih socialnih situacij, zmanjšana sposobnost učenja iz 

izkušenj in sposobnost zavzemanja perspektive drugih oseb v 

socialnih interakcijah. Zmanjšana je kontrola lastnih impulzov, kar 

lahko vodi v impulzivne in nepredvidljive vedenjske odzive. Za 

otroke/mladostnike z vedenjskim motnjami so značilne tudi socialno 

neželene oblike vedenja, zato okolje otroka odklanja ali celo kaznuje. 

Žal pa takšni odzivi okolja primanjkljaj samo še vzdržujejo in 

poglabljajo, opozarjajo avtorji (Kobolt idr., 2015, str. 33). Velik 

problem jim predstavlja tudi šola.  Otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami namreč težko upoštevajo šolska pravila in še težje 

izpolnjujejo učiteljeva pričakovanja (Kobolt, 2011). Lewis (1987, v 

Kobolt, 2011) pravi, da ti otroci/mladostniki težko navežejo stik z 

vrstniki in da jim manjkajo osnovne socialne spretnosti za 

pridobivanje prijateljev. Običajno so to otroci z nizko samopodobo, 

ki so obrnjeni vase (prav tam). Nasprotno trdi ameriški raziskovalec 

Molnar (1978, v Lewis, 1987, v Kobolt, 2011), ki pravi, da je moteče 

vedenje v šoli s strani učencev premišljeno, ponavljajoče in da se 

manifestira kot prestop razrednih pravil, postavljenih s strani 

učiteljev. 

 

Odnos kot osnovna za socialnopedagoško delo 

Za uspešno pedagoško delo je ključnega pomena odnos med 

pedagogom in učencem, ki temelji na medsebojnem zaupanju. 
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Zaradi vseh predhodnih, običajno težkih izkušenj s pomembnimi 

odraslimi pa imajo največ težav z zaupanjem ravno otroci in 

mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, pravi Müller 

(2018). Avtorici Kobolt in Rapuš Pavel (2006, str. 101), pravita, da je 

»osnovni temelj delovanja v procesu interveniranja odnos, 

vzpostavitev osebnega ter hkrati strokovnega polja z uporabnikom 

in njegovimi relacijskimi osebami«. Uporabniki, v šolskem prostoru 

so to naši učenci, morajo začutiti strokovnjakovo osebno navzočnost, 

zanimanje in razumevanje za njihove poglede (Jensen in Jensen, 

2011), kajti kvaliteten odnos med uporabnikom/uporabniki in 

strokovnjakom je pogoj za uspešno pomoč (Krajnčan in Bajželj, 

2008). »Odnos nadomesti in preseže celo vrsto institucionalnih 

ukrepov in določil, saj sam po sebi spodbuja pozitivne impulze, 

predvsem pa zavira negativno vedenje« (Tolar, 1991, str. 91 v 

Borovnik in Mikelj, 2015, str. 153). 

 

Strategije dela z otroki in mladostniki s ČVT/M 

Kadar govorimo o obravnavi otrok s ČVT/M, je treba upoštevati 

posameznikov socialni kontekst, v katerem se tovrstne težave in 

motnje pojavljajo, poleg posameznikovih motenj, primanjkljajev in 

ovir pa je potrebno iskati in razvijati tudi njegove spretnosti, moči, 

močna področja, na katerih gradimo zanj in za okolje ustrezne 

spremembe (Kosmač, 2007). Za napredek tako na učnem kot tudi na 

čustveno-socialnem področju pa je potrebno upoštevati, da ti otroci 

zaradi neprestanih negativnih izkušenj in negativnih povratnih 

informacij (npr. tudi zavračanje s strani vrstnikov) potrebujejo veliko 

spodbud, pohval, predvsem pa čustveno sprejemanje in dejavno 

poslušanje (Magajna idr., 2008, v Kuronja, 2018). Vec (2011) navaja 

štiri temeljna področja, ki jih kot strokovni delavci/učitelji moramo 

upoštevati pri delu z učenci z učnimi in čustvenimi in vedenjskimi 

težavami. Ta področja namreč, lahko vsako zase, najpogosteje pa 

povezano v prepleteno celoto, delujejo bodisi kot ogrožajoči bodisi 

kot varovalni dejavniki razvoja motečega vedenja. To so skupina 

(skupinske norme, kultura ravnanja s konflikti in problemskimi 

situacijami …), posameznik (biološki n prirojeni dejavniki, genske 

predispozicije, čustveni razvoj, odzivi na pretirano obremenilne 

situacije), vodenje (vpliv stilov vodenja) ter institucija (kultura neke 

ustanove na vseh njenih ravneh) (prav tam). Uporabni in učinkoviti 

načini pri učencih s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami 

(Brenčič in Rapuš Pavel, 2008; Goodmann in Burton, 2010; Magajna 

idr., 2008; Muijs in Reynolds, 2010; Pšunder, 2011; Rapuš Pavel, 

2010; Škoflek, 2011 v Kuronja, 2018, str. 52) so: »individualen 

pristop; učni proces, ki učencem omogoča, da so uspešni; 

organizirano in strukturirano okolje z jasno izraženimi pravili; 

upoštevanje čustvenih stanj in razpoloženj učencev. Na moteče 

vedenje v razredu naj bi se učitelj odzval hitro in odločno, včasih pri 

tem zadostuje le neverbalni signal, spet drugič je treba uporabiti 

verbalna opozorila. Pri tem naj učitelj uporabi pozitiven in 

samozavesten ton. Nekatere motnje v razredu je boljše spregledati, 

da ohranimo učno okolje.«  
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V pomoč učiteljem pri iskanju ustreznih strategij in načinov dela z 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami smo socialni 

pedagogi, ki vstopamo v razred in se vključujemo v 

skupinske/razredne aktivnosti preko različnih vsebin (v okviru 

razrednih ur, podaljšanega bivanja, izvajanja DSP  v razredu …). Delo 

socialnega pedagoga zajema pomoč in svetovanje učitelju pri delu z 

učenci s ČVT/M, oblikovanje pozitivne klime v razredu, nudenju 

pomoči pri vključevanju novih učencev, iskanje ustreznih metod za 

vzpostavljanje kakovostnih odnosov, odkrivanje, učenčevih 

pozitivnih lastnostih ter močnih področjih (na katerih gradimo 

pozitivno samopodobo), svetovanje staršem …(Grünfeld, 1997, v 

Krajnik, 2019).  

 

Primer dobre prakse  

Zaposlena sem kot socialna pedagoginja za dodatno strokovno 

pomoč na osnovi šoli za otroke s posebnimi potrebami. Izvajamo 

prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, posebni 

program vzgojen in izobraževanja ter vzgojni program domov za 

učence s posebnimi potrebami. 

 

V šolskem letu 2021/2022 se je sredi leta, v prilagojeni program z 

nižjim izobrazbenim standardom (NIS), vključil učenec, ki je 

nameščen v vzgojnem zavodu, kateri sprejema otroke in mladostnike 

s ČVM. Učenec je usmerjen kot otrok s čustvenimi motnjami in 

težjimi oblikami vedenjskih motenj, kot dolgotrajno bolan otrok in z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju. Z učencem izvajava 4 ure/teden 

dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev. V 

začetku sva večino ur DSP izvajala znotraj razreda kot pomoč pri 

vključevanju v novo okolje.  

 

Opis funkcioniranja učenca  

Učenec je prisoten pri pouku od 8. do 12.15. Težave ima na področju 

prilagoditvenih spretnosti; pozornost pri pouku je kratkotrajna in 

odkrenljiva, zato potrebuje veliko individualnega vodenja in 

usmerjanja. Aktivnosti se hitro naveliča, zato je potrebno imeti 

pripravljeno nabor več različnih aktivnosti. Velikokrat hoče biti v vlogi 

»pomočnika« učiteljice, v prostočasnih aktivnostih (med odmori) pa 

med vrstniki prevzema vodilno vlogo. Potrebuje jasna in kratka 

navodila. Pri učnem delu in nasploh (kar se tiče njegovega 

funkcioniranja v razredu) potrebuje učenec ogromno spodbud in 

pohval za dobro opravljeno delo. Pri predmetih in nalogah, kjer je 

uspešen praviloma sodeluje in sledi navodilom, občasno pa še 

zavrača vse naloge in čečka po zvezku, ima neprimerne komentarje, 

s katerimi moti pouk in ostale učence. Učenec pogosto išče 

pozornost učiteljice s pripovedovanjem namišljenih zgodbic.  

Izrazitejše težave se pri učencu pojavljajo praviloma po treh urah 

pouka, ko sta njegova koncentracija in pozornost nizki. Takrat na 

dražljaje in zvoke iz razreda pogosto reagira impulzivno, 

nepredvidljivo, prisotno je hetero in avtoagresivno vedenje. Včasih 

ga zmoti le pogled sošolca, kakšen zvok iz ozadja, ki sploh ni bil 
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namenjen njemu. Kadar postaja živčen, to že tudi sam običajno 

ubesedi. Takrat so izrazitejši tiki in zvoki (kriki). Med poukom včasih 

spušča neprimerne glasove (s seksualno vsebino), ponazarja različne 

seksualne gibe.  

 

Uvedba »SOS škatle za umiritev«  

Učenec ima pod svojo mizo tako imenovano SOS škatlo za umiritev, 

katero smo oblikovali skupaj z njim. V njej ima različne antistresne 

žogice, kinestetični pesek, plastelin, lego kocke, različne kartice 

(potrebujem odmor, potrebujem sprehod, potrebujem pogovor …), 

»skriti zaklad« (v posodi z rižem so skriti majhni predmeti, ki jih mora 

poiskati; ko jih najde jih nariše/napiše na skrinjo z zakladom…). 

Predmete, ki mu pomagajo, da se umiri, vsake toliko časa zamenjava 

(vedno v sodelovanju z njim – upoštevajoč njegove predloge, želje). 

V začetku sem mu škatlo k mizi vsakodnevno prinašala jaz in ga med 

poukom, kadar je postajal nemiren in razdražljiv, spodbudila, da si 

vzame predmet po izbiri iz škatle ali pa sem mu ga izbrala jaz.  Kadar  

sem zaznala, da postaja napet – sem mu na mizo nastavila eno izmed 

antistresnih žogic in jo je v večini primerov brez komentarja sprejel. 

S stiskanjem se je pogosto njegova napetost tudi zmanjšala in je brez 

prekinitve lahko nadaljeval z delom. Eden izmed ciljev z učencem  je 

bil, da si bo učenec zjutraj škatlo sam prinesel  k svoji mizi in si iz nje 

vzel stvari za pomiritev, ko jih bo potreboval. Proti koncu šolskega 

leta je večinoma škatlo sam redno prinašal k mizi in jo po koncu 

pouka tudi pospravil ter si med poukom iz nje vzel predmet za 

umiritev, kar nakazuje na to, da jo je sprejel, da je sam prepoznal 

pozitivne učinke te strategije. 

 

Veliko sva delala tudi na prepoznavanju svojega čustvenega stanja 

(da sam prepozna, kdaj postaja napet, razburjen in to tudi ubesedi). 

V takih trenutkih izkoristi kartico »potrebujem odmor« in se umakne 

iz razreda. V začetku je razred zapustil le na pobudo učiteljice (in to 

samo v spremstvu), sedaj že sam prepozna in izrazi, da potrebuje 

odmor . Običajno potrebuje nekaj minut za umiritev, je pa običajno 

tisti dan do konca pouka bolj napet in razdražljiv, zato je potrebnih 

več intervencij, usmerjenega vodenja ter empatičnega pristopa.  Na 

individualnih urah pa intenzivno delava na razvijanju čustvene 

inteligence, razvijava strategije obvladovanja jeze, se učiva 

primernih vedenjskih reakcij ter sprostitvenih tehnik.  

 

V primerjavi z začetkom učenčeve vključitve na našo šolo in sedaj, 

učenec dlje časa zdrži pri pouku, sodeluje pri zastavljenih aktivnostih 

od začetka do konca in potrebnih je manj intervencij za umirjanje in 

sproščanje. 

 

ZAKLJUČEK  

Biti dober učitelj/pedagog ni le delo, ampak je poslanstvo. Učenci s 

ČVT/M potrebujejo v učnem procesu ob sebi učitelja, ki zmore 

»drugače«; učitelja, ki zmore biti: empatičen, dosleden, odločen, 

pozoren, potrpežljiv, pozitivno naravnan; učitelja, ki zmore biti 
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vzgled svojemu učencu in mu omogočati pozitivne izkušnje, s 

katerimi bo gradil svojo pozitivno samopodobo in samozavest. 

Čudežnega »recepta« za odpravo neželenega vedenja ni. Pri enem 

učencu deluje ena strategija, pri drugem ne; včasih smo pri istem 

učencu z določeno strategijo in pristopom uspešni, spet drugič, v 

drugi situaciji pa ne.  Tudi večina avtorjev se strinja, da je treba na 

otroka pogledati celostno in raziskati vzroke določenega vedenja, 

nato pa je potrebno graditi  pozitivni odnos z otrokom. Zgraditi 

kvaliteten odnos, ki temelji na zaupanju se ne zgodi čez noč, ampak 

je proces, ki terja od nas veliko trdega dela, empatije in 

potrpežljivosti. Biti tam – biti tam za otroka, ga poslušati in slišati, 

sprejeti takega, kot je, je temelj vsakega uspešnega odnosa in 

predpogoj za uspešno interveniranje.  
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Povzetek: Poučevanje angleščine v 1. triletju osnovne šole je 

smiselno obogatiti z uporabo ustreznih pesmi, gibalnih dejavnosti, 

slikanic, slikovnih kartic in drugih za učence primernih učnih 

materialov. Če pri pouku uporabljamo ustrezna in različna učna 

sredstva ter se trudimo, da načrtujemo zanimive in pestre učne ure, 

vsekakor vplivamo na motivacijo in samozavest učencev ter boljše 

pomnjenje, s tem pa ustvarjamo uspešen jezikovni pouk. Če pri 

pouku angleščine uporabljamo učbenik, lahko pri poučevanju 

postanemo nekoliko omejeni oz. manj avtonomni, saj nas le-ta vodi 

skozi pouk ter nam vnaprej določa obravnavo določenih tem in način 

dela. Tukaj je pomembna vloga učitelja angleščine, ki s svojim 

pristopom močno vpliva na odnos učencev do tujega jezika. 

Pomembno je, da poučujemo s srcem in pri poučevanju upoštevamo 

značilnosti mlajših učencev, torej moramo v pouk vključevati čim več 

igre, gibanja, zgodb in pesmi. 

 

Ključne besede: poučevanje angleščine, uporaba učbenika, učna 

sredstva, vloga učitelja, mlajši učenci 

 

Abstract: It is useful to enrich the teaching of English in the first three 

years of primary school by using appropriate songs, movement 

activities, picture books, picture cards and other learning materials 

that are suitable for the pupils. Using appropriate and varied 

teaching resources and making every effort to plan interesting and 

varied lessons will certainly help to improve pupils' motivation, 

confidence and memory, and thus create successful language 

learning. If we use a textbook in our English lessons, we can become 

somewhat limited or less autonomous in our teaching, as the 

textbook guides us through the lesson and predetermines the topics 

to be covered and the way we work. This is where the role of the 

English teacher is important, as his/her approach has a strong 

influence on students' attitudes towards the foreign language. It is 

important to teach from the heart and to take into account the 

characteristics of younger learners in our teaching, i.e. to include as 

much play, movement, stories and songs as possible. 

 

Keywords: teaching English, textbook use, teaching resources, 

teacher's role, younger learners 
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UVOD 

Zgodnje poučevanje tujega jezika v osnovni šoli je vse aktualnejša 

tema, saj osnovne šole angleščino kot neobvezni izbirni predmet 

izvajajo že v 1. razredu, kot obvezni učni predmeti pa od drugega 

razreda dalje. Pouk angleščine mora potekati po določenih načelih, 

ki veljajo za zgodnje učenje in poučevanje, naloga učitelja pa je, da 

izbere ustrezne pristope, metode in učna sredstva, ki bodo učencem 

nudile priložnosti za soočanje s tujim jezikom. Učencem je treba 

omogočiti konkretne izkušnje za uporabo jezika in ohranjati njihovo 

učno motivacijo (UN za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). 

 

Učitelj tujega jezika 

Učitelj tujega jezika je s svojo osebnostjo in razvitimi kompetencami 

eden pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na pouk angleščine. M. 

Brumen (2003) poudarja, da je pomembno, da učitelj poučuje s 

srcem ter ob tem čuti veselje. Njegova vloga je izredno pomembna, 

saj mora predstaviti tuji jezik na enostaven in hkrati zanimiv način 

(Videmšek, Drašler in Pišot, 2003). Učitelji tujega jezika imajo velik 

izziv, da uspešno krmarijo med vsemi določili učnega načrta, učnimi 

cilji in mnogo subjektivnimi dejavniki. Pri tem ključno vlogo igrajo 

učiteljeva kompetentnost, notranja motivacija, pripravljenost na 

dialog ter zmožnost samokritičnosti in evalvacije (SEJO, 2011). 

 

 

 

Značilnosti mlajših učencev tujega jezika  

Sposobnosti otrok v zgodnjem in srednjem otroštvu so idealne za 

začetek uvajanja tujega jezika, saj učenci v tem obdobju pridobijo 

fonološko sestavo tujega jezika na naraven in nenaporen način 

(Brumen, 2003). Strokovnjaki trdijo, da obstaja kritično obdobje za 

učenje tujega jezika, ki traja od drugega do trinajstega leta starosti. 

V tem obdobju naj bi se učenci naučili tujega jezika brez večjih težav 

(Videmšek in Pišot, 2007). Pouk z aktivnostmi, ki so osredotočene na 

učence in njihove interese ter v katerih učenci z zanimanjem 

sodelujejo v komunikaciji, zagotavlja bistveno uspešnejše učenje, kot 

če bi pri pouku sodelovali le zato, ker jim je tako rekel učitelj (Peck, 

2001). Pri načrtovanju pouka je treba upoštevati tudi starost 

učencev, zato so pri mlajših učencih različne oblike igre, ustvarjanje, 

vključevanje zgodb, pesmi in gibanja odlična sredstva za poučevanje 

besedišča in slovnice hkrati (Fleta, 2014, Peck, 2001). Značilna je 

uporaba rim, izštevank, pesmic, gibanja in plesa, prav tako tudi 

uporaba slik in predmetov, s pomočjo katerih se lahko učitelj 

marsikdaj izogne prevajanju (Shin, 2014). Strokovnjaki poudarjajo 

pomembnost vzpostavljanja rutin, ki učencem nudijo varnost in 

omogočajo sproščenost, hkrati pa spodbujajo usvajanje ciljnega 

jezika. Razredne rutine, ki jih uporablja učitelj, učencem omogočajo 

razumevanje in prvo komunikacijo v tujem jeziku že kmalu po 

začetku učenja (Fleta, 2014, Dagarin Fojkar, 2008).  
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Uporaba učbenika pri pouku angleščine 

Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje standardov znanja in 

vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki so opredeljeni v učnem načrtu. 

Učitelj pa je pri uporabi učbenika omejen, manj samostojen in 

avtonomen, saj ga učbenik vodi skozi metodiko poučevanja. 

Preprečuje mu ustvarjalnost ter mu vsiljuje vnaprej določene teme 

in načine obravnave. Napisani so za vse šole in ne upoštevajo 

lastnosti posameznega razreda, v katerem učitelj poučuje. Prav tako 

hitro zastarajo in tako postanejo neuporabni (Skela 2009, Rižnar, 

2008). Učbenik v razred prinaša enakost in nespremenljivost, kar 

lahko za učence ustvari dolgočasen in pasiven pouk, zato se mora 

učitelj odločiti, kako bo načrtoval svojo učno uro in kdaj bo sledil 

učbeniku (Harmer, 2007). Sama učbenika pri poučevanju angleščine 

v prvem triletju osnovne šole ne uporabljam. Teme za pouk izbiram 

sama, nato pa oblikujem letne in dnevne učne priprave. Pripravim 

tudi učna gradiva ali pa jih poiščem na internetu. Pri pouku 

uporabljam tudi različne slikanice, predvsem pa veliko pesmi in 

gibanja. Poučevanje angleščine brez učbenika od učitelja zahteva 

veliko več priprav in dela, vendar menim, da je to vredno. 

 

Gibalna igra kot sredstvo za poučevanje angleščine 

V prvem triletju je za zgodnje učenje tujega jezika najprimernejša 

igra. Učenci se učijo z igranjem, posnemanjem učitelja, 

preizkušanjem in intuitivnim odzivanjem (Bogataj, 2012). Aktivnost 

mora učence pritegniti, jih zabavati in učiti, kajti če se učimo z 

veseljem, se učimo hitreje, naše znanje pa je trajnejše (Videmšek in 

Pišot, 2007). Če se učenci dolgočasijo, za pomnjenje potrebujejo več 

časa, hitreje pozabljajo in posledično morajo snov ponoviti večkrat 

(Guček, 2012). 

Otroci s pomočjo gibalnih aktivnosti razvijajo govorne spretnosti na 

različne načine (Videmšek, Drašler in Pišot, 2003): 

− gibljejo se ob besednih navodilih, kar pospešuje razumevanje 

govora; 

− ob gibanju poslušajo izgovorjavo tujih glasov; 

− izražajo se lahko zgolj z gibanjem ali tudi besedno; 

− preko gibanja se seznanijo z novimi pojmi; 

− povezujejo gibalno in besedno izražanje v celoto. 

 

Primer gibalne igre »Kličemo števila« 

Učenci so razdeljeni v skupine in stojijo v koloni drug za drugim. Vsak 

ima svoje število, ki si ga mora zapomniti. Ko učitelj pokliče njegovo 

število (npr. »number six«), mora ta učenec teči okoli določenega 

cilja (npr. stola na koncu učilnice) in se hitro vrniti na svoje mesto. 

Učenec, ki se prvi vrne na svoje mesto, svoji skupini prisluži točko. 

Skupina, ki zbere največ točk, zmaga.  

 

Učenje in usvajanje tujega jezika z uporabo pesmi  

Pesmi so učinkovito sredstvo za učenje in poučevanje angleščine. 

Njihova prednost je, da so zelo fleksibilen učni material (Millington, 

2011). Uporabljamo jih lahko pri razvijanju besedišča, slovnice, 
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slušnih in govornih spretnosti, pa tudi pri razvijanju zmožnosti branja 

in pisanja (Paquette in Rieg, 2008). Pesmi spodbujajo k pravilni 

izgovorjavi, poudarkom besed in usvajanju naravnega ritma jezika, 

kar je pomembno za uspešno učenje jezika (Brown, 2006). Preden se 

odločimo za uporabo pesmi, je potrebno, da preverimo njeno 

ustreznost z različnih vidikov (npr. dolžina, besedišče, slovnične 

strukture, vsebina pesmi). Izbiramo lahko različne pesmi, na primer 

pesmi za posebne priložnosti (Happy birthday, Merry Christmas …), 

tematske pesmi (Head and shoulders), pesmi preštevanja ipd. 

(Geyer, 2001). Dodatna prednost pesmi je, da ostanejo v spominu 

tudi po pouku in si jih učenci prepevajo izven šole ter tako utrjujejo 

znanje, kar še poveča izpostavljenost ciljnemu jeziku (Szpotowicz in 

Szulc-Kurpaska, 2009). 

 

Primer pesmi za učenje in utrjevanje besedišča 

»Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, 

head, shoulders, knees and toes, knees and toes  

and eyes and ears and mouth and nose, 

head, shoulders, knees and toes, knees and toes.« (Richards, 1969, 

str. 163)  

Pesem je oblikovana glede na določeno temo (deli telesa), besede so 

večinoma enozložne in se pogosto ponavljajo, kar pomeni, da so jim 

učenci zelo izpostavljeni, to pa izboljša proces učenja. Povezana je 

tudi z gibanjem, kar še dodatno olajša razumevanje in pomnjenje 

besedišča. 

Uporaba pesmi v uvodnem delu učne ure 

Uporaba pesmi na začetku učne ure ustvari prijetno vzdušje, učenci 

pa se počutijo sprejete kot del skupine. Uvodna pozdravna pesem 

lahko postane del rutine, ki učencem pomaga preklopiti na angleški 

jezik. Primer uvodne pesmi:  

»Hello, hello, hello, how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderfull. 

Hello, hello, hello, how are you? I'm hungry. I'm tired. I'm not so good. 

Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello, how are you?« 

 Na tak način se naučijo tudi različnih angleških pozdravov in odzivov 

nanje (Mateos Neila, 2013). 

 

Uporaba pesmi v osrednjem delu učne ure 

Pesmi, ki jih uporabljamo v osrednjem delu, so povezane z določeno 

temo učne ure, ki jo obravnavamo, in jih lahko uporabljamo na 

različne načine. Lahko služijo tudi kot uvodna motivacija za 

predstavitev teme, ali pa sta petje in izvajanje pesmi osrednji 

dejavnosti (Mateos Neila, 2013). 

 

Uporaba pesmi v zaključnem delu učne ure  

Pesem ob koncu učne ure je rutina, ki da učencem znak za konec 

pouka angleškega jezika. Tukaj lahko vključimo pospravljanje 

potrebščin (pesem Clean up), ki smo jih potrebovali med uro. Lahko 

zapojemo tudi pesem, s katero se poslovimo, in s tem se učenci 

naučijo in utrjujejo izraze za poslavljanje (npr. pesem Goodbye) 

(Mateos Neila, 2013).  
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Metoda popolnega telesnega odziva 

Tipična učna ura z uporabo metode popolnega telesnega odziva 

izgleda tako, da učenci najprej poslušajo in opazujejo učitelja, potem 

pa ga poslušajo in posnemajo. V nadaljevanju učitelj postopoma 

zmanjšuje svojo vključenost in aktivnost vse bolj prepušča učencem 

(Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). Torej najprej učitelj izgovori 

navodilo in ga z gibom ponazori, nato navodilo ponovi in ga izvede 

skupaj z učenci. Nato pa učitelj le govori, učenci pa navodilo izvajajo 

sami.  

Point to the window! 

Point to the door! 

Put the pencil on the desk! 

Učenci razumevanje pokažejo s telesnim odzivom, kljub temu, da 

morda besednega odziva še niso zmožni. 

 

Uporaba slikanic pri pouku angleščine 

Ena izmed metod poučevanja angleščine je tudi uporaba slikanic. 

Učence slikanice motivirajo in zabavajo, obenem pa jim pomagajo pri 

razvoju pozitivnega odnosa do tujega jezika. Otrokom je poslušanje 

zgodb všeč, poleg tega pa lahko na ta način usvojijo določene 

jezikovne strukture in besedišča, saj večina slikanic vsebuje naravno 

ponovitev ključnih struktur in besed. Z obravnavo slikanice lahko 

predstavimo novo besedišče ali pa ga z njo ponovimo in utrjujemo. S 

poslušanjem zgodb se učenci zavejo intonacije in izgovorjave jezika. 

Slikanice lahko izbiramo tudi tako, da ustvarjajo medpredmetno 

povezavo med angleščino in drugimi učnimi predmeti, s čimer 

razvijamo neprekinjen proces učenja (Brewster in Ellis, 2002). 

 

Kriteriji za izbor slikanic 

Z učenci lahko uporabljamo zgodbe, ki jih poznajo že v maternem 

jeziku. Izbiramo lahko slikanice brez besedila, zgodbe, kjer je 

poudarek na rimah, živalske zgodbe ipd. Pri pouku uporabljam 

slikanice oz. zgodbe, ki govorijo o določeni temi, npr. poudarjajo 

poimenovanja barv, določenih živali, hrane ali oblačil. Ob posebnih 

priložnostih in določenih praznikih, kot sta na primer noč čarovnic in 

božič, pa lahko uporabimo slikanice, ki imajo poudarek na tej 

določeni temi. 

Izbrati moramo slikanico, ki: 

− bo učencem všeč v prvih nekaj povedih; 

− je všeč nam; 

− jo bodo učenci razumeli dovolj, da ob poslušanju uživajo; 

− ponuja bogato jezikovno izkušnjo; 

− ne vsebuje dolgih odlomkov; 

− je primerna glede na temo, ki jo obravnavamo (Wright, 1995). 

 

Primer slikanice, primerne za uporabo pri pouku: The Very Hungry 

Caterpillar (Eric Carle) 

Slikanica govori o zelo lačni gosenici. Skozi teden išče in je hrano, ki 

je sploh ne nasiti. Ob koncu tedna pa se le dovolj nasiti in preobrazi 
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v metulja. Zgodba nam lahko služi, kot opora pri obravnavi hrane in 

dni v tednu. Primerna je tudi pri obravnavi števil do pet. 

 

 
Slika 1: Naslovnica slikanice The Very Hungry Caterpillar (Eric Carle) 

Vir: https://www.artsy.net/artwork/eric-carle-illustration-from-the-very-hungry-

caterpillar 

 

Uporaba slikovnih kartic  

Slikovne kartice oz. tako imenovane »flashcards« so učno sredstvo, 

ki jih učitelji uporabljamo pri posredovanju novega besedišča in 

njegovemu utrjevanju. Glede na tematiko jih lahko izdelamo sami. 

Natisnemo barvne slike in jih plastificiramo, saj so tako uporabne več 

let. Nekatere slikovne kartice lahko opremimo tudi z zapisom besed. 

Na tak način lahko posredujemo ne le samo besedišče, temveč tudi 

različne jezikovne strukture. Natisnemo besede, jih plastificiramo, 

nato pa jih z učenci zlagamo v pravilno zaporedje določene jezikovne 

strukture. Tako lahko vadimo različne opisne povedi, vprašanja, 

odgovore ipd. Učenci jih lahko nato tudi prepišejo v zvezek. Pri 

izdelovanju moramo paziti na to, da so slikovne kartice dovolj velike, 

da bodo vidne vsem učencem v razredu. Uporabne so za delo v 

različnih učnih oblikah, kot je delo v paru, v skupini ali frontalno, 

odvisno od namena naloge. 

Primer aktivnosti z uporabo slikovnih kartic: Kaj manjka? (ang. 

What's missing?) 

Na tablo razporedimo slikovne kartice določene teme (npr. šolske 

potrebščine). Učitelj učencem poda navodilo, da zaprejo oči (Close 

your eyes.). Nato skrije določeno kartico (npr. pencil). Ko učenci 

odprejo oči (Open your eyes.), ugotavljajo, katera slikovna kartica 

manjka. 

 

 
Slika 2: Igra Kaj manjka? Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

Slika 3: Igra Kaj manjka? Vir: Lasten 

 

https://www.artsy.net/artwork/eric-carle-illustration-from-the-very-hungry-caterpillar
https://www.artsy.net/artwork/eric-carle-illustration-from-the-very-hungry-caterpillar
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ZAKLJUČEK 

Ne glede na to, kako se učitelji odločimo načrtovati svoj pouk 

angleščine, je pomembno, da to počnemo z veseljem in pozitivnim 

odnosom. Če pri pouku uporabljamo učbenik, ga je smiselno 

dopolniti še z drugimi učnimi sredstvi, kot so pesmi, gibalne igre, 

slikanice, slikovne kartice ipd., ter tako vplivati na bolj dinamičen in 

pester pouk. Vsekakor bomo s tem vplivali na boljšo učno motivacijo 

učencev in interes za učenje tujega jezika. 
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Komemoracija, zakaj? 
 

Mag. MARUŠA GROŠELJ, prof. razrednega pouka 

marusa.groselj@osik.si 

 

Povzetek: V prispevku predstavimo projekt, ki smo ga izvedli pri urah 

družbe in slovenskega jezika v četrtem razredu osnovne šole. Družba 

je predmet, ki ponuja učiteljem različne oblike in metode dela. Izbrali 

smo takšne, pri katerih so lahko učenci pri pouku aktivni. Glavni 

zastavljeni cilj je bil ohranjanje kulturne dediščine. Izhajali smo iz 

domačega kraja, kjer se nahaja spomenik, postavljen v spomin 

žrtvam tragičnega dogodka v drugi svetovni vojni. Žrtve so bili 

civilisti, krajani, ki so jih Nemci usmrtili, vas pa zažgali. Učenci so 

aktivno raziskovali in opravljali naloge s pomočjo orodij IKT 

tehnologije. Uporabljali so aplikacije, ki so jim na voljo v času šolanja: 

Power Point, Forms, Sway, Microsoft Teams. Delo je potekalo v 

parih, naloge so bile razdeljene v 3 skupine. Učiteljeva vloga je bila 

bistvena pred učnimi urami, saj je moral temeljito pripraviti gradiva, 

pri čemer je izhajal iz ciljev učnega načrta. Učenci so bili visoko 

motivirani za delo, med seboj so si pomagali, saj so med njimi razlike 

v spretnosti ravnanja s tabličnimi računalniki. Projekt smo zaključili s 

prisotnostjo na komemoraciji v Orehovici na Izlakah.  

 

Ključne besede: kulturna dediščina, družba, problemski pouk, IKT  

Abstract: In the article I present a project, that we carried out in the 

fourth grade of primary scholl at social studies and Slovene language. 

Social studies is a school subject that offers teachers to explore and 

use different modern ways of teaching, especially project work, 

which includes pupil's field research. Our main goal was maintaining 

cultural heritage. Our strating point was our hometown where the 

monument is situated to honour the victims of the tragic event in the 

second world war. Victims were civilians, executed by the German 

soldiers while the vilage was completely burned. Pupils made a 

research where they took an active role. They finished assignments 

using IC technology, tools that they are offered for free during their 

obligatory education (Power Point, Forts, Sway, MC Teams). In most 

of the cases they worked in pairs, everybody was to complete one of 

3 assignments. Teacher's essential role was to prepare all the 

material in advance according to the goals, defined by a national 

curriculum. Pupils were hightly motivated, they offered each other 

help because they show different abbilities in using tablets. The 

project was finished participating in a ceremony, held in Orehovica. 

 

Keywords: cultural heritage,  social studies school subject, problem-

solving approach, ICT  

 

 

 

 



58 

 

UVOD  

Kulturna dediščina pripada vsakemu narodu in je tudi del manjših 

skupnosti. Zanimanje zanjo je treba privzgajati že zgodaj. V šolah 

imamo učitelji nalogo in tudi priložnost, da ob različnih obeležjih 

otrokom kulturno dediščino približamo tako, da zanjo pokažemo 

zanimanje. Učenci lahko aktivno raziskujejo vrednote naše dežele. 

Tako spodbujamo prenašanje vrednot in tudi kulturne dediščine iz 

roda v rod. 

 

Zadnji dan pred jesenskimi počitnicami se vsako leto učenci četrtega, 

petega in včasih tudi šestega razreda poklonijo umrlim v Orehovici 

na Izlakah. Lansko in predlansko šolsko leto tega dogodka zaradi 

upoštevanja omejitev v zvezi s koronavirusom nismo izvedli. 

Posledično učenci slabše poznajo ozadje dogajanja na tem mestu iz 

časa druge svetovne vojne. Zastavili smo si cilj, da jim posredujemo 

to znanje. Ure, namenjene tej tematiki, smo pripravili kot problemski 

pouk. Učenci so sami ocenjevali predznanje, nato so v skupinah iskali 

podatke iz različnih virov. Uporabljali so sodobno učno tehnologijo, 

naučili so se rabe še neznanih računalniških spletnih orodij, pri čemer 

so bili uspešni, saj so čisto vsi nalogo v šoli dokončali. 

 

Kulturna dediščina v šoli 

Pojem kulturna dediščina je zelo širok. Delgado (2014, str. 201) pravi, 

da gre z roko v roki s trajnostnim razvojem nekega naroda, pot do 

njega pa je izobraževanje. Na Slovenskem se je s tem področjem 

veliko ukvarjal Bogataj. Pravi, (v Hameršak, 2019, str. 18–20), da h 

kulturni dediščini sodijo dosežki preteklih dob s področja materialne, 

družbene in duhovne kulture, ki so temelj za ohranjanje kulturne 

identitete Slovencev. Kulturna dediščina ni pasivna, nastane kot 

posledica izkušenj, ni nekaj, česar se zlahka naučiš. Deli se na 

materialno in nematerialno. Materialna zajema, kot že beseda pove, 

vse, kar je fizično občutljivo, nematerialna pa neopredmetene 

dejavnosti, kot so literatura, obredi, glasba, običaji, plesi … Šole so 

edini uradni mehanizmi, ki spodbujajo trajnostno ohranjanje 

dediščine. Učitelji smo prvi, ki smo odgovorni za prenašanje vrednot 

in tako njihovo ohranjanje. Le poznavanje, torej znanje, spodbuja, da 

se tudi kasneje v dobi odraslosti udejstvujemo pri procesih 

ohranjanja naše kulture. Skozi proces učenja učencem ne 

posredujemo golo znanje, ampak tudi občutek, da je določena 

vrednota njihova, s čimer spodbudimo tudi odgovornost za 

dediščino.  

 

Učne ure smo načrtovali tako, da učitelj ni bil lik, ki učno snov 

učencem zgolj posreduje, učitelj ni bil »vir znanja«, temveč je učence 

usmerjal in nudil tehnično pomoč. Ure so bile zasnovane kot 

problemski pouk. Hameršak (2019, str. 8–9) izpostavlja, da 

problemski pouk »deluje«, če je učencem predstavljena začetna 

točka kot problem, ki si ga želijo rešiti. Je pot konstruiranja in učenja, 

ko problem lahko uporabimo kot spodbudo učenčevih aktivnosti. 

Učitelj lahko izkoristi kreativnost, izbira lahko med privlačnimi 
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gradivi, probleme lahko predstavi kot življenjske situacije, omogoča 

lahko učenje v skupini. Opravljena pot do končnega rezultata je 

izjemnega pomena, pomemben ni le rezultat, npr. končan in (v 

našem primeru) objavljen izdelek.  

 

Matijovc (2018, str. 19) v svojem magistrskem delu govori tudi o 

raziskovalnem pouku, ko se učenci usposabljajo za raziskovanje. 

Proces je učinkovit, če ga izvajamo sistematično in načrtno, kar 

pomeni, da si zastavimo jasne cilje in naloge, ki vodijo do njih. 

Raziskovanje in radovednost sta gonilni sili tega procesa.  

 

Kompetenten učitelj poleg pedagoških in strokovnih vedenj področij, 

ki jih poučuje, mora dandanes (hočeš ali nočeš) znati uporabljati tudi 

marsikatera orodja IKT. Le če mu to uspeva, lahko  znanja posreduje 

učencem, ki so ponavadi na  tem področju precej vešči ali pa vsaj 

hitro učljivi. Rabo IKT povezujejo celo z uspešnim razrednim 

menedžmentom (Syahid, 2019).  

 

V učnem načrtu predmeta družba (Budnar idr., 2011, str. 7–9) je 

kulturna dediščina zastopana v treh sklopih, in sicer Ljudje v družbi, 

Ljudje v prostoru in Ljudje v času. V sklopu Ljudje v prostoru in Ljudje 

v času je predlagana vsebina Sledovi preteklosti. Učenci se izobrazijo 

o kulturnozgodovinskih spomenikih, osebnostih, o naravni in 

kulturni dediščini. Pri tem uresničujejo cilj (prav tam, str. 9), in sicer 

spoznavajo naravno in kulturno dediščino domačega kraja in 

razumejo, zakaj morajo zanjo skrbeti.  

 

Empirični del  

Nalogo smo organizirali kot medpredmetno povezovanje ur družbe 

in slovenskega jezika v četrtem razredu. V razredu je potekala 3 

šolske ure, na prostem pa dve šolski uri ob dnevu, ko šola pripravi 

komemoracijo v Orehovici. Dejavnosti smo organizirali na podlagi 

zastavljenih ciljev, in sicer:  

− zaznavajo kulturno dediščino domačega kraja in razumejo, zakaj 

morajo zanjo skrbeti. 

Sledili smo priporočilom učnega načrta, da naj bo pouk organiziran 

kot raziskovalno učenje ter se predmetno povezuje s slovenščino 

(Budnar, 2011, str. 19).   

 Cilji slovenskega jezika so bili: 

− povzamejo temo in bistvene podatke ter besedilo obnovi 

− vrednotijo besedilo in utemeljijo svoje mnenje (Poznanovič idr., 

2018, str. 52). 

Upoštevali smo tudi priporočila o rabi informacijske tehnologije za 

uresničevanje učnih ciljev pri pouku slovenščine, za spodbujanje 

aktivnosti, motivacijo ter za digitalno opismenjevanje (prav tam, str. 

77).  

 

Na šoli imajo vsi učenci dodeljen elektronski naslov. Prejmejo 

uporabniško ime in geslo, s katerima dostopajo do elektronske pošte 
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in storitev, kot je Microsoft Teams, OneDrive, Power Point, Sway, 

Forms, Koledar … Vešči so uporabe aplikacije MC Teams, vendar 

bistveno bolj v domačem okolju, kjer se jim ni treba vpisovati z 

uporabniškim imenom ter gesli. Naloge, ki so jih opravili, so bile: 

1. Prijavili so se v svoj MC Teams račun. Učenci se doma prijavljajo 

na napravah, kjer je shranjeno njihovo geslo, zato vpisujejo le 

uporabniška imena. V šoli morajo vsakič vpisati geslo, ki je precej 

zapleteno, Vsebuje mešanico velikih in malih tiskanih črk ter številk. 

Težava je nastala pri vpisovanju npr. znakov 0, saj ne ločijo med 

veliko črko O in številom nič, podobno pri znaku I (prva črka limona 

ali Ivana, nekateri so vpisovali celo številko ena). 

2. Poiskali so Power Point datoteko Orehovica in jo odprli ter 

prenesli. Pri prenašanju datoteke na namizje so imeli veliko težav, 

potrebovali so pomoč. 

3. Izpolnili so anketni vprašalnik in ga oddali. Težave, ki so se pojavile, 

sem pričakovala. Vzrok je bil nenatančno prebiranje navodil. Ena od 

trditev se je glasila: »Pojasni izbiro pri prejšnjem vprašanju«, dodano 

je bilo prazno okence. Učenci so pustili okence prazno in se »jezili«, 

da jih vprašalnik ne pusti naprej. 

4. Odprli so »tablo« Sway z nalogami njihove skupine. Z aplikacijo 

Sway so se srečali prvič. Nosilec dejavnosti (v našem primeru učitelj) 

ustvari v tem okolju »tablo«, katere povezavo deli s svojo skupino. 

Vsak udeleženec lahko tablo ureja, objavlja. Aplikacija je privlačna, 

omogoča različne vidne efekte, na katere pri prvem srečanju učenci 

še niso mogli biti pozorni.  

 
Slika 1: Prosojnica do anketnega vprašalnika 

Vir: Lasten 

 

5. V zvezke so zapisali odgovore v celih povedih. 

6. Svoje delo so fotografirali. Vedno znova nas učenci presenečajo. 

Ob načrtovanju dela smo bili prepričani, da bodo čisto vsi uspeli 

fotografirati, pa temu ni bilo tako. Pokazalo se je, da znajo ravnati le 

s svojimi napravami, ob »novih« so hitro izgubljeni. Torej tudi pri 

fotografiranju niso bili neodvisni. 

 

 
Slika 2: Povezava do besedila, orodje Microsoft Sway 

Vir: Lasten 
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7. Poiskali so skupno oz. razredno tablo (Sway) in objavili fotografijo 

svojega dela. Spoznali so ukaze vstavljanje, dodaj sliko …, ki so bili v 

angleščini (add, from my device…). Tudi tu je bila učiteljeva pomoč 

dobrodošla. Potem, ko so uspešno dodali svojo fotografijo, so si 

ogledali objave drugih učencev ali skupin.  

 

Če se učitelj odloči za tak način dela, je njegova največja naloga 

priprava gradiv, iskanje dokumentov in seveda, preizkušanje orodij. 

Ko učence seznani z nalogo, je prav, da z njimi pregleda naloge in 

pokaže, kako gradivo deluje. Vmes, med aktivnim delom skupin, 

učitelj nudi le tehnično pomoč.  

 

 
Slika 3: Primer z objavami na skupni tabli 

Vir: Lasten 

Oblika dela, ki smo jo učencem ponudili, je bila delo v paru. A nekaj 

učencev je izrazilo željo, da bi delali samostojno. Ker imamo na voljo 

dovolj tabličnih računalnikov, smo jim to lahko omogočili. V skupini 

so, kot smo pričakovali, velike razlike v usposobljenosti za ravnanje s 

tabličnimi računalniki. Učence smo spodbujali, da so si med seboj 

pomagali. Opazili smo tudi, da postajajo bolj vešči, saj se takšnega 

načina dela poslužujemo večkrat. Na vsak način bi bilo lažje 

uporabljati stacionarne računalnike, ki pa so zaradi objektivnih 

razlogov zasedeni (3 šolske ure zapored). V teoretičnem delu smo 

omenili pomen izkušenj pri oblikovanju kulturne dediščine. V našem 

primeru smo učencem organizirali pouk problemsko na več nivojih. 

Problem jim je predstavljala raba računalniških aplikacij. Četudi so 

imeli pri tem težave, so vztrajali. Lahko rečemo, da so bili motivirani 

zato, ker so hoteli uspeti v prej še neznanih situacijah. Naslednji 

problem je bil vsebinske narave. Seznanjali so se s tematiko, ki izhaja 

iz njihovega bližnjega okolja, domačega kraja. Spoznavali so dejstva 

o spomeniku v Orehovici, mimo katere se pogosto peljemo po 

regionalni cesti, nikoli pa tam ne hodimo peš. Učencem je zato ta 

lokacija manj blizu. To trditev smo potrdili tudi z analizo spletnega 

vprašalnika. Oglejmo si primere nekaterih odgovorov. 
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Slika 4: Prikaz odgovorov četrtošolcev na 2. vprašanje 

Vir: Lasten 

 

Na vprašanje, zakaj gremo s šolo zadnji dan pred jesenskimi 

počitnicami in prazniki v Orehovico, je večina odgovorila prav 

(rumeno polje na tortnem prikazu), a nezanemarljiv delež učencev ni 

poznal pravega odgovora. Učenci imajo težave z orientacijo v času. 

Le dobra polovica je pravilno uvrstila časovno dogajanje leta 1944.  

 

 
Slika 5: Prikaz odgovorov četrtošolcev na 3. vprašanje 

Vir: Lasten 

Večina učencev, 25 od 27, je menila, da je pomembno poznati 

zgodovino svojega kraja. Spodaj navajamo nekaj utemeljitev. 

 

 
Slika 6: Utemelji, zakaj je (ali ni) potrebno poznati zgodovino svojega kraja. 

Vir: Lasten 

 

Znova smo potrdili, da je za veliko večino učencev delo v paru 

spodbudno, saj deluje motivacijsko. Učenci so reševali tri vrste nalog. 

Zato je lahko nekdo iz para pomagal drugemu paru, če je tudi slednji 

reševal naloge iste skupine. Presenečeni smo bili, da posamezniki 

raje opravljajo naloge samostojno. Vprašanja so se nanašala na 

besedilo, ki so ga prebrali. Primer vprašanj: Kdaj so uredili spomenik? 

Komu je spomenik posvečen? Kaj prikazuje hrastov steber? Pred 

koliko leti je prišlo do požiga? Kako so se pisali ljudje, ki so živeli na 

mestu današnjega spomenika? Kako bi nekomu razložil, kaj pomeni 

beseda komemoracija?  

 

Objektivno težavo so učenci sami odkrili v Sway okolju, na zadnji 

tabli, namenjeni vsem. Ker so imeli vlogo »urejevalca« aplikacije, se 
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je zgodilo, da so izbrisali že objavljeno nalogo nekoga drugega. Glede 

na to, da so v tem okolju prvič ustvarjali, je bilo to pričakovano.  

 

Projekt zaključujemo z obiskom spomenika v Orehovici. Učenci so na 

prireditev, ki so jo tokrat sestavili učenci višjih razredov, odšli 

podkovani v znanju. Dogajanju na žalni slovesnosti oziroma 

komemoraciji so lahko kritično sledili.   

 

ZAKLJUČEK  

S projektnim delom smo uspeli združiti medpredmetni pouk družbe 

in slovenskega jezika. Poleg ciljev omenjenih področij smo 

uresničevali splošne cilje, povezane z uporabo digitalnih tehnologij. 

Učenci so bili uspešni, četudi so se prvič srečali z omenjenimi 

spletnimi aplikacijami, ki jim jih nudimo v času šolanja v 

Microsoftovem okolju. Četrtošolci zmorejo na tem področju že 

veliko, a učitelj mora vnaprej skrbno pripraviti vsa gradiva. Učne ure 

smo evalvirali in večina učencev je bila navdušena nad »drugačnim« 

delom. Na primeru tega razreda lahko trdimo, da nekoliko drugačno 

zasnovan pouk na učence vpliva motivacijsko, kar bomo upoštevali 

tudi do konca šolskega leta. Menimo, da motivacijsko delujejo že 

posamezni delčki, na primer reševanje vprašalnika za ugotavljanje 

predznanja pred obravnavo nove snovi ali delitev povezave do table 

Sway, kamor lahko objavijo misel, povzetke in ob enem spremljajo, 

kaj zapisuje nekdo drug iz razreda. Projektno delo je popestritev 

pouka, ne more pa nadomestiti klasičnih metod pouka. 

Vsebinsko, snovno se zdi izbrani del kulturne dediščine nekoliko 

temačen. Učenci pa s tem niso imeli problemov, dejstva so 

sprejemali brez zadržkov, le kopico vprašanj so zastavili. Ni prav 

dovoliti, da gredo prazniki, navade mimo nas. Včasih tudi ni dovolj, 

da sprejemamo le, kar nam pripravijo drugi. V osnovni šoli bi si 

večkrat mogli vzeti čas za tradicijo in tako podpirati življenje kulturne 

dediščine.  
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Šola v naravi; da ali ne?  
 

Mag. MARUŠA GROŠELJ, prof. razrednega pouka 

marusa.groselj@osik.si 

 

Povzetek: V prispevku predstavimo pomen izvajanja tedenskih 

programov šole v naravi. Prikažemo dojemanje šole v naravi na dveh 

nivojih. Prvi je kot izkustven način učenja, saj učenci prihajajo do 

novih spoznanj s konkretno izkušnjo. Drugi nivo je prostorski, saj se 

slovenske šole v naravi izvajajo preko CŠOD domov, razpršenih po 

celi Sloveniji na lokacijah, kjer učenci doživljajo naravo prek 

raznolikih dejavnosti. Cilji, ki jih dosegajo ob medpredmetnem 

povezovanju so pri tretješolcih s področij spoznavanja okolja, športa, 

in so umeščeni v okvir medosebnih odnosov. Predstavimo nekaj 

ciljev in dejavnosti ter dileme, s katerimi se srečujejo otroci oz. starši 

pri odločanju, ali se bo učenec udeležil šole v naravi ali ne. Ob koncu 

bivanja so učenci osebnostno močnejši, pridobijo na samozavesti.  

Pouk na prostem kot program šole v naravi je mnogo uspešnejši, saj 

učencem omogočimo drugačne izkušnje kot v šoli. Pouk v šoli v 

naravi je organiziran tako, da so učenci aktivni z vsemi čutili, telesom, 

hkrati pa oblikujejo in so del formalne ter neformalne mreže 

medsebojnih odnosov.  

 

Ključne besede: šola v naravi, vzgojno-izobraževalna oblika, 

edinstvena priložnost, učni načrt, obveznost 

 

Abstract:  In the article we present the meaning of weekly programs 

of schools in nature. There is a double perception of its 

understanding. The first one is experimental learning because there 

is a transition between concrete experience in nature and new 

knowledge. The second is location of Curricular and Extracurricular 

Activities Centres in Slovenia. They cover the whole country. In those 

centres pupuls have the opportunity to live and explore outside in a 

nice environment. Nature is used as a special kind of classroom 

which helps pupils in learning, geeting to know one another and also 

themselves and in developing social abilities. Activities (fieldwork in 

nature) are organized in a way of cross-curricular integration of 

social science, sport education. We expose some examples of goals 

from the national curriculum and activities that make the goals come 

true. Children and parents need to make a decision whether they 

enrol the child into schools in nature or not. At the end of the weekly 

program our third-graders show personal strenght, they are more 

self-confident. Weekly outdoor learning programs bring lots of 

benifits, children get to know  different ways of teaching than they 

know from schools. Through the learning process they are 

completely active, physically, emotionally and their all senses are 

activated. At the same time they reperesent a part of a social 

network, they create and are part of formal and unformal relations.   
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Keywords: school for outdoor education, specail teaching 

approaches and methods, curriculum, unique opportunity, 
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UVOD  

Kdor je prebral ključne besede, s katerimi predstavljamo sestavek, se 

mu lahko dozdeva, da je pred njim reklamno sporočilo za šolo v 

naravi. Naš namen ni takšen. A v dvajsetletni praksi na delovnem 

mestu, kjer delamo z učenci na razredni stopnji, nismo še nikoli 

doživeli slabe izkušnje v zvezi s to posebno vzgojno-izobraževalno 

obliko. Največja posebnost je celostni vzgojno-izobraževalni proces, 

vsebinsko bogastvo. Pouk poteka hkrati na več nivojih: 

izobraževalnem, ki ni primerljiv s procesom, ki se odvija med šolskimi 

stenami, vzgojnem, gibalnem. Aktivnosti so ustvarjalne, učence silijo, 

da pogledajo izven okvirjev, prisilijo jih k sodelovanju, premagovanju 

strahov in tako k resnični osebnostni rasti. Izkazalo se je, da 

dejavnosti, ki se jim otroci doma marsikdaj lahko ognejo, v šoli pa jih 

seveda ni moč vseh izvajati, kot so na primer pospravljanje sob, 

priprava ležišča, skrb za higieno, zdravo prehrano, bonton, tiste, ki  

predstavljajo dodatno vrednost bivanja v šoli v naravi. Spregovorili 

bomo tudi o ozadju ponujanja šole v naravi v osnovnih šolah in iskali 

razloge, zakaj se nekateri prijavljajo, drugi pa ne.  

 

Šola v naravi 

Program osnovne šole se deli na obvezni in razširjeni program. V prvo 

skupino sodijo obvezni predmeti, izbirni predmeti, dnevi dejavnosti 

in ure oddelčne skupnosti (od 4. do 9. razreda). S pomočjo ur 

razširjenega programa vplivamo na oblikovanje celostnega 

osebnostnega razvoja učencev, saj se lahko vključujejo k 
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dejavnostim, preko katerih zadovoljujejo osebne potrebe, interese. 

Poudarek je na medsebojnem sodelovanju in razvijanju medsebojnih 

odnosov, ne le na odnosu učenec-učenec, temveč tudi na odnosu 

učenec-učitelj. Pomemben podatek je, da se učenci v razširjeni 

program vključujejo prostovoljno. Obsega podaljšano bivanje, 

jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, 

pouk neobveznih izbirnih predmetov, pevski zbor. Šola v naravi sodi 

v razširjeni program dela.  

 

V Konceptu o šoli v naravi je zapisano (prav tam, str. 4), da je 

udeležba otrok v tej dejavnosti, ki traja vsaj 3 dni, prostovoljna, tako 

kot vse oblike razširjenega programa. Šola mora v času šolanja 

učencem omogočiti vsaj dve takšni bivanji. Plavalna šola v naravi naj 

bi bila v 4. razredu, v 2. triletju pa zimska šola v naravi z dejavnostmi 

na snegu: smučanjem, tekom na smučeh in drugimi zimskimi športi. 

Priporočljivo pa je, da jo učencem ponudimo v vsakem triletju. Glede 

na to, da učitelje zakonodaja usmerja k izvajanju programov šol v 

naravi, imamo Slovenci izvrstno ponudbo domov CŠOD (Center 

šolskih in obšolskih dejavnosti), saj lahko izbiramo med 28 domovi. 

Domovi so močno razpršeni, zato lahko učenci preživljajo čas v vseh 

pokrajinskih enotah države.  

 

Med brskanjem po literaturi smo ugotavljali, da imajo slovenski 

učenci izvrstne pogoje (najbrž zaradi zakonske določenosti, 

geografskih danosti, dolgoletne tradicije) za šolo v naravi. Higgins 

(2015) opisuje razmere na Škotskem, kjer so dejavnosti na prostem 

organizirane bolj kot tabori, v ospredju je okoljevarstveni vidik, nikjer 

pa nismo zasledili organiziranih večdnevnih bivanj na način kot ga 

poznamo mi, v čim manj urbaniziranem okolju. Termin, ki ga 

uporabljajo, je pouk na prostem. V prispevkih, objavljenih v zbornikih 

CŠOD (2010, 2021), je na voljo veliko primerov pouka na prostem v 

tujih državah, poudarjajo tudi rabo sodobnih informacijsko-

komunikacijskih tehnologij. 

 

 
Slika 1: Prikaz domov CŠOD V Sloveniji 

Vir: Spletna stran CŠOD 
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Šola v naravi kot del pouka je omenjena tudi v učnih načrtih. V učnem 

načrtu spoznavanja okolja učitelje usmerjajo k medpredmetnemu 

povezovanju, torej k uresničevanju ciljev predmeta v povezovanju z 

drugimi predmetnimi področji. Predlagana je šola v naravi (Kolar, 

2011, str. 29). 

 

Obsežnejšo obravnavo zasledimo pri predmetu šport. Športna vzgoja 

je učni predmet, pri katerem je tudi mogoče uresničevati cilje 

medpredmetnih vsebin, ki nimajo svojega predmeta v obveznem 

predmetniku (Kovač, 2011, str. 47-49). Bistvena karakteristika šole v 

naravi je kraj izvajanja, ki je zunaj kraja stalnega bivanja. Druga 

lastnost je prepletanje vsebinskih področij, najpogosteje športa, 

naravoslovja, družboslovja, tudi likovnega in glasbenega izražanja. 

Učenci so ločeni od družine 24 ur dnevno, skrb zanje prevzamejo 

učitelj. Učenci so »prisiljeni« opravljati naloge, ki jih doma morda ne 

(preobleči posteljo, razvrščati perilo, sušiti mokro obutev …), 

sodelovati med seboj in si pomagati. V šoli v naravi imajo učenci 

največjo priložnost poglobljenega spoznavanja sebe in vrstnikov in 

edinstveno priložnost drugačnega sodelovanja med učenci in 

učiteljem.  

 

Šola v naravi v praksi 

Učitelji naše šole ob koncu šolskega leta načrtujemo programe šol v 

naravi za prihodnje leto, starše s predlogi in z načrtovanimi 

dejavnostmi seznanimo, in če pridobimo soglasje večine, se lahko 

prijavimo. Aktivnosti za uresničevanje ciljev učitelji izbiramo na 

podlagi informacij, ki jih pridobimo s strani konkretnega CŠOD-ja. 

Načrt aktivnosti se lahko razlikuje od izvedenih, saj jih prilagajamo 

vremenskim razmeram.  

 

Letos izvajamo več programov, saj so bili zadnji dve leti učenci na tem 

področju prikrajšani zaradi drugačnega načina življenja, ki so nam ga 

narekovali ukrepi boja pred virusom. Želje po vključevanju v 

programe šole v naravi so izražali tako starši kot učenci. Tedenske 

programe imajo učenci tretjega, šestega, sedmega in osmega 

razreda. Omenili smo, da naj bi šola organizirala (v času šolanja 

posameznika) vsaj 2 šoli v naravi, vsebine naj bi bile plavanje in 

dejavnosti na snegu. Pri nas plavalnih vsebin letos ne vključujemo, 

saj smo za drugošolce organizirali 20-urni tečaj plavanja, kar nam 

tudi narekuje učni načrt športa (Kovač, 2011, str. 13) in za katerega 

pridobimo sredstva iz različnih virov. Šestošolce čaka zimsko bivanje 

v domu Ajda, sedmošolci so na pobudo staršev že izvedli 

naravoslovni teden v domu Rak (ista generacija je že izvedla zimsko 

tedensko bivanje lani in naravoslovni teden v tretjem razredu v Fari). 

Osmošolci bodo preživeli teden ob morju v Breženki. Poleg teh, 

rednih programov, smo načrtovali še dva dodatna vikenda v 

prostorih CŠOD-ja za določeni skupini, enega so devetošolci že 

izvedli.  
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Ker izvajamo več kot dve bivanji šole v naravi v času osnovnošolske 

obveznosti, se obvezujemo, da aktivnosti načrtujemo tako, da 

uresničujemo cilje učnega načrta.  

 

Kako je s financiranjem? Vprašanje se nam poraja, ker je morda 

financiranje eden od vzrokov, zakaj nekateri otroci raje ostanejo 

doma. V konceptu šole v naravi (2001) je zapisano, da se iz državnega 

proračuna letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje šole v naravi 

eni generaciji učencev. Iz istega vira se isti generaciji letno namenijo 

tudi sredstva za subvencioniranje tistim učencem, katerih skrbniki 

zaradi socialnega položaja ne morejo poravnati prispevka za šolo v 

naravi. Na naši šoli vedno izberemo zimsko šolo v naravi za tisto, ki 

se sofinancira, saj je zaradi plačevanja stroškov smučarskih vozovnic 

izvedba le-te najdražja. Prispevek staršev pokriva stroške nastanitve, 

prehrane, prevoza (trenutno so cene le-tega visoke in na račun 

prevoza je končna vsota precej višja kot prejšnja leta), kart ali 

vstopnic. 

 

Iz izkušenj smo se naučili, da se le redkokdaj vsi učenci udeležijo šole 

v naravi. V tem primeru moramo učitelji pripraviti primerljiv program 

za te učence. V konceptu (2001) je zapisano, da je šola dolžna 

analizirati vzroke, zaradi katerih se posamezniki šole v naravi ne  

                                                 
1 V lanskem šolskem letu sem učence spremljala kot razrednik v zgodnem 
pomladnem času, letos pa sva se zamenjali s sodelavko. Ona je preživela z mojimi 
učenci teden dni v razredu, jaz pa z njenimi tretješolci v Fari. Razlogi zamenjave 
so bili povsem osebni. 

udeležijo. Menimo, da šola oz. učitelj razrednik nimata pristojnosti, 

da bi zahtevala pojasnilo staršev o njihovi odločitvi. Prav tako se nam 

zdi nemogoče oblikovati primerljiv program za te otroke. 

Upoštevamo dane možnosti in razpoložljiv kader, omogočimo jim 

pouk v šoli tako, da se pridružijo starejši ali mlajši generaciji in z njimi 

opravljajo prilagojene naloge. Druga možnost, ki jo starši teh 

učencev radi izkoristijo, je koriščenje pet dni dopusta.  

 

V nadaljevanju bomo izhajali iz lanske in letošnje šole v naravi. 

Tretješolci so teden dni preživeli v Fari1 v pokrajini Kostel ob Kolpi v 

neposredni bližini hrvaške meje. Lani se iz subjektivnih razlogov šole 

v naravi ni udeležila ena deklica, letos pa en deček. Deklica2 je lani 

koristila teden dopusta, deček3 pa je letos prihajal v šolo. Vključil se 

je k pouku drugošolcev. Pripravili smo mu program dela, ki ni bil 

enakovreden (niti primerljiv) s programom v Fari. Nemogoče bi bilo 

pripraviti dejavnosti, ki bi se približali dnevnim zaposlitvam učencem 

v CŠOD, na primer dneve dejavnosti z vsebinami astronomije, 

orientacije, preživetja v naravi ipd. 

 

Razlogi izostanka od tedna dejavnosti so bili v obeh primerih 

subjektivni. Glede na odkritost staršev lahko rečemo, da je velika 

škoda zlasti za dečka, da mu je bila odvzeta možnost učenja 

2 V CŠOD se ni želela vključiti zaradi močne navezanosti na dom. 
3 Mati navaja strah pred neznanim – hrana, naloge kot je obuvanje in zavezovanje 
čevljev, (ne)samostojnost pri higieni.  
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spretnosti, ki bi jih lahko že obvladal. Prepričani smo, da bi tudi sam 

občutil ponos, ko bi zmogel sam narediti opravilo, katerega še vedno 

zanj opravljajo odrasli. Neprecenljiv vzgojni učinek skupnega bivanja 

v naravi in v domu, vzgoja za zdrav življenjski slog, navajanje na red, 

koristno preživljanje prostega časa brez elektronskih naprav pa bi bili 

rezultat njune prisotnosti. 

 

Oglejmo si nekatere od dejavnosti, ki smo jih načrtovali in izvedli ter 

cilje.  

1. Kostelska hiša in vas 

Cilji:  

− razume pojme dom, domačija, stanovanje, 

− primerja povezanost domov nekoč in danes z naravnimi 

značilnostmi določene pokrajine, 

− vrednoti pozitivne in negativne ukrepe za ohranitev stavbne in 

naselbinske dediščine. 

2. Življenje v Kostelu v preteklosti 

Cilji:  

− spozna razvoj kraja po kulturnozgodovinskih spomenikih, 

− pozna življenje v Kostelu nekoč in danes. 

3. Pokaži, kaj znaš 

Cilji:  

− spoznava razmerje med posameznikom in skupino, 

− ugotavlja, kaj se lahko nauči od drugega, 

− spoznava pomembnost razvijanja sodelovanja za življenje v 

skupnosti. 

4. Fara ponoči (večerna animacija) 

Cilji:  

− ugotovi, da je za varnost prometa pomembno, da vsak 

udeleženec opazi druge, da drugi opazijo njega in da vsakdo ve 

za namero drugega. 

5. Potok Prifarski jarak 

Cilji:  

− spozna za vodo prepustne in neprepustne snovi, 

− spozna, da imajo živa bitja, uvrščena v isto skupino, nekaj enakih 

značilnosti. 

6. Preživetje v naravi 

Cilji:  

− razloži namembnost bivalnih in delovnih prostorov in jih primerja 

z bivališči, ki si jih človek gradi v naravi, 

− nauči se smotrno uporabljati gradivo in surovine iz narave za 

gradnjo bivališč. 

 

Cilji pokrivajo področja naravoslovja, družboslovja in športa. 

Povezuje jih cilj oblikovanja čustvenega odnosa do narave, ki se 

razvija le, če dlje časa bivamo v naravnem okolju. Na fotografijah 

lahko vidimo tudi navdušenje nad določenimi aktivnostmi in 

sklepamo na konstantno športno udejstvovanje.  
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Izvajalci dejavnosti so učitelji CŠOD-ja, ki nas že pred vstopom v dom 

CŠOD seznanijo s pravili in redom. Razredniki spremljamo skupino in 

sodelujemo pri izvedbi vseh dejavnosti 24 ur dnevno. Zagotavljamo, 

da celoten proces poteka v skladu z določenimi normativi. Ti so v šoli 

v naravi nekoliko strožji, saj pri preživljanju časa v naravi in izvajanju 

raznolikih športnih aktivnosti obstaja višja nevarnost tveganja za 

poškodbe. Pri delu na terenu zagotavljamo (vsaj) 1 strokovnega 

delavca na 15 učencev, pri plezanju z varovanjem pa 1 strokovni 

delavec na 8 učencev. Kakorkoli, niso le normativi tisti, zaradi katerih 

smo razredniki neprestano na mestu dogajanja. Veliko nam pomeni 

povratna informacija o počutju učencev, ki jo pridobimo z 

opazovanjem, spremljamo lahko odnose v bolj neformalnih 

situacijah, kot je šolski prostor. Spremljamo prehranjevanje otrok, 

zdravstveno stanje in nudimo oporo v primerih čustvenih stisk 

(najbolj kritične so srede). V primeru bolezni (lansko šolsko leto pri 

enem dečku) nemudoma pokličemo starše, da pridejo iskat otroka.  

 

 
Slika 2: Orientacijski tek 

Vir: Lasten 

 
Slika 3: Orientacijski tek 

Vir: Lasten 

  

 
Slika 4: Preživetje v naravi 

Vir: Lasten 

 
Slika 5: Preživetje v naravi 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 6: Lokostrelstvo 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 7: Večerni ples 

Vir: Lasten 

 

Poleg vzgojno-izobraževalnih ciljev, kot je navajanje otrok na 

kvalitetno preživljanje prostega časa tudi v smislu kulturnih in 

družabnih dogodkov (glej Sliko 6), otroci preko raznolikih gibalnih 

aktivnosti dosegajo cilje s področja športa. Najbolj zanimivo jim je, 

ker se lahko seznanijo in nato preizkusijo pri še neznanih aktivnostih, 

npr. lokostrelstvu, vožnji s kanuji po reki, ziplinu, nočnem pohodu s 
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svetilko, orientacijskem teku v neznanem okolju … Večinoma so to 

športne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo le v naravi v prostem času, 

pri rednem pouku jih ni mogoče izvajati. Skoraj vsi doživijo naval 

adrenalina, tudi zaradi vznemirjenosti, začetnega strahu. Na koncu 

so poplačani z doživljanjem lastnega uspeha. 

 

Prehranjevalna shema v času programov CŠOD je natančno 

dodelana. Zagotavlja vnos vseh potrebnih hranil, potrebnih za zdrav 

razvoj otrok. Obroki so prilagojeni povečanem energetskem 

dnevnem vnosu, hrana je raznolika, po potrebi dietna. Pri naročanju 

živil vključujejo lokalne pridelovalce (med, jogurti, kruh, jabolka, 

suho sadje). Učenci s seboj ne nosijo priboljškov. Po dejavnostih so 

lačni in večinoma radi jedo. Kljub temu srečamo učence, ki zavračajo 

določeno vrsto hrane in npr. pojedo le kruh. Tudi prehranjevanje je 

eden od pozitivnih izkušenj šole v naravi.  

 

 
Slika 8: Zipline Fara 

Vir: Lasten 

ZAKLJUČEK  

Šola v naravi skozi oči učenca (in njegovih staršev) je gotovo 

drugačna kot šola v naravi skozi oči učitelja. Pozitivni učinki 

preživetega tedna v domu CŠOD premagajo negativne. Učenec pri 

pouku na prostem oblikuje čustven odnos do narave. Prek dejavnosti 

in že zaradi samega bivanja v neurbanem okolju oblikuje odgovoren 

odnos (hodi po označenih poteh, za gradnjo bivaka uporablja 

naravne materiale, pospravi za seboj ostanke in odpadke) do okolja.  

Skupno bivanje sili in spodbuja socialne in komunikacijske veščine. V 

prostem času organiziramo socialne dejavnosti, tako da učenci 

pridobivajo izkušnje za kvalitetno preživljanje prostega časa, ki jih 

morda lahko prenesejo v svoje družine. Ob raznovrstnih športnih 

dejavnosti učenci nekaj dni »živijo« s športom, ga razumejo v 

osebnem kontekstu. Spoznajo nove aktivnosti in se morda za katero 

navdušijo.  

 

Znanje, ki ga pridobijo s problemskim poukom, medpredmetnim 

povezovanjem, izkušenjskim učenjem je trajno in kvalitetno, takšna 

je tudi celotna izkušnja po tednu dni takšnega bivanja, saj se otroci 

še dolgo spominjajo dogodkov in nanje obujajo spomine. Vsi 

udeleženci bivanja šole v naravi se spoznajo tudi v novi luči, ki je manj 

formalna. Učitelj je večkrat oseba, ki učencem nudi podporo pri 

premagovanju emocionalnih stisk. Ravno ti otroci so zadnji dan 

največji zmagovalci, saj premagajo same sebe, presežejo cono 

lastnega udobja, dobijo izkušnjo oz. potrditev, da zmorejo.  
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V času službovanja pridobivamo nova znanja in izkušnje, gotovo se 

spremeni tudi odnos učiteljev do nekaterih oblik dela. Šola v naravi 

za učitelja, ki spremlja skupino prvič, pomeni drugačen izziv kot za 

nekoliko bolj izkušenega. Za vse velja, da si oblikujemo stališča, 

učimo se predvidevati, iščemo situacije in trenutke za pridobivanje 

pomembnih informacij. Z učiteljskega zornega kota je odgovor na 

vprašanje: »Šola v naravi da ali ne?« absoluten da. 
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Didaktične igre pri poučevanju 

slovenščine kot drugega ali 

tujega jezika  
 

AJDA HUDEJ, prof. teologije in slovenščine 

ajda.hudej@gmail.com 

 

Povzetek: Ko pride na šolo učenec priseljenec, so vsi – tako učenec 

kot tudi učitelji in drugi strokovni delavci – postavljeni pred 

svojevrsten izziv. Vključevanje v novo jezikovno okolje ni enostavno. 

Pod pritiskom se znajdejo vsi udeleženci tega procesa in samo od 

učiteljevega znanja, kompetenc in izkušenj je odvisno, kako se bodo 

s situacijo spopadli. V svojem članku predstavim nekaj sistemskih 

ureditev na področju vključevanja učencev priseljencev v slovenski 

šolski sistem. V praktičnem delu pa predstavim možnosti poučevanja 

slovenščine kot drugega ali tujega jezika na drugačen način – z 

različnimi že obstoječimi igrami, ki jih lahko priredimo tako, da 

učencem pomagajo usvajati osnovno besedišče ali osnovne 

slovnične strukture slovenskega jezika. Predstavim pa tudi igre in 

materiale, ki sem jih izdelala sama, in jih s pridom uporabljam pri 

pouku.  

 

Ključne besede: slovenščina kot drugi ali tuji jezik, učenci priseljenci, 

didaktične igre, vključevanje učencev priseljencev v učni proces 

 

Abstract: When an immigrant student comes to school, everyone - 

the student as well as teachers and other professionals - is faced with 

a unique challenge. Integrating into a new language environment is 

not easy. All participants in this process find themselves under 

pressure, and how they cope with the situation depends only on the 

teacher's knowledge, competences and experience. In my article, I 

present some systemic arrangements in the field of integration of 

immigrant students into the Slovenian school system. In the practical 

part, I present the possibilities of teaching Slovenian as a second or 

foreign language in a different way - with various already existing 

games that can be adapted in such a way that they help students 

acquire the basic vocabulary or basic grammatical structures of the 

Slovenian language. I also present games and materials that I have 

made myself, and I use them to my advantage in lessons.  

 

Keywords: Slovenian as a second or foreign language, immigrant 

students, didactic games, inclusion of immigrant students in the 

learning process 
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UVOD 

Vojne, slabo ekonomsko stanje držav in napačna politika so že skozi 

vso zgodovino razlog bolj ali manj množičnih migracij. Ko v tujo 

državo pribežijo mlade družine, je želja večine staršev, da se otroci 

čim prej vključijo v izobraževalni sistem in tako nadaljujejo normalno 

življenje. A zaživeti normalno v novi državi ni enostavno. Proces traja 

več let in je zelo kompleksen. Šole se vedno bolj soočajo s 

problematiko učencev priseljencev. Nekatere s tem živijo že zelo 

dolgo (npr. šole v mestih, ki so zelo obremenjena s prihodom tuje 

delovne sile). Prihod učenca priseljenca v šolsko skupnost predstavlja 

stres predvsem za učenca.  

 

Livija Knaflič (2010) ugotavlja, da se učenec s slovenščino sooči na 

treh ravneh – slovenščina kot učni jezik, kot učni predmet in kot jezik 

okolja. Tako je učenec postavljen pred velik, prevelik izziv, ki ga pa 

ne zmore dovolj dobro obvladovati, da bi se lahko uspešno vključil v 

družbo, v šolsko delo in pri tem uspešno usvajal učno snov. Ko pride 

učenec priseljenec na šolo, pa so pod pritiskom tudi učitelji. Na šoli, 

kjer ni veliko otrok priseljencev in kjer učitelji nimajo izkušenj s 

poučevanjem slovenščine kot drugega oz. tujega jezika, mnogokrat 

ostanejo brez podpore in primerov dobre prakse, na katere bi se 

lahko oprli, ko se znajdejo v zagati.  

 

 

 

Jezikovna politika v primeru vključevanja učencev priseljencev v 

učni proces 

Glavna skrb jezikovne politike na področju slovenščine kot drugega 

in tujega jezika je širjenje ali izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti v 

slovenščini. Republika Slovenija tako podpira učenje slovenščine za 

otroke in odrasle po Sloveniji in svetu ter skrbi za uspešno jezikovno 

vključevanje priseljenih otrok v vzgojno-izobraževalni proces. 

 

S 13. členom Zakona o javni rabi slovenščine se je zavezala, da bo 

spodbujala poučevanje slovenščine na tujih izobraževalnih 

ustanovah, in da bo spodbujala učenja slovenščine v Sloveniji 

(različni programi za tuje državljanke in državljane). S 103. členom 

Zakona o mednarodni zaščiti in z Uredbo o načinih in pogojih za 

zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito (členi od 35 do 

40) je omogočena pomoč pri učenju slovenščine in vključevanju v 

slovensko družbo. Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno 

politiko 2021-2025 določa naslednje ukrepe: 

− uvedba dodatnih ur slovenščine kot drugega tujega jezika v 

osnovnih šolah, 

− izdelava e-gradiv (vključno s priročniki, kot so slovnica in slovarji) 

za samostojno in kombinirano učenje, 

− sistematično izobraževanje in usposabljanje pedagoškega kadra 

za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika na vseh 

stopnjah šolanja (Resolucija o nacionalnem programu za 

jezikovno politiko 2021–2025). 
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Učenje jezika kot večleten proces 

Učenje jezika okolja je dolgotrajen in zelo kompleksen proces, ki traja 

več let in je odvisen od mnogih drugih dejavnikih. Če so učitelji še 

nekaj let nazaj vključevanje otrok priseljencev enačili z učenjem 

slovenščine, se zadnja leta ta trend spreminja. Še vedno pa je mnogo 

učiteljev prepričanih, da se lahko učenci naučijo slovenščino v le 

nekaj mesecih. Kljub temu, da otrok pozna in uporablja osnovne 

sporazumevalne vzorce, ni nujno, da pozna in razume tudi strokovni 

jezik, ki je potreben, da učenec učno snov tudi razume. Izkušnje so 

pokazale, da otrok potrebuje od pet do sedem let, da se jezika nauči 

v zadostni meri, da je lahko pri šolskem delu uspešen. Proces učenja 

poteka počasi. Učenci že kmalu obvladajo precejšen repertoar 

besedišča, a si še ne upajo spregovoriti. Pomembno je, da pri svojem 

delu učence spodbujamo h govorjenju, poslušanju in branju in 

pisanju. Pohvalimo vsak njihov najmanjši dosežek.  

 

Za uspešno vključevanje otrok priseljencev Marijanca Ajša Vižintin 

predlaga sedem področij, ki bi jih morali razvijati:  

1. medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo, 

2. sistemska podpora za uspešno vključevanje otrok priseljencev, 

3. učitelji z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo, 

4. razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih,  

5. razvoj medkulturnega dialoga na šoli, 

6. sodelovanje s (straši) priseljenci,  

7. sodelovanje z lokalno skupnostjo (Vižintin, 2015, str. 13). 

K sistemski podpori spada tudi pouk slovenščine za učence 

priseljence, ki predstavlja osnovo pri uspešnem vključevanju v novo 

okolje. Pomembno je, da jo izvajajo učitelji oz. strokovni delavci, ki 

so za to delo usposobljeni.  

 

Ena izmed možnosti za usposabljanje za poučevanje slovenščine kot 

drugega in tujega jezika so usposabljanja, ki jih izvaja Center za 

slovenščino kot drugi in tuji jezik. Didaktika poučevanja slovenskega 

jezika kot drugega in tujega jezika se močno razlikuje od poučevanja 

slovenskega jezika kot maternega jezika, žal pa se tega dejstva ne 

zavedajo vsi učitelji, ki so v stiku z učenci priseljenci. Že prvi stik 

učitelja z učencem priseljencem je precej drugačen kot stik učitelja z 

učencem, katerega prvi jezik je slovenščina. Učenec priseljenec ne 

pozna jezika okolja. Zelo pogosto je, da učenec in učitelj nimata 

stičnega jezika, ki bi olajšal začetno spoznavanje z jezikom.  

 

Vižintin (2015) navaja, da so na Centru za slovenščino kot drugi in tuji 

jezik ugotovili, da so bili njihovi dvotedenski intenzivni tečaji zelo 

dobro sprejeti in zelo koristni za udeležence. Tečaji so bili strnjeni in 

potekali so vsak dan. Tako so lahko udeleženci v razmeroma kratkem 

času usvojili veliko znanja, ki so ga lahko pri vstopu v učno okolje že 

aktivno uporabljali. Učenci so s tem pridobili večjo sporazumevalno 

možnost, večjo samozavest in občutek varnosti in sprejetosti.  
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V Sloveniji je tako učencu priseljencu kot tudi šolam, kjer se šolajo 

učenci priseljenci, omogočena celostna podpora. Učiteljem je 

omogočen stalni profesionalni razvoj, s pomočjo katerega pridobijo 

potrebna znanja in kompetence za pouk slovenščine kot drugega ali 

tujega jezika. Učenci priseljenci se po prihodu na šolo pridružijo 

pripravljalnicam, ki trajajo največ 20 ur, nato se priključijo rednemu 

pouku. Za učence priseljence pa so na šolah organizirane tudi 

dodatne ure slovenščine, ki se izvajajo od šole do šole različno. Lahko 

je to samo ena ura na teden po pouku ali pa so dodatne ure 

slovenščine izvedene pogosteje in v prvih šolskih urah. Poučevanje 

slovenščine kot drugega ali tujega jezika v Sloveniji izvajajo učitelji 

razrednega pouka ali učitelji slovenščine. Na kakšen način poteka 

pouk in kakšne so prilagoditve za posameznega učenca, je odvisno 

od znanja, kompetenc in izkušenosti učitelja, ki izvaja pouk 

slovenščine za učence priseljence. 

 

Primer dobre prakse 

Pri svojem delu z učenci tujci se srečujem z mnogimi situacijami, ki 

me silijo k ustvarjalnosti in uporabi različnih didaktičnih materialov, 

ki olajšajo učenje jezika okolja in naredijo pouk bolj sproščen in 

zabaven. V tem članku želim predstaviti del iger in materialov, ki jih 

uporabljam za lažje in zabavnejše utrjevanje na novo pridobljenega 

besedišča in slovničnih struktur.  

 

 

Tridelne kartice 

Pri mlajših učencih (prva triada) so odličen didaktičen pripomoček 

tridelne karte. Te so sestavljene iz treh delov. Prvi del predstavlja 

fotografija predmeta. Drugi del predstavlja napis (poimenovanje 

predmeta). Tretji del pa predstavlja kontrolna karta (fotografija 

predmeta in napis).  

 

Igra Daj to na .... 

V začetnih urah pouka slovenskega jezika, ko je otroku slovenski jezik 

še povsem neznan, uporabljamo samo fotografije. Najprej izberemo 

samo tri fotografije različnih predmetov. Učencu pokažemo vsako 

izmed njih in jo poimenujemo in se prepričamo, da je otrok besedo 

res usvojil.  

 

Potem fotografije razporedimo na mizo. Rečemo: »Daj žogo na 

glavo!« Besede pospremimo z gestami, da otrok lažje razume. Ko 

učenec položi fotografijo žoge na glavo, rečemo: »Daj avto na 

torbo!« Učenec vzame fotografijo avta in jo položi na svojo torbo. 

Spet rečemo: »Daj jabolko na nogo!« Učenec vzame fotografijo 

jabolka in ga položi na svojo nogo. Ko na mizi ni več fotografij, 

rečemo: »Prosim, položi žogo na mizo.« Učenec mora pomisliti, kam 

je že dal fotografijo žoge in jo nato položi na mizo. Če se učenec zmoti 

in na mizo položi napačno fotografijo, rečemo: »Ja, to je jabolko! Zdaj 

pa na mizo položi še žogo!«  
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Slika 1: Igra s slikovnimi karticami 

Vir: Lasten 

 

Ko je učenec po naših navodilih na mizo položil vse fotografije, s 

prstom pokažemo na fotografijo žoge in učenca vprašamo: »Kaj je 

to?« Učenec odgovori: »To je žoga!« Tako vprašamo po vsaki izmed 

fotografij.  Nabor fotografij (in s tem besed, ki jih otrok usvaja) 

večamo tako, da vsakič dodamo eno novo fotografijo. Eno fotografijo 

predmeta, ki ga otrok že pozna in zna poimenovati, odstranimo in 

namesto nje dodamo fotografijo otroku še neznanega predmeta in 

nadaljujemo z igro.  

 

 

 

 

Igra s tridelnimi kartami 

Ko je otrokov besedni zaklad že obširnejši in so mu predmeti na 

fotografijah že poznani, k fotografijam dodamo kartice z besedami 

(imeni predmetov).  

 

 
Slika 2: Tridelne kartice 

Vir: Lasten 
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Izberemo deset fotografij s pripadajočimi napisi. Učenca prosimo, da 

jih razporedi ob strani mize od zgoraj navzdol (če je miza premajhna, 

lahko fotografije razporeja tudi po tleh). Pokažemo mu napise. 

Preberemo prvega. Rečemo: »Tu piše: jabolko! Prosim, daj to k 

jabolku!« Učenec vzame napis in ga položi pod fotografijo jabolka. 

Učenec prebere naslednji napis (če učenec še ne zna brati, napis 

preberemo mi) in ga položi k poimenovanemu predmetu. Enako 

naredi z vsemi ostalimi napisi. Ko konča z delom, mu pokažemo še 

kontrolne karte. Učenec vzame prvo kontrolno karto na kateri je 

jabolko in pod jabolkom napis 'jabolko'. Učenec karto položi k prej 

razporejeni fotografiji in napisu, ki ga je položil pod njo in tako 

preveri, če je pravilno razporedil napis. Enako naredi z vsemi ostalimi 

kartami. Če se učenec pri razporejanju napisov zmoti, enostavno ob 

kontrolnih kartah sam ugotovi in kasneje popravi lastno napako.  

 

Iskalnica 

Učenje tujega jezika je za učenca priseljenca lahko zelo stresno. Zato 

se pri pouku učencev tujcev zelo trudim, da iščem njihovo znanje, pa 

čeprav je to minimalno. Odličen pripomoček za iskanje znanja so 

risbe, na katerih je veliko predmetov, veliko oseb in veliko dogajanja. 

V angleščini takšne slike imenujejo »busy pictures«. Pri svojem delu 

velikokrat uporabim kartonko z naslovom Moja velika iskalnica, ki je 

sicer namenjena predšolskim otrokom, a je v primeru učenja 

slovenščine kot drugega ali tujega jezika nepogrešljiv pripomoček  ne 

samo za otroke, ampak tudi za starejše učence, dijake in odrasle na 

tečajih slovenščine za tujce. Zelo dobro je, če izberemo slike, ki 

prikazujejo okolje, ki je otroku čim bolj domače in poznano (šola, 

učilnica, šolski predmeti, dom, dnevna soba, kopalnica, kuhinja, 

morje in plaža, bazen ...). Besedišče, ki je učencu blizu v njegovem 

lastnem jeziku, se lažje usidra v spomin. Slike iskalnice so uporabne 

od začetka učenja jezika pa vse do višjih stopenj znanja jezika, saj 

lahko učenec vedno uporabi besedišče, ki ga takrat obvlada. V prvih 

dneh učenja jezika so to naprej samo posamezne besed, kasneje 

temu sledijo enostavni stavki: »To je žoga!«, ki kmalu preidejo v 

stavke: »Na sliki je žoga. Žoga je rdeča!« in ti v stavke: »Na sliki je 

deček. Deček meče rdečo žogo!« 

 

 
Slika 3: Iskalnica 

Vir: Lasten 
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Karte pripovedovalke 

Karte pripovedovalke predstavlja komplet kart, ki so razdeljene na 

šest področij. Vsako področje ima svojo barvo. Karte s predmeti 

(avto, drevo, skiro, postelja ...) so obarvane z vijolično barvo. Karte z 

živalmi (čebela, pikapolonica golob ...) so obarvane z oranžno barvo, 

karte z ljudmi (kuhar, policaj, gasilec, deklica, dojenček ...) so zelene 

barve, naravni pojavi so na kartah roza barve, karte z različnimi okolji 

(mesto, morje, gore, hiša, kmetija, jezero ...) so na kartah rumene 

barve. Karte modre barve pa predstavljajo glagole (jokati, smejati se, 

skakati, kričati ...). 

 

 
Slika 4: Karte pripovedovalke 

Vir: Lasten 

 

Karte razporedimo na mizo tako, da so karte enega področja na 

svojem kupčku in karte drugega področja na drugem kupčku. Karte 

obrnemo s slikami navzdol, tako da jih učenec ne more videti. Učenca 

prosimo, da iz vsakega kupčka povleče eno karto. Vseh šest kart 

razporedi pred sebe in si jih ogleda. Iz vseh risb skuša sestaviti 

zgodbo. Npr.: »Sonce sije. Z avtom se peljem v mesto. Priletela je 

čebela. Ustrašim se. Skočim. Kuhar me gleda.« Karte pripovedovalke 

so primerne za učence, ki že znajo osnove jezika. Lahko pa jih 

uporabimo tudi za učenje besedišča v zgodnjih začetkih.  

 

Kocke pripovedovalke 

Kocke pripovedovalke so nekaj podobnega kot karte pripovedovalke, 

le da so v obliki igralnih kock, ki jih učenec lahko meče in razbijejo 

sivo rutino učenja jezika. Kocke pripovedovalke (story cubes) lahko 

kupimo, lahko pa jih izdelamo tudi sami. Na spletu je veliko idej, ki 

jih lahko uporabimo za navdih. Besedišče na kockah lahko razdelimo 

podobno kot je to razdeljeno v Kartah pripovedovalkah (šest 

različnih področij), lahko pa priredimo po svoje glede na predznanje  

in starost naših učencev. 

 

 
Slika 5: Kocke pripovedovalke 

Vir: Lasten 
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Učenca povabimo, da v pest vzame vse kocke in jih vrže na mizo. 

Učenec pogleda slike, ki so prikazane na zgornjih straneh kock in iz 

njih sestavi zgodbo. 

 

Zgodba v sliki 

Zgodba v sliki so risbe, ki v treh, štirih, petih ali šestih delih 

»opisujejo« neko zgodbo. Pri mlajših učencih in učencih, ki so se z 

jezikom srečali šele pred kratkim in je njihovo besedišče še okrnjeno, 

izberemo zgodbo, ki je sestavljena samo iz treh slik (in je torej precej 

enostavna), pri učencih, ki se jezika učijo že dlje časa pa izberemo 

zgodbo, ki je sestavljena iz več delov in bolj kompleksna. Učencu 

pokažemo zgodbo v sliki in ga prosimo, da nam pove, kaj je na sliki. 

Otrok pri vsaki sliki pove en stavek (lahko tudi več, če je njegovo 

znanje jezika že na takšni ravni). Dobro je, da izbiramo slike, ki so 

otroku poznane (njegovo domače okolje, situacije, s katerimi se 

redno srečuje ali njemu dobro znane pravljice – pri tem se 

prilagajamo posameznim učencem in njihovemu izvoru).  

 

 
Slika 6: Zgodba v sliki 

Vir: Lasten 

 

Družabna igra Detektiv 

Pri učenju jezika so nam lahko v pomoč tudi družabne igre. Ena izmed 

takšnih je družabna igra Detektiv, ki jo sestavljata dve igralni tablici,  

v kateri vstavimo 24 kartic, na katerih so narisane različne osebe. 

Vsaka oseba je drugačna (lasje, oči, nos, pokrivalo ...) in vsaka oseba 

ima ime. Za igro sta potrebna dva igralca. Lahko je učitelj eden od 

igralcev (če poteka pouk slovenskega jezika individualno), lahko pa 

se igro igrata dva učenca.  
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Slika 7: Igra Detektiv 

Vir: Lasten 

 

Vsak učenec ima pred seboj svojo igralno tablico s 24 karticami. 

Poleg teh 24 kartic v vsaki igralni tablici imamo še poseben kupček 

kart, na katerih so narisane enako osebe, kot so na karticah v obeh 

igralnih tablicah. Vsak učenec povleče eno kartico iz tega kupa, tako 

da drugi igralec ne vidi, kdo je na sliki. Kartico vstavi v zato 

pripravljeno mesto na igralni tablici. Oseba, ki je na tej sliki, 

predstavlja »kriminalca«, ki ga mora učenec, ki je kartico izvlekel, 

odkriti pri svojem soigralcu.  

 

Kriminalca išče s pomočjo vprašanj: »Ali ima kriminalec klobuk? Ali 

ima kriminalec očala? Ali ima kriminalec rdeče lase?« Učenec, ki 

sprašuje, lahko zastavlja samo vprašanja, ki zahtevajo odgovor DA ali 

NE.  

Če učenec vpraša nasprotnika: »Ali ima kriminalec rdeče lase?« in 

nasprotnik odgovori z DA, učenec pokrije vse osebe, ki nimajo rdečih 

las. Potem učenec vpraša: »Ali ima kriminalec klobuk?« in nasprotnik 

odgovori z DA, učenec spet pokrije vse osebe, ki ne nosijo klobuka.  

Igra se konča, ko enemu izmed igralcev ostane samo ena oseba 

nepokrita in njegov nasprotni z vprašanjem : »Ali je ta oseba Vojko?« 

ugotovi, kdo je kriminalec. Učenec, ki prej ugotovi, je zmagovalec.  

Igra je odlična za utrjevanje vprašanj, barv, različnih pridevnikov 

(star, mlad ...) in delov telesa.  

 

ZAKLJUČEK 

Raziskovalci so ugotovili, da moramo določeno besedo ponoviti 160- 

krat, če se je želimo naučiti. Če pa učenje jezika poteka skozi igro, se 

količina ponovitev razpolovi. Z didaktičnimi igrami lahko ustvarimo 

vzpodbudno okolje za učenje tujega jezika, kjer se bo učenec 

priseljenec počutil dovolj varno, da bo skozi igro hitreje usvajal sicer 

zahtevne cilje pri učenju njemu neznanega jezika.  
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Lutka kot didaktično sredstvo pri 

pouku v podaljšanem bivanju 
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Povzetek: Lutke so skozi zgodovino človeštva igrale pomembno 

vlogo. Bile so utelešenje magičnih sil, prinašalke Vseobsegajočega v 

življenja ljudi, bile so vse tisto, kar ljudje niso mogli biti ali česar naši 

predniki niso razumeli. Lutke so tudi v današnjem digitaliziranem 

svetu pomembne nosilke naših podzavestnih želja in hrepenenj, ki si 

jih sicer ne upamo ali zmoremo priznati. V članku sem predstavila 

projekt, ki sem ga izvedla v oddelku podaljšanega bivanja v drugem 

razredu. Otroci so izdelali vsak svojo lutko in s pomočjo te lutke so 

spoznavali še druge vrste lutk in načinov manipuliranja z njimi. V 

zadnjem tednu smo povezali vso na novo pridobljeno znanje in z 

lutkami uprizorili pravo gledališko predstavo.  

 

Ključne besede: lutka, didaktično sredstvo, učni proces, podaljšano 

bivanje 

 

Abstract: Dolls have played an important role throughout human 

history. They were the embodiment of magical forces, the bringers 

of the All-encompassing into people's lives, they were everything 

that people could not be or that our ancestors did not understand. 

Even in today's digitized world, dolls are important carriers of our 

subconscious wishes and longings, which we otherwise don't dare or 

are able to admit. In the article, I presented the project that I carried 

out in the extended stay department in the second grade. The 

children each made their own doll and with the help of this doll they 

learned about other types of dolls and ways to manipulate them. In 

the last week, we connected all the newly acquired knowledge and 

staged a real theatrical performance with puppets. 

 

Keywords: doll, didactic tool, learning process, extended stay 
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UVOD 

Lutka je eden najstarejših produktov človeškega duha, najstarejših 

civilizacij. »Oživljanje in animacija predmetov je univerzalni človeški 

nagon, saj najdemo različne lutke že od pradavnine povsod po 

svetu.« (Vogelnik, 2020, str. 15) 

 

Lutka nima določene oblike, zato lahko nadomesti vse. Je 

vsestranska in kompleksna in kot taka nezamenljiva. Ima dve 

pomembni značilnosti: je neživa stvar in predstavlja življenje in živi. 

Ni nekaj splošnega - nima splošnega karakterja, splošne hoje in 

splošne geste. Lutka upodablja določen karakter v določeni situaciji 

(zunanja karakteristika lika je izražena z gesto). Za otroke so lutke 

izjemno privlačne zaradi svoje moči in energije. Otroci se prek igre z 

lutkami naučijo poslušati, argumentirati svoje mišljenje in tudi 

sprejeti končno odločitev skupine, pa četudi je ta v nasprotju z 

njihovim mišljenjem. S tem se jim krepi solidarnost in toleriranje 

različnosti. Otroci ob izdelavi lutk uživajo, se sprostijo in so 

pripravljeni na dialog. Z delom in igro se naučijo nenasilno reševati 

konflikte.  

 

Razvoj samopodobe 

Otroci si z igro z lutkami lažje ustvarijo pozitivno samopodobo in si 

povečajo samozavest. Otroku pri igri z lutkami namreč ni potrebno 

slediti idejam odraslih, ampak le sebi in svojim idejam. Pri tem je 

pomembna vloga učitelja, ki mora otroku povedati, da je prav in 

dobro tisto, kar je otrok sam sposoben ustvariti (Ferko, 2016). 

Seveda mora učitelj otroke pohvaliti v njihovem napredku pri izdelavi 

in igri z lutkami v skladu z njegovimi sposobnostmi. Ob ustvarjanju 

lutke se otroku hitro utrnejo ideje, kakšen lik bi lahko lutki vdihnil. 

Osnovnemu gibanju lutke hitro dodajo zvoke, smešne, globoke 

glasove in podobno. S tem se jim začne izboljševati izgovarjava, 

bogati se tudi besedni zaklad, neznani pojmi jim postanejo bolj 

razumljivi. 

 

Krepitev neverbalne komunikacije 

Lutka bo prepričljiva šele takrat, ko ji bo otrok vdahnil vizualno, 

glasovno in gibalno podobo. Z igranim lutkovnim prizorom otrok 

krepi svojo neverbalno komunikacijo. Splošno znano je, da tudi pri 

verbalni komunikaciji ogromno sporočil posredujemo preko 

neverbalnih kanalov, kot so mimika obraza, ton glasu, drža telesa. 

Zaradi tega je smiselno, da otrokom dovolimo, da lutkovne prizore 

igrajo tudi brez besed. Posebej je to priporočljivo za mlajše otroke, ki 

še nimajo razvitega besedišča in/ali so pri besednem izražanju bolj 

omejeni. Pomembno je, da v neverbalni komunikaciji sodelujejo tudi 

učitelji, vzgojitelji, ki morajo postati bolj pozorni na gibanje in 

mimiko, saj samo tako lahko razumejo, kaj otrok  s predstavo skuša 

povedati (Ferko, 2016). 
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Razvoj empatije 

Empatija pomeni, da smo sposobni videnja in vživljanja v položaj 

druge osebe. Otrok se pri igri z lutko vživi v neko drugo osebo ali lik 

in skuša rešiti njene težave. Istočasno se vživi v občutke osebe ali lika, 

ki ga igra. Igrane vloge, osebe in liki so lahko povsem izmišljeni, lahko 

pa so povezani z vlogami, ki jih poznajo, doživljajo v lastnem življenju. 

Prek igre z lutko otroci razvijajo empatijo, saj z lutko oziroma njenim 

likom sočustvujejo, ji skušajo pomagati in s tem razvijajo svoj vzorec 

obnašanja, ki ga bodo uporabljali v vsakdanjem življenju. Empatija je 

ena izmed pomembnih sestavin pri umetniških dejavnostih, saj se 

avtor umetniškega dela ne more približati njegovim gledalcem, 

poslušalcem, brez da bi poznal, razumel njihova čustva. Posledično 

tudi otrok pri svoji igri z lutko in vživljanjem v like drugih oseb 

spodbuja svojo empatičnost. 

 

Spodbujanje ustvarjalnosti 

Vzgojno-izobraževalni proces bi moral vključevati ustvarjalnost, ki jo 

sestavljajo intelektualni, motivacijski ter emocionalni vidik (Cropley, 

1992, v Ferko, 2016). Žal se dogaja, da storilnostno naravnane šole 

ovirajo ustvarjalno mišljenje otrok, pogosto pa obstoja tudi močna 

ločitev med šolo in igro. Otrokom bi moralo biti omogočeno, da tudi 

v višjih razredih osnovne šole rešujejo težave prek igre, na primer 

prek igre z lutko. Pri tem lahko rešujejo običajne šolske naloge, 

vključujejo svojo domišljijo in ustvarjalno svobodo. Najstniki lahko 

prek lutke spregovorijo tudi o temah, o katerih sicer ne zmorejo 

govoriti odprto.  

Mnogo učiteljev pri delu z lutkami opaža, da postanejo otroci bolj 

ustvarjalni, vztrajni in natančni, postali pa so tudi drznejši in 

inovativni. 

 

Intelektualni vidik 

Za udeležbo v dramskih dejavnostih moramo imeti razvitih več 

»inteligentnosti« (Gardner, 1993 v Ferko 2016). Telesno gibalna 

inteligenca pomeni, da uporabljamo lastno telo pri različnih 

umetnostnih dejavnostih (npr. ples, pantomima …). Svoje telo 

uporabljamo na veliko različnih načinov predvsem v smislu izražanja 

in tudi v drugih vidikih. Tudi animacija lutk je odvisna od našega 

obvladovanja telesa (ali njegovih delov). Otrok se zaradi želje po 

izražanju svojih čustev in idej giblje spontano, neprisiljeno. 

Udeleženec v dramski igri mora »znati živeti odnose« z drugimi, se 

razumeti z njimi. Mora pa biti tudi dober opazovalec in dober 

posnemovalec. Lutkovna dejavnost omogoča, da otrok z našo 

pomočjo razvija posamezne inteligence – uči se celostno (uporablja 

vso svoje telo in ves svoj um, svoje mišljenje). Z vživljanjem v situacije 

soljudi, se nauči jih bolje razumeti, prav tako pa mu to predstavlja 

svojevrstno motivacijo pri reševanju zastavljenih problemov.  
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Lutka pri pouku 

Uporaba lutke pri pouku nikakor ni enoznačna. Za uspešno delo v 

razredu je zelo pomemben odnos med učiteljem in učencem. Tako 

komunikacija ni samo sredstvo za predajanje znanja, ampak tudi 

sredstvo za izgradnjo odnosa. 

 

Ko uporabljamo lutko pri pouku, omogočamo večsmerno 

komunikacijo, pomagamo pri usvajanju, razumevanju in utrjevanju 

učne snovi. Hkrati pa učenec z uporabo lutke razvija svojo 

kreativnost, ki je pomembna za razvoj njegove samopodobe 

(Majaron, 2006a v Ferk 2016). Enosmerna komunikacija in večkratna 

pasivnost učencev sta veliki oviri na poti izgradnje zaupnega odnosa 

med učiteljem in učencem. Lutka nastopi kot posrednik med 

učiteljem in učencem in tako zmanjša morebiten strah učenca pred 

učiteljem. Otrok ne komunicira več z učiteljem, ampak z lutko, ki 

postaja njegov zaupnik, prijatelj in tako zmanjša napetost in stres, ki 

se pojavlja v komunikacij z odraslo osebo (avtoriteto). 

 

Primer dobre prakse 

Ko sem poučevala v oddelku podaljšanega bivanja v drugem razredu, 

sem se odločila, da skupaj z otroki izvedemo projekt z lutkami. 

Najprej sem sama doma iz nogavice izdelala ročno lutko – dinozavra. 

Za to vrsto lutke sem se odločila, ker je izdelava lutke dovolj 

enostavna, da jo zmorejo izdelati tudi otroci, ki imajo slabše razvito 

finomotoriko.  Za izdelavo lutke sem izbrala črno nogavico z barvnimi 

pikami. Tako je lutka – dinozaver tudi dobil ime. Za oči sem izbrala 

dve tanjši okrogli radirki, saj se mi je zdelo, da bi se oči iz papirja 

prehitro uničile. Za dinozavrovo 'grbo' pa sem uporabila tanko 

plastično peno sive barve, ki sem jo narezala v obliki zobnikov. Oči 

sem na nogavico prilepila z UHU lepilom, peno pa sem na nogavico 

prišila s šivanko in sukancem.  

 

Prvi teden 

Lutko – dinozavra sem otrokom predstavila skozi zgodbo.  

Zbrali smo se v krogu v zadnjem delu učilnice. Svojo pripoved sem 

začela z besedami, da se mi je na poti v službo zgodilo nekaj 

nenavadnega. Ko sem šla proti železniški postaji, sem zaslišala, da 

nekdo joče. Ko sem pogledala malo bolje, sem zagledala eno 

nenavadno bitje. Vprašala sem jo, zakaj joče. Povedala mi je, da se je 

izgubila in ne ve, kje je sta njegova mamica in očka. Prijela sem jo v 

naročje, da bi jo potolažila. Obljubila sem ji, da ji bom pomagala najti 

starše. Okoli vratu je imela zavezan trak, na njem pa medaljon z 

imenom. Tako sem ugotovila, da je bitje v resnici Piko, torej deček. 

Povabila sem ga s seboj v šolo, kjer so prijazni otroci in gotovo mu 

bodo pomagali poiskati očka in mamico. Otroci so z zanimanjem 

opazovali, ko se je v torbici nekaj premikalo. Nekateri so opazili, da 

si nogavico nameščam na roko in so začeli drugim razlagati, da saj ni 

nič, da je to samo nogavica, in da to sploh ni prava žival. Ko pa je Piko 

pokukal iz torbice in si jih previdno ogledoval, so vsi zadrževali dih. 

Nekateri so ga želeli pobožati. Čez nekaj trenutkov se je Piko 
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opogumil in je začel otroke spraševati, kako jim je ime. Na začetku ga 

še niso vzeli povsem resno (»Eh, kar ena butasta igrača …«), toda na 

koncu so ravno ti učenci sami opozorili Pika, da jih še ni vprašal po 

imenu. Opazila sem, da so ga nekateri želeli pobožati. Predvsem en 

deček je bil ves čas ob Piku in iskal kontakt z njim. Ta deček je bil v 

družbi sovrstnikov zelo zadržan, zato sem bila precej presenečena, 

da je bil tokrat ves čas v ospredju in iskal Pikovo pozornost. Po prvih 

trenutkih zadrege so se otroci sprostili in pogovor med Pikom in njimi 

je stekel brez težav. Otroci so ga spraševali vse mogoče. Od tega kje 

je njegova družina, kakšne vrste dinozaver je, pa vse do tega, če bo 

ostal z njimi v šoli. Piko se je z največjim veseljem pogovarjal z njimi.  

Učence sem opozorila na veliko vrečo, ki sem jo prinesla s seboj. 

Povedala sem jim, da sem prinesla veliko nogavic brez para, da bodo 

lahko pomagali narediti družino dinozavrov. Z velikim veseljem so si 

izbrali vsak svojo nogavico in se lotili dela. Pri delu sem jih usmerjala 

res samo toliko kolikor je bilo nujno. Predstavila sem jim materiale, 

iz katerih lahko izdelajo dinozavrove oči (debelejši barvni papir, 

raznobarvni filc, sukanec, šivanke), potem pa sem pustila njihovi 

ustvarjalnosti prosto pot. Učenci so pomoč poiskali, ko je bilo treba 

oči in 'grbo' zašiti na nogavico.  

 

Med delom se je med otroki razvila pestra komunikacija. Pomagali 

so si pri izrezovanju oči za lutko, si izposojali škarje, pisala in tudi 

ideje. Nekateri, ki so čakali na škarje ali barvice, pa so se preizkušali 

v animaciji nogavic. Zelo radi so z na pol dokončanimi lutkami – 

dinozavri navezovali stik s Pikom. Še posebej fantje so bili pri delu 

zelo ustvarjalni, saj so želeli narediti svoje dinozavre čim bolj grozne. 

Deklice, ki so Piku obljubile, da mu bodo naredile dinozavrsko punco, 

pa so se trudile, da bi bil njihov dinozaver čim lepši in čim bolj zapeljiv 

(velike temne oči z dolgimi trepalnicami). Nekateri otroci so 

samoiniciativno med pogovarjanjem s Pikom poiskali svoje dinozavre 

in si jih namestili na roke. Pristopili so in začeli komunikacijo s Pikom. 

Po določenem času sem predlagala, da bi lahko Pika naučili kakšno 

pesmico. Bili so zelo navdušeni nad idejo. Sami so predlagali pesem 

Na okno tok, tok. Vsi so si nadeli dinozavre na roke in tako smo kar 

naenkrat dobili dinozavrski pevski zbor. Otroci so kar tekmovali, kdo 

bo povedal, katero pesmico bi lahko še zapeli Piku, a žal se je moral 

Piko posloviti, saj je bilo na vrsti pisanje domače naloge. Narava dela 

v podaljšanem bivanju je takšna, da se je treba prilagajati dnevni 

rutini (odhod na kosilo, pisanje domače naloge, odhodi otrok na 

različne interesne dejavnosti) in je težko načrtovati tako kompleksno 

dejavnost, kot je lutkovna dejavnost. Odločila sem se, da se bomo v 

prvem tednu posvetili samo izdelavi lutke. Nekateri učenci so svojo 

lutko izdelali že kar prvi dan, ostali (sploh tisti, ki so imeli veliko 

dejavnosti po pouku) pa so imeli za izdelovanje lutk manj časa, zato 

je njihova lutka nastajala počasi, vsak dan malo. Opazila sem, da so 

bili otroci, ki svoje lutke še niso dokončno izdelali, precej razočarani, 

ker se niso mogli igrati z njimi. Vendar so kmalu ugotovili, da lahko 

oživijo tudi takšno, ne popolnoma dokončano lutko. Kljub temu, da 

je bil naš urnik precej natrpan in je bilo namenskega časa za igranje 
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z lutkami bolj malo, so hitro našli čas za dramatizacijo in oživljanje 

svojih dinozavrov – nekateri med popoldansko malico, drugi pa kar 

med pisanjem domačih nalog (lutka je pomagala držati svinčnik oz. 

nalivnik, otrok pa je skozi lutko sam sebe hvalil oz. grajal za 

opravljeno nalogo).  

 

Drugi teden 

V naslednjem tednu, ko so lutke – dinozavri postali že del naše OPB 

družinice, sem se odločila razširiti naša lutkarska obzorja in sem 

otrokom predstavila še druge vrste lutk. Ob vstopu v razred, nisem 

več slišala veselega: »Učiteljica Ajda!«, ampak samo še: »Piko!« 

Otroci so se nagnetli okoli moje torbice, v kateri se je skrival Piko in 

komaj čakali, da se je izvil iz objema torbice. Kako so bili presenečeni, 

ko jim je Piko povedal, da je pripeljal prijatelja. Nekateri so skrivoma 

pogledovali v torbico, če se v njej skriva še kakšen »Piko«. A tam ni 

bilo nikogar več. Se je pa kar iznenada pred njimi pojavil Tine – lutka 

na dlani. Kar naenkrat Piko ni bil več v prvem planu, vsi so občudovali 

malega, prijaznega Tineta. Po prvih par stavkih so mi že prinesli 

flomastre s prošnjo, da tudi njim narišem oči in usta na dlani. »Pa 

takega groznega nariši!« so še dodali. Nekateri pa so stvari vzeli v 

svoje roke in si sami narisali obrazke, drugi pa so trdili, da sami ne 

znajo tako lepo narisati kot pa jaz. Spodbudila sem jih, da se vseeno 

potrudijo. In njihove oči so kar žarele, ko sem jaz in tudi drugi otroci 

pohvalili njihovo »stvaritev«. Takoj, ko je bil obrazek narisan, so 

začeli medsebojno interakcijo. Dekleta so se bolj osredotočila na 

komunikacijo s Tinetom, fantje pa so nove lutke izkoristili za 

sproščanje odvečne energije. 

Otrokom sem pustila nekaj časa za prosto animacijo, nato pa sta jih 

Tine in Piko povabila k izdelavi še drugih prijateljev. Drugačnih. Ko 

sem jim pokazala izdelavo lutk na palici, se je fantom utrnila ideja, da 

bi lahko za svoje občinstvo izdelali lutke na palici. Celo kopico lutk. 

Ob iskanju barvic in ostalega materiala za izdelovanje lutk, so našli 

enega pozabljenega snežaka iz papirja. Takoj so mu prilepili palico in 

ga začeli animirati. Ostanki risalnega papirja pri izdelovanju lutk, so 

navdihnili otroke za nove podvige. Ustvarili so obrazne maske – 

pošasti. Njihova inovativnost in ustvarjalnost me nista presenetili. 

Naslednji dan sem jim povedala, da sva s Pikom zanje pripravila 

presenečenje. S pomočjo grafoskopa sem jim pripravila senčno 

gledališče. S senčnimi lutkami sem uprizorila zgodbo o pujsku, ki ni 

hotel domov. Pripoved jih je pritegnila, še bolj pa jih je pritegnila 

lutkovna tehnika in komaj so čakali, da bi se lahko še sami preizkusili 

v njej. Da ne bi bilo prevelike gneče (in s tem neizogibne napetosti in 

konfliktnih situacij), sem jih razdelila v skupine po štiri, da so se 

preizkušali v animiranju senčnih lutk. Pustila sem, da so najprej sami 

odkrivali in spoznavali zakonitosti te vrste lutk, kasneje pa sem jim 

svetovala in pokazala, če sem videla, da jim ustvarjanje resnično ne 

gre od rok. Pri tej tehniki je še bolj kot pri ostalih bilo pomembno, da 

so učenci sodelovali med seboj, se dogovarjali in si pomagali pri 

animiranju lutk. Za njih je bila to pomembna lekcija, saj so učenci 

včasih zelo nestrpni in nepotrpežljivi.  
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Tretji teden 

Učencem sem že med ustvarjanjem lutk povedala, da bodo sami 

naredili lutkovno predstavo. Dovolila sem, da so se sami razdelili v 

skupine. Vsi so se dela lotili z veliko vnemo, vsaka skupina na svoj 

način. Fantje so se takoj lotili zgodbe. Skupina deklet pa se je najprej 

lotila priprave scene in podrobnosti. Nisem želela preveč vplivati na 

njih že v samem začetku, kasneje pa sem jim z nasveti skušala 

pomagati preiti iz scene na zgodbo in samo dramsko igro. Skupina 

fantov je pri pripravi lutkovne predstave naletela na težave, saj se 

niso mogli odločiti, katero zgodbo bi prenesli na »mali oder«. Zdelo 

se mi je primerno, da jim pomaga Piko, saj bi lahko moja avtoriteta 

pustila v njih napačen vtis. Pikove pomoči so bili res veseli in z 

veseljem so sodelovali z njim in z njegovo pomočjo ustvarili 

predstavo po njihovih močeh in sposobnostih. Pripravila sem »oder« 

(prevržena miza, pokrita z rjuho). Nekateri se niso strinjali s takim 

odrom, saj so si pripravili sceno, ki je zahtevala drugačno postavitev. 

S pogovorom smo vse rešili in pomirili njihove strahove. Sklenili smo 

kompromis – kljub drugačnim navodilom, sem dovolila, da 

prilagodijo oder po svojih željah. Nekatere skupine so se pri predstavi 

odrezale odlično, druge pa malo manj odlično. Še posebej so bile nad 

svojo predstavo razočarane deklice. Izjemno so se potrudile pri 

izdelavi scenografije (izdelale so kuliso z džunglo, podzemno votlino, 

v kateri je bil zaklad, napisale čisto svojo zgodbo z veliko besedila), a 

so pozabile, da je v predstavi treba znati besedilo. Ker so resnično 

pridne, delovne in vestne, so bile povsem obupane, ker besedila niso 

znale na pamet. Na njihovo prošnjo sem jim dovolila, da so imele 

besedila ob predstavi s seboj. In zgodilo se je točno po pričakovanjih 

– deklice so se osredotočile na branje besedila in pozabile animirati 

lutke. Pozabile so pa tudi na občinstvo, ki pa s tem seveda ni bil 

zadovoljno. Razočaranje na obeh straneh je bilo veliko. Pri fantih, ki 

so predstavo gledali, zato, ker od predstave niso imeli nič. Pri 

deklicah pa zato, ker so v predstavo vložile veliko truda (zelo 

natančno so oblikovale sceno, same so si izmislile besedilo), a je na 

koncu bil izkupiček vsega njihovega truda skoraj ničen. Po predstavi 

sem jih sklicala v krog. Posedli smo se na stole in vsak je dobil 

priložnost, da je izrazil svoje misli. Spodbujala sem jih, da to delajo 

spoštljivo in kulturno. Deklice so v vodenem pogovoru same prišle 

do spoznanja, da je poleg scenografije in besedila pomembna 

predvsem animacija lutk. Zmenili smo se, da bomo predstavo 

ponovili, ko bodo deklice same izrazile željo (bodo dovolj zvadile 

predstavo in se naučile besedila. 

 

ZAKLJUČEK 

Lutke v podaljšanem bivanju ne predstavljajo le ustvarjalne 

dejavnosti in otroci z njimi ne razvijajo le ročnih spretnosti in fine 

motorike. Če so bile lutke skozi zgodovino predvsem prinašalke 

nadnaravnega, pa so lahko lutke v današnjih časih prinašalke upanja, 

prinašalke empatije, spodbujevalke izgradnje samopodobe in 

element intelektualnega napredka. In kot take so v učnem procesu 

nepogrešljive.  
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Povzetek: Dijaki neradi berejo besedila, ki jih profesorji slovenščine 

zahtevamo za domače branje. Da bi ta umetnostna besedila bolj 

približali mladim bralcem, je občasno smiselno obravnavo domačega 

branja razširiti še na druge predmete. Sama sem se pri obravnavi 

Tavčarjevega Cvetja v jeseni povezala s profesorico geografije, ki je z 

dijaki obdelala geografske značilnosti Škofjeloškega hribovja, in 

profesorjem glasbenikom, ki odlično igra na citre. Cilj takšnega 

načina poučevanja je izboljšati sposobnost kritičnega mišljenja pri 

dijakih in v njih utrditi spoznanje, da je možno pridobljeno znanje 

uporabiti na različnih področjih oziroma pri različnih predmetih, 

predvsem pa napraviti pouk bolj življenjski, osmišljen in zanimiv.    

 

Ključne besede: medpredmetno povezovanje, domače branje, 

Tavčarjeva povest Cvetje v jeseni  

 

Abstract: When it comes to Slovene literature, students generally 

don’t like reading texts which are set as obligatory home reading 

tasks. In order to motivate the young readers, it is sometimes vital 

to extend the analysis of the literary work to other school subjects. 

In my case, I cooperated first with a geography and then a music 

teacher who plays the zither, the instrument relevant to the book. 

For example: while dealing with Tavčar's literary work »Cvetje v 

jeseni«, my colleague presented the geographical features of 

Škofjeloško hribovje (the hilly region around Škofja Loka) where the 

tale is set. The educational goals of the abovementioned activity are 

improving the students’ ability of critical thinking and consequently 

raising awareness that the already acquired knowledge can be 

related to other school subjects or areas of work. What is more, it 

enables the teacher to create more lessons which are exciting, lively 

and meaningful.   

 

Keywords: cross-curricular teaching, set home-reading tasks, Ivan 

Tavčar's »Cvetje v jeseni« (Autumn Blossoms, a tale written by 

Slovene writer Ivan Tavčar) 
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UVOD 

Profesorjiiv slovenščine večkrat žalostno ugotavljamo, da dijaki malo 

ali sploh ne berejo literarnih besedil. Še poseben odpor pa čutijo do 

besedil, ki jih morajo prebrati kot obvezno domače branje. O vzrokih, 

zakaj prihaja pri mladih do odpora do branja, v članku ne nameravam 

pisati. Prepričana sem, da se profesorji na različne načine trudimo, 

da bi dijake bolj pritegnili k branju predvsem tistih besedil, ki so 

obvezna po učnem načrtu ali so na maturitetnem seznamu. Eden 

izmed načinov je tudi medpredmetno povezovanje. 

 

Medpredmetno povezovanje 

Živimo v času nenehnega napredka na številnih področjih, kar od 

vseh nas terja hitro odzivnost, prilagodljivost na družbene 

spremembe in vseživljenjsko izobraževanje. Prav zaradi tega imamo 

učitelji posebno nalogo, da poučevanje prilagodimo tako, da bodo 

učenci znali nove informacije povezati med seboj in jih uporabiti v 

dani situaciji. Učenje bo tako postalo učinkovitejše, pridobljeno 

znanje pa trajnejše. Učitelji nismo več zgolj posredniki znanja, ampak 

soustvarjalci učnega procesa, v katerem skupaj z učenci 

soustvarjamo znanje. V učni proces je smiselno vključiti 

medpredmetno povezovanje, ki vključuje povezovanje znanj, vsebin 

in učnih spretnosti ter spodbuja samostojno in aktivno pridobivanje 

učnih izkušenj (Volk, Štemberger, Sila in Kovač, 2020, str. 7).  

                                                 
iv Ko uporabljam izraze, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški 
slovnični obliki, jih razumem kot nevtralne za ženski in moški spol. 

 

Medpredmetno povezovanje se lahko uresničuje na treh ravneh: 

vsebinski, konceptualni in procesni. Na vsebinski ravni gre za 

obravnavo učnih tem v okviru različnih predmetov, medtem ko na 

konceptualni za obravnavo sorodnih pojmov pri različnih predmetih. 

Pri medpredmetnem povezovanju na procesni ravni pa učenje 

poteka kot interakcija spoznavnega, čustvenega, socialnega in 

telesnega razvoja (Volk, Štemberger, Sila in Kovač, 2020, str. 8).  

        

Volk, Štemberger, Sila in Kovač (2020, str. 9) vidijo v 

medpredmetnem poučevanju in povezovanju številne prednosti 

tako za učence kot za učitelje:  

Učenci pri medpredmetnem poučevanju in učenju razvijajo več 

naprednih epistemoloških prepričanj, izboljšajo sposobnost 

kritičnega mišljenja ter usvajajo razumevanje odnosov med 

perspektivami, ki izhajajo z različnih predmetnih področij, hkrati pa 

pridobivajo možnost uporabe pridobljenega znanja pri vsaki 

disciplini, kar krepi njihovo samozavest. Učitelji, ki sodelujejo pri 

izvajanju medpredmetnega poučevanja, več sodelujejo s sodelavci, 

spoznavajo druga predmetna področja ter nove načine poučevanja, 

hkrati pa ob prilagajanju dobivajo tudi podporo drug drugega in 

občutek, da poučujejo učinkoviteje. 
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Obravnava domačega branja 

Na začetku šolskega leta dijakom na uvodni uri posredujem celoten 

seznam besedil, predvidenih za domače branje v prihajajočem 

šolskem letu, ki po navadi zajema od 6 do 9 besedil, in univerzalna 

navodila, ki veljajo za vsa besedila. Seveda ta navodila z dijaki zlasti v 

1. letniku najprej preberemo in razložimo. 

 

Navodila za domače branje: 

− o avtorju in njegovih delih, 

− umestitev besedila v literarnozgodovinsko obdobje oziroma v 

tematski sklop, 

− obnova vsebine, 

− oznaka oseb,  

− sporočilo, 

− lastno mnenje z utemeljitvijo, 

− aktualizacija, 

− citat s pojasnilom, zakaj si se odločil/a za ta izbor.  

 

Dijakom na uvodni uri slovenščine predlagam, da si za domače branje 

priskrbijo poseben zvezek, ki naj ga na začetku opremijo z zgoraj 

navedenimi navodili in seznamom besedil. Ta zvezek se lahko 

uporablja več let oziroma celo srednješolsko obdobje, če je dovolj 

obsežen. Spomnim se, kako dragoceni so bili zame ti zvezki na 

gimnaziji pred maturo in še celo med študijem, da sem si pred izpiti 

lažje priklicala v spomin vsebino in posebnosti določenega besedila. 

 

Na določeni datum obravnave domačega branja morajo dijaki 

prinesti s seboj zvezek z odgovori, nato pa sledi najmanj dvourni 

pogovor, razprava, izmenjava mnenj in izkušenj, pri čemer dijaki 

pokažejo svoje poznavanje besedila. Že vnaprej se z dijaki 

dogovorimo, kdo bo imel nalogo podrobno obnoviti vsebino. Če ta 

dijak dobro opravi svojo nalogo, je nagrajen z odlično oceno. Iz 

izkušenj lahko povem, da se dijaki na pripovedovanje vsebine po 

navadi zelo dobro pripravijo, včasih celo mene presenetijo s kakšno 

pretirano podrobnostjo. Med predstavitvijo vsebine dijake večkrat 

opomnim na kakšno podrobnost, ki je pomembna za samo 

razumevanje celotnega besedila. Sicer moram priznati, da besedila 

domačega branja skoraj vsako leto znova prebiram tudi jaz, ker me 

pogosto še kaj preseneti ali zasledim kakšno podrobnost, ki sem jo 

ob prejšnjih branjih spregledala.  

 

Na naslednji uri slovenščine dijaki dobijo delovni list z vprašanji, na 

katera skupaj odgovorimo. Za vsako domače branje torej načrtujem 

najmanj dve šolski uri, po navadi pa dejansko tri. 
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Domače branje: Tavčarjeva povest Cvetje v jeseni 

Cvetje v jeseni se v srednji šoli obravnava v 1. ali 2. letniku v okviru 

tematskega sklopa ljubezenskih besedil ali literarnozgodovinskega 

obdobja med romantiko in realizmom na Slovenskem.  

 

Delovni list 

Ivan Tavčar: Cvetje v jeseni (Ljubljanski zvon, 1917) 

1. Zvrstno-vrstna oznaka besedila: ______________________ 

 

2. Čas nastanka besedila: ______________________________ 

 

3. Literarnozgodovinska umestitev besedila. 

a) Obdobje: 

_________________________________________________ 

b) Določite romantične značilnosti v besedilu:  

_______________________________________________________

___________________________________________ 

c) Določite realistične značilnosti v besedilu: _______________ 

_________________________________________________ 

 

4. Besedilo je okvirna pripoved. Določite okvir in uokvirjeni del. 

a) Okvir: 

_________________________________________________ 

b) Uokvirjeni del: ____________________________________ 

 

5. Pripoved je napisana v _______ osebi. 

 

6. Notranja zgradba besedila 

a) 2 glavna dogajalna prostora: 

_________________________________________________ 

b) Motivi: 

_________________________________________________ 

c) Tema: 

_________________________________________________ 

d) Ideja: 

_________________________________________________ 

 

7. Razložite nacionalno tendenco v besedilu: 

_________________________________________________ 

 

8. Slogovne prvine 

a) Izpišite nekaj metafor in jih razložite:  

_______________________________________________________

___________________________________________ 

b) Razložite naslovno metaforo: _________________________ 

_________________________________________________ 

       c)   Dialektizmi: _______________________________________ 
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Rešitve delovnega lista 

Ivan Tavčar: Cvetje v jeseni (Ljubljanski zvon, 1917) 

1. Zvrstno-vrstna oznaka besedila: epika, idilična kmečka 

povest/patriotska povest (Hladnik, 2008, str. 71)/pokrajinska 

povest (Mestnik, 2018, str. 14). 

 

2. Čas nastanka besedila: med 1. svetovno vojno. 

 

3. Literarnozgodovinska umestitev besedila 

a) Obdobje: med romantiko in realizmom na Slovenskem. 

b) Določite romantične značilnosti v besedilu: prikaz 

Metinega značaja, idiličnost pripovedi, poetični elementi, 

opisi narave … 

c) Določite realistične značilnosti v besedilu: prikaz 

stranskih likov (Kalar, Skalar), ponekod suhoparni, preveč 

strokovni opisi npr. kmečkega doma, Tavčarjeva ocena 

meščanskega življenja: meščani so izumetničeni, za 

navidezno uglajenostjo skrivajo preračunljivost in 

pridobitništvo … 

 

4. Besedilo je okvirna pripoved. Določite okvir in uokvirjeni del. 

a) Okvir: pisateljev razgovor s tremi ljubljanskimi 

prijateljicami, Dinco, Marico in Mico, o pravi ljubezni. 

b) Uokvirjeni del: pripoved o ljubezni med pripovedovalcem 

in Meto. 

 

5. Pripoved je napisana v prvi osebi. 

 

6. Notranja zgradba besedila 

a) 2 glavna dogajalna prostora: Jelovo Brdo in Ljubljana. 

b) Motivi: kmečki (prazniki, običaji), ljubezen, narava, zakon, 

ljubosumje … 

c) Tema: ljubezenska. 

      d)  Ideja: poveličevanje samostojnega in moralno zdravega 

kmeta, idealiziranje narave, ljubezni, ljudske nepokvarjenosti, 

slavospev zdravju, moči, aktivnosti in delu, toda nad idilo prevladuje 

misel o usodnosti človeškega čustva, ki ga prekriža naključna usoda 

(ljubezen med Janezom in Meto) ali socialne razmere (ljubezen med 

hlapcem Danijelom in deklo Lizo). 

 

7. Razložite nacionalno tendenco v besedilu: poziv k skrbi za 

zdravo družinsko in socialno rast, ki je zagotovilo narodovega 

obstoja. 

 

8. Slogovne prvine 

a) Izpišite nekaj metafor in jih razložite: npr. Meto vaški 

fantje zmerjajo z lisico zaradi barve las; Meta 

gostilničarjevo hčer, Fortunovo Katro, označi kot kolovrat 

zaradi njenega nenehnega nepomembnega govorjenja; 



 

97 

 

primera, ki se nanaša na Meto: »Visoka je bila kot klas na 

njivi« (Tavčar, 2003, str. 28 ) … 

b) Razložite naslovno metaforo: ljubezen med mlado žensko 

in starejšim moškim ne more obroditi sadu, tako kot ga 

ne rodi jesenski cvet. 

c) Dialektizmi: npr. »jest« = jaz (Tavčar, 2003, str. 83); blez = 

pač, seveda (»Na doto ti blez ne bo treba gledati.«, 

Tavčar, 2003, str. 101); »Jáde!« = ja, da (Tavčar, 2003, str. 

108) …   

Vir: Lasten 

 

Medpredmetno povezovanje pri obravnavi Tavčarjeve povesti 

Cvetje v jeseni 

Da bi obravnavo domačega branja malo popestrila, sem se z dvema 

sodelavcema dogovorila za medpredmetno povezovanje. S 

profesorico geografije, Mojco Groleger, sva se odločili, da je dijakom 

po tem, ko so prebrali besedilo za domače branje, v okviru teme 

rastlinstva predstavila geografske značilnosti Škofjeloškega hribovja, 

kjer se odvija večji del Tavčarjeve povesti, in sicer lego, relief, 

kamnine, prsti, vodovje in rastlinstvo. Za domačo nalogo so nato 

dijaki pri geografiji dobili naslednji delovni list:  

 

 

                                                 
v Zaradi natančnosti in boljše preglednosti je primerneje uporabiti 
zemljevid Škofjeloškega hribovja iz Atlasa Slovenije, str. 98 in 99. 

CVETJE V JESENI 

1. Iz povesti Cvetje v jeseni izpiši zemljepisna lastna imena, na 

katera si naletel ob branju. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________________________ 

 

2. Na zemljeviduv obkroži ali pobarvaj zemljepisna lastna imena 

Škofjeloškega hribovja, ki so omenjena v povesti.  

 

 
Slika 1: Zemljevid Škofjeloškega hribovja 

Vir: 

https://www.pzs.si/natisni.php?pid=635&zbirka=trgovina&url=https://www.pzs.

si/izdelek.php?pid=635 
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3. Izpiši imena rastlin, ki si jih zasledil ob branju. 

_______________________________________________________

___________________________________________  

 

4. Simbolika cvetja: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________________________  

 

5. Simbolika naslova: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________  

 

Vir: Mojca Groleger, profesorica na Srednji medijski in grafični šoli 

Ljubljana 

 

Rešitve delovnega lista 

CVETJE V JESENI 

1. Iz povesti Cvetje v jeseni izpiši zemljepisna lastna imena, na katera 

si naletel ob branju: Helespont, Sevilja, Galilejsko jezero, Jarčje selo, 

Jelovo Brdo, Mali Blegaš, Blegaš, Mladi vrh, Lovsko Brdo, Koprivnik, 

Ljubljana, Stari vrh, Gora, Malenski vrh, Dunaj, Trst, Škofja Loka, 

Cerkno, Mantova, Bologna, Poljanska dolina, Hotoveljščica, Mlinše, 

Martinovo selo, Karlovška dolina, Karlovščica, Begunjščica, 

Kredarica, Poljane, Ločilnica, Delnice, Selška dolina, Videm, Murava, 

Četena ravan, Nil, Kal, Porezen, Črna prst, Ratitovec, Triglav, Ojstrica, 

Jadransko morje, Cerkljansko, Tolminsko, Čabrače, Gabrška gora, 

Samson, Rožnik, Amerika, Lotračnik, Kranj (Tavčar, 2003).   

 

2. Na zemljevidu obkroži ali pobarvaj zemljepisna lastna imena 

Škofjeloškega hribovja, ki so omenjena v povesti: Mali Blegoš, Črni 

Kal, Blegoš, Domačejek, Karlovščica, Čabrače, Poljanska dolina, 

Martinj Vrh, Koprivnik, Mladi vrh, Stari vrh, Gorenja Žetina, Četena 

Ravan, Jarčje Brdo, Selščica, Škofja Loka, Murave, Javorje, Delnice, 

Poljanščica, Log nad Škofjo Loko, Visoko, Žabja vas, Hotovija, 

Vinharje, Dobrava, Hotoveljščica, Ločilnica, Poljane, Lovsko Brdo, 

Podobeno, Gabrška Gora, Malenski vrh.   

 

Pri iskanju vseh zemljepisnih lastnih imen Škofjeloškega hribovja, ki 

so omenjena v Cvetju v jeseni, sem si pomagala z zemljevidom v 

opombah Marje Borštnik k besedilu Cvetje v jeseni iz leta 1950 

(Tavčar, 1950, str. 113). 

 

3. Izpiši imena rastlin, ki si jih zasledil ob branj: gozd, drevo, deblo, 

veje, češnja, oreh, jelka,  bukev, bukovje, smreka, macesen, leščevje, 

lešnik, jelšje, divji kostanj, jesen, hrast, hrastje, grmovje, goščava, 

resje, praprot, osat, trava, travnik, tratina, senožet, kopriva, vranje 

noge, cvetje, roža, rododendron, planika, zvonček, murka, jagoda, 

Kristusove srajčke, pokalica (Mestnik, 2018, str. 16). 
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4. Simbolika cvetja: v povesti se najpogosteje pojavlja, ima veliko 

simbolno vrednost in je v povezavi s sporočilom povesti, saj se pojavi 

že v naslovu (Mestnik, 2018, str. 15). 

 

5. Simbolika naslova:  

Naslovna metafora do neke mere ustreza zapozneli ljubezni med 

Janezom in Meto. Hladnik navaja, da so ravno Kristusove srajčke 

(močvirna samoperka) rože iz naslovne metafore. Meta jih najde 

pozno jeseni, ko pospremi Janeza, ki se vrača v Ljubljano. Bela barva 

cvetov asociira na nedolžnost. Srčasti stebelni listi Kristusovih srajčk 

se povezujejo z Metino srčno hibo, prav tako pa roža ustreza Meti z 

zdravilnim učinkom, saj jo v trenutku ljubezenskega razburjenja, ko 

ji Janez razodene svoje načrte, pomiri. A še bolj verjetno se zdi, da je 

Tavčar Kristusove srajčke, ki cvetijo v jesenskem času, izbral kot 

simbol svoje pozne literarne dejavnosti.  (Mestnik, 2018, str. 15). 

Vir: Lasten 

 

Na naslednjo uro slovenščine oziroma geografije sem poleg 

profesorice Groleger povabila še profesorja Ivana Zupanca, 

univerzitetnega diplomiranega obramboslovca, ki na Srednji medijski 

in grafični šoli poučuje sociologijo in poslovno okolje. Od nekdaj ga 

zanimajo skladbe za citre iz obdobja romantike in izvirni zven 

dunajskih citer iz 19. stoletja. Za uvod  nam je na citre zaigral 

                                                 
vi Glasbo je napisal skladatelj Urban Koder. Skladbo v originalu izvaja citrar Miha 
Dovžan.  

»Cvetje«, naslovno skladbo iz filma Cvetje v jeseni.vi  Po uvodni 

glasbeni motivaciji smo z dijaki analizirali njihove rešitve učnega lista.  

Ob 1. in 2. točki delovnega lista sva s profesorico Groleger izpostavili 

glavni dogajalni prostor povesti, Jelovo Brdo, in dijake seznanili z 

dejstvom, da je ta kraj izmišljen. Pravo ime vasi je Gorenja Žetina, ki 

v povesti ni točno prikazana. »Jelovo brdo! Ravno pod Blegošem tiči 

mala ta vasica sredi rodovitne ravnine, kjer prideluje prebivalstvo 

svoje življenjske potrebščine.« (Tavčar, 1956, str. 14).  Z dijaki smo 

na zemljevidu preverili in ugotovili, da ta vas ne leži pod Blegošem, 

kot pravi Tavčar, ampak pod Koprivnikom. Pisatelj jo je najverjetneje 

zamenjal z vasico Jelovica, ki leži pod Blegošem in po kateri je povzel 

tudi ime (Mestnik, 2018, str. 17).  

Na tem mestu se mi je zdelo smiselno, da z dijaki ponovimo še zapis 

velike začetnice pri večbesednih zemljepisnih lastnih imenih. Na 

tablo sem jim napisala naslednje oporne točke: 

Zemljepisna lastna imena: 

− enobesedna – pišemo jih z veliko začetnico, 

− večbesedna – prvo besedo pišemo z veliko začetnico, neprvo z 

veliko ali malo začetnico. 

 Večbesedna zemljepisna lastna imena: 

− naselbinska (imena naselij: vasi, mest in zaselkov) – neprve 

besede pišemo z veliko začetnico, razen če so predlogi ali 

samostalniki vas, mesto, selo, trg; 
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− nenaselbinska (imena ulic, cest, mestnih četrti, držav, pokrajin, 

vzpetin, dolin, rek, morij …) – neprve besede pišemo z malo 

začetnico, razen če že same niso lastno ime. 

 

Glede na to, da je Tavčar pri zapisu vasi Jelovo brdo drugo sestavino 

imena pisal z malo začetnico (Tavčar, 1956), sem dijake opozorila, da 

zgoraj navedena pravopisna pravila veljajo od leta 1990 (Toporišič, 

Jakopin, Menart, Moder, Suhadolnik, Dular idr., 1990, str. 18–20). 

 

ZAKLJUČEK 

Na podlagi izkušnje medpredmetnega poučevanja ugotavljam, da le-

to koristi tako dijakom kot učiteljem. Dijaki so o Tavčarjevi povesti 

lahko razmišljali izven literarnih okvirjev, spoznavali geografske 

značilnosti dogajalnega prostora povesti in ob tem uživali v prijetni 

glasbeni spremljavi, povezani z eno najlepših ljubezenskih zgodb v 

slovenski književnosti.  Učitelji pa smo imeli priložnost več in bolj 

poglobljeno sodelovati med seboj, opazovati delo kolegov in se iz 

tega naučiti tudi marsičesa novega. V medpredmetno povezovanje 

pri obravnavi Cvetja v jeseni bi se dalo v prihodnje vključiti še 

profesorje umetnostne zgodovine, in sicer v povezavi s sliko Svete 

Cecilije italijanskega renesančnega slikarja Raffaella Santija. Tavčar 

(2003, str. 29) lepoto svetnice Cecilije, mučenke in zavetnice 

glasbenikov, namreč primerja z Metino lepoto:   

Na obraz ji je padala polna svetloba. Kako naj vam, ljube prijateljice, 

popišem ta obraz? To je ravno: ne da se popisati! Pogledal sem jo, ali 

takoj je odmaknila oči ter jih dvignila proti stropu. Prešinila me je 

misel: ta obraz, nebeški Rafael, se je moral nekdaj že zibati pred 

tvojim duhom! In res, v Bologni je bilo, ko sem koprnel pred 

Rafaelovo podobo svete Cecilije! Naša Meta je imela obraz te svete 

Cecilije. Čarobni vtis pa so povečavali svetli, na rdeče spominjajoči 

lasje, ki so v debelih kitah težili sveto Cecilijo z Jelovega Brda. 
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Timsko sodelovanje v vrtcu  
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Povzetek: Današnji tempo življenja nam vedno pogosteje narekuje, 

da vstopamo v interakcije z drugimi ljudmi. Timsko povezovanje in 

sodelovanje je neizogiben način dela na vseh področjih, tudi v 

izobraževanju. Pogosto se srečujemo z vprašanji ali problemi, ki so 

strokovni, delovni ali medosebni in zahtevajo naše sodelovanje. 

Prednosti timskega dela so medsebojna pomoč, skupno reševanje 

težav/vprašanj, večji nabor idej in porazdelitev dela. Za izvajanje 

timskega dela je treba upoštevati nekaj načel timskega sodelovanja. 

Povezovanje in medsebojno sodelovanje sta pomembna dejavnika, 

ki zagotavljata uspeh in kakovostno izvajanje predšolske vzgoje. 

Koristi kvalitetnega timskega sodelovanja imajo predvsem otroci.  

 

Ključne besede: timsko delo, sodelovanje, vrtec, vzgojiteljice 

 

Abstract: Today's pace of life increasingly dictates that we interact 

with other people. Team building and cooperation are inevitable 

factors in all fields, including education. We often encounter 

questions or problems that are professional, work or interpersonal 

in nature and require cooperation. The advantages of teamwork are 

mutual help, joint problems/questions solving, creation of a larger 

array of ideas and distribution of work. In order to carry out 

teamwork, some principles of team cooperation need to be 

considered. Connection and mutual cooperation are important 

factors that ensure success and high-quality implementation of 

preschool education. Children especially benefit from quality 

teamwork. 

 

Keywords: teamwork, cooperstion, kindergarten,preschool 

teachers  
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UVOD 

Vsakodnevne situacije zahtevajo od nas vedno več reševanja 

kompleksnih nalog in sprejemanja odločitev ter zahtevajo 

povezovanje ljudi v time. Ljudje večino časa hote ali nehote 

preživimo v medsebojni interakciji. Timsko delo je ena najbolj 

razširjenih oblik opravljanja kompleksnih strokovnih nalog, katerih 

realizacija zahteva znanja iz različnih strokovnih področij. Za izvajanje 

timskega dela je treba upoštevati nekaj načel timskega sodelovanja. 

Znanja in izkušnje članov so tista, zaradi katerih se povezujemo v 

time. In ravno vzpostavljanje odnosov in povezovanje z drugimi nas 

lahko pripelje do izboljšanja kvalitete življenja, dela in večjega uspeha 

kot sicer. Pri timskem sodelovanju gre za skupinsko delo samostojnih 

posameznikov. Ni pa vseeno s kom se povezujemo, saj vsaka skupina 

ljudi še ni tim. Tim se razvije postopoma.  

 

Kaj je tim? 

Tim je skupina ljudi, ki je pri svojem delu odvisna od drugih ljudi in z 

delitvijo nalog dosežejo skupen cilj. Vsi člani skupine si prizadevajo 

doseči cilj, na način, da delijo znanje, naloge, izkušnje in pomoč. V 

Kurikulumu za vrtce (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 8) je zapisano 

»Načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter 

strokovnega spopolnjevanja«, ki v timsko delo vključuje strokovno 

osebje znotraj oddelka, med oddelki in v celotnem vrtcu, hkrati pa 

nudi možnost timskega načrtovanja z drugimi vrtci ter vrtec z drugimi 

vzgojno-izobraževalnimi, strokovnimi in drugimi institucijami, kar 

omogoča dvig kakovosti dela v vrtcu. Namen ustvarjanja timov in 

timskega dela je povezovanje znanja in izkušnje članov tima pri 

reševanju istega problema. Timsko delo ni le praktično, temveč igra 

ključno vlogo takrat, ko ne poznamo poti do rešitve ali načina 

reševanja naloge. Delo vzgojiteljice in vzgojiteljice – pomočnice 

vzgojiteljice v vrtcu temelji na timskem pristopu. V aktivnem 

sodelovanju z drugimi ljudmi prepoznavamo, spoznavamo in 

uravnavamo samega sebe. Takrat pride do smisla opravljanja svojega 

poklica. Timsko delo pomeni skupinsko delo samostojnih članov, pri 

katerem ni pomemben hierarhičen položaj posameznika, ampak 

enakopravna porazdelitev nalog. Vse člane pa povezuje delovna 

naloga. Za učinkovito delovanje tima morajo biti zadovoljene 

osnovne psihološke potrebe, tj. pri sebi prepoznavati občutke 

varnosti in predvidljivosti socialnega okolja ter sprejetosti (Polak, 

2022). Timsko delo je tudi delo med obema strokovnima delavkama, 

torej med vzgojiteljico in vzgojiteljico - pomočnico vzgojiteljice in je 

eden glavnih dejavnikov za zagotavljanje kakovostnega dela v vrtcu. 

Za uspešno delovanje tima in uresničevanje zastavljenih ciljev so 

pomembni zaupanje in spoštovanje, sodelovanje ter komunikacija. 

Kot član uspešnega tima se strokovno in osebnostno razvijamo, 

hkrati pa otrokom zagotavljamo spodbudno in ustvarjalno okolje, ki 

pripomore k celostnemu razvoju otrok.  
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Značilnosti timskega dela 

Vsi, ki na kakršenkoli način delamo z otroki, imamo zelo velik vpliv 

nanje. Vplivamo nanje namerno ali nenamerno. Otrokom v vrtcu 

predstavljamo avtoriteto, ki ji otroci želijo slediti. Skupno odločanje 

in prevzemanje odgovornosti za rezultat so pomembne sestavine 

timskega dela. Če te odgovornosti ne prevzemajo vsi člani, potem v 

vresnici nimamo tima. Do tega lahko pride, če vodja ne razdeli nalog 

ali jo člani ne želijo prevzeti. V neučinkovitih timih pogosto prihaja 

do vpadanja v besedo, vzporednega govorjenja, prekinjanja, do 

nebesednega izkazovanja nestrinjanja … (Polak, 2012, str. 31). 

Motiviranost za delovanje tima je lahko doseči takrat, kadar so 

zaposleni med seboj povezani - tako po profesionalni kot po človeški 

plati. Pri timskem delu niso pomembni le odnosi med strokovnimi 

delavci, ampak tudi odnosi med njimi in otroki.   

 

Oblikovanje tima in njena komunikacija 

Pri uspešnosti delovanja tima zelo pomembno vlogo igrajo osebne 

značilnosti posameznika. Posamezniki, ki vstopajo v tim, se med 

seboj razlikujejo. Člani tima imajo različne stopnjo strokovne 

usposobljenosti, sposobnosti in osebnostne lastnosti, motivacijo za 

delo v timu in tudi različne delovne navade in želje po osebnostni in 

profesionalni rasti. Za oblikovanje tima pa ima ključno besedo 

vodstvo, ki postavlja time, zato je prav, da prisluhne željam 

posameznikov, saj obstaja verjetnost, da posameznik ne razvije 

notranje pobude o pomembnosti sodelovanja v timu.  

Pri timskem delu lahko prihaja tudi do neujemanja tima. 

Komunikacija v odnosu je zelo kompleksna, saj udeležence lahko 

zbližuje ali oddaljuje.  Vzroki za konflikte znotraj tima se najpogosteje 

kažejo ravno v neustreznih komunikacijskih procesih. Eden izmed 

glavnih vzrokov je neposlušanje. V timu lahko prihaja tudi do 

podrejanja vloge posameznika, kar lahko vodi v konflikten in 

destruktiven odnos (Balderman, 2018, str. 55). 

 

V procesu komunikacije sta pomembna tako besedna kot tudi 

nebesedna komunikacija, ki sta osnovni vezi med člani tima. Za 

dobro delovanje tima je pomembna skladnost obeh (drža telesa, 

glasnost govorjenja, barva glasu, ton…). Ko komunikacija ni skladna, 

lahko prevladajo dvoumna sporočila. Dogaja se tudi, da npr. naš 

sogovornik sprejme le eno obliko komuniciranja, torej besedno ali 

nebesedno ali pa celo nobene. Kot posledica pride do zavračanja 

sogovornikovih besed ali celo njega samega. Večina komunikacije 

znotraj tima poteka ob načrtovanju dela. Prav tako naj bi 

komunikacija potekala obojestransko med izvajanjem dela, saj so 

opažanja obeh strokovnih delavk znotraj oddelka zelo pomembna. 

Prav tako je timsko evalviranje pomembno kot sta fazi načrtovanja 

in izvajanja, saj se na njeni podlagi razvijajo nove ideje in pristopi, s 

katerimi lahko dobro načrtujemo delo v naprej in otroci uspešno 

napredujejo. V odnosu je lahko komunikacija konstruktivna ali 

destruktivna. Tudi nekomuniciranje je vrsta komunikacije, ki kaže na 
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upiranje in nesodelovanje. V takšnem primeru tim ne more biti 

uspešen oz. ne more delovati. 

 

Ko se sogovornika pogovarjata, vedno tudi vplivata drug na drugega 

in se spreminjata ter sooblikujeta. Med njima poteka vzajemna 

komunikacija. Pri tem ima ključni pomen občutek varnosti, ki je 

potreben za ustvarjalno mišljenje in produktivno razmišljanje oz. 

izpostavljanje posameznika do te mere, da bo svoje ideje tudi delil 

med ostale člane tima (Komočar, 2020, str. 311). Na kvaliteto 

komuniciranja vpliva tudi velikost tima. Najbolje poteka v manjših 

timih, ki obsegajo od dva do pet članov.  

 

Pravila timskega dela in konflikti 

Pravila, ki bodo veljala v določenemu timu postavlja tim sam, saj je 

ob tem potrebno upoštevati mnogo dejavnikov, ki pa morajo biti 

sprejeta s soglasjem vseh članov. V timu nihče ni nikomur nadrejen 

ali podrejen, jih pa povezuje ista naloga. Naloge v timu se razdeli 

glede na posameznikova močna področja. Člani tima se medsebojno 

dopolnjujejo v znanju, sposobnostih, spretnostih in osebnostnih 

lastnostih. Za uspešno in strokovno delovanje vzgojno-

izobraževalnega procesa je pomembna kvalitetna komunikacija med 

sodelavci. Najpomembnejši elementi so sodelovanje, razumevanje 

in strpnost. V vsakem odnosu, tudi v vzgojno-izobraževalnem 

procesu prihaja do konfliktov, nasprotujočih si mnenj ali interesov. 

Konflikti so neizogibni. Kadar konflikt ni rešen konstruktivno ali je 

rešen le delno, negativno vpliva na člana tima, posledično pa na 

delovanje celotnega tima. Za naše dobro sporazumevanje je zato še 

posebej pomembno poslušanje in empatija. Pozitivna komunikacija 

je  odprta, kar pomeni, da lahko vsak v odnosu tvega, da je direkten, 

pošten, odkrit in iskren. Takrat lahko opazi, da ga drugi ceni in, da se 

oba zavedata vzajemne odvisnosti. Tako vsak zase raste in razvija 

svojo kreativnost in individualnost. Po mnenju A. Polak je 

najpogostejša težava pri timskem delu v vrtcu neujemanje članov 

tima (Polak, 2009, str. 118). Vzroki za neujemanje med vzgojiteljico 

in vzgojiteljico – pomočnico vzgojiteljice so najpogosteje 

nesimpatičnost, starostna razlika in osebnostne značilnosti. Alenka 

Polak zatrjuje, da je konflikte, ki nastajajo v timu, potrebno reševati 

znotraj tima in v tem procesu morajo vedno biti prisotni vsi, ki so 

udeleženi v konfliktu. Zelo pomembno je, da se o podrobnostih 

nesoglasij ne govori zunaj tima, v nasprotnem primeru je ogroženo 

zaupanje članov tima (v Balderman, str. 53). 

 

Timsko izvajanje dejavnosti v praksi 

Vzgojiteljice in vzgojiteljice - pomočnice vzgojiteljic se pri svojih 

zadolžitvah zelo povezujemo. Timsko sodelujemo na večih ravneh – 

na ravni celotnega vrtca, ki deluje na več lokacijah, na ravni naše 

enote, kjer sta dva oddelka in na ravni naše skupine. Skupne 

dogovore, ki jih dosežemo na timskih sestankih celotnega vrtca 

nadgradimo z izvedbo vzgojnega dela. Največ dogovorov o vzgojno-

izobraževalnem delu sklenemo na srečanjih na ravni naše enote. 
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Dejavnosti načrtujemo po kotičkih, ki pa segajo tudi izven igralnic in 

sicer v garderobo, na hodnik, atrij in igrišče. Vodja tima skliče 

sestanek na katerega povabi vse članice. Člani smo enakovredni, 

upoštevamo načela primernega komuniciranja, sodelujemo, skupaj 

načrtujemo, podajamo predloge, podelimo svoje dvome in kritično 

evalviramo naše delo. Na srečanjih analiziramo dogodke, teme ali 

nastope.  

 

Pred dvema desetletjema so timski odnosi v našem zavodu izgledali 

dobri in ustrezni. S časom pa smo lahko ugotovili, da velikokrat temu 

ni tako. Skozi pogovore s kolegicami znotraj našega kolektiva smo 

ugotovili, da se kar precej vzgojiteljic - pomočnice vzgojiteljice v 

odnosu z vzgojiteljicami počutijo zapostavljene. Povedale so, da se 

čutijo ne slišane in da so njihove ideje spregledane. Ugotovili smo, 

da gre za kar veliko težavo, ki se pojavlja med zaposlenimi. Tandemi 

na ravni skupine niso bili tandemi. V tandemu sta bili v resnici dve 

»solo igralki«. Večina vzgojiteljic se je v svojo vlogo tako vživela, da 

enostavno ni slišala, upoštevala sodelavke, ki je marsikdaj podala 

odlične ideje. Tako je začelo prihajati do obojestranskega 

nezadovoljstva, saj so se vzgojiteljice počutile osamljene zaradi 

nesodelovanja vzgojiteljice - pomočnice vzgojiteljice. 

 

Ko smo se začeli tega problema zavedati, smo se v timu skupaj 

odločili, da nekaj naredimo na tem področju. Sklenili smo, da naše 

stanje raziščemo na aktivu. Resnično velikost težav nam je razkril 

anonimni anketni vprašalnik, ki nam je pokazal pravo podobo našega 

kolektiva. Na podlagi rezultatov smo se odločili za čim bolj odkrit 

pogovor. Za pogovor in razkritje težav je bila potrebna velika mera 

osebne zrelosti strokovnih delavcev, saj je bilo potrebno izpostaviti 

probleme. Začeli smo se načrtno povezovati med skupinami  (dva do 

trije oddelki). Povezovali smo se ob rednih temah, projektih, 

praznovanjih in skupaj pripravljali dejavnosti za otroke. Razdelili smo 

si vloge glede na področja, za katera smo se počutili močne in tako 

otrokom ponudili veliko bolj pester program kot sicer. Dejavnosti 

smo poskušali dvigniti na višjo raven, kar nam je s skupnimi močmi 

tudi uspelo. Skozi leta takšnega timskega načrtovanja smo se naučili 

kako delovati v timu, spoznali smo kdaj smo uspešni in kaj za uspeh 

potrebujemo.  

 

Pri razvoju timskega dela so nam vsekakor pomagali t. i. team 

building – srečanja, ki so bila različne narave. Vse od socialnih iger pa 

do potovanj, ko smo se za vikend odpravili na ekskurzije po tujini. Na 

potovanjih smo se zelo dobro spoznali, saj smo imeli  dovolj časa za 

klepet. Spoznali smo se v drugi luči – predvsem kako razmišljamo, kaj 

nas veseli, kaj nam je pomembno. Ko smo se tako z novimi izkušnjami 

vrnili na svoje delo, po tem, ko smo s sodelavkami preživeli res 

kvaliteten čas, smo se lažje sprostili in povezovali pri samem 

načrtovanju. Vzdušje je bilo sproščeno in ustvarjalno. S časom so v 

vrtcu začele tudi delovati nove skupine, ki so prinesle veliko 

popestritev za naše delo. Kmalu je nastala dramska skupina 
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vzgojiteljic in vzgojiteljic - pomočnic vzgojiteljic. V njej so sodelovale 

kolegice, za katere sploh nismo vedeli, da imajo tovrstne talente. 

Povezali smo se tudi vsi s smislom za glasbo in pripravili več 

koncertov za otroke ter glasbeno plesnih predstav. Povezovale smo 

se glede na svoja močna področja. Marsikatero sodelavko smo tako 

opogumili, da se je tudi sama preizkusila v določeni skupini. Zelo 

spodbudno je, ko takšna skupina po končanem delu prejme aplavz in 

pohvale za odlično opravljeno delo ter se tako še bolj poveže. 

Marsikatera strokovna delavka se je tako tudi pri svojem rednem 

delu lotila področja, ki ji pred tem ni bilo blizu. Vodstvo se je odločilo, 

da bo sodelavke na ustrezen način tudi nagradilo, saj so prepoznali 

naš velik doprinos k vzgojno-izobraževalnemu procesu. 

Seveda se še dogaja, da nekatere sodelavke pri tovrstnih dodatnih 

aktivnostih ne sodelujejo in jih dodatno timsko povezovanje pač ne 

zanima. V nekaterih primerih, ko je vodstvo dodelilo dodatne naloge 

tudi tistim, ki tega niso želeli,  je v takšnem primeru tim, ki je sicer bil 

zainteresiran za delo, nazadoval ali bil popolnoma neuspešen. Takrat 

je v skupini prihajalo do konfliktov, posledično se je takšno vzdušje 

širilo tudi izven tima, kar je imelo slab vpliv na vzgojno-izobraževalni 

proces.  

 

Tudi znotraj oddelka se lahko tim dodatno načrtno razvija. 

Opazovanje otrok je ena od pomembnih aktivnostih, ko naj bi obe 

strokovni delavki z zapiski dokumentirali svoja opažanja. S svojo 

sodelavko si ustvarjava vsaka svoje zapiske. Opazujeva otrokovo 

emocionalno in socialno odzivnost, psihomotorične spretnosti in 

sposobnosti, strategije / načine učenja in izražanje. Pomembne so 

ugotovitve obeh, saj opažava otroke v različnih situacijah in jim tako 

lahko pomagava, če seveda pomoč potrebujejo. Zapiski obeh so 

nama vsekakor v pomoč na govorilnih urah, ki jih prav tako izvajava 

skupaj in obe podajava svoja opažanja. Na ta način sporočava tudi 

staršem, da je vzgoja otrok v vrtcu delo obeh strokovnih delavk. Tudi 

vzgojiteljice - pomočnice vzgojiteljic predstavljajo pomembno vlogo 

pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa, saj ravno zaradi 

kvalitetnega timskega sodelovanja lahko otrokom ponudimo največ. 

 

ZAKLJUČEK 

Timsko delo ponuja veliko prednosti pred individualnim tako v vrtcu 

kot v zasebnem življenju. Seveda je prav vsakodnevni trud 

nepogrešljiv pri ohranjanju zdravih timov. Nekateri menijo, da če ni 

konfliktov, je to znak dobrega medosebnega odnosa. Vendar to ne 

drži. Odsotnost konfliktov in nesoglasij je prej znak odtujenosti, 

nezainteresiranosti in apatije v timu, kot pa znak uspešnosti. 

 

Timsko delo vpliva na odnose z drugimi ljudmi. S kvalitetnim 

izvajanjem timskega dela smo dober vzgled kolegom, kot tudi 

otrokom in staršem. Pri uspešnem timskem delu so izkoriščeni vsi 

potenciali in sposobnosti vsakega člana tima. Takrat lahko pravimo, 

da skupina preraste iz skupine strokovnjakov v tim. Člani tima se 

zavedajo medsebojne odvisnosti. Naj bi v okviru pozitivne 
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soodvisnosti med seboj tesno sodelovali pri zastavljanju in doseganju 

skupnih ciljev. Nujno je, da se pri tem seveda nenehno usklajujejo in 

dopolnjujejo. Timsko delo bo res učinkovito, ko je med člani tima 

prisotno sodelovalno učenje in nenehna profesionalna in kritična 

samorefleksija in evalvacija.  
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Povzetek: V članku bom predstavila, kako pomembno vrstniki že v 

predšolskem obdobju vplivajo na razvoj otroka. Zraven družine in 

vrtca so vrstniki tisti, ki predšolskemu otroku postajajo vse bolj 

zanimivi, saj so mu enakovredni in enako močni partnerji v igri, ki je 

za otroka v tem obdobju osnovna dejavnost. Da se naučijo sklepati 

prijateljstva in jih tudi obdržati, je ena od ključnih razvojnih nalog 

otroka v predšolskem obdobju. Zelo pomembno je, da se otrok s 

pomočjo odrasle kompetentne osebe že v vrtcu nauči socialnih 

veščin, kot so sočutje in empatija do sebe in sočloveka, da pri otroku 

razvijamo občutek samo vrednosti, samospoštovanja ter 

samozavest. Vse to pomembno vpliva na med vrstniške odnose v 

vrtcu in kasneje v življenju.   

 

Ključne besede: predšolski otrok, med vrstniški odnosi, socialni 

razvoj, empatija, samozavest 

 

Abstract: In my article, I will present how important peers influence 

a child's development already in the preschool period. Along the 

family and the kindergarten, peers are becoming more and more 

interesting to the preschool child, as they are equal and equally 

strong partners in the game, which is the basic activity for the child 

in this period. Learning to make friends and keep them is one of the 

key developmental tasks of a child in the preschool period. It is very 

important that, with the help of a competent adult, the child learns 

social skills such as compassion and empathy for himself and his 

fellow human already in kindergarten, so that the child develops a 

sense of self-worth, self-respect and self-confidence. All of this has a 

significant impact on peer relationships in kindergarten and later in 

life. 

 

Keywords: preschool child, peer relations, social development, 

empathy, self-confidence 
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UVOD 

Skozi vse šolsko leto smo se v naši skupini veliko pogovarjali o 

prijateljstvu in oblikovanju odnosov. Igrali smo se socialne igre, v 

katerih so se krepili odnosi med otroki. Ob pojavu konflikta ali 

zaznavi ne sprejemanja posameznega vrstnika, smo se frontalno ali 

individualno pogovorili in se trudili težavo odstraniti oziroma rešiti. 

Pogovarjali smo se o drugačnosti med vrstniki in razvijali empatijo do 

sočloveka. Ob spodbudi in vzgledu sem otroke spodbujala, da 

medsebojne konflikte rešujejo samostojno. Zaradi tega, je 

posledično v skupini bilo manj medsebojnega toženja otrok in iskanja 

pomoči odrasle osebe za reševanje sporov in nesoglasij. Otroci so si 

ob spodbudi tudi veliko pomagali, ali v vlogi pomočnika ali v vlogi ko 

so sami prijatelja prosili za kakšno pomoč.  

 

Vrstniki v vrtcu 

Vrstniški odnos se razvija na spontan način in se pojavi iz želje po 

sprejetosti, pogovoru, skupnih dejavnostih, igri, izmenjavi mnenj in 

premagovanju težav. Prijateljski odnosi zadovoljujejo materialne in 

socialno čustvene potrebe. Pomen prijateljstva v zgodnjem otroštvu 

je drugačen kot v kasnejšem obdobju. V začetku si otroci izbirajo 

prijatelje za igro, v času, ko se ne igrajo, pa prijatelji nimajo 

posebnega pomena. Ta prijateljstva po navadi niso trajna. Okrog 

tretjega leta pride do prvih navezanosti med vrstniki, vendar se še 

vedno pojavlja veliko ljubosumja in agresije. Pri štirih letih se pojavi 

pojem »najboljši prijatelj«, otroci imajo vsaj en tesnejši odnos z 

vrstniki. Okoli šestega leta se mreža prijateljev razširi na štiri do šest 

pomembnih prijateljev (Bezjek, Bitenc, Hvalič, Lokar, Removš in 

Strniša, 2003). 

 

Pomen vrstnikov v razvoju otroka  

Druženje z vrstniki močno vpliva na otrokov razvoj. Vsako leto ima 

otrok več stikov z otroki, ki so na enaki razvojni stopnji. Ob koncu 

predšolskega obdobja se zave, da v skupini deluje kot posameznik, ki 

je sicer podoben drugim, vendar ga od njih ločujejo nekatere 

lastnosti. Spoznava, da misli in čuti v podobnih položajih podobno in 

da posledice njegovih dejanj učinkujejo na druge podobno, kot 

učinkujejo posledice dejanj drugih na njega. V predšolskem obdobju 

že zna otrok prilagoditi svoje vedenje tistemu, s katerim se trenutno 

druži. Tako se v družbi vrstnikov vede drugače, kot tedaj ko je s starši 

ali vzgojiteljico (Zupančič in Justin, 1991). Najboljši vzori predšolskih 

otrok so drugi otroci. Pri treh ali štirih letih že oblikujejo svoje 

vedenje po vedenju vrstnikov in ga celo prinašajo domov. V letih, ko 

se otrokove značilnosti oblikujejo, deklice postanejo bolj podobne 

drugim deklicam in dečki drugim dečkom. Bolj grobe deklice 

postanejo manj grobe, plašni fantje pa pogumnejši. Poistovetenje s 

starši zamenja poistovetenje z drugimi otroki, ki so takšni kot oni. 

Otroci prinesejo v vrstniško skupino precej tega, kar so se naučili 

doma. Če se njihove izkušnje in odzivi ujemajo s tistimi, ki so jih od 

doma prinesli tudi drugi otroci, jih bodo verjetno obdržali. V 
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nasprotnem primeru, pa bodo svoje vedenje opustili (Rich Harris, 

2007). 

 

Socialni in čustveni razvoj otroka 

Na otrokovo socialno vedenje vplivajo njegove socialne izkušnje v 

družini, vrtcu in odnos z vrstniki, poleg tega pa še kognitivna zrelost, 

ter položaj v katerem se znajde. Zelo pomembno je spodbujanje 

prosocialnega vedenja s strani odraslih oseb. Za spodbujanje 

pozitivnega vedenja je včasih potrebno, da otrok občuti posledice 

neustreznih dejanj in se tako nauči sprejemati odgovornost. Otroka 

za pozitivno vedenje vedno pohvalimo, medtem ko ga na neustrezno 

vedenje opozorimo. Prav zato ga spodbujamo, da napake popravi 

sam, pri čemer krepimo občutek, da napake delamo vsi, vendar jih 

lahko popravimo le, če se jih zavedamo. K vsemu temu pripomorejo 

pozitivna čustvena klima, zgled odraslega, igre sodelovanja, 

vzgajanje samostojnosti in odgovornosti ter spodbujanje izražanja in 

razumevanja čustev in empatije (Nemec in Kranjc, 2011). Otroci 

svoje socialne spretnosti razvijajo skozi veliko število različnih 

vsakodnevnih socialnih izkušenj, tako pozitivnih kot tudi negativnih. 

Podobno kot velja za razvoj spretnosti na ostalih področjih razvoja, 

tudi razvoj socialnih spretnosti zahteva ustrezno spodbudo, vajo in 

ponavljanje. Vzgojiteljica v vrtcu lahko otroke, tudi v konfliktnih ali 

frustrirajočih situacijah, spodbuja k prepoznavi, razumevanju in 

obvladovanju svojih čustev in čustev drugih na različne načine, še 

posebej pa je pomembno, da ob tem poimenuje in razlaga, zakaj se 

nekdo počuti na določen način, z otroki išče možne načine reševanja 

nastale situacije, razlaga posledice njihovih vedenj, pojasnjuje in 

demonstrira pričakovana vedenja. Predvsem je pomembno, da 

vzgojiteljica otroke dejavno vključi v reševanje nastalega konflikta oz. 

situacije, skupaj z njimi išče rešitve in razlage, saj bodo tako bolje 

razumeli posledice lastnega vedenja in si bolje zapomnili socialna 

pravila ter jih posplošili tudi v druge situacije (Fekonja, 2016). 

 

Samozavest pri otroku 

»Nihče ni nikoli dosegel ničesar pomembnega, razen tisti, ki so si 

drznili verjeti, da je nekaj v njih samih močnejše od okoliščin«  (Healy, 

2016, str. 13). Vsi si želimo, da bodo naši otroci srečni in da se bodo 

razvili v produktivne, izpolnjene odrasle. Avtorica samozavest razdeli 

na površinsko, kjer nam samozavest vlije lastnina ali lastni dosežki in 

ponotranjeno, ki je globlji občutek samospoštovanja, kjer 

posameznik potrditev najde v sebi in ne v okolici. Ponotranjena 

samozavest otrokom in odraslim pomaga pri premagovanju preprek, 

zmanjševanju negativnih čustev (jeza), okrepitvi pozitivnih čustev 

(sočutje) in pri rasti v notranje močne ljudi. Ko se je naučimo je trajna 

in ukoreninjena v nas in v nas ostane ne glede na zunanje dejavnike 

(Healy, M., 2016).  

 

V najzgodnejših letih otroka moramo poskrbeti, da razvije pozitiven 

pogled na svet, da zaupa sam vase, da razvije samospoštovanje, ki je 

splošni termin za dobro počutje in vero vase. Otroci z zdravo mero 
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samozavesti se bolj znajdejo na vseh področjih, sledijo svojim 

občutkom in intuiciji, izkazujejo pogum in svoje edinstvene 

sposobnosti delijo z drugimi. Ključnega pomena pri samozavesti je, 

da otrokom ponudimo zdrave in varne možnosti za igro in 

raziskovanje njihovega sveta, da se lahko naučijo zaupati vase. 

Samozaupanje je zmožnost zanašanja predvsem na lastne vzgibe 

(misli, čustva in instinkte), ne glede na to, kaj počnejo ali govorijo 

drugi. Pomembno je, da odrasli otrokom vlijemo samozaupanje, 

optimizem in neskončno vero v njihove sposobnosti, da bodo 

prebrodili nove situacije, kajti ta vera se kmalu ponotranji. 

Samozaupanje in samostojnost sta nujno potrebna gradnika 

ponotranjene samozavesti (Healy, M., 2016). 

 

Empatija 

»Empatija pomeni prijateljstvo, prijaznost, zmožnost vživljanja v 

druge in razumevanje v vsakdanjem življenju, kaže pa se v kakovosti, 

globini in intenzivnosti medsebojnih odnosov« (Juul, J., 2017, str. 

13). 

Shapiro (1999, str. 50), razlaga empatijo predšolskega otroka tako: 

Spodbujanje otrok k empatiji ima izjemen vpliv in se bogato 

obrestuje. Otroci z razvitejšo empatijo so manj agresivni in raje 

sodelujejo v družbenih dejavnostih pomoči. Bolj priljubljeni so pri 

vrstnikih in odraslih in dosegajo večji uspeh v šoli in na delu. Nič 

presenetljivega ni, da so v odraslosti bolj sposobni zaupnih odnosov 

s partnerji, prijatelji in otroki.  

Velika večina otrok naravno premore empatijo, lahko pa ta zbledi, če 

je ne negujemo. Raziskave kažejo, da so dečki enako pripravljeni 

pomagati kot deklice, le da so bolj nagnjeni k fizični pomoči, medtem 

ko so deklice bolj vešče psihološke opore. Med najpogostejšimi in 

najučinkovitejšimi načini učenja empatije so »naključna prijazna 

dejanja«. Prijazno dejanje je lahko drobna pozornost, kot je 

pridržanje vrat neznancu ali telefonski klic bolnemu prijatelju 

(Shapiro, 1999). Če nam kot pedagoškim delavcem uspe ustvariti 

povezanost z otrokom ali skupino, potem razvijemo odnosne 

kompetence. Te kompetence gradijo podlago za učno in razvojno 

okolje, ki ga zaznamujejo spoštovanje, občutek medsebojne 

pripadnosti, empatija, pozornost in to, da smo drug za drugega tu, 

da smo navzoči. Pedagoške odnosne kompetence lahko definiramo 

kot »sposobnost učitelja, da vidi posameznega otroka, kakršen je, 

brez vnaprejšnjih predstavitev in predsodkov, in temu prilagodi svoje 

vedenje, ne da bi se pri tem odrekel svoji voditeljski vlogi in 

odgovornosti za kakovost odnosa, posebno pa ne svoji 

avtentičnosti« (Juul, 2017). 

 

Praktični del 

Kot vzgojiteljica si prizadevam, da se otroci v skupini počutijo dobro, 

sprejeti in da oblikujejo varne odnose. Poskrbim, da ustvarim ugodno 

in spodbudno okolje, pozitivno klimo, da se otrok lahko celostno 

razvija in da razvija pozitiven odnos do sebe in do vrstnikov. Zelo 

pomembno se mi zdi, da nemudoma ukrepam ob pojavu slabše 
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sprejetosti posameznega otroka v skupino. Na praktičnih primerih, ki 

se vsakodnevno dogajajo v skupini, poskušam otrokom podkrepiti 

sočutje in empatijo do sočloveka in nenazadnje do samega sebe. 

Pomembno je, da otroci imajo pravo mero empatije do sočloveka, da 

so sočutni do vrstnikov, pri tem pa ne smejo pozabiti na svoja čustva 

in občutke. Tukaj nastopi samospoštovanje, da otrok vrstnikom na 

ljubo ne dela v svojo škodo.  Zavedam se, da otrokom predstavljam 

zgled socialnega učenja, ki ga otroci posnemajo. Konflikte v skupini 

rešujemo tako, da se otroci preko zgleda učijo, kako lahko tudi sami 

rešijo nastali problem. 

 

Za razvoj otrokove pozitivne samopodobe je pomembno, da čutijo, 

da jim zaupam, da verjamem v njih in njihove sposobnosti. 

Spodbujam jih na poti k njihovi samostojnosti. Moj moto v vrtcu je 

»ne naredi ničesar, kar zmorejo narediti otroci sami«, to pomeni, da 

si otroci v starosti 4-5 let npr.: sami postrežejo hrano, namažejo kruh, 

če pri obroku česa zmanjka, gredo sami v kuhinjo in prosijo osebje, 

da jim izroči željeno stvar. Otroci sami postiljajo in raznašajo ležalnike 

itd. S samostojnostjo in stalno potrditvijo, otroci pridobivajo 

samozavest, ki pa je zelo pomembna za kakovostne odnose.   

 

Lutkovna predstava 

V uvodni dejavnosti na temo prijateljstva in medsebojnih odnosov, 

so si otroci ogledali lutkovno predstavo zgodbe Miška želi prijatelja 

(Mav Horvat, N.). Zgodba govori o osamljeni miški, ki se je podala na 

pot iskanja prijateljev. Na poti je srečala več živali, ki so ji priskočile 

na pomoč, ona pa je bila do njih nesramna in jih je užalila. Na koncu 

je spoznala, da vendarle ni ravnala pravilno, opravičila se jim je in 

postali so njeni iskani prijatelji. Zgodba s mi je zdela zelo dobro 

izhodišče za nadaljnje pogovore o prijateljstvu, empatiji, čustvih in 

počutju. Otroci so pripovedovali o tem, kdaj se počutijo osamljene, 

ali sploh kdaj in kaj takrat naredijo. Enako smo se pogovarjali o 

občutku razočaranja, užaljenosti, jeze, žalosti in na koncu veselja.  

 

Krog prijateljstva 

Otroci so z odtiskovanjem dlani ustvarili krog, ki smo ga poimenovali 

krog prijateljstva. Tako kot krog simbolizira celovitost in 

neskončnost, tako je tudi s prijateljstvom. V njem se prepletajo dobri 

in slabi trenutki, pomembno pa je, da se znamo opravičiti in ostati v 

krogu ter nadaljevati odnos. Z otroki smo se pogovarjali o tem, 

kakšen odnos si želimo s prijatelji in vse kar so otroci povedali smo 

zapisali na plakat z odtisnjenimi dlanmi. Pogovarjali smo se tudi o 

tem, česar si ne želimo v prijateljskih odnosih, kaj otroke v interakciji 

z vrstniki prizadene, užalosti in tudi na to temo izdelali plakat. Plakata 

smo nato izobesili v naši igralnici in z njuno pomočjo otroke skozi leto 

opozarjali na vedenja, ki so jih sami označili kot neprimerna. Sproti 

smo na oba plakata dopisovali primerna in neprimerna vedenja oz. 

odnose.   
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Pesem Prijatelj 

Učili smo se pesem Prijatelj (Majhen, Z.). Pesem govori o tem, da se 

pravi prijatelj ne hvali, ti pove resnico in da se tudi sami moramo 

potruditi, če želimo imeti prijatelje. Pesmica se mi zdi odlična, saj 

ponudi nove/drugačne teme za razmišljanje in pogovore o 

prijateljstvu. Otroci se zelo radi pohvalijo in tako je tudi prav, ni pa 

prav takrat, kadar s svojo samohvalo užalijo druge. Pogovarjali smo 

se tudi o tem, da moramo s svojim obnašanjem poskrbeti, da se bodo 

prijatelji ob nas počutili ugodno in ostali z nami v prijateljskem 

odnosu. Kratko deklamacijo so hitro osvojili. Pripovedovali so jo 

frontalno, v skupini in posameznim prijateljem.   

 

Igranje socialnih iger 

Posluževali smo se tudi mnogih različnih socialnih iger, katerim 

skupni cilj je razvijanje samostojnosti in pripadnosti. Predstavljajo 

obliko vzgojnega dela, ki na igriv način preko igre omogoča otrokom 

boljši vpogled vase in v svoje odnose z drugimi. V začetku leta smo 

se igrali igre za predstavljanje in spoznavanje npr. igro Ujemi žogo – 

najprej so otroci pred metom žoge povedali svoje ime, kasneje so 

povedali ime prijatelja, ki mu jo bodo podali. Otroci se zelo radi igrajo 

igro Osliček kdo te jaha?, kjer se morajo med seboj prepoznati po 

glasu. Igramo se tudi Gnilo jajce, ki otroke spodbuja k samostojnosti, 

saj morajo samostojno in glasno govoriti spremno besedilo igre, kar 

nekaterim otrokom prestavlja težavo in v tem primeru mu 

pomagamo. Igramo se tudi igro Atomčki, kjer se otroci gibajo ob 

glasbi, ko zakličem neko število – na primer tri, se morajo udeleženci 

združiti v skupine oz. molekule po tri in se drug drugemu predstaviti. 

Opisala sem igre, ki se jih na željo otrok igramo najpogosteje. Otroci 

v igrah uživajo, z vnemo sodelujejo, si med seboj pomagajo, 

opozarjajo, si »upajo« sodelovati. 

 

Čustva  

Čustva smo spoznavali in se o njih pogovarjali ob knjigi avtorice  

Marie Menendez-Ponte (2022) z naslovom Pisani svet čustev. V knjigi 

so preko enostavnih kratkih, otrokom razumljivih zgodb, 

predstavljena številna čustva. Zabavne dogodivščine junakov iz 

zgodbic, otrokom pomagajo razumeti, kaj vrstniki ali oni sami 

doživljajo in občutijo v določenih situacijah. Nas odrasle pa z nasveti 

spremljajo pri vzgoji in so nam lahko v oporo pri spopadu z različnimi 

čustvi. Zgodbe smo brali ob priložnostih, ko sem v skupini zaznala, da 

je to potrebno, ali pa kar tako. O posameznem čustvu smo se 

podrobno pogovarjali, otroke sem aktivno vključila v razmišljanje o 

njem. Na določeno čustvo smo razvili celodnevne dejavnosti npr.: ko 

smo se pogovarjali o strahu, so otroci narisali po svoji domišljiji 

strašljive pošasti in pripovedovali, česa jih je strah. Ko smo se 

pogovarjali o jezi, smo izvedli vadbeno uro, kjer so otroci boksali v 

boksarsko vrečo, visoko poskakovali na mestu in globoko dihali, ob 

tem smo se pogovarjali, da tako sproščamo svojo jezo in napetost. 

Ob pogovoru o zaupanju, so se otroci postavili v pare, eden je imel 

zavezane oči, drug ga je vodil. Ko smo se pogovarjali o egoizmu, sem 
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otrokom naročila, da naslednji dan v vrtec prinesejo svojo najljubšo 

igračo. To igračo so potem za igro posodili svojemu prijatelju. 

Pogovarjali smo se tudi o empatiji. Otroci so se ob aplikacijah 

različnih čustev pogovarjali o tem, katero čustvo zaznajo na določeni 

sličici, kdaj in zakaj se oni tako počutijo, kaj takrat storijo in kako bi 

pomagali prijatelju v določeni situaciji. 

 

ZAKLJUČEK 

V veliko veselje mi je, ko so otroci v skupini povezani in se med seboj 

spoštujejo. Rada opazujem otroke med njihovo igro, poslušam 

njihovo komunikacijo ter spremljam njihove odnose in konflikte. 

Vesela sem, ko vidim, da od naših vsakodnevnih pogovorov o 

odnosih, otroci ta vedenja vendarle upoštevajo, jih prenesejo v 

prakso in tako razvijajo kvalitetne odnose ter igro v skupini. Posebej 

ponosna sem na »podrejene« otroke, ko si upajo postaviti se zase in 

si ne dovolijo, da njihova dejanja narekujejo drugi otroci iz skupine. 

Za dobre odnose je pomembno, da imajo otroci razvito pravo mero 

samozavesti in samospoštovanja, empatije, spoštovanja in 

pripravljenosti za pomoč drugim. Vse to pa otroci v spodbudnem 

okolju in z usmerjanjem s strani odrasle in kompetentne osebe lahko 

dosežejo.  

 

Viri in literatura 

1. Bezjek, J., Bitenc, M., Hvalič, S., Lokar, A.,  Removš, J., in Strniša, Š. (2003). 

Zrcalo odraščanja: mednarodna sociološka raziskava o odraščajočih otrocih. 

Radovljica: Didakta  

2. Fekonja, P., U. (2016). Socialne interakcije v vrstniški skupini v vrtcu. 

Pridobljeno s: 

http://assets.cdn.vzgojiteljica.si/assets/issues/125/document/original_Vzgoj

iteljica-4-Julij-Avgust_-_Vsebina.pdf?1484109260 

3. Healy, M. (2016). Vzgajanje srečnih otrok: Kako privzgojiti samozavest, 

uspešnost in srečo. Maribor: založba KMŠ 

4. Juul, J. et al (2017). Empatija: Pot do sebe in do drugega. Radovljica: Didakta. 

5. Nemec, B. in  Kranjc, M. (2011). Razvoj in učenje predšolskega otroka. 

Ljubljana: Grafenauer založba. 

6. Rich Harris, J. (2007). Otroka oblikujejo vrstniki: sporočilo za starše, ki 

precenjujejo svoj vpliv. Ljubljana: Orbis. 

7. Shapiro, L. E. (1999). Čustvena inteligenca otrok: Kako vzgojimo otroka z 

visokim čustvenim količnikom. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

8. Zupančič, M.in Justin, J. (1991). Otrok, pravila in vrednote: otrokov moralni in 

socialni razvoj. Radovljica: Didakta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://assets.cdn.vzgojiteljica.si/assets/issues/125/document/original_Vzgojiteljica-4-Julij-Avgust_-_Vsebina.pdf?1484109260
http://assets.cdn.vzgojiteljica.si/assets/issues/125/document/original_Vzgojiteljica-4-Julij-Avgust_-_Vsebina.pdf?1484109260


 

116 

 

Izvajanje dejavnosti iz različnih 

področij v gozdu 
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Povzetek: Izvajanje dejavnosti v gozdu nam kaže drugačen in zanimiv 

pristop pri doseganju vzgojnoizobraževalnih ciljev iz različnih 

dejavnosti kurikuluma ob upoštevanju skupnih zakonitosti in načel o 

otrokovem razvoju po različnih teorijah psihosocialnega razvoja 

otrok. Bivanje v gozdu vsaj dvakrat tedensko tudi pripomore k 

izboljšanju odpornosti in krepkejšemu imunskemu sistemu, pa tudi 

zmanjševanju občutka stresa. Hkrati pa gozdni pristop spodbuja 

socialni in čustveni razvoj otroka in zmanjšuje napetosti med otroki. 

Na primeru dobre prakse sem pokazala, da se lahko vse dejavnosti 

kurikuluma izvajajo v gozdu, prednosti takšnega pristopa in 

napredek na vseh področjih otrokovega razvoja, pri čemer ne 

smemo zanemariti vpliva na zdravje otrok. 

 

Ključne besede: otrok,  gozd, dejavnosti, razvoj otrok 

 

Abstract: Carrying out activities in the forest shows us a different and 

interesting approach in achieving educational goals from various 

curriculum activities, considering the common laws and principles of 

child development according to various theories of psychosocial 

development of children. Visiting the forest at least twice a week 

also helps to improve disease resistance and strengthen the immune 

system, as well as reducing stress. At the same time, the forest 

approach promotes the social and emotional development of the 

child and reduces tensions between children. Using the example of 

good practice, I showed that all curriculum activities can be carried 

out in the forest, the advantages of such an approach and progress 

in all areas of child development, while not neglecting the impact on 

children's health. 

 

Keywords: child, forest, activities, child development 
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UVOD 

Učno vzgojno okolje v vrtcu in program dela, zapisan v kurikulumu, 

nam daje veliko možnosti za povezovanje preživljanja časa otrok v 

vrtcu z naravo, ki nas obdaja. Izkušnje v naravnem okolju spodbujajo 

celostni razvoj otroka, saj omogočajo otrokov razvoj na vseh 

področjih: kognitivnem, estetskem, čustvenem, socialnem, 

motoričnem in senzoričnem. Današnji čas zaznamuje velika 

odtujenost človeka od narave in naravnih pojavov. Pozabljamo, da je 

naše primarno okolje v neokrnjeni naravi, ki pa nam je zaradi 

neodgovornega človekovega ravnanja vedno težje dostopna, saj 

izginja. Opazovanje in dojemanje narave z vsemi čutili je zamenjalo 

strmenje v ekrane, gibanje v naravi pa sedenje na stolih, tako v vrtcu, 

kot v šoli in kasneje v pisarnah. Pri svojem delu sem opažala, da so 

otroci kljub sodobnim prostorskim normativom v igralnici zelo 

omejeni, glasni, preživahni, njihova pozornost pa je nizka in 

odkrenljiva. Razmišljala sem, kako bi lahko te pojave omejila in 

otrokom omogočila prijetnejše in manj stresno bivanje v vrtcu ter jim 

omogočila spodbudnejše učno okolje. Tako me je načrtovanje 

mojega dela usmerilo proti gozdu, saj je tam prostor neomejen, 

omejujejo ga le pravila, ki jih skupaj določimo.  

 

Vrtec Hoče je umeščen v primestno okolje, kjer je v neposredni bližini 

tudi gozd. Ta nam omogoča, da veliko svojih dejavnosti izvajamo v 

skladu s kurikulumom v gozdnem okolju. Tako smo bili samo še korak 

oddaljeni od vključevanja gozdne pedagogike v svoje redne 

aktivnosti. Pri načrtovanju svojega dela sem vsa področja kurikuluma 

povezala z bivanjem v gozdu, saj sem prepričana, da gozdno okolje 

še posebej vzpodbuja razvoj otrok, hkrati pa omogoča, da to otroci 

dosežejo preko igre. Učenje otrok preko lastnih izkušenj in z lastno 

aktivnostjo pa je veliko bolj učinkovito. 

 

Skupne zakonitosti o otrokovem razvoju in skupna načela 

predšolske vzgoje v vrtcu 

O razvoju otrokovih psihičnih procesov in kognitivnem razvoju 

obstaja mnogo različnih teorij, vendar je moč skozi različne teoretske 

okvire prepoznati skupne zakonitosti o otrokovem razvoju in tudi 

skupna načela predšolske vzgoje. Za dejavnosti, ki smo si jih izbrali v 

okviru bivanja v gozdu, sem prepoznala kot še zlasti pomembno 

sledečo zakonitost in načelo 

− posamezna področja razvoja so med seboj prepletena, saj gre za 

vzporednost in povezanost med različnimi psihičnimi funkcijami 

(otrok zaznava, doživlja in spoznava sebe, svet okoli sebe, 

različne odnose s čustvenega, intuitivnega, socialnega in 

spoznavnega vidika 

− predšolska vzgoja je pomembna za predšolskega otroka in ne kot 

priprava na neko naslednjo stopnjo vzgoje in izobraževanja 

− na izvedbeni ravni je nujen preplet različnih področij dejavnosti 

in preplet z dnevno rutino 

− učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s 

predmeti in pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi in stvarmi 
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− otroška igra je tista dejavnost, ki je razumljena kot način 

otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 9). 

 

Pomen bivanja v gozdu za razvoj otrok 

Vpliv bivanja v gozdu na zdravje in odpornost otrok je še posebej 

neprecenljiv, saj preko kopanja po listju, raziskovanju dreves in 

podrasti, otroci vdihujejo mlečnokislinske bakterije in eterična olja, 

tako imenovane fitoncide, ki so ključni pri vzpostavljanju odpornosti 

in dobrega imunskega sistema. Samo bivanje v gozdu ima zaradi 

barv, vonja, svežega zraka, prijetnih zvokov in tipnih zaznav pozitiven 

vpliv na zdravje otrok in njihovo boljše psihofizično počutje. Zaradi 

brskanja po gozdni tleh so otroci bolj zdravi in tudi bolj srečni (Qin, 

2019). Študija znanstvenikov, ki jih je vodila dr. Simone Kuhn z 

univerzitetnega kliničnega centra Hamburg – Eppendorf, je pokazala, 

da je življenje zraven gozda dobro za možgane. Velike skupine dreves 

krepijo del možganov – amigdalo, ki nadzira za čustvovanje in  

posledično je občutek stresa manjši. Raziskovalci so zraven tega 

ugotovili, da imajo ljudje, ki živijo v mestih, v primerjavi s tistimi, ki 

živijo na vasi, večje tveganje za depresijo, anksiozne motnje in 

shizofrenijo. Hrup, onesnaženje, veliko ljudi na majhnem območju ... 

Vse to poveča občutek stresa in ta lahko postane tudi kroničen 

(Sudimac,  Sale,  in Kühn,  2022, str. 5–6). Nika Valentinčič je v svoji 

diplomski nalogi zapisala: »gozdna pedagogika spodbuja socialni in 

čustveni razvoj predšolskega otroka, saj je v naravnem okolju 

prisotnih več interakcij med otroki, lažje se vključujejo v skupino, 

večje je sodelovanja in medsebojne pomoči. Otroci v gozdu izražajo 

predvsem prijetna čustva, manj je čustvenih izbruhov in agresivnega 

vedenja kot v igralnici, pogostejše je tudi prosocialno vedenje«   

(Valentinčič, 2019, str. 5). Gozd kot odličen prostor za doživljajsko 

pedagogiko in okoljsko vzgojo je neskončen vir barv, vonjev, zvokov, 

slik, idej in še mnogočesa. Gozd daje nešteto priložnosti za celostno 

učenje v naravi, saj otrok nabira nove izkušnje, jih ureja, nadgrajuje, 

povezuje, širi zanimanje in pridobiva pozitiven odnos do bivanja v 

naravi, do varovanja njene raznolikosti. S pomočjo gozdne 

pedagogike (kvalitetnega izobraževanja mladih) ter vztrajnega 

predstavljanja funkcij in zanimivosti gozda vsem ljudem nam bo 

uspelo gozd predstaviti kot temelj dobrega počutja in uporabnega 

znanja za trajnostni razvoj naše dežele (Priročnik za učenje in igro v 

gozdu, 2016, str. 16). Za otroke pa je pogosto bivanje v gozdu 

pomembno tudi z vidika razvijanja grobe, pa tudi fine motorike. Že 

sama hoja po gozdnih tleh za otroka ni preprosta, saj so gozdna tla 

neravna, polna korenin, kamnov, vej. Otrok mora biti pozoren in 

čuječ, da je pri premagovanju teh ovir uspešen (Gyorek, str. 8). 

Izvajanje dejavnosti v gozdu pa mi omogoča tudi veliko osebnega 

zadovoljstva  in občutkov, da sem otrokom omogočila optimalne 

pogoje za razvoj, otroci pa so pridobili nekatere vrednote, ki bodo 

morda v prihodnosti še posebej pomembne, če bomo želeli živeti v 

vsaj približno zdravem okolju. Otroci iz skupine Metuljčkov, stari 4–5 

https://www.mpib-berlin.mpg.de/publication-search/702669?person=%2Fpersons%2Fresource%2Fpersons267670
https://www.mpib-berlin.mpg.de/publication-search/702669?person=%2Fpersons%2Fresource%2Fpersons256839
https://www.mpib-berlin.mpg.de/publication-search/702669?person=%2Fpersons%2Fresource%2Fpersons19804
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let, tako redno zahajamo v gozd, vsaj dvakrat tedensko, v katerem 

izvajamo aktivnosti iz vseh področij.  

 

Izvajanje področij dejavnosti v gozdu - primer dobre prakse 

Narava  

Gozd nam kot pristen naravni habitat nudi veliko možnosti 

naravoslovnih dejavnosti. Jeseni smo v gozdu opazovali spremembe 

letnega časa, počasno rumenenje in rjavenje listov na drevesu, 

poslušali veter. Spoznali smo bukev, hrast in javor med listavci in se 

jih naučili ločiti po listih in po plodovih. Med iglavci smo spoznali bor, 

smreko in jelko in se jih naučili ločevati po plodovih in iglicah. 

Ugotavljali smo razlike med listavci in iglavci, opazovali iglice in liste 

z lupami. Spoznali smo tudi druge gozdne rastline in v enciklopedijah 

poiskali njihova imena. Raziskovali smo gozdno prst z lupami in 

povečevalnimi posodicami. Tako smo spoznali različne snovi, iz 

katerih je prst sestavljena, kot so delno razgrajeni listi, palčke, 

plodovi, kamenčki ter spoznali njene drobne prebivalce. Prst smo 

raziskovali z različnimi čutili, z vidom, vohom, tipom. Pozimi smo 

raziskovali snežinke, ugotovili, da so listavci odvrgli liste, iglavci pa 

iglice obdržali. Določali smo drevesne vrste tudi pozimi s pomočjo 

določevalcev Inštituta za gozdno pedagogiko. Dobro smo utrdili 

razliko med jelko, smreko in borom. Spomladi smo občudovali brste 

in opazovali listke, ki so se razvili iz njih. Opazovali smo jih pod 

povečevalnim steklom. Raziskovali smo različne cvetove dreves, 

odkrili, da tudi iglavci cvetijo, določali vetrocvetke in žužkocvetke. 

Posadili smo tudi mladi gaber, ki smo ga vzgojili iz semen, nabranih 

jeseni. Poleti smo v gozdu ob pomoči fotografij določali cvetlice in 

ostale rastline, jih poimenovali in raziskovali s pomočjo različnih 

virov, kako jih lahko uporabimo. Pozornost in interes otrok za vse 

naravoslovne dejavnosti sta bila zelo visoka. Ravno tako smo lahko 

ugotovili tudi visoko stopnjo prepoznavanja drevesnih vrst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Raziskovanje prsti 

Vir: Lasten 
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Slika 2: Sajenje drevesa 

Vir: Lasten 

 

Jezik 

Gozdno okolje samo po sebi pozitivno vpliva na jezikovni razvoj otrok 

in njihovo komunikacijo. Njihovo izražanje je v gozdu veliko bolj 

sproščeno zaradi vizualnih in senzoričnih izkušenj. Tudi otroci, ki so 

sicer bolj zadržani, tihi in v ozadju, postanejo v gozdu klepetavi in 

živahnejši. Postavljati so pričeli zanimiva vprašanja in me vedno 

znova presenetili s svojo bistrostjo in radovednostjo. Včasih je bilo 

treba odgovore tudi naknadno poiskati. Gozd nas je tudi navdahnil, 

da smo se spontano naučili kakšne recitacije ali pa ji vsaj prisluhnili. 

V toplih jesenskih dnevih smo v gozdu tudi prebrali pravljico Trije 

prašički. Kljub dolžini so otroci pravljici zelo zbrano prisluhnili. 

Otrokom je bila še posebej tuja in nenavadna beseda dračje. Tako 

smo se po branju pravljice odpravili v gozd, kjer smo našli kup dračja 

in iz njega zgradili hišico za prašička.  

 

Družba 

Gozd nam spontano pomaga pri urjenju otrokovih socialnih veščin, 

krepitvi prijateljskih odnosov in njihovemu vzpostavljanju. Otroci so 

se samostojno razvrščali v majhne skupine, v katerih člani sodelujejo 

med seboj za dosego skupnega cilja. Posredovanje vzgojiteljice tukaj 

ni bilo potrebno, saj so se otroci spontano organizirali. Tudi 

samotarski otroci so se v gozdu uspešneje vključevali v skupinske 

dejavnosti, ali pa so našli zadovoljstvo v samostojni igri. Otroci so tudi 

bolj pazili drug na drugega in se bolj zavedali posledic svojih dejanj. 

Neželeno vedenje je bilo manj prisotno, kot v igralnici in tudi stopnja 

empatije je bila višja. Pozornost otrok je bila boljša in dolgotrajnejša, 

saj jim je že samo okolje vzbujalo dodatno motivacijo. Za izboljšanje 

socialne klime in povezovanje otrok smo se igrali različne socialne 

igre. Otroci so v njih sodelovali bolje, kot v igralnici in tudi dlje 

vztrajali. Veliko pozornosti smo namenili skrbi za čisto okolje. 

Vzpostavili smo pravilo, da v gozd ničesar ne prinašamo in ničesar ne 

odnašamo. Vse naravne materiale, ki smo jih uporabili pri naših 

aktivnostih, smo v gozdu tudi pustili.  

 

Matematika 

Matematične dejavnosti potekajo v gozdu z materiali, ki nam jih nudi 

narava. Tam najdemo najrazličnejše barve rastlin in materialov, ki so 
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odličen pripomoček utrjevanja barv. Otrokom so še posebej ugajale 

aktivnosti primerjanja barvnih odtenkov iste barve. Pri tej aktivnosti 

so dobili nalogo, da poiščejo različne materiale zelene barve. Te smo 

razvrstili na list papirja in jih primerjali med seboj. Skušali smo jih 

razvrstiti od najsvetlejše do najtemnejše.  Otroci so šteli plodove, ki 

so jih našli, ugotavljali, katerih je več, katerih je manj, kateri so večji, 

kateri so manjši. Razvrščali so veje po dolžini in jih šteli. Otroci so 

dobili nalogo, da so poiskali približno enako velike hrastove liste. Na 

list papirja smo jih razdelili v vrste po pet. Ugotovili smo, da smo jih 

lahko razvrstili v tri vrste. Otroci so preverjali, če je v vsaki vrsti res 

pet listov. Vse liste smo prešteli in ugotovili, da ji je petnajst. Otroci 

so tako s ponavljajočimi podobnimi dejavnostmi skozi igro osvojili 

osnove poštevanke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Razvrščanje listja v vrste 

Vir: Lasten 

 

 

Iz različnih naravnih materialov, ki so jih našli otroci, pa smo te 

materiale razvrščali v naključne vzorce in iz njih izdelali gozdne 

mandale. 

  

Z igro Skrijmo storž so otroci urili prostorsko orientacijo. Igra poteka 

takole: otroci so razdeljeni v dve skupini. Ena skupina zapre oči, 

druga skupina pa skrije storž (vejo, kamen). Na voljo ima neko 

omejeno območje. Otroci skupine, ki je zaprla oči, določijo iskalca. 

Iskalec išče skriti storž, ostali otroci njegove skupine pa ga usmerjajo 

(poglej pod deblo, za štor, dvigni vejo, pojdi okoli grma …). Ko iskalec 

najde storž, se skupini zamenjata.  

 

Umetnost 

V gozdu je ogromno senzoričnih in taktilnih vtisov, ki jih otroci 

umetniško izrazijo na različne načine. Otroci  so ustvarjali z blatom in 

izdelovali skulpture iz snega, listja, kamnov in vej. Zelo radi smo v 

gozdu prisluhnili zvokom, ki nam jih ponuja. Ptičje petje je za naša 

ušesa najlepša glasba. Takrat smo vsi zaprli oči in mu prisluhnili. 

Prizadevali smo si prepoznati oglašanje različnih ptic, a pri tem še 

nismo bili posebej uspešni, zato smo se jim kar prepustili. Ko smo 

odprli oči, smo ugotavljali, koliko ptic smo uspeli slišati. Dobili smo 

zelo različne odgovore. Otrokom sem vedno povedala, da so vsi 

odgovori pravilni, saj je naše dojemanje zelo različno.  Zapeli smo 

pesmice o ptičkih in jih tudi gibalno uprizorili (Kam letijo drobne 

ptičke, Kukavica). Ob pogledu na visokoraslo jelko smo zapeli 
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pesmico Rasla je jelka. Raziskovali smo različne zvoke, ki smo jih 

dobili ob tolčenju s palicami različne debeline ob debla, strganjem s 

palicami ob drevesno skorjo, mečkanju suhega listja, tolčenju dveh  

kamenčkov enega ob drugega. Tako smo ustvarili gozdni orkester. 

Raziskovali smo sence, ki so jih otroci ustvarili s svojim telesom in 

gozdnim materialom. Pri tej dejavnosti je bil zelo zanimiv napredek, 

ko smo dejavnost večkrat ponavljali. Pri prvi izvedbi so bili otroci zelo 

negotovi, večina idej za sence je bila mojih, otroci pa so ponavljali 

mojo prezentacijo. S ponavljanjem dejavnosti pa se je njihova 

domišljija in izvirnost zelo izboljšala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Gozdne sence 

Vir: Lasten 

 

Gibanje 

Gozd je naravni poligon za otroke. Že sam sprehod do gozda je za 

otroke mali pohod, s katerim razvijamo vztrajnost in vzdržljivost. 

Kadar je bila možnost izbire, so otroci z veseljem namesto o uhojeni 

poti, ubirali raje preko debel, zlezli na štor in skočili z njega, tekli 

ravno tja, kjer je štrlelo iz zemlje polno korenin. Za njihov motorični 

razvoj so takšne raznolike gozdne podlage in naravni materiali res 

velika vrednota. V gozdu smo vedno našli naravne predmete, ki so 

nam služili za naše gibalne aktivnosti. Po poti smo pobrali palice in se 

z njimi razgibavali s sklopom gimnastičnih vaj. Ravnotežje so urili s 

hojo po deblu, po brvi preko potoka, s plezanjem na štore. Skočno 

moč in spretnost so razvijali s skoki preko palic, debel, s štora ipd.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Hoja po 

brvi 

Vir: Lasten 
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Slika 6: Skok s štora 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

Ugotovila sem, da je izvajanje dejavnosti v gozdu z različnih področij 

predšolske vzgoje pozitivno vplivalo na razvoj otrok. Otroci so bili v 

gozdu veliko bolj umirjeni, imeli so dovolj prostora za svoje 

aktivnosti, agresivnost se je zelo znižala in konflikti zmanjšali. Opazila 

sem, da je bila domišljijska igra po vodeni dejavnosti v gozdu 

bogatejša, kakor v igralnici. Naravni materiali so otroke zelo pritegnili 

in jih vzpodbudili k iznajdljivosti pri njihovi raznoliki uporabi. Groba 

motorika se je zelo izboljšala, opazen je bil tudi napredek pri fini 

motoriki. Koncentracija se je povečala, čas pozornosti pa podaljšal, 

saj so bili otroci pri aktivnostih v gozdu veliko bolj čuječi. Zelo so 

postali tudi pozorni na pomen pravilnega odlaganja odpadkov in 

nesprejemljivost njihovega pojavljanja v gozdu. Vpliv bivanja v gozdu 

na zdravje otrok je seveda težko izmeriti, upam pa, da se bo to 

poznalo na daljši rok, zlasti, če smo uspeli navdušenje otrok nad 

preživljanjem časa v gozdu vsaj nekoliko prenesti tudi v družinsko 

okolje. 
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Povzetek: Frazeologija je veda, ki se ukvarja s stalnimi besednimi 

zvezami. Za njeno razumevanje je bistveno razumevanje frazeoloških 

enot in njihovih lastnosti. S frazemi se srečajo otroci s poslušanjem 

in branjem pravljic že zelo zgodaj. A mnogokrat prenesenega 

pomena frazemov ne razumejo. Razlog za to je v tem, da si vse 

predstavljajo dobesedno. V raziskavi sem preverila, v kolikšni meri jih 

razumejo učenci v 2. razredu. Izhajala sem iz pravljice Mojiceje 

Podgoršek: Ti si krava! Ti pa koza!, v kateri je avtorica načrtno 

uporabila večje število stalnih besednih zvez oziroma besednih zvez 

z zaznamovanim ali prenesenim pomenom. Primerjala sem 

razumevanje frazemov pred in po branju pravljice in skladno s 

pričakovanji je bila stopnja razumevanja po branju in pogovoru o 

pravljici višja.  

 

Ključne besede: frazem, osnovna šola, drugošolci, pravljica, Ti si 

krava! Ti pa koza! 

 

Abstract: Phraseology is the study of fixed sets of words. To 

understand phraseology it is essential to understand phraseological 

units and their properties first. Children encounter idioms at a very 

early age by listening to and reading fairy tales. But they often do not 

understand the transferred meaning of idioms. The reason being 

that they imagine everything literally. In the research, I checked to 

what extent the 2nd grade students understood them. I used a fairy 

tale by Mojiceja Podgoršek: Ti si krava! Ti pa koza! (You are a cow! 

And you are a goat!), in which the author deliberately used a large 

number of fixed phrases or phrases with marked or transferred 

meaning. I compared the understanding of idioms before and after 

reading the fairy tale and, as expected, the level of understanding 

was higher after reading and talking about the fairy tale. 

 

Keywords: idiom, primary school, fairy tale, Ti si krava! Ti pa koza! 
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UVOD 

Frazeologija je veda, ki se ukvarja s stalnimi besednimi zvezami in je 

pomembna sestavina vsakega jezika. Frazeme, osnovne enote 

frazeologije, srečujemo v vsakdanjem življenju. Velikokrat jih 

uporabljamo, ne da bi se tega sploh zavedali, saj so močno 

zakoreninjeni v naši jezikovni tradiciji.  

 

Veliko frazemov se pojavlja v pravljicah in zgodbicah za predšolske 

otroke in prvo triletje osnove šole. Predšolski otroci prenesenega 

pomena frazemov ne razumejo, vse si predstavljajo dobesedno, s 

tem pa se pojavi možnost, da zgodbe ne razumejo popolnoma. V 

raziskavi sem preverila, kako učenci v osnovni šoli (2. razred), ki so že 

nekoliko starejši in bolj izkušeni govorci, razumejo frazeme. Izhajala 

sem iz pravljice Ti si krava! Ti pa koza!, kjer je na enem mestu zbranih 

veliko število frazemov. Primerjala sem razumevanje frazemov pred 

in po branju pravljice.  

 

Lastnosti frazemov 

Področje poimenovanja frazeološke enote je zelo dobro raziskano, 

kar se odraža v velikem številu strokovnih člankov in diplomskih 

nalog na to temo. Uvedbo pojma frazem je zelo podrobno utemeljila 

že prof. Kržišnik v doktorski disertaciji (Kržišnik 1994). Poleg tega 

pojem frazem uvaja tudi Janez Keber v Slovarju slovenskih 

frazemov (2011), brez nepotrebnega premišljevanja o etimologiji. 

Sama se bom v članku bolj osredotočila na lastnosti in kriterije 

frazemov.  

 

Frazemi imajo več lastnosti, ki jim različni jezikoslovci pripisujejo 

različno pomembnost, odvisno od modela razvijanja teorije. Nekaj 

teh lastnosti je povzela E. Kržišnik - Kolšek (1988, 

50): ustaljenost, reproduciranost, celostnost poimenovanja, vezan 

pomen sestavin, semantična nerazdeljivost, prisotnost arhaizmov, 

prisotnost najmanj dveh večpomenskih sestavin, prisotnost vsaj ene 

sestavine, ki ne nastopa v svojem slovarskem pomenu, 

nezamenljivost sestavin, paradigmatična vezanost sestavin, omejena 

pretvorbenost, enakovrednost z besedo, metaforičnost, 

neprevedljivost, terminološkost, ekspresivnost, emocionalnost. 

Posamezne lastnosti so glavni mejniki med širšim in ožjim 

dojemanjem frazeologije. 

 

Bistveno vlogo ima ustaljenost frazeološke enote. Kot najsplošnejša 

lastnost se prav z njo frazeološka enota loči od vseh tipov prostih 

besednih zvez. Z ustaljenostjo se označujejo tudi nekatere določene 

zveze besed nefrazeološkega značaja, zato se na drugi stopnji 

opredeljuje metaforičnost ali prenesenost pomena kot naslednja 

razločevalna lastnost frazemov, ki loči frazeme od nefrazeoloških 

stalnih besednih zvez, še posebej od besednih zvez terminološkega 

ali leksikalnega značaja. 

 

Reproduciranost je neposredno povezana z modifikacijo in 
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variantnostjo. Lastnost opredeljuje proces, ko govorec jemlje 

zaključeno enoto iz lastnega spomina in jo realizira z govorom ter je 

nasprotna spontanemu tvorjenju besedila. Ko govorec vzame frazem 

iz t. i. mentalnega leksikona (Jakop, 2005, str. 33), ga prilagodi 

besedilu in tako izvede modifikacijo frazema ali celo njegovo 

varianto. 

 

Strukturna stalnost frazema pomeni, da se frazem pojavlja v točno 

določeni kombinaciji besed (z možnimi variantami). V frazeologiji 

obstaja malo frazemov, ki so popolnoma ustaljeni, kar je povsem 

razumljivo z vidika živosti jezika in njegovega stalnega prilagajanja 

življenjskim situacijam. Da zadovoljimo to lastnost, mora biti 

popolnoma ustaljena vsebinska zapolnitev frazema, kar pomeni, da 

ima frazem nemožnost zamenjave katerekoli sestavine, niti ne more 

biti zamenjan besedni red, niti se ne sme spremeniti oblikoslovno-

skladenjska struktura frazema (Jakop, 2005, str. 47). 

 

Glavna lastnost frazeologije v ožjem smislu je, poleg večbesednosti 

in ustaljenosti, idiomatičnost – pomen frazema je nepredvidljiv 

(nemotiviran) na podlagi pomena njegovih sestavin. Ta kriterij je 

znotraj frazeologije najpomembnejši, saj dokazuje govornikovo 

kompetenco in njegovo zmožnost ustvarjanja ter razumevanja 

besedila nad leksikalnim pomenom, še posebej ko govorimo o 

nematernem jeziku. 

 

Razumevanje frazemov 

Skubic (2004) meni, da za razvoj govora in jezika ni pomembno samo 

učenje slovničnih pravil, ampak so pomembne tudi vrste drugih 

procesov, še posebej učenje konceptov oziroma pojmov. Za otroke 

velja, da so jezikovno veliko ustvarjalnejši kot odrasli, saj se v 

njihovem govoru pogosto pojavljajo metafore. Otroci razumejo 

veliko več, kot lahko izrazijo, saj je njihov besednjak še skromen, zato 

se zatečejo k metaforičnemu izražanju (Kunst Gnamuš, 1984). 

Metafore v otrokovem govoru začnejo upadati po šestem letu zaradi 

vedno večje konceptualizacije. Čeprav začne raba metafor s starostjo 

upadati, pa njihovo razumevanje s starostjo samo narašča (prav tam, 

str. 141). Sedem- do osemletni otroci so sposobni razumeti tudi njim 

še neznane frazeme, če so rabljeni v ustreznem sobesedilu. 

Sposobnost razumevanja novih frazemov nato v naslednjih letih 

narašča in proti koncu osnovne šole doseže stopnjo, ki zadošča, da 

razumejo splošno rabljene frazeme. Pomembnost ustreznega 

sobesedila za razumevanje pri tem ni zanemarljiva (Kržišnik idr. 1994, 

str. 99). Razloge za to lahko iščemo v večanju izkušenj o svetu, 

odnosih in naraščanju asociativnih jezikovnih mrež (povezave med 

pomeni) ter v racionalizaciji oz. ozaveščanju teh procesov pri otroku. 

 

Raziskava s predšolskimi otroki (v Švici) je pokazala, da se ti naučijo 

frazemov prej, kot so glede na svoj kognitivni razvoj sposobni 

doumeti razliko med frazemi in drugimi »pravilnimi« jezikovnimi 

enotami (tj. s takšnimi, ki so tvorjene po sistemskih pravilih, glede na 
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sistemske, paradigmatske in sintagmatske odnose). Obstaja tudi 

vprašanje, kolikšno stopnjo razumevanja pomena frazema otroci 

dosežejo. Zdi se, da konotativni del pomena dojamejo kasneje kot 

denotativnega (Kržišnik idr., 1994). Otrok se frazemov nauči kot 

celote, zanj je to neke vrste dolga beseda. To velja tem bolj, čim bolj 

je pomen sestavin oddaljen od pomena celote. Zlasti mlajši otroci 

načeloma ne razumejo frazemov na osnovi pomenskih prenosov, 

zato dvoumnosti mnogih frazemov ne dojamejo. Učitelj v šoli torej 

lahko ozavešča in spodbuja racionalizacijo dvoumnosti ter tako 

odpira prostor za začetno igro z jezikom (prav tam).  

 

Slovenščina in frazeologija v osnovni šoli 

Slovenščina kot prvi oz. materni jezik za večino učencev in učenk ter 

kot drugi jezik oz. jezik okolja za vse druge je temeljni 

splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli. Učenci in učenke se pri 

njem usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v 

slovenskem jeziku, še posebej v njegovi knjižni zvrsti, razvijajo zavest 

o pomenu materinščine in slovenščine, o slovenščini kot državnem 

in uradnem jeziku, o njenem položaju v Evropski uniji ter o njeni 

izrazni razvitosti na vseh področjih zasebnega in javnega življenja 

(Učni načrt, 2018). 

 

V okviru slovenščine in vseh drugih predmetov se učenci pogostokrat 

srečajo tudi s frazeologijo. Frazemi so pogosti v sodobni mladinski 

književnosti, in sicer v izvirni obliki, še pogosteje pa kot prenovitve, 

številni se pojavljajo v sodobnih publicističnih besedilih. Petek (2013) 

ugotavlja, da jih učitelji velikokrat izrekajo, ne da bi se tega sploh 

zavedali, ker so to enako kot besede konvencionalizirane (stalne) 

jezikovne enote. Marsikdaj se uporabljajo tudi za poživitev sloga, 

usmerjeni pa so predvsem na poslušalca. Spodbujajo pozornost 

občinstva (npr. otrok, staršev idr.) in razbijajo suhoparnost podatkov. 

Kržišnik idr. (1994) navajajo, da je pogostost rabe frazemov odvisna 

od govornega položaja, njihova raba pa je pogostejša v tistih 

govornih položajih, ki niso rutinski, ampak čustveno obarvani, zlasti 

negativno čustveno zaznamovani, npr. žalitev, prepir.  

 

France Žagar v svojem članku v JiS l. 1980/81 poudarja pomen 

frazeologije v šoli, ker posreduje in ohranja ljudsko modrost (Kržišnik 

idr., 1994). Šola mora frazeologijo ozavestiti, predvsem kaj to sploh 

je, v čem se razlikuje od nezaznamovanih poimenovanj in kako se 

lahko z njo »igramo«. Pomemben priročnik za učitelje je bil izdan leta 

1994, in sicer Pouk slovenščine malo drugače, ki je bil na eni strani 

preskušen v praksi, po drugi pa v osnovi temelječ na svetovnih 

jezikovnih teorijah ter v povezavi s teoretičnimi zasnovami 

slovenskega jezikoslovja (Kržišnik idr., 1994).  

 

Analiza frazemov v pravljici Ti si krava! Ti pa koza! 

V otroški literaturi lahko najdemo veliko pravljic, ki tu in tam 

postrežejo s kakšnim frazemom, vendar pa je malo del, namenjenih 

mlajšim bralcem, ki bi temu področju posvetila tako veliko 
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pozornost. Zato se mi je s tega vidika zdela zelo zanimiva in primerna 

pravljica Mojiceje Podgoršek: Ti si krava! Ti pa koza! Ne samo, da je 

avtorica v delu načrtno izbrala večje število stalnih besednih zvez 

oziroma besednih zvez z zaznamovanim ali prenesenim pomenom, 

vse te zveze je že v samem besedilu obarvala modro, da jim bralec 

takoj nameni večjo pozornost. Vse te besedne zveze je tudi zbrala v 

zadnjem delu knjige pod naslovom Metafore v besedilu in jim 

pripisala razlago, ki je primerna za mlajše bralce oziroma poslušalce. 

Analiza teh besednih zvez je pokazala, da slovarček med 37 gesli 

vsebuje skupnih 23 pravih frazemov (od tega 18 frazemov najdemo 

v Slovarju slovenskih frazemov (Keber, 2011), 5 pa le v frazeološkem 

gnezdu SSKJ). Ostali primeri, ki ne izpolnjujejo pogojev 

frazeološkosti, pa se navezujejo le na ekspresivno rabo jezika (npr. 

kadar kdo obnemi – obnemeti; kadar kdo rine v nesrečo – riniti v; 

kadar kdo  

komu meče zmerljivke v obraz – obsuti koga z zmerljivkami). 

  

V raziskavi sem se omejila zgolj na 10 frazemov, saj je bilo z vidika 

zbranosti drugošolcev že to precej naporno, poleg tega sem izbrala 

predvsem takšne, ki so bili po moji presoji najustreznejši (glede na 

težavnost) za to starostno skupino. Poleg tega sem za 

verodostojnejši kriterij izbrala le frazeme iz Slovarja slovenskih 

frazemov, saj sta pomisleke o frazeološkem gnezdu izrazila že 

Kržišnik in Keber (Kržišnik, 1987/1988; Keber, 2000). V nadaljevanju 

je zapisanih 10 izbranih frazemov v obliki in z razlago, ki jo je 

uporabila avtorica, dodala pa sem še slovarsko obliko in razlago iz 

Slovarja slovenskih frazemov. Glede na to, da je pravljica namenjena 

predvsem mlajšim poslušalcem, me je zanimalo, koliko frazemov 

otroci sploh razumejo. Odločila sem se, da razumevanje frazemov 

preverim pri učencih 2. razreda (OPB). V skupini je 17 otrok. 

 

Najprej sem pri vsakem učencu posebej preverila razumevanje 

frazemov v slovarski obliki oziroma na način, kot ga je podala avtorica 

na koncu knjige. Nato smo z nekajdnevnim zamikom dvakrat prebrali 

pravljico, ki so jo učenci poslušali z zanimanjem in navdušenjem. Po 

drugem branju in pogovoru o prebranem sem še isti dan ponovno 

preverila razumevanje istih frazemov. Ugotovitve predstavljam v 

Sliki 1. 

 

V sami analizi sem zapisala število in odstotek učencev, ki je frazeme 

pravilno razumel ter podatek interpretirala.  

 

Frazem 1: 

 

 

 

Kadar dva tičita skupaj kot rit 

in srajca. 

Sta neločljiva, težko zdržita 

drug brez drugega in sta zelo 

veliko skupaj. 

Biti kot rit in srajca. Biti nerazdružen, neločljiv. 
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Razumevanje frazema pred branjem pravljice – 7 otrok od 17, tj. 41 

% otrok. Razumevanje frazema po branju pravljice – 12 otrok od 17, 

tj. 71 % otrok. 

 

Frazem 2: 

 

 

Razumevanje frazema pred branjem pravljice – 8 otrok od 17, tj. 47 

% otrok. Razumevanje frazema po branju pravljice – 12 otrok od 17, 

tj. 71 % otrok. 

 

Frazem 3: 

 

 

Razumevanje frazema pred branjem pravljice – 2 otroka od 17, tj. 12 

% otrok. 

Razumevanje frazema po branju pravljice – 8 otrok od 17, tj. 47 % 

otrok. 

 

Frazem 4:  

 

 

 

 

Razumevanje frazema pred branjem pravljice – 5 otrok od 17, tj. 29 

% otrok. 

Razumevanje frazema po branju pravljice – 10 otrok od 17, tj. 59 % 

otrok. 

 

Frazem 5: 

 

 

Razumevanje frazema pred branjem pravljice – 11 otrok od 17, tj. 65 

% otrok. 

Razumevanje frazema po branju pravljice – 14 otrok od 17, tj. 82 % 

otrok. 

 

 

 

Kadar kdo komu soli pamet. Mu želi vsiliti svoje mnenje, 

védenje. 

Soliti komu pamet. Vsiljevati komu svoje védenje, 

znanje. 

Kadar kdo koga pusti na 

cedilu. 

Ga pusti samega brez pomoči, 

podpore. 

Pustiti koga na cedilu. Pustiti koga brez pomoči, 

podpore. 

Kadar je kdo videti kot kup 

nesreče. 

Je videti obupan, žalosten. 

Kot kup nesreče. Obupano, žalostno. 

Kadar kdo napne ušesa. Zelo pozorno posluša. 

Našpičiti ušesa. Pazljivo prisluhniti. 
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Frazem 6: 

 

Kadar komu zavre kri. Se zelo razburi. 

Kri zavre komu. Zelo se razburi; zelo je 

razvnet. 

 

Razumevanje frazema pred branjem pravljice – 3 otroci od 17, tj. 18 

% otrok. 

Razumevanje frazema po branju pravljice – 11 otrok od 17, tj. 65 % 

otrok. 

 

Frazem 7:  

 

 

 

Razumevanje frazema pred branjem pravljice – 4 otroci od 17, tj. 24 

% otrok. 

Razumevanje frazema po branju pravljice – 11 od 17 otrok, tj. 65 % 

otrok. 

 

 

 

 

Frazem 8: 

 

 

Razumevanje frazema pred branjem pravljice – 6 otrok od 17, tj. 35 

% otrok. 

Razumevanje frazema po branju pravljice – 7 otrok pod 17, tj. 41 % 

otrok. 

 

Frazem 9:  

 

 

 

 

 

Razumevanje frazema pred branjem pravljice – 8 otrok od 17, tj. 47 

% otrok. 

Razumevanje frazema po branju pravljice – 14 otrok od 17, tj. 82 % 

otrok. 

 

 

 

 

Kadar komu vzame sapo. Je zelo presenečen. 

Sapo je vzelo komu. Kdo je zelo presenečen. 

Kadar kdo koga ovija okrog 

prsta. 

Ga pripravi, da stori vse, kar 

hoče, želi. 

Oviti koga okrog prsta. Pripraviti koga, da stori vse, 

kar želimo, hočemo. 

Kadar kdo ravna, kot 

da nima soli v glavi. 

Ravna nespametno, 

neumno. 

Imeti kaj več soli v 

glavi. 

Biti bistroumen, 

pameten. 
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Frazem 10:  

 

 

Razumevanje frazema pred branjem pravljice – 2 otroka od 17, tj. 12 

% otrok. 

Razumevanje frazema po branju pravljice – 9 otrok od 17, tj. 53 % 

otrok. 

 

 

Slika 1: Rezultati preverjanja razumevanja frazemov pred in po branju pravljice Ti 

si krava! Ti pa koza! 

Vir: Lasten 

 

Po pričakovanju je bilo razumevanje frazemov po branju pravljice 

boljše. Frazeme pustiti koga na cedilu, iti z glavo skozi zid in kri zavre 

komu so otroci pred branjem najslabše razumeli. Pri vseh je bilo 

opazno dobesedno razumevanje pomena (pustiti nekaj na cedilu, 

odcediti; biti jezen in se z glavo zaleteti v zid; krvaveti). Po branju so 

otroci razumeli preneseni pomen, ga znali pojasniti ter hitro prenesti 

na njim znane situacije. Zanimivo je dejstvo, da je bil ravno pri teh 

frazemih največji razkorak v razumevanju pred in po branju.  

 

Že pred samim branjem je s stopnjo razumevanja izstopal frazem 

našpičiti ušesa. Otroci so hitro razumeli preneseni pomen, kljub 

temu pa je bila ravno pri njem najmanjša razlika v rezultatu pred in 

po branju pravljice.  

 

Zelo podobna stopnja razumevanja pred in po branju je bila pri 

frazemu imeti več soli v glavi, kar je najboljši rezultat (kot pri frazemu 

našpičiti ušesa). Prepoznalo ga je kar 14 otrok.  

 

Največja razlika v rezultatu razumevanja pred in po branju je bila pri 

frazemih kri zavre komu, sapo je vzelo komu in iti z glavo skozi zid. 

Dodatno jih je prepoznalo 7 oziroma 8 učencev.   

 

V skupini desetih frazemov so otroci slabo razbrali pomen frazema 

oviti koga okrog prsta tako pred kot po branju (osredotočenost otrok 
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na dobesedni pomen sestavine prst in iz tega izpeljane razlage). Po 

branju je dodatno prepoznal pomen le en učenec.  

 

Zelo podobna stopnja razumevanja pred in po branju je bila pri 

frazemih biti kot rit in srajca ter soliti komu pamet, oba se uvrščata 

nad povprečje. Zanimive so bile tudi razlage z delnim razumevanjem 

(npr. tičati skupaj kot rit in srajca – biti par, soliti komu pamet – 

nadzorovati, nagajati), ki pa jih seveda nisem upoštevala kot 

pravilne.    

    

ZAKLJUČEK 

Frazemi so stalne besedne zveze, katerih vsota pomenov ni enaka 

pomenu posameznih sestavin. Prav zato pogosto predstavljajo 

težave maternim govorcem, še večje pa tistim, ki se jezika šele učijo. 

V našem primeru bi lahko slabo razumevanje frazemov pred branjem 

pripisali dejstvu, da je v skupini nekaj otrok, katerih slovenščina ni 

materni jezik. V tem oziru me je presenetilo končno število 

razumljenih frazemov predvsem pri teh otrocih. Verjetno je razlog za 

to tudi v natančni analizi besedila ter nazornih ilustracijah v pravljici.  

 

Na podlagi analize razumevanja desetih frazemov pred in po 

prebrani pravljici in opravljenem pogovoru o njej se je torej 

razumevanje izboljšalo, kar potrjuje, da je vključenost frazema v 

kompatibilno okolje, tj. sobesedilo, ki omogoča prepoznavo frazema 

kot frazema, zelo pomembna.  
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Povzetek: V Sloveniji je vse več priseljencev, tudi otrok, katerih 

pravica je, da hodijo v šolo. Učence tujce se obravnava prilagojeno, 

njihove pravice so določene tudi z zakoni. Ena izmed pravic so tudi 

dodatne ure, namenjene učenju slovenščine, ta je zanje drugi jezik 

oziroma jezik novega okolja, ki se ga morajo naučiti, če se želijo v to 

okolje vključiti. Hkrati je tudi učni jezik in učni predmet. Način 

poučevanja je v veliki meri prepuščen učiteljem. Na voljo so sicer 

določene smernice, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo 

pomagajo tako pri uspešnem vključevanju učencev priseljencev, 

kakor pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela za vso populacijo 

učencev. Osredotočila sem se tudi na učna gradiva, ki so na voljo tem 

učencem in izpostavila gradiva, ki omogočajo učenje slovenščine 

prek igre. 

 

Ključne besede: učenci tujci, priseljenci, slovenščina, učenje, učna 

gradiva, igre  

 

Abstract: There is a growing number of immigrants in Slovenia, 

including children, who have the right to go to school. Foreign 

students are treated differently, their rights are also determined by 

law. One of the rights is additional lessons dedicated to learning 

Slovene, which for them is a second language or the language of the 

new environment, which they have to learn in order to integrate into 

this environment. At the same time, Slovene is a learning language 

and a school subject. The way of teaching is largely left up to the 

teachers. There are certain guidelines available and along with 

general work guidelines, they can help with successful integration of 

immigrant students, as well as with planning of educational work for 

the entire population of students. I also focused on learning 

materials available to these students and I highlighted the materials 

that make it possible to learn Slovene through play. 

 

Keywords: foreign students, immigrants, Slovene, learning, learning 

materials, games 
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UVOD 

Selitve ali migracije so zelo kompleksen pojav, ki spremlja človeštvo 

skozi celotno zgodovino vse do današnjih dni. Pojem migracija se deli 

na izselitev oziroma emigracijo ter priselitev oziroma imigracijo. 

Določene države so lahko izvor migracij, vmesna postaja ali končni 

cilj priselitve. Skozi stoletja se je na milijone ljudi selilo v druge 

kraje/države. Človek na ta način poskuša najti zase in za svojo 

družino boljše pogoje za življenje. Posledica preseljevanja 

prebivalstva je tudi vključevanje otrok priseljencev v vzgojno-

izobraževalni sistem, ki pa se od primarnega lahko precej razlikuje. 

Države lahko s svojimi politikami vključevanja otrok priseljencev v 

izobraževalni sistem bistveno vplivajo na njihov uspeh v šoli in 

nadaljnje vključevanje v družbo. 

 

Pravnoformalne podlaga poučevanja učencev tujcev 

Pravnoformalne podlage za izobraževanje otrok priseljencev v 

Sloveniji Republiko Slovenijo k skrbi za izobraževanje otrok 

priseljencev zavezujejo mednarodni dokumenti in slovenske 

pravnoformalne podlage. 

 

Več direktivam Sveta EU o otrocih delavcev migrantov in beguncev 

ter Konvenciji o otrokovih pravicah je skupna poudarjena pravica 

otrok do brezplačnega poučevanja, v katerega spada zlasti ustrezno 

prilagojeno poučevanje uradnega jezika države gostiteljice, ter 

dostop do vzgojno- izobraževalnega sistema pod enakimi pogoji, kot 

ga imajo državljani države gostiteljice. 

 

Mednarodno dokumenti imajo velik vpliv na oblikovanje zakonov na 

nacionalni ravni. Pravico do vključevanja otrok priseljencev v 

slovenski vzgojno-izobraževalni sistem obravnavajo Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja, ki določata sredstva za poučevanje 

maternega jezika za tujce, njihovo vključevanje v redno 

osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje (ZOFVI, 2008; ZOFVI-

L, 2016), Zakon o osnovni šoli ter Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, ki določata obvezno enakopravno 

vključevanje vseh otrok v osnovno šolo, organiziranje pouka 

njihovega maternega jezika in kulture ter vključevanje otrok v 

razrede glede na njihovo starost in prejšnje izobraževalne dosežke 

(ZOsn, 2006; ZOsn-I, 2013), Zakon o gimnazijah, Zakon o poklicnem 

in strokovnem izobraževanju, Zakon o začasni zaščiti razseljenih 

oseb, Zakon o tujcih, Zakon o mednarodni zaščiti, Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 

osnovni šoli ter Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 

izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju 

srednjega šolstva. 

 

Pomembna dokumenta, ki se ukvarjata s samim vključevanjem 

učencev tujcev v slovensko osnovno šolo, sta tudi Strategije za 



 

135 

 

vključevanje otrok, učencev in dijakov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji ter Smernice za izobraževanje 

otrok tujcev v vrtcih in šolah. Smernice za vključevanje otrok 

priseljencev so uresničitev strategije vključevanja otrok, učencev ter 

dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki 

Sloveniji. Smernice temeljijo na pravno zakonodajnih izhodiščih, iz 

katerih so izpeljana naslednja načela: načelo odprtosti, 

avtonomnosti in strokovna odgovornost vzgojno-izobraževalnega 

zavoda ter strokovnih delavcev v njem; načelo enakih možnosti z 

upoštevanjem različnosti med otroki (spoštovanje otrokove izvorne 

kulture) in razvijanjem večkulturnosti in raznojezičnosti; načelo 

zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja; 

načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti komunikacije in 

drugih načinov izražanja – učenje jezika; načelo sodelovanja s širšo 

lokalno skupnostjo (Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih 

in šolah, 2012). 

 

Učenci tujci 

V slovenskih zakonih in nekaterih šolskih dokumentih se praviloma 

uporablja izraz tujec. Ta je po Zakonu o tujcih »vsakdo, ki nima 

državljanstva Republike Slovenije«. V Zakonu o osnovni šoli so 

poimenovani kot otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez 

državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji. Učenci tujci so 

heterogena skupina, ki so se priselili iz različnih držav. Prevladujejo 

učenci priseljenci iz nekdanje Jugoslavije, vedno pogosteje pa se k 

nam priseljujejo tudi državljani drugih evropskih in neevropskih 

držav. Narašča predvsem število priseljencev s Kosova, zaradi 

politične situacije pa tudi število priseljencev iz Ukrajine in Rusije. 

Učenci, ki se priseljujejo, nosijo s seboj različne kulturne vzorce, so 

pripadniki različnih etničnih skupnosti in imajo različna jezikovna 

znanja. 

 

Proces usvajanja in učenja jezika  

Iz poimenovanja prvi jezik lahko razberemo, da je to jezik, ki ga 

začnemo prvega uporabljati. Prvi jezik je tisti, »ki se ga človek začne 

učiti kot prvega (v času), torej preden se začne učiti kateregakoli 

drugega jezika« (Pirih Svetina, 2005, str. 9). Tudi Ferbežar (1997) 

pravi, da je prvi jezik tisti, ki se ga naučimo najprej − v svoji družini 

oz. v življenjskem okolju ali pa mu zaradi različnih razlogov dajemo 

prednost. V literaturi lahko zasledimo tudi uporabo besedne zveze 

materni jezik, ki ga mnogi uporabljajo kot sinonim za prvi jezik. 

 

Drugi jezik ali jezik okolja je jezik, ki se ga posameznik uči/nauči poleg 

prvega jezika v šoli, predvsem pa iz okolja, v katerem živi. Je uradni 

jezik in jezik vsakdanjega življenja neke države, človek pa se ga nauči 

predvsem zaradi potrebe po komunikaciji (Ferbežar, 1997). 

Slovenščina je drugi jezik oziroma jezik okolja za tiste ljudi, ki se 

priselijo v Slovenijo začasno ali za stalno in se morajo za potrebe 

sporazumevanja naučiti slovenskega jezika.  
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Učenci tujci se torej naravno srečujejo z vsaj dvema jezikoma – prvim 

(jezikom svojih staršev) in drugim (jezikom novega okolja). Oba 

jezika, prvi in drugi, imata svojo vlogo. Prvi jezik jim omogoča 

ohranjanje svoje identitete in pomeni tudi možnost za celostno 

delovanje v svoji matični skupnosti in domovini, znanje drugega 

jezika pa priseljencem omogoča vključitev v vse družbene sfere nove 

države. Hkrati je zanje slovenščina tudi učni jezik, saj poučevanje 

poteka v slovenščini. Prav tako pa je glede na predmetnik devetletne 

osnovne šole slovenščina zanje tudi učni predmet. 

Učenje jezika in hkrati nove snovi, ki je ne obvlada, pa je za učenca 

zelo težka naloga. Država zato učencem tujcem nudi podporo. 

 

Knez v svojem prispevku (2012) to podporo na kratko predstavi. Od 

leta 2007 Zakon o osnovni šoli (10. člen) predvideva organizacijo 

tečaja slovenščine za otroke, ki prebivajo v Sloveniji, a so tuji 

državljani ali osebe brez državljanstva in potrebujejo pomoč pri 

učenju slovenščine. Šole zaprosijo za finančno pomoč Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, ki jim praviloma financira do 35 ur 

dodatnega pouka slovenščine na leto za posameznega otroka. V 

zakonodaji ni določeno, kako bo potekalo učenje slovenščine, ampak 

je izvedba prepuščena šolam. Poteka lahko različno – kot dodatne 

ure med/pred ali po pouku, v oddelkih podaljšanega bivanja, kot 

individualna strokovna pomoč, tečaj ali interesna dejavnost. 

Učencem tujcem je omogočeno prilagajanje ocenjevanja med 

šolskim letom, prilagoditve pa se upoštevajo največ dve šolski leti po 

vključitvi v osnovno šolo. 

 

O napredovanju pa v Zakonu o osnovni šoli v 69. členu piše, da so 

lahko učenci priseljencev iz drugih držav ob koncu pouka v šolskem 

letu, v katerem so prvič vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, 

neocenjeni iz posameznih predmetov in napredujejo v naslednji 

razred. O napredovanju odloči na predlog razrednika učiteljski zbor. 

 

Dodatne ure slovenščine za tujce na Osnovni šoli Marije Vere 

Kamnik 

Osnovna šola Marije Vere Kamnik deluje v medkulturnem okolju že 

nekaj desetletij. Že od same ustanovitve so tako vanjo vključeni 

učenci različnih narodnosti, veroizpovedi in kultur, katerih materni 

jezik ni slovenščina. Večinoma so se preseljevali prebivalci iz drugih 

republik Jugoslavije, saj je bil Kamnik industrijsko precej razvito 

mesto, kjer so dobili zaposlitev.  

 

Osnovna šola Marije Vere ima precej pester nabor držav, iz katerih 

prihajajo učenci. V šolskem letu 2020/2021 je prvo leto obiskovalo 

dodatne ure slovenščine za tujce 16 učencev, v šolskem letu 

2021/2022 20 učencev, v letošnjem šolskem letu pa 21 učencev. V 

šolo je v letošnjem šolskem letu vključenih skupno 548 učencev, 

delež tujcev je torej 3,8 %. Prihajajo iz Bosne in Hercegovine (7), 

Srbije (5), Kosova (3), Makedonije (3), Ukrajina (2) in Rusije (1). 

Izvedba dodatnih ur slovenščine poteka vsak dan (1 šolska ura), 
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učenci so razdeljeni v dve skupini, eno skupino tvorijo učenci 

razredne stopnje, drugo pa učenci predmetne stopnje. Vsem skupaj 

trenutno pripada 175 ur dodatne pomoči pri učenju slovenščine, kar 

je razmeroma malo. Zato je kontinuiran in dobro načrtovan pouk, ki 

vključuje veliko individualnega pristopa, nujno potreben.  

 

Gradiva za učence 

Kljub velikemu številu učencev tujcev v naših šolah gradiva za 

poučevanje otrok razmeroma dolgo niso bila na voljo. Učitelji smo si 

morali pomagati sami ter prilagajati snov iz učbenikov in delovnih 

zvezkov za odrasle, ki so bili izdani v založbi Centra za slovenščino kot 

drugi in tuji jezik. Pred nekaj leti pa so pod njihovim okriljem izšla 

tudi gradiva, ki so primerna za poučevanje otrok in mladostnikov: 

− Križ kraž 1 (učbenik in priročnik za učitelje) je namenjen 

predvsem otrokom, ki še niso opismenjeni ali so na začetku 

opismenjevanja; 

− Čas za slovenščino 1 (učbenik s priročnikom za učitelje in delovni 

zvezek) je namenjen mladostnikom od dvanajstega leta starosti, 

ki so v učenju slovenščine začetniki; 

− Čas za slovenščino 2 (učbenik s priročnikom za učitelje in delovni 

zvezek) je namenjen mladostnikom od dvanajstega leta starosti, 

ki so v učenju slovenščine začetniki, vendar že znajo osnove 

sporazumevanja v slovenščini. 

 

Izredno uporaben pripomoček za poučevanje v osnovni šoli je tudi 

Slika jezika, didaktični pripomoček v obliki kartic. Obsega 1882 

besednih in slikovnih kartic, ki so razporejene v 18 sklopov. 

Posamezen sklop zajema poimenovanja osnovnih pojmov izbranega 

tematskega področja. Učitelj ima z njo precej proste roke, lahko se 

prilagaja učencem, katerih znanje jezika je običajno precej različno. 

 

Učenje prek iger 

S poučevanjem tujcev se srečujem že od samega začetka poklicne 

poti. V tem času sem pripravila veliko lastnih slikovnih gradiv, saj 

priročnikov in gradiv za otroke dolgo ni bilo. Nekatere materiale sem 

črpala tudi iz učbenika za učenje slovenščine za odrasle A, B, C … 

gremo! Leta 2012 je izšel pripomoček Slika jezika, ki predstavlja 

pomemben pripomoček za poučevanje slovenščine pri učencih. Je 

didaktični pripomoček v obliki kartic, ki omogoča sproščeno učenje 

besedišča in jezikovnih vzorcev pri pouku slovenščine kot drugega in 

tujega jezika. Obsega 1882 besednih in slikovnih kartic, ki so 

razporejene v 14 sklopov. Posamezen sklop zajema poimenovanja 

osnovnih pojmov izbranega tematskega področja: barve in lastnosti, 

črke in številke, družina, glagoli, hrana, mesto in promet, narava, 

oblačila, poklici, prosti čas, stanovanje, šola, telo in zdravje.  

 

Slikovno gradivo je namenjeno za delo v razredu, kjer dejavnosti 

moderira učitelj, učenci pa imajo pri tem dejavno vlogo. Uporabno je 

še zlasti takrat, kadar učitelj in učenec nimata stičnega jezika. Na tak 

način realnost, prikazana na slikovnih karticah, omogoči oz. olajša 
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začetno usvajanje jezika. Kartice so dobrodošla pomoč pri vseh 

učencih začetnikih, saj dejavnosti z njimi dinamično dopolnjujejo 

pouk in ponujajo veliko možnosti za usvajanje in utrjevanje že 

usvojenega jezikovnega znanja. 

 

V nadaljevanju bom opisala nekaj iger, ki se jih igramo z otroki, na 

dodatnih urah slovenščine. Pomagamo si s Sliko jezika, pravljicami, 

neumetnostnimi besedili in družabnimi igrami. 

 

Polaganje kartic 

Učenci sedijo za mizo, učitelj na mizo polaga kartice s sličicami 

predmetov in pove, kaj je na sliki, npr. To je svinčnik. Učenci 

ponavljajo besede za njim. Potem učitelj vzame kartice s 

poimenovanji in poimenovanje prebere. Učenci kartice izmenično 

prilagajo k ustreznim sličicam. Kdor zna brati, naslednji krog bere 

poimenovanja, drugi poimenujejo sličice. Cilji pri tej igri so 

spoznavanje in učenje novih besed, določanje spola in uporaba 

različnega števila. Glede na končnice razvrščajo učenci sličice v 

škatlice različnih barv. Besedo uporabijo v vseh številih in dodajo 

primer povedi, kjer je beseda uporabljena. 

 

Jemanje po nareku 

Učenci sedijo v krogu za mizo. Kartice razporedimo na sredino mize. 

Učenci poimenujejo slike na karticah, npr. To je svinčnik. Učitelj 

pove, kdo naj vzame posamezno kartico, npr. Ana vzame svinčnik. 

Učenci jemljejo po nareku ustrezne kartice. Če imajo težave, jim 

pomaga učitelj. Igra se konča, ko so pobrane vse kartice. Ob koncu 

igre vsak učenec pove, katere kartice ima. Cilj pri tej igri je 

spoznavanje in učenje novih besed. 

 

Dvigovanje po nareku 

Učenci sedijo v krogu za mizo. Vsak dobi enako število kartic. Učenci 

kartice razporedijo pred seboj in poimenujejo slike na njih, npr. To je 

svinčnik. Nato učitelj kliče posamezna poimenovanja, npr. Svinčnik., 

ali sprašuje, kdo ima posamezno kartico, npr. Kdo ima svinčnik? Ko 

učenec zasliši besedo, ki je na eni od njegovih kartic, mora to kartico 

dvigniti in jo dati na sredino mize. Igra se konča, ko so vse kartice na 

sredini mize. Cilj pri tej igri je spoznavanje in učenje novih besed. 

 

Spomin 

S karticami, ki vsebujejo logične pare, npr. živali–bivališča, dovršni–

nedovršni glagoli, se igramo spomin. Kartice obrnemo navzdol in jih 

premešamo. Učenci iščejo pare in jih, ko jih najdejo, poimenujejo 

npr. medved–gozd. Poskušajo tvoriti tudi poved, ki vsebuje obe 

besedi, npr. Medved živi v gozdu. Zahtevnejša oblika naloge je, da 

iščejo pare sličica–poimenovanje. Povedi lahko tudi napišejo in 

preberejo. Drugi učenci ugotavljajo pravilnost povedi in jo po potrebi 

popravijo. Cilji igre so spoznavanje in širitev besedišča, tvorba 

povedi, pravopis in pravilni besedni red. 
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Ali imaš? 

Učenci si ogledajo kartice s sličicami različnih tematskih sklopov, npr. 

živali, sadje, zelenjava, športi, pohištvo, glasbila … Nato jih premešajo 

in razdelijo. Naloga posameznika je, da zbere vse kartice enega 

tematskega sklopa. Sprehajajo se po razredu in sošolce sprašujejo, 

če imajo želeno kartico, npr. Ali imaš banano? Ali imaš jabolko? 

Sošolec mu odgovorit npr. Ne, nimam banane./Ne, nimam je. ali Ja, 

imam jabolko./Ja, imam ga. Cilj igre je širjenje besednega zaklada, 

učenje osebnih zaimkov in uporaba rodilnika. 

 

Brain box (različna tematska področja: abeceda, prve slike, na 

kmetiji)  

Na karticah učenec opazuje slike različnih situacij: igrače na plaži, 

živali na kmetiji, pripomočki za šport, v kuhinji, kopalnica, vozila ipd. 

Po desetih sekundah opazovanja učitelj učencu zastavi različna 

vprašanja, povezana s to sliko. Vprašanja lahko tudi prilagodi 

zmožnostim učencev. Vsaka kartica vsebuje šest vprašanj. 

Zmagovalec je tisti, ki po desetih minutah zbere največ kartic. Cilj igre 

je ponovitev novih besed posameznega tematskega področja, 

širjenje besednega zaklada in sposobnost pozornega opazovanja.  

 

Branje pravljic in neumetnostnih besedil 

Učenci radi poslušajo pravljice ali druga umetnostna in 

neumetnostna besedila. Po branju obnavljajo zgodbo, se 

pogovarjajo o junakih in jih opisujejo. Odgovarjajo na vprašanja, s 

katerimi učitelj preverja razumevanje besedila. Cilj igre je 

spoznavanje umetnostnih besedil, srečevanje z različnimi 

neumetnostnimi besedili in preverjanje razumevanja besedil. 

 

ZAKLJUČEK 

Izobraževanje in šola imata ključno vlogo pri vključevanju učencev 

priseljencev v novo okolje, veliko vlogo pri tem ima učitelj, ki v okviru 

šole izvaja dodatne ure slovenščine. Ker je znanje in razumevanje 

jezika okolja učencev tujcev ob vključitvi v osnovno šolo zelo različno, 

je smiselno, da so učenci razdeljeni v več skupin glede na njihovo 

starost in predznanje. Večjo motivacijo za učenje novega jezika pri 

učencih učitelj doseže, če uporablja pristope, s katerimi se jim 

približa in pritegne njihovo pozornost. Zato je metoda poučevanja 

slovenščine na zabaven način prek iger zelo učinkovita. 
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Predšolski otroci v prometu 
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Povzetek: Vzgoja otroka je eden od najbolj zahtevnih in pomembnih 

izzivov, s katerimi se srečamo v svojem življenju. Ko se rodi otrok, 

smo postavljeni v vlogo starša in to vlogo smo dolžni vse življenje 

izpolnjevati po svojih najboljših močeh. Pri vzgoji pa ne smemo 

pozabiti tudi na vzgojo otrok v prometu. Prometna vzgoja otrok je 

izrednega pomena za njihovo nadaljnje odgovorno in varno ravnanje 

v cestnem prometu. Začne se v družini, nadaljuje v predšolskih 

vzgojno-varstvenih ustanovah in v osnovni šoli, vse do konca 

človekovega življenja. Takoj, ko otroci shodijo, postanejo pešci. Še 

prej vstopijo v svet prometa kot potniki v avtomobilu, kjer je 

potrebno pravilno uporabljati ustrezne otroške varnostne sedeže, 

kasneje pa kot potniki v avtobusu ali kot kolesarji. Otroci torej v 

prometu sodelujejo vsak dan, najpogosteje, ko obiskujejo vrtce in 

šole. Zato je segmentu prometne vzgoje potrebno posvetiti posebno 

pozornost. Lega našega vrtca ponuja idealno možnost za ozaveščanje 

otrok o pravilnem obnašanju v prometu, saj stoji blizu prometne 

ceste, pri kateri je potrebno biti še posebno previden. V praktičnem 

delu sem opisala dejavnosti, katere so otrokom pripomogle, da se s 

prometom oz. z varnostjo v prometu lažje soočajo. Cilj, ki sem si ga 

zadala, je preventivno ozavestiti najbolj ranljivo skupino v prometu. 

 

Ključne besede: promet, varnost v prometu, predšolski otrok, starši 

 

Summary: Raising a child is one of the most demanding and 

important challenges we face in our lives. When a child is born, we 

are placed in the role of a parent, and we are obliged to fulfill this 

role to the best of our ability throughout our lives. When it comes to 

education, we must not forget the education of children in traffic. 

Traffic education of children is extremely important for their 

continued responsible and safe behavior in road traffic. It begins in 

the family, continues in pre-school care institutions and in primary 

school, all the way to the end of a person's life. As soon as children 

walk, they become pedestrians. They enter the world of transport 

even earlier as passengers in a car, where it is necessary to use 

appropriate child safety seats correctly, and later as passengers in a 

bus or as cyclists. Therefore, children participate in traffic every day, 

most often when they visit kindergartens and schools. Therefore, 

special attention should be paid to the traffic education segment. 

The location of our kindergarten offers an ideal opportunity to raise 

children's awareness of proper behavior in traffic, as it is located 

near a busy road, where you need to be especially careful. In the 

practical part, I described the activities that helped the children to 

deal with traffic or they cope with traffic safety more easily. The goal 
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I set for myself is: to raise preventive awareness among the most 

vulnerable group in traffic. 

 

Keywords: traffic, traffic safety, preschool child, parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

Razvoj prometa, ki je prinesel neverjeten napredek, je spremenil tudi 

svet, v katerega stopajo otroci. Že prvi trenutki, ko starši z otrokom 

zapuščajo varno zavetje porodnišnic, so trenutki, ki so povezani s 

prometom na cestah. Vsak nov dan pa postavlja pred nas in otroka, 

obveznosti in nevarnosti. V nekaj letih, ki minejo kot trenutek, 

moramo otroka pripraviti na samostojno sodelovanje v prometu. 

Pripraviti ga moramo na nekaj, kar zaradi svoje telesne in duševne 

razvitosti skoraj do desetega leta starosti v resnici še ne bo zmogel. 

Vendar je ta priprava edina pot, da si bo pridobil potrebno znanje, 

izkušnje in načela, ki ga bodo vodili v prometu vse življenje, 

predvsem pa se bo naučil varno vesti v prometu.  Vedeti moramo, da 

hote ali nehote vzgajamo otroka vsak trenutek, ko smo z njim v 

prometu. Otrok opazuje naše ravnanje in ga poskuša posnemati. 

Bodimo mu dober zgled. Ne samo takrat, ko ga poskušamo naučiti 

najnujnejših prometnih pravil, temveč vedno, na sprehodu,  na poti 

do vrtca, na kolesu ali v avtu. Predvsem pa se moramo zavedati, da 

si otrok lahko pridobi potrebno znanje in izkušnje samo v prometu 

(Markl, Žlender, 2009). 

 

Naučiti ga moramo, kako in kje lahko prečka cesto v domačem 

okolju, kjer bo naredil prve samostojne korake ter ga učiti na vsaki 

cesti ali križišču posebej. Žal otroci niso sposobni posploševanja 

pravil prečkanja ceste in se morajo naučiti tega ravnanja na vsaki ulici 

ali cesti. 
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V prometu otrok brez staršev in odraslih ne sme in ne zmore 

sodelovati. Predšolski otroci so med najbolj ogroženimi udeleženci v 

prometu. Zato je potrebno z izvajanjem prometne vzgoje začeti že 

zelo zgodaj. S prometno vzgojo morajo otroka naprej seznaniti starši, 

saj so oni otrokov največji zgled. 

 

Varnost otroka v prometu 

Naši otroci se dnevno vključujejo v promet. Najprej kot potniki v 

avtomobilih, nato kot pešci in kasneje tudi kot kolesarji. Srečujejo se 

s prednostmi in hkrati tudi z nevarnostmi sodobnega prometa. 

Otroci so manjši kot odrasli, zato ne vidijo čez parkirane avtomobile, 

imajo manjši vidni kot, ne znajo dobro oceniti smeri zvoka in hitrosti 

vozil, ne razlikujejo dobro med levo in desno, ne znajo še logično 

sklepati in ne zmorejo uporabljati splošnih pravil, mislijo, da če oni 

vidijo vozilo, tudi »vozilo« vidi njih. Pri hoji in teku še niso dovolj 

spretni, kaj šele, da bi obvladali vožnjo kolesa tako dobro, da bi v 

prometu varno sodelovali. Otroci promet doživljajo zelo čustveno, 

velikokrat jih premami kaj na drugi strani ulice (prijatelj, zanimiva 

izložba, parkiran avto), ali pa se česa ustrašijo (tovorno vozilo, 

sosedov pes), lahko se jim mudi in takrat pozabijo na vsa pravila. Iz 

vseh naštetih razlogov je njihova varnost v prometu ogrožena. Zato 

je pomembno, da otroke skozi proces vzgoje in izobraževanja 

pripravimo na samostojno sodelovanje v prometu v vlogi pešca ali 

kasneje kot kolesarja in voznika (Markl, 2015). Ne smemo pozabiti, 

da otroci: 

– nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli in zato pozneje 

zagledajo vozila, ki prihajajo z leve ali desne; 

– dobro slišijo, vendar ne vedo natančno, iz katere smeri slišijo vozilo; 

– ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalj; 

– ne razlikujejo dobro pojmov, npr. levo, desno; 

– ne zmorejo dolgotrajne koncentracije; 

– njihova pozornost se hitro preusmerja na objekte, ki jih pritegnejo, 

in mimogrede jih kaj zmoti (hitro lahko pozabijo, da so videli vozilo, 

ki se približuje); 

– ne zmorejo posploševanja in uporabe splošnih pravil, kot je npr. 

pravilo, kako 

prečkamo cesto. 

 

Zato je ogrožena tudi njihova varnost. Največ žrtev med otroki pešci 

je v starosti od štirih do sedmih let, ko še ne zmorejo vseh zahtev 

sodobnega prometa. Zato so jim potrebni pomoč, učenje, nasveti, 

vodenje in nadzor odraslih. 

 

S prometno vzgojo ne odlašajmo! Začnemo že med drugim in tretjim 

otrokovim letom, ko začnejo otroci aktivneje raziskovati okolje. 

Prometna vzgoja se izvaja postopoma, glede na otrokove zmožnosti, 

prometno situacijo in interes. Seveda se aktivnosti prometne vzgoje 

in vsebine izvajajo tudi v vrtcih in šolah, vendar je ključna vloga in 

odgovornost staršev in odraslih, ki so otroku bližji. S svojim 

ravnanjem in obnašanjem smo otroku vzor, kajti otroci nas opazujejo 
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in oponašajo ter tako pridobivajo pomembne izkušnje in znanja 

(Markl, Žlender, 2021, str. 4, 5). 

 

Otroško razumevanje prometa in njihovo vedenje v njem 

Zagotavljanje varnosti otrok v prometu zahteva tudi razumevanje 

vzrokov in dejavnikov njihovega neustreznega prometnega vedenja. 

Mednje sodijo otrokove še nezadostno razvite sposobnosti; iz njih 

izhajajoče nerazumevanje prometnih razmer in seveda neustrezna 

uporaba prometnih površin. Otroci ne presojajo razmer, ampak se 

ravnajo po nekih obrednih pravilih, kot da jim ta sama po sebi 

zagotavljajo varnost. Posnemajoč vedenje odraslih, uporabljajo pri 

presoji svoje pojme (npr. hitrost), ki se ne skladajo s pojmi odraslih 

(vozniki), s katerimi vstopajo v interakcije. To lahko pripelje do 

nevarnih položajev. Zato predvsem pri mlajših otrocih poudarjamo 

praktično vzgojo v stvarnih prometnih razmerah (Polič, 1999). 

 

9 napotkov pri uvajanju otrok v svet prometa 

1. Sami smo najboljši vzor otrokom. Zato izkoristite vsak sprehod, 

vožnjo z avtomobilom; delujte po pravilih in otroku skušajte 

pojasniti, kaj in zakaj je nekaj prav ali narobe. 

2. Z uvajanjem začnemo postopoma! Otroka ne zasujte s preveč 

informacijami naenkrat. "Poglej levo, nato desno in še enkrat 

levo," je morda prva stvar, ki se je otrok nauči. 

3. Otroka, posebej predšolskega, v prometu držimo za 

roko oziroma presodimo, ali je naš otrok že dovolj samostojen, 

da mu lahko zaupamo. 

4. Otrokovo vidno polje, zaznava, motivi in čustva ter koncentracija 

niso enaki kot pri odraslem! Tega se mora odrasli vedno zavedati, 

le tako bo lahko pravilno in kakovostno naučil otroka delovati v 

prometu. 

5. Naučimo otroka opazovati in poslušati. Tudi če ne vidi vsega, naj 

se nauči poslušati, od kod zvok prihaja, ali se približuje ali 

oddaljuje ... 

6. Učni proces naj bo privlačen kot igra. Na ta način bo učenje za 

otroke lahko zabavno in bolj prijetno. 

7. Naj bo otrok kot udeleženec v prometu viden. Prvošolčki so 

prepoznavni po rumenih ruticah, vendar naj se otroci navadijo s 

seboj nositi kresničko in raje jih oblačite v oblačila živih ali svetlih 

barv kot temna. 

8. Naučeno je potrebno ponavljati. Podobno kot je treba ponavljati 

šolsko snov ali pesmico, preden si jo otrok res zapomni. Otroka 

zato večkrat preverjajte, sprašujte ga, kaj pomeni nek prometni 

znak, naj se on postavi v vlogo učitelja ... izmislite si karkoli, da bo 

le razumel in znal in tako varno sodeloval v prometu. 

9. Bodite potrpežljivi, ves trud bo poplačan z varnostjo vašega 

otroka (Vsebovredu, b. d., 2017). 
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Skozi oči otroka  

Otroci niso naši spremljevalci le v avtu, ampak tudi na sprehodu, 

kolesarskem izletu, na rolerjih ipd. Izpostavljanje otroka izkušnjam v 

prometu kot pešca ali kolesarja je ključnega pomena za njegovo 

kasnejšo samostojno udeležbo v prometu. Tudi na tem mestu je 

nujen naš dober zgled, pogovor o prometu, učenje prometnih 

znakov, ubeseditev naših postopkov, npr. prečkanja ceste. Še zdaleč 

pa to ne zagotavlja, da lahko otrok, mlajši od 7 let, samostojno 

sodeluje v prometu kot pešec, pred desetim letom pa kot kolesar 

(Žlender, 1996). Ne glede na to, kako pogosto se z njim pogovarjate, 

ga izpostavljate izkušnjam v prometu, je še vedno otrok, ki lahko brez 

razloga stopi na cesto, ne da bi prej preveril, ali je pot prosta.  

 

Otrok – pešec 

Otroci hitro shodijo, vendar njihova hoja še ni tako spretna, da bi z 

lahkoto hodili, kaj šele tekali. Zrelost v hoji dosežejo šele pri petem 

letu starosti, kar pa še ni dovolj za samostojno vključevanje v promet 

(Žlender idr., 1996). Težave v prometu imajo predvsem zaradi 

postopnosti zaznavnega in spoznavnega razvoja. Otroci nimajo tako 

širokega vidnega polja kot odrasli, zato vozilo vidijo kasneje kot mi. 

Slišijo sicer dobro, vendar ne znajo določiti, iz katere smeri slišijo 

vozilo prihajati. Tudi hitrosti vozila ne znajo presoditi in ne oceniti 

njegove razdalje. S pojmoma levo in desno imajo še težave. Njihova 

koncentracija je kratkotrajna in hitro preusmerijo svojo pozornost na 

kaj zanimivega (ljudi, živali, objekte …), ne zmorejo še posploševanja 

in uporabe splošnih pravil, kot je npr. pravilo kako prečkamo cesto. 

Zato je njihova varnost ogrožena. Največ žrtev med otroki pešci je v 

starosti od štirih do sedmih let. V tej starosti še ne zmorejo vseh 

zahtev sodobnega prometa, zato potrebujejo pomoč, učenje, 

nasvete, vodenje in nadzor odraslih. S posnemanjem si tako 

pridobivajo potrebna znanja in izkušnje, razvijajo sposobnosti in 

navade, zato moramo izkoristiti vsako priložnost doma, v vrtcu, na 

sprehodu ali v avtu in jim pokazati, kakšno je pravilno ravnanje v 

določenih prometnih situacijah (Žlender idr., 1996). 

 

Otrok – v avtu: Red je vedno pas pripet! 

Pomembno je, da je otrok na čisto vsaki vožnji pripet v ustreznem 

otroškem sedežu, primernem za njegovo težo in velikost. Če bomo 

starši dosledno zahtevali, da je otrok nameščen v sedežu ter se tudi 

sami pripeli z varnostnim pasom (ne glede na katerem sedežu v 

avtomobilu sedimo), bo otrok brez večjih problemov in upiranja 

sprejel takšna pričakovanja, saj velja Red je vedno pas pripet (avp-

rs.si). 

 

Otrok – kolesar 

Mlajše otroke (do sedmega leta) lahko v prometu vozite v posebnih 

kolesarskih sedežih, ki se namestijo na kolo. Tudi v tem primeru mora 

otrok nujno nositi kolesarsko čelado. Otroka učite, da mirno sedi 

privezan v kolesarskem sedežu in vas ne ovira med vožnjo. Pazite 

tudi na otrokove noge, da mu ne zaidejo med napere. Otroci do 6. 

http://www.avp-rs.si/
http://www.avp-rs.si/
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leta starosti vozijo kolo po peščevih površinah (tudi pločniku). Za 

otroka je koristno, da čim hitreje obvlada spretnosti, potrebne za 

vožnjo kolesa (ravnotežje, ustavljanje, speljevanje), vendar v 

prometu ne sme sodelovati sam do dopolnjenega 10. leta starosti, 

ko bo opravil kolesarski izpit v osnovni šoli. Velja torej, čim hitreje na 

kolo, ker tako otrok razvija spretnosti, in čim kasneje v promet, ker 

še ni sposoben obvladovati zahtev prometa. Sprva lahko otrok vadi 

vzdrževanje ravnotežja na poganjalčku. Seveda moramo poskrbeti, 

da je kolo tehnično brezhibno in primerne velikosti za otroka, da ima 

zavore in luči spredaj ter zadaj. Otrok mora, ko sedi na kolesu, z 

obema nogama doseči do tal. Med vožnjo s kolesom naj bo otrok 

primerno oblečen in vedno nosi kolesarsko čelado, ne glede na to, ali 

se vozi s triciklom, v sedežu na našem kolesu, s poganjalčkom ali 

samostojno na kolesu po dvorišču. Kolesarska čelada je zakonsko 

obvezna za vse kolesarje in potnike na kolesu do 18. leta starosti. 

Slednje učinkovito obvarujejo otrokovo (in našo) glavo pred 

morebitnimi posledicami ob padcu s kolesa, saj Bistro glavo varuje 

čelada. Tako otroka učite doslednosti in tako bo kasneje privzel 

kolesarsko čelado kot nekaj samoumevnega. Kolesarska čelada mora 

ustrezati velikosti otrokove glave. Namestimo jo tako, da sega 2-3 

prste nad obrvmi (torej bolj  naprej kot nazaj), saj tako najbolje zaščiti 

teme glave, vedno pa  mora biti pripeta s trakovi za zapenjanje, ki se 

dovolj tesno prilegajo bradi (avp-rs.si). 

 

Otrok ni pomanjšana kopija nas. Njegovo razumevanje je v 

primerjavi z našim zmanjšano, omejeno. Perspektiva, s katere 

opazuje svet okoli sebe, je drugačna. Otrok pogosto deluje bolj 

čustveno kot racionalno, zato ga je treba poučiti, zakaj v prometu 

veljajo pravila in čemu služijo prometni znaki s svojo sporočilnostjo. 

 

Prometna signalizacija 

Prometna signalizacija je eden od osnovnih elementov za 

zagotavljanje prometne varnosti. Podpira celoten prometni režim, ki 

temelji na določenih prometnih predpisih. V prometu nas usmerja, 

obvešča, opozarja, nam pomaga, obenem pa nas tudi omejuje, da se 

po njej ravnamo in jo spoštujemo, saj je del cestnoprometnih 

predpisov, ki smo jih dolžni spoštovati. Prometna signalizacija 

vsekakor pripomore k večji varnosti otrok v prometu. Poznamo jo v 

različnih oblikah. Najbolj pogosti in otrokom poznani so prometni 

znaki, ki se med seboj razlikujejo po oblikah, barvah in pomenih. 

Poznamo še talne označbe, ki morajo biti vedno dobro obarvane in 

namenske (npr. prehod za pešce – zebra…), in ovire za umirjanje 

hitrosti prometa, s katerimi želimo zagotoviti večjo varnost v 

prometu predvsem v okolici vrtcev, šol, v naseljih in bivalnih okoljih 

(Polič, 1992). 

 

Prometni znaki 

Prometni znaki otroke vedno pritegnejo, in sicer zaradi svojih barv in 

simbolov. Še posebej so jim zanimivi tisti, ki vsebujejo simbole ljudi, 

http://www.avp-rs.si/
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živali in vozil, zato si jih tudi najhitreje zapomnijo. Brez težav si 

zapomnijo njihova imena, težave pa imajo pri tem, kako je potrebno 

ravnati. Nekaj znakov otroke zelo moti in jih razumejo popolnoma 

narobe, simbole si razlagajo po svoje in tako tudi ravnajo, kar je zelo 

nevarno. Najbolj znan znak, ki ga otroci narobe razumejo in ob njem 

napačno ravnajo, je »otroci na cesti« (slika spodaj).  

 

 
Slika 1: Otroci na cesti 

Vir: www.signaco.si 

 

 

Ta opozarja voznike, da prihajajo na območje, kjer so na cesti 

pogosto otroci. Otroci pa ga zaradi simbola dveh otrok v teku lahko 

razumejo tako, da morajo tam steči čez cesto (Markl, Žlender, 2010, 

str. 20, 21).  

    

Otroci bi morali poznati predvsem prometne znake, ki pešce 

obveščajo o varni hoji, jim zapovedujejo ravnanje ali prepovedujejo 

hojo. Policist je na cesti zato, da otrokom pomaga in jih varno 

usmerja v prometu. Grožnje, da ga bo videl ali celo kaznoval policist, 

če naredi kaj narobe, zato niso primerne. 

 

Znaki v okolici našega vrtca: Te znake in njihov pomen otroci že zelo 

dobro poznajo, saj stojijo ob poteh, po katerih se vsakodnevno 

sprehajamo. 

                           

       
Slika 2: Znaki v okolici našega vrtca 

Vir: www.signaco.si 

 

 

http://www.signaco.si/
http://www.signaco.si/
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Ne moremo prehitevati 

Poznavanje prometnih znakov in najenostavnejših pravil pa še ni 

dovolj za zagotavljanje otrokove varnosti v prometu. Otrok se hitro 

nauči povedati, kaj pomeni prometni znak, ali ponoviti pravilo npr. 

kako prečkati cesto. A če zna to povedati, še ne pomeni, da bo znal 

pravila tudi uporabljati (AMZS, 2017). 

 

Markl (2017, str. 10, 11), trdi:  

Ključna je ravno uporaba pravila, ki jo otrok zmore nekje ob začetku 

osnovne šole ali v drugem ali v tretjem razredu, odvisno od vsakega 

otroka in od zapletenosti prometne situacije. Čeprav otrok morda ve, 

kaj pomenijo zelena, rumena in rdeča luč na semaforju, morda ne bo 

vedel, kaj narediti, ko ravno ob prečkanju ceste na semaforju zeleno 

luč zamenja rdeča. Otroku lahko že tak dogodek pomeni dodaten 

stres in se lahko neustrezno odzove. 

 

Pomembno je, da prometna vzgoja poteka skozi nek proces, ki je 

načrtovan in sistematičen, kjer je vsaka konkretna situacija v 

prometu priložnost za učenje. Otroka moramo vseskozi učiti pravil 

varnega ravnanja in predvsem razumevanja ter uporabe pravil, 

najprej kot pešca, potem kot potnika in pozneje kot kolesarja. Pri 

prometni vzgoji ne moremo kar preskočiti nekaj korakov in 

prehitevati. 

 

 

Kurikulum za vrtce in prometna vzgoja 

Kurikulum za vrtce (1999), je nacionalni dokument, ki opredeljuje 

cilje za vsa področja predšolske vzgoje v vrtcu, tudi za prometno 

vzgojo. Nekatere medpodročne dejavnosti, kot so moralni razvoj, 

skrb za zdravje, varnost, prometna vzgoja, se kot rdeča nit prepletajo 

skozi vsa področja in so del načina življenja in dela v vrtcu. 

Predlagane vsebine in dejavnosti predstavljajo možne poti in načine 

uresničevanja ciljev, vzgojitelj pa je tisti, ki se po strokovni presoji 

odloča, kaj, kdaj in kako. 

  

Načrtovane dejavnosti za otroke stare od 4–5 let.  

Seznanitev z različnimi pripomočki, ki skrbijo za našo varnost 

− Seznanitev z odsevnimi brezrokavniki in njihovim pomenom 

V jutranjem krogu smo se pogovarjali o poti v vrtec; o tem, kako 

otroci prihajajo v vrtec, ali jih pripeljejo starši ali pridejo peš ali s 

kolesom. Vsak posameznik je imel besedo, da je lahko povedal o 

načinu prihoda. Potem sem jim postavljala odprta vprašanja, kaj oni 

mislijo, da morajo uporabiti za varnost na poti. Nekaj otrok je 

odgovorilo, da morajo imeti pri sebi kakšen svetleč predmet, da so 

vidni, da morajo imeti na glavi kolesarsko čelado pri vožnji s kolesom 

in da morajo biti med vožnjo varno pripeti z varnostnim pasom. 

Otrokom sem prinesla odsevne brezrokavnike, katere smo si od blizu 

ogledali, jih potipali in si jih tudi nadeli. Zopet je nekaj otrok 

ugotovilo, da nam to pomaga, da smo bolj vidni, ko gremo na 

sprehod. Ostali otroci so samo opazovali in poslušali. 
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− Seznanitev  z varnostno čelado 

Vsak otrok je v vrtec prinesel svojo varnostno čelado, katero je 

ponosno pokazal tudi ostalim ter si jo nadel na glavo. Prebrala sem 

jim zgodbo Markova čelada, pisateljice Barbare Hanuš. Po prebrani 

knjigi smo se o tej tematiki še pogovorili ter se dotaknili tega, čemu 

je čelada sploh namenjena. Otroci so povedali, da je zelo dobro, če 

imajo čelado tudi na skirojih in poganjalcih, ne samo na kolesu.  

− Uporaba avtosedeža in pripenjanje z varnostnim pasom 

Preko projekta Javne agencije za varnost otrok v prometu, Pasavček 

(Red je vedno pas   pripet), smo se seznanili z različnimi dejavnostmi 

za ozaveščanje le tega. 

− ogledali smo si različne videoposnetke na njihovi spletni strani, 

− preizkušali smo različne avtosedeže, ki jih imamo v vrtcu ter se 

urili v pripenjanju varnostnega pasu, 

− zbirali žige z motivom Pasavčka ter evidentirali pripetost s 

posebnimi kartončki, 

− z maskoto Pasavčka smo večkrat odšli na sprehod, 

− se naučili deklamacijo Pasavček, 

− se igrali didaktično igro: Moja pot v vrtec, 

− sestavljali različne sestavljanke o Pasavčku. 

 

Varna pot v vrtec  

Z otroki smo se večkrat sprehajali v okolici vrtca. Ko smo odšli na 

sprehod po bolj prometnih poteh, smo si vedno nadeli odsevne 

brezrokavnike, da smo bili v prometu bolj vidni. Hodili smo po 

pločniku, prečkali več prehodov za pešce; pri tem smo pogledali levo, 

desno, levo, da smo se prepričali, da lahko varno prečkamo cesto. 

Dvignili smo roko in s tem opozorili voznike, da smo na cesti. Če ni 

bilo pločnika, smo hodili ob robu ceste. 

 

 
Slika 3: Prečkanje prometne ceste 

Vir: Lasten 

 

Sodelovanje v projektu AMZS: Še 365 dni – preventivna akcija za 

varnost otrok v prometu 

V sodelovanju z AMZS, Policijsko postajo Domžale ter AMD Lukovica, 

smo v neposredni bližini vrtca opozarjali mimo vozeče voznike na 

začetek novega šolskega leta. Policisti so otrokom najprej predstavili 

pravila obnašanja ob prečkanju ceste in skupaj so jih večkrat ponovili. 



 

150 

 

Otroci so pri tem lepo sodelovali, dvignili roko, pogledali levo, desno 

in še enkrat levo, da so se res prepričali o varnem prehodu in šele 

nato stopili na prehod za pešce. Marko in Anja, maskoti AMZS, sta 

dogajanje še bolj popestrili, razveselili vrtčevske otroke in z napisi na 

tablah še bolj opozarjali voznike, da je treba še bolj paziti na naše 

najmlajše. 

 

 
Slika 4: Preventivna akcija za varnost otrok v prometu 

Vir: Lasten 

 

Spoznavanje prometnih znakov  

Spoznavanje prometnih znakov smo začeli s sprehodi v okolici. 

Ogledovali smo si prometne znake na cesti in prepoznavali njihov 

pomen postavitve v naši okolici. Prometne znake so si hitro 

zapomnili. Zelo so bili vedoželjni. Prepoznavali so jih tudi po obliki, 

barvi,…Najbolj so si zapomnili znak STOP, saj jih je kot prvo pritegnil 

sam pomen tega znaka nato pa še oblika in barva. 

 

 
Slika 5: Opazovanje prometnih znakov 

Vir: Lasten 

 

Izdelava prometnih znakov v naravni velikosti ter risanje  

V igralnici smo iz različnih materialov po spominu izdelali prometne 

znake v naravni velikosti. Vsak otrok si je potem izbral znak, ki ga je 

najbolj pritegnil ter ga narisal na risalni list. Risbe otrok smo razstavili 

pred igralnico, da so si jih lahko ogledali tudi drugi. 
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Slika 6: Risanje prometnih znakov 

Vir: Lasten 

 

Izdelava policista 

Otroci so si poleg prometnih znakov želeli izdelati tudi policista, saj 

tudi policist skrbi za njihovo varnost v prometu. 

 

 
Slika 7:  Izdelava in barvanje policista 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

Seznanitev z deklamacijo Semafor ter izdelava slikopisa 

Z otroki smo se seznanili z deklamacijo Semafor, katero so zelo hitro 

usvojili. V revijah so poiskali slike, katere smo uporabili za izdelavo 

slikopisa. Na velik karton sva strokovni delavki napisali besedilo, 

otroci pa so lepili slike na ustrezno mesto. Deklamacijo smo s 

pomočjo slikopisa večkrat ponovili. 

 

Igra z leseno cesto, železnico  

Iz lesenih kock so otroci sestavljali cesto, železnico, jo opremili s 

prometnimi znaki, semaforji, hišami, dreves … Pri tem so izredno 

sodelovali med seboj, se dogovarjali, kje bo stal kakšen pometni znak 

in kaj vse se bo tam dogajalo. Otroci so bili tako ustvarjalni, da smo 

morali stole in mize poriniti ob rob, da so imeli po sredini igralnice 

prostor za njihovo prometno pot. 

 

Ogled semaforja v Lukovici, izdelava trganke semafor, izdelava 

semaforja 

Ker v bližini vrtca ni nobenega semaforja, smo odšli na sprehod do 

Lukovice, kjer je prometno križišče. Tam smo si ogledali križišče, 

prehod za pešce, kolesarsko stezo, semafor za pešce in kolesarje. Pri 

semaforju smo se ustavili, si ogledali, kako deluje in se seznanili, kaj 

pomeni določena barva. Vse to smo večkrat ponovili. Naslednji dan 

smo izdelali trganko semafor in utrjevali, kaj je treba storiti, ko na 
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semaforju zasveti rdeča, rumena in zelena barva. Izdelali smo tudi 

velik semafor. 

Prebiranje strokovne in leposlovne literature o prometu 

Otrokom so bile na razpolago različne knjige o prometu, katere smo 

si skupaj izposodili v knjižnici. Vsakodnevno so jih z veseljem 

prebirali, se ob slikah pogovarjali in zraven utrjevali naučeno. Preko 

poučnih slikanic smo se seznanjali s pravili in obnašanjem v prometu. 

 

Prometni poligon v telovadnici 

Skupaj z otroki smo izdelali prometne znake, semaforje in jih odnesli 

v telovadnico. Iz stožcev, traku, kartonov, lepilnega traku, smo 

naredili cesto, pločnike, prehod za pešce, parkirišče … Razdelili smo 

se v dve skupini. Ena skupina so bili pešci, druga skupina pa vozniki. 

Vzporedno z vožnjo oz. hojo, smo ponavljali in utrjevali prometna 

pravila ter popravljali morebitne napake. Nekateri otroci so 

popravljali ostale, če so ugotovili, da kje niso pravilno ravnali. Skupini 

smo parkrat zamenjali, saj je bila koncentracija pri tem poligonu 

izredno dolga. 

 

 
Slika 8: Prometni poligon v telovadnici 

Vir: Lasten 

Prometni poligon na ploščadi pred vrtcem 

Znanje, ki smo ga do sedaj pridobili, smo nagdrajevali še zunaj. Otroci 

so s kredami narisali cesto, pločnik, prehode za pešce, križišče, 

parkirišče, ter vse to opremili z ustreznimi prometnimi znaki ter 

semaforji. Zopet smo se razvrstili v dve skupini; pešci in vozniki. 

Otroci so trenirali hojo po pločniku, prečkanje ceste čez prehod za 

pešce, vožnjo po pravilni strani ceste, upoštevanje prometnih znakov 

… 

 

Izdelava plakata in makete o varni poti v vrtec 

Otroci so skupaj s starši iskali slike na temo varnosti v prometu. 

Slikovno gradivo so prinašali v vrtec. Vsako jutro smo si v jutranjem 

krogu te slike ogledali, se o njih pogovorili ter znanje še poglobili. Na 

velik karton, so otroci narisali pot v vrtec in jo opremili s hišami, 

drevesi, travniki, potokom ter seveda s prometnimi znaki. Po končani 

dejavnosti, smo analizirali naše delo ob samem plakatu in ugotovili, 

ali smo ga opremili tako, kot je treba. Izdelali smo tudi maketo 

našega kraja ter jo opremili z vsem, kar spada zraven. Na ta dva 

izdelka so bili otroci še posebej ponosni, saj so ju naredili s skupnimi 

močmi v sodelovanju drug z drugim. 
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Slika 9: Plakat in poligon 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Otroci so med vsemi dejavnostmi v zvezi s prometom postali bolj 

samozavestni, bolj suvereni in ponosni nase, saj prepoznajo vse 

prometne znake v bližnji okolici vrtca in izven nje ter vedo, kaj 

pomenijo in kako je treba ravnati v zvezi z njimi. Vsakodnevno 

vključevanje v promet in primerno ravnanje ob tem nam pomagajo 

pri pridobivanju novih znanj in spretnosti v skladu z razvojnimi 

značilnostmi predšolskega otroka.  Za otroka si je treba vzeti čas, 

tako v vrtcu kot tudi doma. Treba mu je razložiti pravila varnega 

ravnanja v prometu, mu jih pokazati ter vaditi z njim. Vsakič znova ga 

je treba pohvaliti za pravilno in varno ravnanje ter opozoriti ob 

nepravilnem. S takim načinom vzgoje bomo otroka dobro pripravili, 

da bo čez nekaj let samostojno sodeloval v prometu kot pešec, 

kasneje kot kolesar in voznik. Otrok naj bo čimbolj aktiven v 

prometu. S tem lahko veliko prispevamo tudi k njegovemu 

gibalnemu razvoju. Predvsem ne smemo pozabiti, da smo vzgojitelji 

in starši s svojim vedenjem in ravnanjem otroku lahko najboljši zgled. 
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Povzetek: Namen in cilj tega članka je primerjava dela specialnega 

pedagoga v vrtcu in v šoli. Zanimalo me je, ali specialno-pedagoška 

obravnava že v vrtcu pripomore k boljšemu in lažjemu napredovanju 

učenca v šoli in k bolj optimalni učni uspešnosti glede na učenčeve 

sposobnosti. Analizirala sem svojo skoraj dve desetletji trajajočo 

prakso v vrtcu in v šoli in skušala izluščiti tiste dejavnike, po katerih 

se delo v vrtcu bistveno razlikuje od dela v šoli. Ugotovila sem, da je 

pri delu v vrtcu več možnosti za identifikacijo otrokovih močnih 

področij, s katerimi lahko načrtujemo kompenzacijo šibkih področij. 

Pozitivni transfer med vrtcem in šolo pripomore k temu, da otrok, ki 

je bil specialno-pedagoško obravnavan že v vrtcu, vstopa v šolo bolje 

opremljen s kompenzacijskimi mehanizmi in ima zaradi tega več 

možnosti za razvoj boljše šolske in osebnostne samopodobe. 

 

Ključne besede: otrok s posebnimi potrebami, zakonska podlaga, 

zgodnja obravnava, močna področja otroka, pozitivna šolska 

samopodoba, transfer med vrtcem in šolo 

 

Abstract: The aim and objective of this article is to compare the work 

of a special educator in kindergarten and in school. I am interested 

in whether special education treatment already in kindergarten 

contributes to a better and easier progress of the pupil in school and 

to a more optimal learning performance according to the pupil's 

abilities. I have analysed my almost two decades of practice in 

kindergarten and school and have tried to extract the factors that 

make kindergarten work significantly different from school work. I 

have found that in kindergarten there are more opportunities to 

identify a child's areas of strength and to plan to compensate for 

areas of weakness. The positive transfer between kindergarten and 

school helps to ensure that a child who has already received special 

educational treatment in kindergarten enters school better 

equipped with compensatory mechanisms and therefore more likely 

to develop a better school and personal self-image. 

 

Keywords: a child with special needs, legal standing, Early Childhood 

Education, child’s strengths, positive self-image in field of education, 

transference between preschool education and primary education.  
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UVOD 

Kot specialna pedagoginja opravljam delo učiteljice DSP v večinski 

šoli že skoraj dve desetletji, po potrebi pa sem občasno prisotna tudi 

v vrtcu. Pri svojem delu opažam, da otroci, ki so v specialno-

pedagoško obravnavo vključeni že v vrtcu, v šoli lažje in bolj 

kvalitetno dosegajo cilje, zastavljene v njihovih individualiziranih 

programih, poleg tega pa v šolski prostor vstopajo bolje opremljeni s 

kompenzacijskimi mehanizmi, s pomočjo katerih svoja šibka 

področja kompenzirajo z močnimi. Do konca tretje triade jih specialni 

pedagog lahko opremi z različnimi vizualno in grafično podprtimi 

pomagali, ki jih znajo samostojno – brez usmerjanja in vodenja druge 

osebe – uporabljati pri pouku in ocenjevanju znanja. Poznajo svoj 

spoznavni oziroma učni stil, zato se lahko bolj učinkovito in z manj 

napora in energije učijo. Imajo boljšo šolsko, pa tudi osebnostno 

samopodobo in so zaradi tega pri šolskem delu lahko v večji meri 

optimalno uspešni glede na svoje sposobnosti. 

 

Vse to prispeva k temu, da se lahko specialno-pedagoška obravnava 

zaključi že na koncu druge triade, saj so do takrat cilji za 

posameznega učenca že kvalitetno realizirani. 

 

Zakonska podlaga za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi 

potrebami 

Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami je pravno-formalno 

urejena le nekaj let. Zakonska ureditev zgodnje obravnave je bila 

podana leta 2017 v Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih 

otrok s posebnimi potrebami (Zakon, 2017), ki pa je pričel veljati 

komaj leta 2019. Pred Zakonom o celostni zgodnji obravnavi 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami je bila obravnava teh otrok 

odvisna od posluha, ki so ga imeli posamezni vrtci za izvajanje 

dodatne strokovne pomoči specialnega pedagoga, socialnega 

pedagoga in logopeda ter drugih strokovnih delavcev, ki jih je 

zahtevala odločba o usmeritvi posameznega otroka. Zaradi tega je 

prihajalo do precejšnjih razlik med dostopnostjo strokovnega kadra 

v posameznih vrtcih in do neenake obravnave otrok, ki so pridobili 

odločbo o usmeritvi glede na to, v kateri vrtec so bili vključeni. 

 

Izhodišča za sprejetje zakona so podana v publikaciji Zgodnja 

obravnava - Izhodišča za sistemsko ureditev (Šoln Verbinc, Jakič 

Bezočnik in Švalj, 2016b), delno tudi v publikaciji Strokovni centri – 

mreža strokovnih institucij (Mreža za sistemsko ureditev pilotni 

projekt), (Šoln Vrbinc, P, Švalj, K in Jakič Brezočnik, M, 2016a).  

 

Paradigma zgodnje obravnave se iz poprejšnjega medicinskega 

modela obravnave otroka sedaj fokusira na celostno obravnavo 

otoka in njegove družine.  »Dokumenti, objavljeni v zadnjih letih, 

prikazujejo razvoj idej in teorij, iz katerih se je razvil nov koncept 

zgodnje obravnave v otroštvu. Vanj so neposredno vključeni 

zdravstvo, izobraževalna sfera in družboslovne znanosti, zlasti 

psihologija. Osredotoča se na otrokov razvoj in vpliv socialne 
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interakcije na človeški razvoj na splošno ter posebej na otroka. V 

novem konceptu je zaznati premik iz vrste obravnave, usmerjene 

predvsem na otroka, k širšemu pristopu, kjer sodelujejo otrok, 

družina ter okolje in se ujema s širšim razvojem idej na področju 

invalidnosti« (Šoln Verbinc idr., 2016b, str. 3). 

 

Standardi zgodnje obravnave so naslednji: 

− Princip celovitosti – celostna obravnava otroka in njegovega 

okolja v procesu diagnostike, ocenjevanja in različnih obravnav.  

− Princip usmerjenosti v družino – obravnava otroka v njegovem 

naravnem, torej družinskem okolju, saj je poleg otrokovih 

funkcionalnih sposobnosti pomemben predvsem razvoj  

komunikacijskih procesov med otrokom in starši. 

− Princip dostopnosti, razpoložljivosti ter krajevne bližine.  

− Cenovna dostopnost. 

− Raznolikost podpornih služb, interdisciplinarnost in razširjanje 

mreže pomoči – vključevanje predvsem zdravstvenih, socialnih in 

vzgojno izobraževalnih služb pri čemer otroka in družino 

obravnava vsak strokovnjak s svojega področja. Povezovanje 

neformalnih in formalnih oblik mreže pomoči in različnih 

ponudb. (Šoln Vrbic, 2016b). 

 

V Zakonu o zgodnji obravnavi je poudarjen transfer med vrtcem in 

šolo. Ta predvideva, da multidisciplinarni tim pred vstopom v šolo 

predlaga program vzgoje in izobraževanja ter pomoč v šoli, pri čemer 

upošteva mnenje vrtca, če je otrok vanj vključen. Prav tako zakon 

predvideva, da Zavod RS za šolstvo na podlagi individualnega načrta 

družine oziroma zapisnika multidisciplinarnega tima izda odločbo o 

usmeritvi in da strokovno mnenje komisije za usmerjanje ni 

potrebno, kar bistveno skrajša postopek usmerjanja otroka s 

posebnimi potrebami, zmanjša birokratske postopke ter omogoča 

šoli boljše načrtovanje vzgojno – izobraževalnega dela za prihodnje 

šolsko leto, ko bodo na šolo sprejeli prvošolca s posebnimi potrebami 

(Zakon, 2017, 17. člen). 

 

Obravnava otrok s posebnimi potrebami v šoli 

Specialni pedagogi imamo veliko izkušenj z delom z otroki s 

posebnimi potrebami v obdobju obveznega osnovnega šolanja, saj v 

večinskih šolah izvajamo obravnave otrok s posebnimi potrebami že 

več desetletij.  

 

Narava dela specialnega pedagoga v večinski šoli je taka, da je 

potrebno ure DSP izvajati v času rednega pouka učenca, kar pomeni, 

da je učenec s posebnimi potrebami v času, ko ima uro DSP pri 

specialnem pedagogu, odsoten od rednega pouka. Ker ima specialni 

pedagog drugačne izobraževalne cilje, kot učitelj v razredu, se 

pojavlja vprašanje, kaj s snovjo, ki jo bo otrok »zamudil«, ker bo imel 

uro DSP pri specialnem pedagogu. To resno in pereče vprašanje 

rešujemo specialni pedagogi in učitelji že vrsto desetletij, rešitve pa 

so odvisne predvsem od tega, kako dobro učitelj in specialni pedagog 
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sodelujeta med sabo, koliko zaupata v lastne strokovne kompetence 

in v kakšni meri cenita strokovne kompetence drug drugega, pa tudi 

od tega, koliko sta zmožna k temu procesu pristopiti profesionalno. 

 

Pri iskanju rešitev pomaga zavedanje, da se izobraževalni cilji učitelja 

nanašajo bolj na vsebino, cilji specialnega pedagoga pa bolj na 

strategije in tehnike učenja oziroma reševanja različnih problemov. 

Če učitelju in specialnemu pedagogu uspe narediti “sintezo” med 

strategijami in snovjo, lahko ura DSP poteka tako, da specialni 

pedagog pri učencu razvija kvalitetne učne strategije in tehnike na 

isti snovi, ki jo učenci obravnavajo v razredu, s tem pa učenec poleg 

strategij in tehnik do določene mere usvoji tudi učno snov. Rešitev 

seveda še zdaleč ni podobna preprosti enačbi, s katero bi “sešteli” na 

eni strani snov in na drugi strategije oziroma tehnike, saj je potrebno 

vse za otroka bistvene cilje kvalitetno realizirati v 45 minutah, kolikor 

traja običajna šolska ura. Potrebno je prepoznati tako za 

posameznega učenca bistvene vsebine kot tudi strategije oziroma 

tehnike ter vse skupaj umestiti v 45 minut na način, ki bo prilagojen 

posameznemu učencu s posebnimi potrebami – torej na način, ki bo 

prilagojen učenčevemu delovnemu tempu. 

 

Specialni pedagogi moramo torej pri svojih obravnavah v večinskih 

šolah ves čas “loviti ravnotežje” med “svojimi” cilji, ki smo si jih 

zastavili v IP otroka in splošno – izobraževalnimi cilji ter minimalnimi 

standardi. Uro DSP moramo izpeljati na tak način, da učenec, ki je v 

obravnavi pri nas in zato ni prisoten v razredu, ne bo imel doma 

dodatnega dela s snovjo. Ta proces zahteva predvsem veliko izkušenj 

specialnega pedagoga ter dobro poznavanje vsebin predmeta, od 

katerega jemljemo učenca. To krhko ravnotežje lahko dosežemo le z 

dobrim, pogostim in strokovnim sodelovanjem z učiteljem. Na 

področju predhodne uskladitve smo učitelji in specialni pedagogi v 

desetletjih sodelovanja že dosegli velik napredek in ta dobro utečena 

praksa poteka praviloma brez težav.  

 

Pri vsem zgoraj opisanem moramo biti specialni pedagogi pozorni 

tudi na to, da v karseda največji meri razvijamo pozitivno šolsko 

samopodobo učenca s posebnimi potrebami. Kajti pozitivne šolske 

samopodobe večina naših učencev žal nima, saj so pri pouku pogosto 

neuspešni, med zadnjimi, ki rešijo naloge pri samostojnem delu, 

njihove rešitve pa v primerjavi s sošolci vsebujejo več napak. V šolo 

prihajajo nepopolno opremljeni z učnimi gradivi in ostalimi 

potrebščinami ter pripomočki za šolsko delo in z napačno ali s 

pomanjkljivo opravljenimi domačimi nalogami.  

 

Dobro poznavanje močnih področij otroka (pa tudi njegovih 

interesov) je potrebno tako za kvalitetno in strokovno postavljanje 

ciljev obravnave, kot tudi za razvoj boljše šolske in osebnostne 

samopodobe otroka, kajti le učenec s sorazmerno dobro šolsko (pa 

tudi osebnostno) samopodobo bo lahko uspešno in aktivno 

sodeloval pri šolskem delu (pri urah DSP in tudi pri pouku ter pri 
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domačem delu za šolo). Če bo imel učenec dobro samopodobo, bo 

tudi optimalno uspešen glede na svoje sposobnosti.  

 

Naša najpomembnejša in hkrati najzahtevnejša naloga je 

kompenzacija primanjkljajev otrok s posebnimi potrebami z 

njihovimi močnimi področji. Za uspešno delo moramo torej dobro 

poznati močna področja otroka, ki ga imamo v obravnavi. 

 

Močna področja otrok se lahko pokažejo predvsem ob individualnem 

delu, kjer je učni proces prilagojen otroku s posebnimi potrebami, da 

lahko ta funkcionira optimalno uspešno v skladu s svojimi 

sposobnostmi.  

 

Posebnega pomena pri delu predvsem specialnega pedagoga - pa 

tudi drugih strokovnih delavcev na šoli - je ozaveščanje otroka s 

posebnimi potrebami o njihovih lastnih močnih področjih, saj so naši 

učenci v svojo nizko šolsko samopodobo tako prepričani, da močnih 

področij niti ne opazijo. Ker so preobremenjeni z delom za šolo, 

nimajo niti časa, nit volje in niti energije za razvoj svojih interesnih 

področij. Ko učencem pomagamo ozavestiti njihova močna področja 

in interese, jim moramo še pokazati, kako lahko z močnimi področji 

kompenzirajo šibka, naučiti jih moramo drugačnih, alternativnih 

tehnik in strategij učenja in reševanja problemov, ki so prilagojeni 

njim samim. Le na tak način bodo imeli možnost, da bodo s trdim in 

vztrajnim delom (s precej več truda, kot njihovi vrstniki oziroma 

sošolci) na šolskem področju optimalno uspešni. 

 

Prednosti zgodnje obravnave predšolskega otrok s posebnimi 

potrebami 

Razvoj otroka v predšolskem obdobju poteka bistveno bolj 

intenzivno, kot razvoj šolskega otroka. Z dobro zastavljenimi 

strokovnimi intervencijami zato lahko specialni pedagogi v veliko 

večji meri vplivamo na to, da se otrokovi primanjkljaji dobro 

kompenzirajo že pred vstopom v šolo. Bistvenega pomena pri 

kompenzaciji je dobro poznavanje otrokovih močnih področij, saj 

lahko šibka področja najbolje kompenziramo z močnimi, če seveda 

močna področja dobro poznamo. 

 

Proces identifikacije močnih področij je veliko bolj učinkovit, ko je 

otrok še vključen v vrtčevsko varstvo, saj je ta isti proces v šolskem 

prostoru zelo kompleksen in zahteven in ga moramo izvajati 

implicitno ob upoštevanju vseh drugih ciljev, zastavljenih v IP učenca 

in hkrati ob dobrem sodelovanju z učiteljem predmeta, od katerega 

jemljemo učenca k uram DSP. 

 

Pri delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu specialni pedagog ni 

obremenjen s kurikulom oziroma izobraževalnimi cilji in ima zato 

bistveno večje kompetence in več priložnosti za realizacijo 
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»svojih«strokovnih ciljev, zastavljenih v individualnem načrtu 

pomoči družini.  

 

Prav tako kot v šoli pa je tudi v vrtcu ključno dobro sodelovanje 

specialnega pedagoga s strokovnimi delavci vrtca, predvsem z 

vzgojiteljico vzgojne skupine, v katero je otrok vključen, in njeno 

pomočnico. Vzgojiteljice imajo več priložnosti za opazovanje otroka 

(prosta igra, izbira didaktičnih materialov in drugih igrač, interakcija 

z vrstniki v vzgojni skupini in interakcija s pomembnimi odraslimi), saj 

pri svojem delu z otroki niso obremenjene s kurikulom.  

 

Otroci v predšolskem obdobju nimajo toliko možnosti za primerjavo 

z vrstniki v smislu uspešnosti pri različnih nalogah akademskega tipa 

in niso deležni toliko negativnih povratnih informacij glede svoje 

uspešnosti, zato večinoma nimajo izoblikovane negativne 

samopodobe. Imajo več možnosti proste izbire aktivnosti in 

didaktičnih materialov ter drugih igrač, zato lahko izbirajo takšne, pri 

katerih so uspešni in so v skladu z njihovimi interesi. Preko vseh teh 

procesov imajo več možnosti za izgradnjo pozitivne samopodobe. 

 

Pomemben segment dela vzgojiteljice je usklajevanje z drugimi 

strokovnimi delavci. Vzgojiteljice in pomočnice morajo namreč 

vsakodnevno sodelovati pri načrtovanju dela v vzgojni skupini. Zato 

je sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci že dolga leta njihova 

vsakodnevna praksa. Strokovni delavci, ki svoje delo opravljamo v 

večinskih šolah pa smo se morali (s prenovo devetletke in z vedno 

večjim vključevanjem otrok s posebnimi potrebami v večinske šole) 

na bolj ali manj »boleč način«, tovrstnega sodelovanja šele naučiti. 

Ker je strokovnim delavcem v vrtcih ta »učni proces« prihranjen, se 

lahko začnemo ukvarjati z drugimi, za otroka s posebnimi potrebami 

bolj bistvenimi vsebinami. 

 

Otrok in njegovi starši, ki že v predšolskem obdobju poleg šibkih 

področij otroka dobro poznajo tudi njegova močna področja, bodo v 

šolski prostor vstopili bolje opremljeni s poznavanjem 

kompenzacijskih mehanizmov otrokovih šibkih področij z močnimi. S 

pomočjo specialnega pedagoga in drugih strokovnih delavcev bodo 

že v predšolskem obdobju spoznali prevladujoči spoznavni stil 

svojega otroka in s tem pridobili pomembne informacije za razvoj 

kasnejšega učnega stila. Otrok s posebnimi potrebami bo stopil v 

šolo dobro opremljen z alternativnimi strategijami in tehnikami 

reševanja različnih problemov, ki bodo prilagojeni njegovemu 

lastnemu funkcioniranju in s pomočjo katerih bo lahko optimalno 

uspešen glede na svoje sposobnosti.  

 

Šolski strokovni delavci v timu za pripravo IP otroka s posebnimi 

potrebami bodo lahko na podlagi že poznanih dejstev lažje, bolj 

učinkovito in predvsem hitreje določili cilje in prilagoditve v IP za 

posameznega otroka.  
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ZAKLJUČEK 

Pri delu z otroki s posebnimi potrebami je bistvenega pomena čim 

zgodnejša identifikacija njihovih močnih področij. Če bo otrok v 

kasnejšem življenju in na višjih ravneh izobraževanja dobro poznal 

tako svoja močna, kot svoja šibka področja in bo dobro usposobljen 

v procesu kompenzacije šibkih področij z močnimi, bo lahko pri 

svojem šolskem delu optimalno uspešen glede na svoje sposobnosti.  

 

Stroka se že dolgo zaveda dejstva, da je zgodnja obravnava otrok s 

posebnimi potrebami ključna. V tem kontekstu je smiselno, da se 

specialno-pedagoška obravnava prične že v vrtcu, saj lahko na tak 

način strokovni delavci s področja specialne pedagogike najbolj 

učinkovito opravimo svoje delo in se lahko naša obravnava zaključi 

najkasneje v zadnji triadi osnovnošolskega izobraževanja. Do takrat 

smo »svojega« otroka že učinkovito »opremili« z znanjem o vseh 

potrebnih kompenzacijskih mehanizmih in z vsemi pomagali in 

pripomočki, ki jih učenec za uspešno delo potrebuje. V tem primeru 

je bolj smiselno in bolj učinkovito, da ure DSP v zadnji triadi opravlja 

učitelj posameznega predmeta, kjer ima učenec še vedno težave ali 

pa se obravnava zaključi.   

 

Da bo ta proces resnično učinkovit, je treba vzpostaviti učinkovite 

transferje med vrtcem in šolo ob prehodu otroka s posebnimi 

potrebami na višjo raven izobraževanja – kar nam trenutna 

zakonodaja tudi omogoča. 
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https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2015/Zgodnja_obravnava_otrok_s_posebnimi_potrebami.pdf
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12812
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12812
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12812
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/Mreza_strokovnih_centrov.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/Mreza_strokovnih_centrov.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/49ba123996/Zgodnja_obravnava.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/49ba123996/Zgodnja_obravnava.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7681
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8038
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20112714
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20112714
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8. Pravilnik o izvajanju zgodnje obravnave v vzgojno-izobraževalnih zavodih in 

drugih izvajalcih programov za predšolske otroke s posebnimi potrebami, 

Republika Slovenija, euprava pridobljeno s https://e-

uprava.gov.si/skupno/rezultati-

iskanja.html?query=Pravilnik+o+izvajanju+zgodnje+obravnave+v+vzgojno-

izobra%C5%BEevalnih+zavodih+in+drugih+izvajalcih+programov+za+pred%C

5%A1olske+otroke+s+posebnimi+potrebami#eyJmaWx0ZXJzIjp7InR5cGUiOls

iLSJdLCJjYXQiOlsiLSJdLCJvZmZzZXQiOlsiMCJdLCJzZW50aW5lbF90eXBlIjpbIm9

rIl0sInNlbnRpbmVsX3N0YXR1cyI6WyJvayJdLCJpc19hamF4IjpbIjEiXX19  
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https://e-uprava.gov.si/skupno/rezultati-iskanja.html?query=Pravilnik+o+izvajanju+zgodnje+obravnave+v+vzgojno-izobra%C5%BEevalnih+zavodih+in+drugih+izvajalcih+programov+za+pred%C5%A1olske+otroke+s+posebnimi+potrebami#eyJmaWx0ZXJzIjp7InR5cGUiOlsiLSJdLCJjYXQiOlsiLSJdLCJvZmZzZXQiOlsiMCJdLCJzZW50aW5lbF90eXBlIjpbIm9rIl0sInNlbnRpbmVsX3N0YXR1cyI6WyJvayJdLCJpc19hamF4IjpbIjEiXX19
https://e-uprava.gov.si/skupno/rezultati-iskanja.html?query=Pravilnik+o+izvajanju+zgodnje+obravnave+v+vzgojno-izobra%C5%BEevalnih+zavodih+in+drugih+izvajalcih+programov+za+pred%C5%A1olske+otroke+s+posebnimi+potrebami#eyJmaWx0ZXJzIjp7InR5cGUiOlsiLSJdLCJjYXQiOlsiLSJdLCJvZmZzZXQiOlsiMCJdLCJzZW50aW5lbF90eXBlIjpbIm9rIl0sInNlbnRpbmVsX3N0YXR1cyI6WyJvayJdLCJpc19hamF4IjpbIjEiXX19
https://e-uprava.gov.si/skupno/rezultati-iskanja.html?query=Pravilnik+o+izvajanju+zgodnje+obravnave+v+vzgojno-izobra%C5%BEevalnih+zavodih+in+drugih+izvajalcih+programov+za+pred%C5%A1olske+otroke+s+posebnimi+potrebami#eyJmaWx0ZXJzIjp7InR5cGUiOlsiLSJdLCJjYXQiOlsiLSJdLCJvZmZzZXQiOlsiMCJdLCJzZW50aW5lbF90eXBlIjpbIm9rIl0sInNlbnRpbmVsX3N0YXR1cyI6WyJvayJdLCJpc19hamF4IjpbIjEiXX19
https://e-uprava.gov.si/skupno/rezultati-iskanja.html?query=Pravilnik+o+izvajanju+zgodnje+obravnave+v+vzgojno-izobra%C5%BEevalnih+zavodih+in+drugih+izvajalcih+programov+za+pred%C5%A1olske+otroke+s+posebnimi+potrebami#eyJmaWx0ZXJzIjp7InR5cGUiOlsiLSJdLCJjYXQiOlsiLSJdLCJvZmZzZXQiOlsiMCJdLCJzZW50aW5lbF90eXBlIjpbIm9rIl0sInNlbnRpbmVsX3N0YXR1cyI6WyJvayJdLCJpc19hamF4IjpbIjEiXX19
https://e-uprava.gov.si/skupno/rezultati-iskanja.html?query=Pravilnik+o+izvajanju+zgodnje+obravnave+v+vzgojno-izobra%C5%BEevalnih+zavodih+in+drugih+izvajalcih+programov+za+pred%C5%A1olske+otroke+s+posebnimi+potrebami#eyJmaWx0ZXJzIjp7InR5cGUiOlsiLSJdLCJjYXQiOlsiLSJdLCJvZmZzZXQiOlsiMCJdLCJzZW50aW5lbF90eXBlIjpbIm9rIl0sInNlbnRpbmVsX3N0YXR1cyI6WyJvayJdLCJpc19hamF4IjpbIjEiXX19
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Spodbudno učno okolje za razvoj 

govora pri otrocih, starih 5–6 let 
 

MARJANA POVŠE, dipl. vzg. 

marjanapovse@mail.com 

 

Povzetek: Razvoj otrokovega govora je izjemno pomemben saj vpliva 

na otrokovo osebnost, delovno uspešnost in tudi na stike z vrstniki 

pri igri. V predšolskem obdobju je komunikacija temelj, na katerem 

otrok usvaja jezik in razvija govor. Na razvoj govora zelo vpliva 

družinsko okolje. Pomembno je, da starši otrokom veliko berejo, se 

pogovarjajo, jih sprašujejo, obiskujejo knjižnice, lutkovne predstave. 

Kot vzgojiteljica v vrtcu se trudim otrokom zagotoviti spodbudno 

okolje, v katerem nudim zanimive dejavnosti in aktivnosti, pri katerih 

so otroci aktivno vključeni in na ta način razvijajo govorne spretnosti. 

 

Ključne besede: predšolski otrok, govorni razvoj, spodbudno učno 

okolje 

 

Abstract: The development of  children's speech is extremely 

important as it affects  their personality, work performance and also 

their communication with peers while playing and/or having any 

other type of interaction. In the preschool period, communication is 

the basis on which the child acquires language and develops speech. 

Speech development is greatly influenced by the family 

environment. It is important that parents read to their children a lot, 

talk to them, ask them questions, visit libraries, puppet shows and 

many other activities which stimulate their curiosity and knowledge.  

As a kindergarten teacher, I try to provide  children with a stimulating 

environment in which I offer interesting activities and activities in 

which the children are actively and lively involved and in this way 

help to improve the development of their speaking skills. 

 

Keywords: preeschool child, speech development, stimulating 

learning environment 
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UVOD 

Govor pri otrocih se razvija postopno. Začne se že ob rojstvu, najbolj 

intenziven je v predšolskem obdobju, končuje se nekje pri devetih 

letih, izpopolnjuje pa se vse življenje. Otrokov govor se 

lahko nemoteno razvija, če je otrok ustrezno duševno in telesno 

razvit, ni prizadet otrokov sluh, ima pravilno razvite govorne organe 

(usta, ustna votlina, jezik, zobe, dihala …), otrok od rojstva naprej 

dobiva dovolj govornih spodbud iz okolja. Enako stari otroci so 

pogosto na različnih stopnjah govornega razvoja. Pomembno je, da 

odrasli poznamo značilnosti razvoja govora, da otroka ne silimo v 

nemogoče, pač pa ga ustrezno spodbujamo in mu pomagamo k 

napredku v razvoju. Nikoli ne smemo primerjati svojega otroka z 

drugimi, ampak le s samim seboj. Pri učenju jezika napreduje vsak 

otrok drugače, s svojim tempom. Učimo ga govoriti tako, da se z njim 

veliko, preprosto in umirjeno pogovarjamo. Pustimo mu, da veliko 

govori, in ga čim bolj pozorno poslušamo ter odgovorimo na vsa 

njegova vprašanja. Otrok se spontano uči s posnemanjem, 

ponavljanjem in ustvarjanjem, če ga zanimajo določene stvari. Kot 

vzgojiteljica menim, da je za spodbujanje govora izredno pomembno 

opazovanje otroka, beleženje, načrtovanje skupaj z otroki in priprava 

spodbudnega učnega okolja, v katerem se bo otrok počutil varnega 

in sprejetega, hkrati pa razvijal svoje govorne spretnosti.  

 

 

 

Skupno branje 

Papalia, Wendox Olds in Duskin Feldman (2001) ugotavljajo, da 

pogostnost in način branja staršev in vzgojiteljev pozitivno vplivata 

na otrokovo govorno kompetentnost in branje ter da se otroci, ki jim 

starši v predšolskem obdobju pogosto berejo, zgodaj naučijo 

samostojnega branja, ki nudi možnosti za vzpostavljanje socialnih 

interakcij, čustvene intimnosti in rabo govora v različnih funkcijah. V 

družinah, kjer imajo starši več interakcij s svojimi otroki, jih 

spodbujajo k pripovedovanju, jim zastavljajo odprta vprašanja, otroci 

praviloma usvojijo več besed, hitreje in z manj napora, kot v 

družinah, kjer je komunikacije manj (Schneider, Keesler in Morlock, 

2013, str. 239). 

 

Pravljice so vez oz. dialog med otrokom in odraslim. Pomembno je, 

da se otroci z njimi srečajo že zelo zgodaj, saj jih sproščajo in 

zabavajo. Strokovni delavci v vrtcu uresničujemo kurikulum in 

pripovedovanje pravljic postane didaktična metoda. Pri tem 

opazujemo odziv otrok. Otroci ob pravljicah širijo besedni zaklad, 

razvijajo komunikacijske spretnosti, boljše razumejo jezik, so  

sposobni daljšega poslušanja, hkrati pa se ob branju razvije močna 

povezanost med otrokom in odraslim. V vrtcu imamo urejen knjižni 

kotiček, kjer so na voljo različne otroške knjige, enciklopedije, 

slikanice. Opažam, da otroci zelo radi posegajo po literaturi. 

Koncentracija in zanimanje se povečata, ko zraven pristopi ena od 

vzgojiteljic. Večina otrok izrazi željo po tem, da slišijo zgodbo, opis 
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živali, podatke o naravi, opise poklicev … Knjižni kotiček skupaj z 

otroki enkrat mesečno spremenimo tako, da obiščemo knjižnico in 

izberemo knjige, glede na aktualno temo in dejavnosti, ki jih 

izvajamo v skupini. Vsakodnevno beremo otrokom pred dnevnim 

počitkom. Opažam, da se otroci, ki jim starši doma ne berejo, težko 

skoncentrirajo in ne zmorejo poslušati. Isti otroci se tudi slabše 

jezikovno izražajo. Newman (2017) meni, da so besede kot vitamin 

za razvijajoče možgane in s tem se zelo strinjam.     

 

Kamišibaj 

Kamišibaj je zelo priljubljena japonska umetnost pri kateri 

pripovedovalec na lesenem odru, ob slikah pripoveduje zgodbo.  

Tudi sama se poslužujem te tehnike in pripovedujem različne 

pravljice otrokom, kar jim je zelo všeč. Želeli so se tudi sami 

preizkusiti in izdelati čisto svojo pravljico o pomladi. Pogovorili smo 

se o ilustracijah tehniki, ki jo bodo uporabili. Odločili so se likovno 

tehniko akvarel. Otroci so samostojno pripovedovali ob ilustracijah, 

njihove zgodbe so bile različne in zelo zanimive. Zanimivo je bilo 

opazovati, kako pozorno so otroci pred odrom poslušali govorca. 

Vesela sem bila tudi odziva otroka, ki se sicer ni želel izpostavljati 

pred drugimi s pripovedovanjem, s pomočjo kamišibaja pa se je 

opogumil.  

 

 

 

 
Slika 1: Pripovedovanje pravljice ob slikovni spodbudi 

Vir: Lasten 

 

Animacija lutk 

Lutke so sredstvo, ki se uporablja za bogatenje besedišča. Otrok se z 

lutko sreča v najnežnejšem otroštvu. Gre za sredstvo, ki olajša 

komunikacijo, saj lahko z njeno pomočjo tvorimo posredni dialog z 

otrokom. V roki vzgojitelja je že prvi dan »osebica«, ki pomaga 

pregnati ločitveni strah, saj se prijazno zanima za otrokovo igračo, ki 

ga je premila v novo okolje (Korošec, Majaron, 2002, str. 5). Ko 

primemo lutko v roke, le ta postane novo bitje, ki mu otroci 

popolnoma zaupajo, ji verjamejo in se z njo lažje učijo. Lutke pri 
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otroku vzbujajo različna čustva, domišljijo, spontano izražanje, zato 

je pomembno, da se jih vzgojitelj poslužuje pri svojem delu in pri tem 

spodbuja tudi otroke. Pomembno je, da otrokom pri igri z lutko 

omogočimo dovolj svobode, saj s tem krepijo in razvijajo 

samopodobo. Otroci z nizko sposobnostjo govornega izražanja, z 

nizko intelektualno sposobnostjo in različnimi čustvenimi težavami 

se težje vključijo v komunikacijo, zato je za njih zelo pomembno 

rokovanje z lutko, ki jih spodbudi in opogumi. Otroku 

lutka predstavlja ščit, zato bo s pomočjo lutke lažje spregovoril in se 

vključil tudi plašen, sramežljiv otrok. Pri svojem delu opažam, da na 

začetku, ko ponudim otrokom lutko, ne znajo komunicirati, se z njo 

tepejo, se smejejo, uporabljajo popačen govor. Večkrat, ko jo imajo 

na voljo,bolj sproščeni so, pri tem uporabljajo več dialoga, so bolj 

domiselni, lepše se izražajo … 

 

Igre, ki spodbujajo govor 

Otrokovo igro pogosto povezujemo z uporabo različnih predmetov 

oz. igrač, vendar so njihova najljubša igrača starši oz. drugi odrasli. 

Igra z otrokom omogoča vzpostavljanje interakcije med njima ter ju 

na ta način povezuje. Govorne igre so igre z glasovi, besedami, izrazi, 

stavki, igre s pripovedovanjem, igre v tvorbi verzov ter pripovedkam 

in pesmim podobnih vrst sporočil (Lipnik in Matič, 1993). 

 

Izrednega pomena je sistematično izvajanje aktivnosti, ki spodbujajo 

motoriko govoril. V nadaljevanju so predstavljene aktivnosti, ki jih 

izvajamo v skupini otrok, starih 5–6 let. Običajno se te igre igramo v 

jutranjem krogu, pred jedjo, medtem ko čakamo na proste toaletne 

prostore ipd. Otroci jih zelo radi izvajajo in se ob njih zabavajo. 

 

Primer vaj iz prakse 

VAJE PIHANJA – med izreko posameznih glasov pomagajo krepiti 

ustrezno izpihovanje.   

Ugašamo sveče.  

Pihamo v kosmič vate, ki ga položimo na tla, dlan, mizo ali navežemo 

na nit.  

Pihamo v trak, ki ga otrok drži v določeni razdalji pred usti – dolgo ali 

kratko – P, P, P, P.  

Pihamo v papirnato vetrnico.  

Pihamo v pest, kot da nas zebe: aspiracijski HU, HU, HU, HU.  

Pihamo milne mehurčke.  

Pihamo skozi slamico v kozarec vode (dela mehurčke).  

Pihamo barve, razlite na papirju. 

 Napihujemo gumijaste in plastične igrače.  

Posnemamo smrčanje: HHRRR.  

Pojemo melodijo le z mrmranjem. 

 

VAJE JEZIKA – otroku pomagajo razvijati gibljivost jezika, kar je pri 

proizvajanju glasov zelo pomembno.  
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Muca pije mleko: posnemanje muce, tako, da stegujemo jeziček iz 

ust in konico obrača navzgor proti nosu. Pomembno je, da se giblje 

samo jezik, ne celotno čeljust. 

 Muca se umiva: Z jezikom krožimo po zgornji in spodnji ustnici, 

najprej v desno, nato še v levo. Brisalci brišejo okno: Posnemamo 

avtomobilske brisalce – jezik je obrnjen navzgor in se premika desno 

in levo (iz enega kotička ust do drugega). Če je mogoče, otrok z 

jezikom ne drsi po ustnici, ampak se premika zgolj in enega kotička 

ust do drugega.  

Ližemo bonbon: Imamo zaprta usta; jeziček premikamo gor in dol po 

notranji strani lic.  

Brisanje pajčevine: S konico jezika se premikamo po nebu naprej in 

nazaj in brišemo »pajčevino« na nebu.  

Umivamo si zobe: Z jezikom si umivamo zobe, tako da masiramo 

dlesni in dela podobne gibe kakor z zobno ščetko.  

Žoge (I,E,A,O,U) se kotalijo po stopnicah: K-D-K-D-K-D, KD-KD-KD-KD, 

KDI-KDI-KDI, KDE-KDE-KDE, KDA-KDA-KDA, KDO-KDO-KDO, KDU-

KDU-KDU.  

Palček skače: P-D-P-D, PD-PD-PD. 

 Žabica se krega z brega: DEGA – DEGA – DEGA – DEGA ... 

Posnemamo žabje skoke, nato pa še oglašanje žabe. Čim hitreje 

zmoremo, tem bolje je! 

 Miško zebe in se trese: D-D-D-D-D-D (med zobe damo prst).  

Poganjamo konjička: Posnemamo topotanje konjskih kopit. Z 

jezičkom tleskamo ob trdo nebo! Najprej počasi, nato poskusimo čim 

hitreje. 

 

 
Slika 2: Igrice za razvoj govornega aparata 

Vir: Lasten 

 

VAJE MEHKEGA NEBA – pomemben je tudi pravi način zadrževanja 

zraka v ustni votlini. 

 Pijemo po slamici.  

Prenašamo vode s slamico iz enega kozarca v drugi kozarec (z 

zadrževanjem sape).  
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Prenašamo drobne, lahke predmetov (na slamico prisesamo in 

prenašamo koščke papirja, blaga, majhne plastične igrače).  

Grgramo vodo.  

Zehamo. 

 

VAJE USTNIC – pri izreki pravilnih glasov je ustrezna gibljivost ustnic 

nepogrešljiva. 

Se čudimo, se našobimo OOOOO.  

Smo jezni, se našobimo.  

Se smejemo. Nasmejan/jezen obraz: Izmenično raztegnemo ustnice 

v nasmeh (I) in v šobo (U). Močno odpiramo usta.  

Glasno cmokamo.  

Močno žvečimo – pretiravamo.  

Oponašamo kosa, ki žvižga.  

Oponašamo avto, ki brni (ustnice navlažimo in pihnemo zrak, ustnice 

se morajo dobro tresti): BRRRRR BRRRRR. Najprej tresemo ustnici, 

nato med ustnicama tresemo jeziček. Ustnice pomikamo levo in 

desno.  

Pošiljamo poljubčke levemu sosedu, desnemu sosedu ipd.  

Odpiramo steklenico, pokamo z ustnicami.  

Prijemamo predmete z ustnicami in jih prenašamo – zamaške, 

paličice ipd.  

Držimo svinčnik, barvico med ustnico in nosom. 

 

FONOLOŠKE VAJE – otroku pomagajo pri lažjem razločevanju glasov, 

predvsem sičnikov, šumnikov in glasu R. Posnemamo glasove iz 

okolice:  

Krava muka MU MU MU. Kuža laja OV OV OV.  

Muca mijavka MIJAV MIJA MIJAV. Raca dela GA GA GA.  

Konj dela IHA HA.  

Koza dela MEEE MEEE MEEE.  

Ovca dela BEE BEE BEE.  

Kokoš kokodaka KO KO KO.  

Petelin dela KIKIRIKI.  

Kača sika: SIK – SIK – SIK  

Avtomobilska guma pušča, balon spusti: PSSSSSS …  

Čebele brenčijo: BZZZ ...  

Kihamo: ACI, ACE, ACA, ACO, ACU  

Kapljica vode pade na štedilnik in zacvrči: CK, CK ...  

Sestrica poje: LI – LI – LI – LI – LI. M 

Mama poje: LE – LE – LE – LE –LE.  

Oče poje: LA – LA – LA –LA – LA.  

Dedek poje: LU – LU – LU – LU – LU.  

Mesar poje z globokim glasom: LO – LO –LO – LO – LO. 

 Podimo kokoši: ŠŠŠŠŠŠŠŠŠ.  

Veter šumi: HUŠŠŠ – HUŠŠŠ ...  

Zebe nas: UŠŠŠ – UŠŠŠ ...  

Vlak vozi v hrib: ŠŠŠŠŠU– ŠŠŠŠU ...  

Žagamo s krožno žago: Ž, Ž, Ž  
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Sinice pojejo: CI – CI – DO, CI –CI – DO.  

Vrabci čivkajo: ČIV – ČIV, ČIV – ČIV,...  

Vlak vozi: počasi ČU – ČU – ČU – ČU, ... in hitro: ČČČČ.  

Trobenta trobi: TRAA – RAA – RAA, TRAA – RAA – RAA.  

Petelin kikirika: KI – KI – RI – KIII, KI – KI – RI – KIII.  

Golobček gruli: GRUU – GRUU – GRUU ...  

Vrana kriči: KRRAA – KRRAA – KRRAA ... 
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Povzetek: Inkluzija je proces, pri katerem šola skuša čim bolj 

odgovoriti na potrebe vseh učencev. V ospredju je težnja po 

zmanjševanju vseh izključevalnih praks in razvrednotenju učencev 

ter povečanje kvalitetne participacije vseh učencev v akademskem in 

socialnem smislu. Kljub temu, da ima inkluziven koncept tudi 

pomisleke, pa se vsi rezultati raziskav nagibajo v prid rednih šol. 

Primer dobre prakse je predstavljen v zadnjem delu članka. 

 

Ključne besede: Integracija, inkluzija, inkluzivno naravnana osnovna 

šola 

 

Abstract: Inclusion is a process where school is trying to answer the 

needs of all students. In the foreground there is a tendency to 

decrease all practices of exclusion and devaluation of the students. 

In addition, the aim is also to extend the quality of participation of 

all students in academic and social way. Despite the fact that there 

have been some doubts about inclusion, all the results of the 

researches show the advantages of regular schools. A positive case 

of study is represented in the end of the article. 

 

Keywords: Integration, inclusion, inclusive orientated primary 

school 
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UVOD 

V naš šolski prostor smo sprejeli nov pojem: inkluzija, vendar se sploh 

ne zavedamo dobro, kaj ta pomeni. Ne gre namreč za koncept, kjer 

primarno vključimo vse učence v eno šolo. Gre za proces, pri katerem 

šola skuša odgovoriti na potrebe vseh učencev, pri čemer bi vsi 

učenci lahko kvalitetno participirali. Da je šola tista, ki zadovoljuje 

individualne potrebe vseh učencev, v katerem bodo lahko vsi 

napredovali v skladu s svojimi sposobnostmi.  

 

Ob uresničevanju idej inkluzije se pogostokrat počutimo nemočno, 

saj si že v startu napačno predstavljamo, kaj inkluzija je in ob nerealni 

predstavi se nam posledično nemogoče zdi dosegati cilje. Članek je 

zato namenjen točno temu, da začnemo razumeti razliko med 

integracijo in inkluzijo ter ozavestimo, da je inkluzija proces, tako 

rekoč nikoli končno dokončana zgodba; ter da je smiselno, da si 

prizadevamo k pristopu inkluzivno naravnane šole. Največ, kar lahko 

naredimo pri inkluziji, je pripravljenost, da naredimo korak naprej. In 

da se kljub mnogim oviram, ki nam pridejo na pot, trudimo k 

vsakodnevnemu udejanjanju kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega 

procesa. 

 

Razlika med konceptoma integracija in inkluzija 

Izraza integracija in inkluzija nekateri jemljejo kot sinonima, vendar 

gre pri inkluziji za pomembno spremembo vsebinskega področja, saj 

gre za popolnejši proces vključevanja, ki omogoča oblikovanje 

inkluzivne kulture (Kavkler, 2008, str. 10−11). Integracija se 

večinoma nanaša le na učence s posebnimi potrebami in 

vključevanjem le-teh, inkluzija pa zajema vzgojo in izobraževanje 

vseh učencev, vendar s poudarkom na vzgoji in izobraževanju 

učencev s posebnimi potrebami (Peček in Lesar, 2006, str. 27–29). 

Farell (2005, str. 90–91) navaja, da pri integraciji namreč šolski 

sistem ostaja nespremenjen, medtem ko inkluzija spodbuja 

strokovne delavce k razmišljanju o lastnem delovanju, o pristopih 

poučevanja, o načinih odzivanja na potrebe vseh otrok (prav tam). 

Med pojmoma je torej največja razlika v dojemanju procesa 

vključevanja, v kakovosti dela in v praktičnem izvajanju vključevanja 

učencev s posebnimi potrebami (Adlešič, 2010, str. 67). Za 

uresničitev inkluzivnega sistema vzgoje in izobraževanja moramo 

najprej sprejeti dejstvo, da se učenci med seboj razlikujejo ter nato 

sprejeti dejstvo, da se vsi otroci lahko učijo. In kot ena izmed posledic 

takega razmišljanja je, da se lahko znotraj enega sistema prilagodimo 

vsem otrokom (Lesar, 2009, str. 110). Inkluzivno naravnana šola torej 

na vse učence gleda kot na učeče z enakimi pravicami. Ti pa se v času 

šolanja lahko soočajo z različnimi ovirami, ki onemogočajo učno 

uspešnost in/ali socialno participacijo. Inkluzija v nasprotju z mitom 

vključuje nekatere možnosti, ko učenci s posebnimi potrebami del 

pouka niso v razredu, ampak jim je nudena pomoč zunaj razreda. 

Npr. gluhi otroci se učijo znakovnega jezika v posebnem oddelku ali 

v za to namenjeni instituciji. Tudi inkluzivno naravnane šole 

uporabljajo paleto prilagoditev, s katerimi pomagajo učencem 
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(Heagay v Lesar, 2009, str. 201–103). Ni namreč namen inkluzivno 

naravnane šole le 'dati vse učence v eno šolo' in že misliti, da je to 

inkluzija; ampak s pomočjo raznih ukrepov ponuditi šolo, v kateri se 

lahko vključuje raznolikost otrok (Clark idr. v Lesar, 2009, str. 103). 

Po mnenju L. Floriana (v Lesar, 2009, str. 105) koncept integracije 

inkluzija preseže s participacijo učenca. Možnost participacije 

namreč predpostavlja aktivno vključenost učenca in pomeni 

drugačen poudarek kot le omogočanje vključenosti učenca v 

večinsko šolo (prav tam). Inkluzija je torej popolnejši, lahko rečemo 

tudi kakovostno drugačen pogled, ki zahteva spremembo 

oblikovanja kulture življenja (Resman, 2001, str. 80). Lahko rečemo, 

da gre pri inkluziji za nikoli dokončan proces pri katerem je potrebno 

konstruktivno odreagirati na raznolike ovire in nenehno posodabljati 

svoje pristope. Ovire pri učenju in participaciji se namreč spreminjajo 

zelo hitro, vsako leto je tudi drugačna struktura učencev na 

posamezni šoli itd. Stalno spremljanje, evalviranje in spreminjanje 

mora postati stalnica in vzvod profesionalnega razvoja na 

individualni in institucionalni ravni (Lesar, 2009, str. 111). 

 

Argumenti za inkluzivno šolo 

V Konvenciji o otrokovih pravicah (1989) je direktno podana zahteva 

po šolanju, ki nima vzpostavljenih izključevalnih mehanizmov 

izobraževalnega sistema. Tudi Salamanška izjava (1994) poudarja, da 

ima vsak otrok temeljno pravico do izobraževanja ter da mora biti 

vsem dana možnost doseganja zadovoljive ravni znanja. Vpliva 

namreč na celoten vzgojno-izobraževalen sistem. Ta naj bi bil 

oblikovan tako, da odpravlja izključevanje vseh otrok, še posebej pa 

otrok s posebnimi potrebami. Poleg tega poudarja tudi, da je za 

učinkovito udejanjanje inkluzije treba upoštevati individualne 

potrebe vseh otrok, skrbeti za partnerstvo z otroki in njihovimi starši 

ter dejavno vključevati vse učitelje v razvoj inkluzivnega procesa 

(prav tam, 1994). Z uresničevanjem človekovih pravic in inkluzivnim 

izobraževanjem bi tako vsi otroci imeli pravico, da se učijo skupaj. Ne 

bi torej smeli biti razvrednoteni ali diskriminirani tako, da so zaradi 

svojega primanjkljaja poslani drugam ali celo izključeni (Lesar, 2009, 

str. 113). 

 

Inkluziven pristop izboljšuje uspeh vseh učencev v akademskem in 

socialnem pogledu. Inkluzivno naravnana šola vpliva med drugim 

tudi na višja pričakovanja učiteljev do vseh učencev. Učitelje namreč 

spodbuja k inovativnim načinom poučevanja (Pet ključnih sporočil…, 

2012, str. 12). Posledično imajo otroci boljše učne rezultate v 

primerjavi z isto sposobnimi otroki s posebnimi potrebami, ki so 

vključeni v ločenih oddelkih (Braunsteiner in Mariano-Lapidus, 2014, 

str. 36). T. Peetsma idr. (v Lesar, 2009, str. 88) so izvedli 

longitudinalno študijo s primerljivimi pari učencev, ki so obiskovali 

posebne šole in redne programe šol. Akademski dosežki slednjih so 

bili višji, kot dosežki otrok, ki so obiskovali posebne šole. Kljub temu, 

da otroci s posebnimi potrebami niso bili sprejeti kot 'običajni otroci', 

so bili v rednih šolah deležni višje stopnje vključevanja in se bolje 
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naučili obvladovanja situacij, kot otroci, ki so obiskovali posebne šole 

(prav tam). Študije dokazujejo tudi, da z inkluzivno naravnanim 

pristopom največ dobijo tako otroci s posebnimi potrebami, kot tudi 

učenci, ki to niso. Slednji namreč ne čutijo negativnih učinkov zaradi 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami, ampak nasprotno: še bolj 

upoštevajo in sprejemajo razlike in raznolikosti posameznikov, 

spoštujejo vse ljudi, se bolje pripravijo na odraslo življenje itd. (Pet 

ključnih sporočil, 2012, str. 12). Poleg učnih rezultatov pa se otroci s 

posebnimi potrebami bolje počutijo v večinskih šolah. Imajo bolj 

pristne, naravne medsebojne odnose. V višji meri razvijejo občutek 

pripadnosti in lastne vrednosti (Rutar, 2010, str. 14). 

 

Pogoji uspešnega uresničevanja inkluzivno naravnane šole 

V samem začetku je pri uresničevanju idej inkluzije 

najpomembnejšem, da sprejmemo stališče do sprememb pri 

razmišljanju in ravnanju. Pomembne so tudi strukturne spremembe 

ter nadgradnja šolskega in oddelčnega kurikuluma. Pedagoški 

delavci moramo nenehno reflektirati svoje delo in po potrebah 

spremeniti strategije poučevanja in načina dela (Resman, 2001, str. 

86). V nadaljevanju sintetiziram pogoje, ki so ključni za uspešno 

realizacijo inkluzivno naravnane šole: 

− Izobraževalna politika naj temelji na avtonomiji, ki vodi tudi v 

kulturo zaupanja. Gre za zaupanje, da ravnatelji in pedagoško 

osebje dobro opravljamo svoje delo in se primerno odzivamo na 

potrebe, ki se sproti kažejo (Sahlberg, 2010, str. 55–56). 

Strokovna avtonomija kot posledica prinaša večjo strokovno 

odgovornost in samokontrolo, kar prispeva k notranji motivaciji 

za osebni in profesionalni razvoj ter tudi h kakovostnemu 

poučevanju, učenju in znanju (Gaber, 2006, str. 115).  

− Oblikovanje prepričanj: učitelji moramo verjeti, da so lahko 

uspešni tudi učenci s posebnimi potrebami (Resman, 2001, str. 

86–87). 

− Usposobljeno strokovno osebje: strokovni delavci šole moramo 

imeti znanje in sposobnosti prilagajanja kurikuluma. Znati 

moramo prilagoditi oblike in metode dela, ki so skladne z 

individualnimi potrebami učencev (prav tam). Na Finskem so 

problem strokovne usposobljenosti začeli reševati tako, da 

učitelje že tekom študija dodatno strokovno usposobijo s 

tovrstnimi temami. Poleg tega pa so uvedli stalna strokovna 

izpopolnjevanja za učitelje, ki že poučujejo (Erityisopentuksen 

stategia, 2007, str. 6). 

− Timsko delo: če zaposleni dobro timsko sodelujemo, se počutijo 

bolj samozavestno in si upamo preizkusiti nove stvari. Smo tudi 

bolj učinkoviti in imamo višja pričakovanja do učencev (Anliker 

idr., 2010, str. 41). 

− Sodelovanje med šolo in domom: starši naj bodo informirani o 

inkluzivnih vzgojno-izobraževalnih ciljih šole ter tako usmeritev 

podpirajo. Skrb za inkluzijo se namreč začne že doma, v družini. 

Zato je izjemnega pomena tesno sodelovanje s starši (prav tam). 
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− Vključevanje učencev: pri vpeljevanju in realizaciji inkluzivne 

prakse morajo najprej (z vidika osebne in čustvene vpletenosti) 

biti v dogajanje vključeni vsi učenci, ki v skladu s svojo razvojno 

stopnjo in kognitivnimi zmožnostmi največ prispevajo k 

inkluzivno naravnani šoli. Ravno njim je namreč namenjena 

inkluzivna vzgojno-izobraževalna praksa in zaradi njih in 

njihovega napredka na socialnem in učnem okolju je koncept 

inkluzije najpomembnejši (Aldešič idr., 2010, str. 71). 

− Stalno spremljanje: razvoja inkluzije in napredovanje vseh 

učencev, zlasti pa učencev s posebnimi potrebami, se zagotavlja 

ravno s stalnim spremljanjem (Resman, 2001, str. 88). Za stalno 

spremljanje napredka inkluzije so odličen instrument t.im. 

kazalniki inkluzije, ki sta jih razvila Booth in Ainscow (2002, str. 1) 

z namenom, da jih šole lahko uporabljamo kot orodje za 

samovrednotenje lastnih inkluzivnih praks. 

− Učne oblike: pri pouku naj učitelji uporabljamo različne oblike 

(individualna, v dovojicah, v skupini, medsebojna pomoč, 

skupinsko učenje) in aktivnosti. Te naj bodo oblikovane tako, da 

bodo ustrezne tako za učence s posebnimi potrebami, kot tudi za 

celotno skupnost (Resman, 2001, str. 86 – 87). 

− Zdravstvena in svetovalna pomoč: učencem mora biti 

zagotovljena ustrezna zdravstvena, psihološka, pedagoška, 

poklicna in druga svetovalno/terapevtska pomoč (prav tam). 

 

 

Primer dobre prakse 

Kot učiteljica dodatne strokovne pomoči se pri svojem delu 

velikokrat srečujem z dobrimi primeri prakse. Občasno pa, resnici na 

ljubo, tudi primeri, kjer bi bilo potrebno še veliko narediti na tem, da 

bi bila naša šola še bolj inkluzivno naravnana. Ker gre pri inkluziji za 

proces, je razumljivo, da skušamo čim bolj stremeti k cilju inkluzivne 

šole. Zavedanje, da lahko naredim(o) napredek, ter zastavljena pot, 

ki jo skušamo narediti – tudi to je tisto, kar šteje. Tudi to je inkluzija. 

V nadaljevanju vam bom opisala primer fanta, ki trenutno zaključuje 

šolanje (jaz sem ga spoznala v četrtem razredu). V predšolskem 

obdobju ni obiskoval vrtca, saj je bila mama nezaposlena in 

posledično vzgajala svoje otroke doma. Ko je prišel deček v šolo, je 

imel izjemno popačen govor (npr. papati namesto jesti, pupati 

namesto piti itd.) brez osvojenih sičnikov in šumnikov ter izreka glasu 

r. Poleg izrazitih težav na govorno jezikovnem področju je imel za 

njegovo starost zelo skromno besedišče ter slabše razumevanje 

slišanega oz. prebranega. Po utečeni praksi je bil vložen predlog za 

usmerjanje. Po postopku usmerjanja je deček dobil največje možno 

število ur dodatne strokovne pomoči. 

 

Ker je bil usmerjen kot otrok z govorno jezikovnimi motnjami je bila 

polovica ur namenjena logopedski obravnavi, polovica ur pa 

odpravljanju primanjkljajev na posameznih področjih učenja. Kot 

deček je iz leta v leto izjemno lepo napredoval. Njegov govor je bil 

čedalje bolj razločen, osvojil je izreko vseh glasov in jih sčasoma tudi 
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avtomatiziral. Po nekaj letih šolanja ni več potreboval logopedske 

obravnave in od takrat ure dsp namenjamo učni pomoči in 

odpravljanju primanjkljajev na posameznih področjih učenja. Učenec 

je tekom let naredil velik napredek na področju bralnega 

razumevanja in pisnega sporočanja tako pri maternem, kot tudi pri 

tujem jeziku. Izjemno je razširil svoj besedni zaklad in pridobil 

splošno razgledanost. Iz leta v leto je napredoval in sedaj ob koncu 

šolanja sem resnično ponosna nanj. 

 

Kar pa je pri vsem tem pomembno, pa je tudi to, da je učenec naredil 

izjemen napredek na socialnem področju. Namreč od začetka ga 

otroci niso razumeli, ni imel razvite socialne mreže, bal se je vprašati 

če česa ni razumel itd. Tudi zaradi bolj razvitih komunikacijskih 

spretnosti je tekom let rasla tudi njegova samozavest, saj smo ga vsi 

bolje razumeli – učitelji in vrstniki. Čedalje bolj uspešno je razvijal 

svoje socialne spretnosti in se vključeval v skupino vrstnikov. Razvil 

je pozitivno samopodobo in zaupanje vase. In to je konec koncev 

najlepši del poslanstva inkluzivno naravnane šole. 

 

ZAKLJUČEK 

Sklenem lahko, da je inkluzija kompleksen proces. Lahko bi rekla kar 

vseživljenjsko učenje vsake šole. Vsaka šola ima namreč 'svojo 

zgodbo'. Na sistemski ravni bi bilo treba zagotoviti podporo in 

sredstva šolam, da lahko razvijajo inkluzivno naravnano šolo. V 

Sloveniji moramo dati strokovnim delavcem šole več avtonomije; za 

avtonomijo učiteljev in ostalih strokovnih delavcev šole pa je 

potrebna visoka mera zaupanja – tako v šolski sistem kot tudi v 

profesionalnost strokovnih delavcev šole.  

Pri implementaciji inkluzivno naravnane šole se moramo zavedati, da 

je inkluzija proces, ki ga je treba nenehno evalvirati, rekonstruirati in 

posodabljati. Za učinkovito implementacijo načrta in prednostnih 

nalog pa sta pomembni naslednji dve kvaliteti. Prva je, da so cilji 

izvedljivi; torej da obstaja realna možnost uresničevanja v specifičnih 

okoliščinah šole. Druga pa je, da so cilji želeni; torej, da se zdijo 

pomembni čim večjemu deležu šolskega osebja, ki si želi razvijanje 

inkluzivno naravnane šole. 
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Povzetek: Otroci se v predšolskem obdobju največ naučijo z 

odkrivanjem in raziskovanjem preko igre, pri čemer jih vodita 

notranja motivacija in radovednost. Kadar pa poteka to učenje v 

interakciji z vrstniki in drugimi odraslimi, se pri tem učijo še 

družbenih norm, komunikacijskih spretnosti ter sodelovanja. Otroke 

najlažje naučimo novih stvari, kadar se pri tem zabavajo. Najboljši 

način za učenje je torej zabavno učenje, najboljši način za le-to pa so 

eksperimenti. Otroci so v tem obdobju zelo vedoželjni in se marsikaj 

naučijo. Zato sem se odločila za temo »Mladi raziskovalci«. Otrokom 

sem ponudila zanimive dejavnosti, ob katerih so se aktivno učili. 

Izvajanje eksperimentov oz. poskusov je ena izmed dejavnosti, preko 

katere se otroci aktivno učijo, zabavajo, preizkušajo svoje zamisli, 

obenem pa se tudi igrajo. Otroci želijo vedeti več o marsikateri stvari, 

tudi o nam samoumevnih, zato pogosto sprašujejo: »Zakaj, 

kako…?«  Ob tem ne zavrnimo otroka, rekoč: »To boš razumel, ko 

boš velik.« S tem na otroka ne vplivamo pozitivno.  Ker nismo bili 

časovno omejeni, smo si vzeli čas in počasi ter postopno raziskovali. 

Otroci so s poskusi spoznavali nove naravoslovne vsebine. Poskusi so 

jih zelo pritegnili, kar se je videlo pri njihovem odzivanju ob poskusih 

in pri njihovih odgovorih. 

 

Ključne besede: predšolsko obdobje, eksperimentiranje, 

raziskovanje 

 

Abstract: In the preschool period, children learn most through 

discovery and exploration through play, driven by internal 

motivation and curiosity. But when this learning takes place in 

interaction with peers and other adults, they also learn social norms, 

communication skills and cooperation. The easiest way to teach 

children new things is when they are having fun doing it. So the best 

way to learn is to have fun learning, and the best way to do this is 

through experiments. During this period, children are very curious 

and learn a lot. That's why I decided on the topic "Young 

researchers". I offered the children interesting activities during 

which they actively learned. Conducting experiments or experiments 

is one of the activities through which children actively learn, have 

fun, test their ideas, and at the same time play. Children want to 

know more about many things, including things that we take for 

granted, so they often ask: "Why, how...?" At the same time, let's not 

reject the child, saying: "You'll understand this when you grow up." 

In this way, we do not have a positive influence on the child. Since 

we were not limited by time, we took our time and explored slowly 

and gradually. The children learned about new natural science topics 
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through experiments. They were very attracted to the experiments, 

which was seen in their reactions during the experiments and in their 

answers. 

 

Keywords: preschool period, experimentation, research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

Otroci nas vsakodnevno zasipavajo z različnimi vprašanji; kako 

nastane mavrica, kam se skrije senca, kako nastanejo mehurčki, itd. 

To nam kaže, da je v njih že v prvih mesecih njihovega življenja 

prisotno izredno zanimanje za živo in neživo naravo, ljudi in 

predmete okrog sebe. Ravno zaradi tega je predšolsko obdobje čas, 

v katerem otrok spremlja naravne pojave z velikim začudenjem in 

posledično tudi najugodnejši čas za posredovanje naravoslovja. To 

lahko počnemo med drugim z eksperimenti, ki so ena od 

najnazornejših oblik spoznavanja sveta okoli nas in nam zato 

ponujajo možnost, da otrokom pokažemo tudi odgovor na tista 

njihova vprašanja, na katera mogoče drugače ne znamo odgovoriti 

na njim razumljiv način ali jim pokažemo pojave, ki jih sami ne 

zmoremo opisati samo z besedami. Na ta način imajo otroci možnost 

izkusiti pojave z vsemi svojimi čutili in sami raziskovati svet, kar jim 

pomaga tudi pri boljši zapomnitvi, razvoju logičnega mišljenja in 

kreativnosti. S predstavljenimi eksperimenti sem otrokom želela 

predvsem približati raznolikost žive in nežive narave ter njuno 

povezanost z vsakdanjikom. Pri tem je bil poudarek na oblikovanju 

svojih lastnih zamisli, razvijanju povezav med opažanji in znanjem ter 

razvijanju govornih spretnosti. Preko poskusov, ki sem jih izbrala sem 

želela tudi odkriti, kakšna sta sodelovanje otrok in motiviranost za 

delo pri poskusih. 
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Izvajanje eksperimentov 

Z izvedbo eksperimenta lahko otroku približamo svet, ki ga ne 

moremo opisati samo z besedami. Otroci si veliko stvari razlagajo po 

svoje. Veliko si jih na primer ne predstavlja, kako je videti izbruh 

vulkana, vendar ga lahko s preprostim eksperimentom zelo dobro 

prikažemo. Ker otroci velikokrat postavljajo vprašanja, na katera jim 

odrasli ne znamo odgovoriti na njim razumljiv način, je ena izmed 

odličnih možnosti ta, da jim odgovor prikažemo skozi eksperiment, 

ki ustreza njihovemu vprašanju. Za skupino sem izbrala 

eksperimente, ki so bili otrokom všeč in so jih zanimali. Izbrala sem 

eksperimente, ki niso zahtevni ali nevarni, in ki so primerni za 

predšolsko obdobje. Poskusi so bili primerni za skupino otrok, starih 

5–6 let. Poskusov je bilo več, saj smo si vzeli veliko časa za 

raziskovanje. Naredili smo naslednje poskuse; Potujoči mehurčki, 

Mavrica, Fižol, Ognjemet v vodi, Žejne papirnate brisače, Rastline 

pijejo vodo, Prestrašeni poper, Izbruh vulkana, Senca in sonce, 

Poskusi z balonom in Deževni oblak. S poskusi smo želeli doseči 

naslednje cilje: 

− otrok razvija predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo, in predstavo 

o zaporedju dogodkov, 

− otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri 

tem spreminjajo njihove lastnosti, 

− otrok sodeluje pri pripravi naravoslovnega kotička, 

− otroka spodbujamo k uporabi vseh čutil pri raziskovanju, 

− otrok spoznava potek naravoslovnih postopkov in temeljne 

pojme naravoslovnega raziskovanja, 

− ugotovimo, ali so otroci motivirani za spremljanje in izvajanje 

eksperimentov. 

 

Pri izvedbi eksperimentov se je pri rokovanju z različnimi materiali 

ter pri uporabi enostavnih orodij zahtevala uporaba otrokove fine 

motorike. Pri tem sta prišla do izraza še akustični občutek in tudi 

taktilno zaznavanje. Hkrati je prišel do izraza tudi kognitivni pristop, 

ki se je izražal v obliki vprašanja z vprašalnico zakaj. Moja vprašanja 

glede eksperimentov so bila odprta, zastavljena motivacijsko in 

prilagojena izkušnjam in sposobnostim otrok. Otroci so sami prišli do 

odgovorov oz. so bili spodbujeni, da čim več vprašanj postavijo sami. 

Takšen pristop je vodil otroke in jih usmerjal v samostojno dejavnost 

in raziskovanje. 

 

Pri opazovanju so morali biti otroci dovolj skoncentrirani na pojav, 

da so lahko v določenem trenutku opazili kaj se je pri eksperimentih 

dogajalo oz. zgodilo. Pri eksperimentiranju je bilo prisotnih več otrok, 

zato je bilo pomembno tudi, da so bili vsi otroci umirjeni in drug 

drugega niso motili oz. so drug drugemu omogočili opazovanje 

eksperimenta. Na koncu izvedbe vsakega eksperimenta so otroci 

podajali opis in preprosto razlago eksperimenta oz. pojava. 
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Otroci so rojeni raziskovalci. Svet začnejo raziskovati že kmalu po 

rojstvu, vendar pa jim odrasli tekom odraščanja pogosto dopuščamo 

vedno manj možnosti za samostojno raziskovanje (Petek in 

Grubelnik, 2010). 

 

Moja vloga kot vzgojitelj pri eksperimentiranju 

Za uspešno raziskovanje morajo biti uresničeni različni subjektivni in 

objektivni pogoji. Med drugim sta pomembna usposobljenost 

vzgojitelja in značilnosti otroka. Te mora vzgojitelj dobro poznati, saj 

lahko le s poznavanjem otrokovih sposobnosti, interesov, znanj in 

drugih značilnosti pripravi raziskovalne dejavnosti na način, ki jih 

pripelje do največ novega znanja (Petek, 2012). Skupaj z otroki smo 

naredili eksperimentalni kotiček, v katerem so bili pripomočki, ki so 

jih otroci potrebovali za izvajanje eksperimentov. Pri tem sem bila 

pozorna, da so bili materiali in pripomočki ustrezni za otroke in da 

niso bili nevarni. Moja vloga je bila, da sem otroke navdušila nad 

raziskovanjem, eksperimentiranjem, opazovanjem. Omogočila sem 

jim raziskovanje in eksperimentiranje. Vodila sem jih do pravih 

rešitev, vendar sem pri tem pazila, da jim pravilnega odgovora nisem 

podala sama. Pri vsem tem sem jim podajala konkretna, razumljiva 

navodila, jih spodbujala k razmišljanju in sklepanju ter iskanju poti za 

rešitev problema. Med eksperimentiranjem sem skrbela za prijetno 

in sproščeno vzdušje. Otrokom sem dajala občutek zaupanja, saj se 

na ta način lažje odprejo in prepustijo raziskovanju. Skozi 

raziskovanje sem otroke v prvi vrsti usmerjala, vodila, jih spodbujala, 

motivirala ter jim pripovedovala in razlagala. Največji del 

komunikacije je potekal preko vprašanj, ta so postavljali otroci meni 

in tudi jaz otrokom. Pri tem sem bila pozorna, da so bili moji odgovori 

otrokom razumljivi, vprašanja pa postavljena zelo premišljeno in 

starosti primerno. Izogibala sem se vprašanjem zaprtega tipa, pri 

katerih otroci odgovarjajo le z da ali ne, ker sem želela, da razvijajo 

besedni zaklad in logično mišljenje.  

 

Izbrala sem eksperimente, primerne za predšolske otroke. Ogledali 

smo si tudi nekaj kratkih filmov o poskusih. Najprej smo pregledali 

literaturo in že napisane zbirke eksperimentov. V zbirki 

eksperimentov, ki sem jim pripravila, je bila večina eksperimentov 

primerna tako za samostojno izvajanje kot tudi za izvajanje s 

pomočjo vzgojiteljice.  

 

Pred vsakim izvedenim eksperimentom sem otroke povprašala po 

njihovi hipotezi, o tem, kaj menijo, da se bo zgodilo in zakaj ter 

njihove hipoteze zapisala in jih slikovno ponazorila na listu papirja. 

Ko smo končali z eksperimentom, smo primerjali hipoteze z rezultati. 

Pri nekaterih eksperimentih je bilo potrebno na rezultat čakati dalj 

časa, kar je bilo slabo, saj so otroci želeli, da do spremembe hitro 

pride. Pri večini eksperimentov je bil rezultat viden takoj. 
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Odziv otrok na raziskovanje 

Pri eksperimentih otroci razvijajo logično mišljenje. K temu lahko 

pripomoremo tudi mi, na primer s tem, da jih že pred izvedbo 

eksperimenta povprašamo po napovedi o tem kaj se bo zgodilo, saj 

tako razmišljajo in še pozorneje opazujejo dogajanje (Petek in 

Grubelnik, 2010). Otrok se največ nauči in si zapomni, če mu 

dopustimo, da sam raziskuje svet. S samostojnim raziskovanjem 

razvija različne lastnosti, kot sta domišljija in ustvarjalnost, nauči se 

tudi reševati probleme. V današnjem času pa je vse več otrok 

priključenih na virtualni svet in pogosto raje gledajo v elektronske 

naprave, kakor da bi opazovali in raziskovali realni svet, ki jih obdaja 

(Citro, 2014). 

 

Otroci v predšolskem obdobju niso zainteresirani samo za živo 

naravo, ki jih obkroža (npr. živali in rastline), ampak jih zanimajo tudi 

pojavi nežive narave. Živa narava sicer nudi otrokom zanimivejše 

naravne pojave, s čimer neživa narava skorajda ne more tekmovati, 

a nam tudi neživa narava daje široko območje zanimivih pojavov za 

opazovanje. Vemo, da ima veliko otrok v današnjem času zelo malo 

stika z naravo, zato je zelo pomembno, da jim mi kot vzgojitelji 

ponujamo čim več takih dejavnosti in da otrok čim več časa biva v 

naravi in jo raziskuje z vsemi svojimi čutili. Otroke je najbolj pritegnil 

poskus »Izbruh vulkana«, pri katerem so sodelovali pri samem 

nastajanju vulkana, in sicer preko iskanja naravnega materiala v 

naravi, izdelovanja vulkana in tudi pri izbruhu lave.  

 

Pri poskusu »Senca in Sonce« so se otroci seznanili z nastankom 

sence in s pomenom Sonca za našo zemljo. Veliko časa smo porabili 

pri iskanju idej in informacij, ker sem želela, da nam poskusi na temo 

uspejo obenem pa, da otroci pridobijo veliko znanja na to temo. 

Otrokom je bilo všeč, da je bilo pri poskusih »Senca in Sonce« 

vključenega veliko gibanja. Že sama priprava na izvajanje 

posameznega poskusa jih je zelo motivirala in so bili zato vedno 

pripravljeni sodelovati pri izvajanju. Nekatere poskuse so lahko tudi 

samostojno izvajali, kar jim je bilo še posebej zanimivo. Poskuse so 

lahko izvajali večkrat, na voljo so jim bili v naravoslovnem oz. 

eksperimentalnem kotičku. Otroci so ob izvedbi poskusa napovedali 

rezultate, ki smo jih zapisali na list, iskali smo tudi možne rešitve 

problemov, ki so se pojavili. Na koncu poskusa smo preverili njihove 

hipoteze. Otroci so tako preko lastnih izkušenj, aktivnega 

sodelovanja in posledično preko celostnega učenja prihajali do novih 

spoznanj in vedenj. Nekateri otroci so me zelo presenetili, saj so si 

zapomnili ogromno informacij. 

 

Pri poskusih so bili otroci zelo radovedni, motivirani, postavljali so 

vprašanja in aktivno opazovali. Poskusi so jim bili v veliko veselje, saj 

so bili pri njih povabljeni k aktivnemu sodelovanju in odkrivanju 

nečesa novega. Izkazalo se je za zelo pomembno in za otrokovo 

aktivnost nujno potrebno, da smo jim pustili odprto pot, saj so tako 

sami poskušali, opazovali, raziskovali in tudi sami prišli do odgovorov 
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ter spoznanj. Otroke sem tudi navajala, da so točno poimenovali 

material, stvari in pojave, s čimer sem širila njihovo sposobnost 

izražanja. To jim je bilo v veliko veselje, saj so poznali stvari na mizi 

in komaj čakali, da vidijo, kaj bomo počeli z njimi. Pri sami izvedbi 

poskusov sem  zelo uživala, saj sem videla veliko nasmejanih 

obrazov, ki so hrepeneli po novih izzivih. Najbolj sem zadovoljna, da 

so bili otroci zelo navdušeni in še vedno sprašujejo, kdaj bomo spet 

delali poskuse in odkrivali nekaj novega. Ob koncu izvedbe poskusov 

smo skupaj ugotovili, da je raziskovanje zanimivo, poučno in 

zabavno. Otroci so bili pri poskusih miselno aktivni in so lepo 

sodelovali. Bili so notranje motivirani za nadalje razmišljanje o 

pojavih, saj so postavljali veliko vprašanj. Ugotovila sem tudi, da smo 

premalo dejavni na tem področju in bom v prihodnje vključevala več 

tovrstnih dejavnosti.  

 

                       
Slika 1: Poskus Izbruh vulkana 

Vir: Lasten 
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Slika 2: Poskus »Senca in sonce« 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

V predšolskem obdobju se otroci največ naučijo z lastnim 

raziskovanjem. Ravno zaradi tega je pomembno, da jih začnemo čim 

prej vključevati v vnaprej organizirano raziskovanje, saj skozi 

tovrstne aktivnosti pridobijo temeljne izkušnje za celostni razvoj. Pri 

tem otroci tudi postanejo željni novega učenja in bolj kreativni, kar 

je bistvenega pomena za njihovo osebno uspešnost v prihodnosti. 

Omogočiti otroku biti raziskovalec je naloga vsakega starša in 

vzgojitelja. Tega se žal zaveda premalo staršev in tudi premalo 

vzgojiteljev, ki z otroki preživijo večino časa. Otrok mora imeti 

možnost raziskovanja vsak dan. Načini raziskovanja so seveda različni 

in raznoliki, v splošnem pa za eksperimentiranje velja, da je to za 

otroke eden izmed najbolj zanimivih, nazornih in razumljivih načinov 

učenja. Med iskanjem, preizkušanjem in izvajanjem poskusov sem se 

tudi sama naučila marsičesa novega, pri nekaterih eksperimentih 

sem bila še sama navdušena in presenečena nad izidom. Naj 

zaključim s Konfucijevo mislijo, ki še kako drži in se navezuje ne samo 

na eksperimentiranje, ampak na otroke in njihovo spoznavanje sveta 

v celoti: »Kar slišim, to pozabim. Kar vidim, to si zapomnim. Kar 

naredim, to razumem« (Belo na črnem, 2019). Pustimo torej 

otrokom biti raziskovalci in jim pri tem ne postavljamo mej. 

 

Viri in literatura 

1. Arnold, N. (2017). Znanstveni poskusi za otroke: 88 poskusov in pol. Učila 

International založba d.o.o. 

2. Belo na črnem. (18. 4. 2012) Konfucij. 

http://belonacrnem.wordpress.com/2012/04/18/konfucij/ 

3. Citro, A. (2014). 150+ Screen-Free Activitis for Kids. Adams media. 

4. Kurikulum za vrtce. (1999). Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS šolstvo. 

5. Nieto Martínez, C. (2016). Zabavni poskusi za otroke. Mladinska knjiga. 

6. Petek, D. in Grubelnik, V. (2010). Pomen raziskovanja kot sistema učenja pri 

razvoju naravoslovnih sposobnosti in spretnosti v zgodnjem otroštvu. 

Opredelitev naravoslovnih kompetenc: znanstvena monografija, 200–208. 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko.  

7. Petek, D. (2012). Zgodnje učenje in poučevanje naravoslovja z raziskovalnim 

pristopom.  Revija za elementarno izobraževanje, 5(4), 101–114. 

URN:NBN:SI:doc-TQJF0VFP 

http://belonacrnem.wordpress.com/2012/04/18/konfucij/


 

183 

 

Razvoj otrokove notranje 

motivacije za samostojno 

obuvanje/sezuvanje ob uvedbi 

ljubljenke skupine 
 

ANJA SEČNIK, dipl. vzg.  

secnik.anya@gmail.com 

 

Povzetek: Članek Razvoj otrokove notranje motivacije za samostojno 

obuvanje/sezuvanje ob uvedbi ljubljenca skupine je sestavljeno iz 

dveh delov. Iz teoretičnega in praktičnega. V prvem, teoretičnem 

delu opredeljujemo samostojnost otrok, sezuvanje in obuvanje 

copatov/čevljev, motivacijo otrok in lutke, kot pomemben kreator 

pri učenju nekaj novega. V drugem praktičnem delu, pa 

predstavljamo štiri primere dobre prakse, ki nakazujejo na uspešen 

razvoj otrokove notranje motivacije na področju obuvanja/sezuvanja 

ob uvedbi ljubljenke skupine.   

 

Ključne besede: motivacija, samostojnost pri sezuvanju in obuvanju, 

ljubljenka skupine.  

 

Abstract: The article The development of children's intrinsic 

motivation to put on / take off their shoes independently when 

introducing a group pet consists of two parts. Theoretical and 

practical. In the first, theoretical part, we define children's 

independence, taking off and putting on slippers/shoes, children's 

motivation and the puppet as an important creator in learning 

something new. In the second practical part, we present four 

examples of good practice that indicate the successful development 

of children's intrinsic motivation in the area of putting on/taking off 

shoes when a group favourite is introduced. 

 

Keywords: motivation, independence in taking off and putting on 

shoes, group favourite. 
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UVOD 

Že od nekdaj me je zanimal otrok, njegovo delovanje in razvoj. Eden 

od najpomembnejših vidikov njihovega razvoja je gotovo razvoj 

njegove samostojnosti. Predšolski otrok se večina samostojnosti, ki 

se nanaša na njega samega in na njegovo lastno telo nauči predvsem 

v predšolskem obdobju. Med mnoge vidike, ki nakazujejo na 

samostojnost njega samega, spada tudi samostojno obuvanje in 

sezuvanje. Le-ta proces otrok največkrat popolnoma usvoji med 

drugim in tretjim letom starosti. Ker trenutno delam v skupini, kjer 

so otroci stari 2 do 3 leta in se s sodelavko v timu zavedava 

pomembnosti le-tega pridobljenega znanja za otroka v tem 

časovnem razponu, smo se (z otroki) ob začetku novega vrtčevskega 

leta pričeli bolj konkretno ukvarjati z obuvanjem in sezuvanjem 

copatov / čevljev. Ker sva opazili, da so otroci iz dneva v dan različno 

razpoloženi za takšen trening in jim le-ta ne uspeva ravno najbolje, 

sva s sodelavko v naprej načrtovanj tematski sklop z naslovom Muca 

Copatarica, popestrili tako, da sva uvedli ljubljenko skupine – plišasto 

igračo v obliki muce. Z otroki smo jo poimenovali Muca Copatarica. 

Že od samega začetka, sva želeli ljubljenko uporabiti kot 

emocionalno sredstvo, kateri bodo otroci zaupali, prisluhnili ter jo 

sprejeli v skupino kot nekoga izmed njih. Muca, pa jih bo preko 

zunanje motivacije poskušala notranje motivirati in na ta način 

naučiti ponotranjiti ta vidik samostojnosti. Zato bo največji cilj 

izvedbe tega projekta ta, da otroci ob pomoči ljubljenke skupine 

postanejo notranje motivirani za samostojno obuvanje in sezuvanje. 

Samostojnost otrok 

Samostojnost je razvojna značilnost otrok, ki se pri otrocih pojavi 

nekje okoli njihovega drugega leta starosti (Retuznik Bozovičar in 

Krajnc, 2011, v Sovinek, 2015, str. 19). Otrok bo sprva pokazal 

samostojnost pri hranjenju, opravljanju fizioloških potreb (adijo 

plenička), sezuvanju copatkov … Otrok z razvojem samostojnosti 

lahko pokaže tudi svojo trmoglavost, nevšečnost do opravljanja 

nekega dejanja (slab dan, želja, da bi v tistem trenutku počel nekaj 

drugega) ali pa izrazi željo, da bi neko dejanje rad opravil čisto sam 

brez naše pomoči. Zato je željeno, da otroka postopoma začnemo 

navajati na samostojnost takrat, ko opazimo, da otrok že nakazuje na 

to, da bi rad nekaj opravil sam (prav tam str. 19). Takrat odrasli teh 

dejanj ne smemo več opravljati namesto otrok, ampak jim moramo 

ponuditi možnost, da poskusijo sami. Otroci naj sami jedo, se sami 

oblečejo, obujejo, pospravijo igrače, zgradijo stolp iz kock (Fridrih, 

2019, str. 23–24) … če le sami pokažejo voljo za to – izkoristimo to, 

saj bo le tako otrok notranje motiviran za učenje. Za razvoj 

neodvisnega posameznika je namreč potrebno, da odrasli že v 

predšolskem obdobju otrokom omogočamo zdrave navade, 

spodbude in možnosti, da neko opravilo, ki ga razvojno že zmorejo 

opraviti sami, tudi opravijo. Otrok bo le na ta način lahko uril in 

razvijal svojo spretnost, vztrajnost in iznajdljivost (prav tam, str. 24). 

Pomembnosti razvoja samostojnosti otrok, se je zavedala že Marija 

Montessori, ki je pri svojem delu uvedla pomembno vodilo za delo z 

najmlajšimi, s katerimi je odrasle nagovarjala, da naj otrokom le 
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pomagajo do neke točke, da bodo nato otroci sami naredili 

(dejavnost) do konca. Otrok ima namreč rad izzive, za katere je 

motiviran, mu predstavljajo neko novo izkušnjo in dosežen cilj 

(Marija Montessori, 2008b, v Sabic, 2016, str. 22–23). V predšolskem 

obdobju je otrok zaradi svojega mladega živčnega sistema gnetljiv in 

posledično tudi bolj dojemljiv za sam proces učenja. Vsako na novo 

pridobljeno znanje skozi izvajajočo se dejavnost, skozi dnevno 

rutino, mu omogoča izhodišče za razvoj samostojnosti.  

 

Sezuvanje in obuvanje copatov/čevljev 

Kot sem omenila že v prejšnjem poglavju, otroci zanimanje za 

sezuvanje in obuvanje copatkov oziroma čevljev pokažejo okoli 

njihovega drugega leta starosti. Otroci se med samo spontano igro 

sami od sebe sezujejo – lahko, da se slednji dogodek zgodi 

nenamerno (ga nekdo pohodi in mu ponesreči sezuje copat ali pa 

čevelj na sprehodu, medtem, ko otroci hodijo en za drugim ob vrvici); 

lahko, pa se otrok spontano sezuje sam od sebe (v jezi, ker ne želi 

imeti obutih copatov, mu je poleti vroče v njih in raje hodi bos …). 

Razvojno, bo otrok prej pokazal zanimanje za sezuvanje copatov, kot 

pa za obuvanje, saj mu je prvo dejanje lažje od drugega. Seveda, pa 

ima velik vpliv na lahkotnost oziroma zmožnost obuvanja in 

sezuvanja tudi sama fleksibilnost obutve. Nekateri copati oziroma 

čevlji se zaradi svojega patenta težje ali lažje sezujejo oziroma 

obujejo. Težavnost obutve se lahko pokaže v njeni (pre)majhnosti, 

močnejši elastiki, ozkost, zakompliciranimi patenti, kot sta denimo 

zadrga in vezalke (v mislih imamo otroke stare 2 do 3 leta). Otroci te 

starosti najlažje samostojno obujejo škornje s pomožnimi ročaji na 

strani. Slednje namreč samo nastavijo na nogo, to vtaknejo v 

»gleženj« škornja in ob pomoči ročnega vlečenja za ročaje 

samostojno obujejo svojo obutev (škorenj). Otrok samostojno 

obuvanje in sezuvanje popolnoma usvoji med tretjim in četrtim 

letom starosti. Pri šestem letu oziroma ob vstopu v šolo pa je otrok 

razvojno že zmožen samostojnega zavezovanja vezalk.  

 

Motivacija otrok 

Vsi se strinjamo, da je ključni dejavnik za razvoj uspešnega otroka 

(posameznika) motivacija. Poznamo dve vrsti motivacije – zunanjo 

ter notranjo. Pri prvi gre za to, da je otrok na podlagi nekega 

zunanjega dejavnika motiviran (od nas, od lutke …). Pri drugi pa gre 

zato, da ima otrok sam pri sebi interes, da nekaj naredi sam od sebe 

in pri tem ne potrebuje nekih usmeritev iz naše strani. Pri otrocih 

lahko zaznamo različne oblike motiviranosti. Nekateri otroci so lahko 

bolj motivirani, nekateri manj. Vse to pa je odvisno od sposobnosti 

za reševanje določene naloge, interesa in truda, ki ga vložijo vanj. 

Pomanjkanje motivacije se pri otroku lahko kaže v obliki 

nezanimanja, odpora do dejavnosti in nižje samopodobe pri vklopu 

v samo družbo (McInerney, 2020). Zavedati pa se je pomembno, da 

ni ene same formule, ki bi vse otroke v oddelku motivirala, zato je v 

pedagoškem procesu pomembno, da se vzgojitelji tega zavedamo in 

pri svojem delu uporabimo različne načine motiviranja, kot so 
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denimo: uporaba lutke, petje pesmice, knjige, gibalne igre … Naj ne 

bo vedno samo en način motiviranja otrok, da to ne postane 

dolgočasno; naj bodo načini motiviranja otrok raznoliki, zabavni in 

motivacijski.  

 

Lutke – pomemben kreator pri učenju nekaj novega  

Zadnja leta se vzgojitelji vedno bolj poslužujejo uporabe lutk pri 

svojem pedagoškem delu, pri čemer pa uresničujejo dva pomembna 

cilja, napisana v Kurikulumu za vrtce (1999), ki nagovarjata strokovne 

delavce k izvajanju raznolikih dejavnosti pri vseh področjih 

dejavnosti in boljši medosebni interakciji med otroki ter otroki in 

odraslimi v času skupnega bivanja v vrtcu. Za uresničevanje prejle 

omenjenih dveh ciljev, pa si vzgojitelji lahko pomagajo z lutkami. 

Lutka je lahko kateri koli predmet, ki mu preko našega rokovanja z 

njim podarimo možnost, da oživi in tako postane nova oseba, ki 

predvsem otroke pripravi do lažje medsebojne komunikacije in 

motivacije za učenje. Lutke so namreč otrokom zelo zanimive, 

zabavne, posebne in ustvarjalne, saj s svojo pozitivno energijo 

občinstvo brez težav nekaj novega naučijo (Korošec in Majaron, 

2006, v Robič, 2012, str. 12–13). Številne izkušnje v praksi in teoriji 

nakazujejo na to, da je lutka pomembno sredstvo za nadaljnji 

osebnostni razvoj otroka. Lutka ima namreč moč, da v otrokovih 

očeh postane zanj pomembna avtoriteta, ki jo je sam izbral in je 

zaradi tega zaupanja vanjo lažje vodljiv in motiviran za učenje (Hicela, 

2013). Sama uporaba lutke v procesu vzgoje opazno pripomore k 

lažjemu, učinkovitejšemu in hitrejšemu dojemanju otrok, kljub 

zavedanju, da je vsak otrok v skupini individum (Korošec in Majaron, 

2006, v Robič, 2012, str. 12–13). Za vsakodnevni proces v vrtcu se 

priporoča uvedbo ljubljenca skupine. Le-ta je lahko velik motivator 

za otroke pri spoznavanju nove pravljice, poistovetenja z glavnim 

junakom in razumevanja nauka same zgodbe. Otrokom bo tako 

ljubljenec skupine predstavljal  pomembno motivacijsko sredstvo za 

ljubkovanje, premagovanje strahu ali pa kot sredstvo za pomoč pri 

učenju in dosegu nekega novega cilja (Robič, 2012), kot je npr. 

obuvanje copatov, čevljev in nogavic.  

 

Primeri dobre prakse za razvoj otrokove notranje motivacije za 

samostojno obuvanje/sezuvanje 

Ker sva s sodelavko v začetku vrtčevskega leta ugotovili, da najini 

otroci v skupini niso dovolj motivirani za obuvanje in sezuvanje: 

copatov, čevljev ter nogavic in se posledično v garderobi raje igrajo s 

čevlji iz druge skupine, sva pri snovanju letnega delavnega načrta 

sklenili, da izpeljeva tematski sklop, vezan na muco Copatarico. Ob 

izpeljavi le-tega sklopa, pa sva velik poudarek želeli nameniti razvoju 

otrokove notranje motivacije za samostojno obuvanje in sezuvanje. 

Da bi čimbolj kvalitetno dosegli prejle omenjen cilj, sva se odločili, da 

v skupino uvedeva ljubljenko – muco Copatarico.  
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Slika 1: Muca Copatarica – ljubljenka skupine 

Vir: Lasten 

 

Ljubljenka je potrkala na vrata naše igralnice, nas pozdravila in se 

nam predstavila. Otroci so jo hitro vzljubili in sprejeli za svojo novo 

prijateljico. Otroci so bili kar hitro pozitivno presenečeni nad tem, kaj 

vse zna ljubljenka, zato je ta hitro izkoristila svoj položaj in 

predstavila svojo zgodbo. Otrokom je povedala, da je v naši skupini 

opazila, da otroci ne pospravljajo svojih copatkov in čevljev za seboj, 

ampak da ti ležijo vsepovsod po sobi. Otroke je spodbudila, da jih bo 

naučila pospravljati copate za seboj ter samostojnega obuvanja in 

sezuvanja. Otroci so bili nad njenim predlogom nadvse navdušeni.  

 

 

Prvi primer dobre prakse 

Ljubljenka je otroke povabila k sebi, pokazala na svoje noge in otroke 

vprašala, kaj ima obuto. Otroci so ji odgovorili, da copate. Ljubljenka 

je njihov odgovor potrdila in k sebi poklicala enega otroka, da bi ji le-

ta pomagal sezuti copate. Ko ji je ta uspešno sezul copate, je k sebi 

poklicala drugega otroka, ta pa ji je nato pomagal nazaj obuti copate. 

Ker je bila otrokom ta dejavnost zelo všeč, smo na njihovo pobudo, 

ustvarili kotiček »pomagaj se mi obuti.« V njem so otroci imeli na 

voljo ljubljenko in večje copate ter nogavice, ki so ji jih lahko obuvali 

in sezuvali. Na ta način so se nezavedno učili tega samostojnega 

procesa.  

 

Drugi primer dobre prakse  

Otroke sem spodbudila, da naj si sezujejo svoje copate in nogavice 

ter naj si le-te pospravijo v svoje copate. Slednje pa položijo v škatlo. 

Škatlo sem nato vzela in jo odnesla v garderobo. Pomočnica je otroke 

spodbudila, da mi sledijo. Ko so prišli do naše garderobe, sem sedela 

na tleh in bila žalostna. Otroci so prihiteli k meni, jaz pa sem jim 

povedala, da je škatlo z njihovimi copatki in nogavicami odnesla 

Muca. Dobila sem idejo ter jo podelila med otroke. »Poiščimo Muco 

Copatarico in jo prosimo, če nam vrne naše copate in nogavice.« 

Otroci so se strinjali s predlogom in smo šli do telovadnice. Potrkali 

smo na vrata in vstopili. V telovadnici smo zagledali čutni poligon z 

ovirami ter se odločili, da ga bosi nekajkrat preizkusimo (obhodimo). 

Kar naenkrat, pa so otroci v daljavi zagledali škatlo s svojimi copati in 
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nogavicami, stekli so do nje, poiskali svojo obutev ter si obuli 

nogavice in copate. Otroci so bili veseli, ker so našli svojo ljubljenko 

in svojo obutev, da jih ni več »zeblo« v noge.  

 

 
Slika 2: Čutni poligon z ovirami 

Vir: Lasten 

 

Tretji primer dobre prakse 

Ljubljenka je spodbudila otroke, da so si sezuli copate ter le-te 

položili v škatlo. Spodbudila jih je tudi k temu, da si z dlanmi pokrijejo 

oči in da ne kukajo ven. Ljubljenka pa je medtem po sobi »razmetala« 

copate, se vrnila nazaj k otrokom ter le-tem priznala, da je po sobi 

razmetala njihove copate. Vprašala jih je, če je ravnala prav. Otroci 

so se prijeli za glavo in odkimavali z njo. Muca je bila žalostna in 

prosila otroke, če ji pomagajo pospraviti sobo tako, da po sobi 

poiščejo vsak svoje copate ter slednje tudi obujejo. Otroci so se tako 

preko igre preizkusili v obuvanju in sezuvanju svojih copat.   

 

Četrti primer dobre prakse 

Ker ljubljenki skupine ni bilo všeč vedenje otrok v garderobi (igra z 

čevlji drugih otrok, plazenje pod klopco, dotikanje gasilnega aparata 

…), se je odločila, da spremeni okolje, v katerem se bodo otroci 

obuvali. Takoj drug dan je v jutranjem krogu otroke spodbudila, da 

sezujejo svoje copate ter te odnesejo pospravit na določeno zgornjo 

poličko v omari pri vratih igralnice. Na spodnji polički, pa poiščejo 

svoje (v naprej pripravljene) čevlje in le-te poskušajo obuti. Otroci so 

bili na začetku zmedeni in niso vedeli, kaj točno njihova ljubljenka 

Muca in midve s sodelavko želimo od njih. Ob metodi demonstracije 

in večkratnega ponavljanja ter spodbujanja, je večina otrok 

(predvsem tisti starejši) dojelo stavek: »Pospravi copate na ustrezno 

mesto, poišči svoje čevlje in le-te obuj«. Ko so otroci te postopke 

usvojili, se je Muca Copatarica odločila, da ponovno poskusimo ta 

proces sezuvanja in obuvanja v garderobi. Ljubljenka jih je preko 

zgodbe zunanje motivirala. Pohvalila jih je, da so se zelo lepo začeli 

sezuvati in obuvati v igralnici in da jo zanima, če znajo to tako lepo 

narediti / opraviti tudi v garderobi. Ljubljenka jih je seznanila z 

navodili, ki jih je od njih pričakovala. V garderobi: »Ne vpijemo, 

pustimo čevlje od otrok druge skupine pri miru, se ne plazimo pod 

klopco, ampak pospravimo copate v svojo vrečko, poiščemo čevlje, 

le-te obujemo in se po obuvanju usedemo na tla ter v miru počakamo 
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na prijatelje«. Otroci so ji obljubili, da bodo to zmogli, saj so že 

»veliki«. In praksa je pokazala, da so otroci bili tokrat veliko bolj mirni 

in ubogljivi, kot nazadnje, ko smo se obuvali v garderobi. Brez težav 

so pospravili copate v svojo vrečko in poiskali svoje čevlje. Nekateri 

otroci so se obuli samostojno brez težav, nekateri (mlajši), pa so 

samo prinesli čevlje Muci Copatarici, ta pa jim je pomagala, da so 

proces obuvanja čevlja skupaj dokončali. Tokrat so imeli otroci 

ljubljenko za zunanjo motivacijo, ki jih je opazovala, jih spodbujala in 

jim pomagala. Skupaj, pa smo si čas preživet v garderobi krajšali s 

petjem otroških pesmi, ki so bile zapete na pobude oziroma želje in 

strani najmlajših. Sezuvanje in obuvanje v naši skupini tako od sedaj 

naprej poteka brez večjih težav. Otroci točno vedo, kaj morajo 

narediti v garderobi.  

 

ZAKLJUČEK 

Uporaba lutke (ljubljenke skupine), mi je bila pri samem pedagoškem 

delu v veliko pomoč za dvig otrokove koncentracije in zunanje 

motivacije (igre z njo), preko katere, so otroci na lažji način in hitreje 

dojeli sam proces sezuvanja in obuvanja. Otroci so preko 

večkratnega igrajočega se ponavljanja ponotranjili in avtomatizirali 

postopke glede obuvanja, sezuvanja in pospravljanja svojih copatkov 

in čevljev. Praksa z ljubljenko je doprinesla dobre rezultate, ki 

dokazujejo, da sedaj otrok samostojno nakaže in poskuša obuti / 

sezuti svojo obutev. Ob tem, pa ne potrebuje več posebnih naročil, 

ampak to opravi samostojno – je sam motiviran za to opravilo 

oziroma proces (notranja motivacija). Nadvse sem hvaležna za to 

izkušnjo, ki mi jo je omogočila uvedba ljubljenke skupine. Lutke imajo 

v sebi res posebno moč, ki jo lahko pokažejo le one. Vzgojitelji, 

poslužujte se dela z njimi pri svojem pedagoškem delu. Ne bo vam 

žal.  
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Kdo je napravil Vidku srajčico – 

od ideje do predstave 
 

MONIKA SLAPNIK, dipl. vzg. in montessori pedagoginja 

moni.slapnik@gmail.com 

 

Povzetek: Sodobni svet je poln tehnologije, ki je pravi magnet za 

otroke (televizija, telefon, računalnik, tablica …) in z njo se na žalost 

srečajo veliko prevečkrat, pa naj bo to domače ali tuje okolje. 

Vzgojitelji se v vrtcu trudimo otrokom približati svet pravljic, knjig, 

domišljije, abstraktnega mišljenja, igre, za kar pa je včasih potrebno 

nekoliko več truda in motivacije. V članku vam bom predstavila, kako 

smo z otroki, starimi 5 do 6 let ustvarili lutkovno predstavo Kdo je 

napravil Vidku srajčico. Otroci so sodelovali od samega začetka, pa 

do končne lutkovne predstave, ki so jo na zaključku šolskega leta 

zaigrali svojim domačim.  

 

Ključne besede: knjiga, lutke, igra, predstava, lastna aktivnost 

 

Abstract: The modern world is full of technology, which is a real 

magnet for children (television, telephone, computer, tablet...) and 

unfortunately, they encounter it far too often, be it in a domestic or 

foreign environment. As educators in kindergarten, we try to bring 

children closer to the world of fairy tales, books, imagination, 

abstract thinking, and play, which sometimes requires a little more 

effort and motivation. In the article, I will present to you how we 

created a puppet show with children aged 5 to 6 years, Who made 

Vidko´s shirt. The children participated from the very beginning, until 

the final puppet show, which they performed for their families at the 

end of the school year. 

 

Keywords: book, dolls, game, performance, own activity 
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UVOD 

Redkokateri starši si danes poleg naporne službe in vseh opravil, ki 

jih imajo skozi ves dan, lahko vzamejo čas, da bi ga preživeli s svojimi 

otroci, jim prebrali kakšno pravljico, odšli z njimi na sprehod v gozd, 

jim podarili nekaj dragocenih trenutkov, ki jih otroci še kako 

potrebujejo. Po napornem dnevu, otrokom prižgejo televizijo, jim 

ponudijo telefon ali tablico, jih odpeljejo na razne tečaje, kamor so 

vpisani, da se lahko po napornem dnevu spočijejo in postorijo hišna 

opravila. Obstaja veliko raziskav, kjer so predstavljene posledice 

sodobne tehnologije, ki lahko vodijo celo v zasvojenost otrok! V 

vrtcih veliko časa namenimo pravljicam, knjigam in domišljiji. 

Pravljica pa zaživi in dobi prav poseben čar, ko jo uprizorijo otroci. 

 

Kaj je pravljica in kako vpliva na otroka 

Pravljica nosi v sebi nekaj božanskega. V pravljici se vse dogaja na 

ravni čudeža. In ti čudeži, ki jim otrok prisluhne, so v tistem trenutku 

zanj resnični. Otroci se s pravljico tudi poigravajo kot v pristni igri. 

Čutijo jo kot življenje, v pravljici otrok resnično živi (Zalokar, 1996). 

Menim, da poslušanje pravljic in zgodb, ki jih svojim otrokom 

pripovedujejo starši, dobijo zanje še poseben čar in v njih se začnejo 

razvijati različne vrednote, na primer ljubezen, sovraštvo, krivica, 

dobrosrčnost, pogum, dobrota … Branje in poslušanje pravljic pa pri 

otrocih spodbuja tudi razvoj govora, domišljije in besednega zaklada, 

otroci se poistovetijo z junaki (spodbuja razvoj samozavesti, 

samoiniciativnosti), utrjujejo vezi med otrokom in staršem, kar pa se 

meni zdi še kako pomembno. Indijski rek pravi: »Dokler so otroci 

majhni, jim dajaj korenine, da poženejo; ko postanejo malce večji, jim 

daj peruti, zato jim veliko pripoveduj o lepem ali čudežnem. To so 

pravljice« (Zalokar, 1996, str. 50). 

 

Kako otroci doživljajo proces nastajanja gledališke igre 

Pravljica je odlično izhodišče in je šele začetek vživljanja otroka v del 

nečesa, kjer lahko sodeluje prav vsak, pa naj bo še tako plah in 

sramežljiv. Otroci so si med seboj različni, nekateri so glasni in hočejo 

biti ves čas v ospredju, medtem, ko so nekateri bolj tihi, plahi in se 

neradi izpostavljajo. In tukaj dobi lutka svojo vlogo, ima sposobnost, 

da omogoči otrokom izživeti del sebe. Vsak otrok pa tudi lahko izdela 

svojo lutko, jo naredi po svojih sposobnostih in si pri tem razvija 

domišljijo in umetniško ustvarjalnost: lepi, striže, barva, riše ali šiva. 

 

Varl (1998, str. 9) o lutki pove: »Napraviti lutko, je ustvarjalno 

dejanje. Narisati jo, izrezati dele teles iz papirja, jo sestaviti, navezati 

na nitke ali natakniti jo na količek … in potem z njo igrati. Vdihniti ji 

življenje – takšno, kot ga hočemo mi in nihče drug. Z lutko pa lahko 

počnemo še vse kaj drugega: odkrivamo nove svetove, se naučimo 

pesmico, z lutko skušamo lepo govoriti ali se poglobiti v čisto pasje 

življenje, obnoviti pravljico ali celo potovati, kot je to počel slavni 

Odisej.« V lutkarstvu se srečujejo likovnost, gibanje, glasba in seveda 

poezija. Zmešana druščina, ki seveda neprestano zahteva celovita 

spreminjanja in s tem ustvarjanje. Ustvarjanje je neodtujljiva pravica 
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in potreba vsakega človeka, je pa tudi njegova sreča, ki odgovarja 

sreči ljubezni in preživetja (Vogelnik, 2020, str. 30). Otrokovo 

sporazumevanje skozi lutko je igrivo, prijetnejše, združuje otrokovo 

dostojanstvo in gradi pozitivno samopodobo. Pri tem ni pomembno, 

o kakšni lutkovni tehniki govorimo, četudi različne doživljamo 

različno. Velik pomen ima otrokovo lastno izdelovanje lutke, saj je ta 

zamišljena v njegovi domišljiji in animirana z njegovo energijo, čustvi 

(Majaron, Korošec, 2002). Otrok se z lutko, ki jo izdela, lahko 

svobodno igra, se skrije za njo in poje, posnema živali, povzdigne 

glas, zakriči, počne takšne in drugačne stvari, ki si jih brez lutke ne bi 

upal. 

 

Svet lutk je svet poezije, humorja, fantastike. Je svet, ki ne pozna 

meja med ljudmi, živalmi, rastlinami in predmeti. Lutka lahko leti, 

izgine, se pomanjša, poveča, lutka žival govori s človeškim glasom. 

Predmeti oživijo, mislijo, cvetlica zraste pred našimi očmi, čevelj oživi 

in pravi, da noče biti umazan in potisnjen pod klop (Pokrivka, 1978). 

 

Izvedba lutkovne predstave, pa zahteva že nekoliko več priprave in 

načrtovanja. Ko so lutke izdelane, potrebujemo še sceno. Najbolje je, 

da to prepustimo otroški domišljiji. Skupaj preberemo zgodbo in 

vzpodbudimo otroke k ustvarjanju.  

 

Vsak, ki dela z otroki v gledališki dejavnosti, se zaveda, da ne vzgaja 

bodočih igralcev, temveč z dejavnostmi pripomore k boljšemu 

čustvenemu, socialnemu in intelektualnemu razvoju, hkrati pa jih 

vzgaja za razumevanje in spremljanje gledališke umetnosti. Eden od 

ciljev gledališkega ukvarjanja z otrokom je vzpostavitev ravnotežja 

med otrokovim razumevanjem čiste neobvezne igre in njegovim 

odnosom do gledališča kot oblikovanega medija. Celotna mentorjeva 

dejavnost je vsebinsko namenjena razvijanju otrokove ustvarjalnosti 

in ustvarjanju sproščenega in sodelovalnega vzdušja z delom na 

skupnem projektu. Mentor skozi igralne dejavnosti otrokom pomaga 

spoznavati svet, ga razumeti, spreminjati na njihov svojevrsten 

način. Otroško igro je treba negovati in na njej graditi. Prav čisto 

otroško igro, v katero otrok projecira del svojega čustvenega in 

doživljajskega sveta, je potrebno "izkoristiti" in jo razvijati. Torej ne 

gre za mentorjevo režiranje po lastnih zamislih, temveč dodajanje 

gledaliških elementov otroški igri (Majaron, 2006, str. 104). Če 

vzgojitelj zahteva od otrok, da uprizorijo predstavo po njegovo, brez 

napak, lahko naredi škodo, saj otrok ni več sproščen, se ne igra, ne 

razvija vseh svojih sposobnosti, temveč sledi željam vzgojitelja in se 

njegova ustvarjalnost ustavi. Majaron (2006, str. 111) pravi: »Otroci 

sodelujejo v procesu in korak za korakom stopajo proti cilju: ustvarijo 

lastno lutko, oblikujejo zgodbo, scenarij, se dogovarjajo in odločajo, 

kako in kdaj bo kakšen lik nastopal, rešujejo probleme in pripravijo 

prizor oz. predstavo. Uspeh celotnega procesa je končni prizor, ki ga 

otroci običajno pripravijo po skupinah. Tega pa ne ocenjujemo po 

estetski izdelanosti lutk in do potankosti izdelani predstavi, temveč 

se učitelj/vzgojitelj sprašuje po popolnoma drugih dosežkih:  
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− kako so otroci med seboj sodelovali, 

− kakšna je bila komunikacija,  

− kako so reševali zastavljeni tematski problem, 

− kako jim je uspelo doseči soglasje v skupini,  

− kakšen je bil čustveni odziv posameznikov,  

− kako so se posamezniki vključili v delo – zlasti socialno izključeni 

otroci, 

− kako so oblikovali zgodbo z lutkami, 

− ali so sodelovali vsi (koliko je seveda odvisno od individualnih 

sposobnosti), 

− ali je oživela lutka vsakega otroka.« 

Proces je pomembnejši od izdelka in prizora. Na prvem mestu je 

otrokov razvoj. Zato zlasti mlajših šolarjev ne bomo obremenjevali z 

učenjem besedila na pamet. Njihova igra naj bo improvizirana, 

izmišljena ali prirejena po literarni predlogi.  

 

 Od ideje, zgodbe, izdelave lutk in scene do predstave 

1. dan 

V vrtcu sem poslušala pogovor med otroki o vsebinah risank, ki jih 

gledajo doma. Prav vsi otroci so hiteli pripovedovati, katere so njim 

najljubše, nekateri gledajo bojevniške, pustolovske ali pa junaške 

drugi pa zgodbe, v katerih nastopajo vile, škrati, kralji in princese. 

Otroci so se med pripovedovanjem vživeli v zgodbe in jih uprizarjali. 

Dečki so bili vitezi in gusarji, ki so vihteli svoje meče in se bojevali, 

deklice pa so bile princeske in kraljične, ki so s svojo nadnaravno 

močjo začarale vse okrog sebe. Med gledanjem in poslušanjem 

njihovega pripovedovanja pa se mi je porodila ideja, da bi lahko 

zgodbo, ki bi jo v vrtcu skupaj prebrali, tudi uprizorili.  

2. dan 

Dogovorili smo se, da bomo obiskali knjižnico. Najprej smo se 

pogovorili o vedenju, ki velja za kulturne ustanove. Skupaj smo 

ponovili, da se v knjižnici govori tiho, hodi počasi, knjig ne vleče iz 

polic, če pa bi jih radi pogledali, jih moramo vrniti vedno na isto 

mesto, s knjigami lepo ravnamo, itd. Med prebiranjem knjig, smo se 

odločili, da si izposodimo zgodbo, Kdo je napravil Vidku srajčico.  

3. dan 

Naslednji dan smo jo prebrali. Otroci so jo z zanimanjem poslušali in 

jo nato tudi obnovili. Videk se je vsem zdel pravi junak, ki je imel rad 

živali in jim je pomagal, zato pa so bile tudi one prijazne do njega in 

mu pomagale zašiti njegovo srajčico, ki je bila tako strgana in tanka, 

da se je vse videlo skozi. V vrtcu smo našli cd z zgodbo o Vidku, kjer 

pa vse nastopajoče živali tudi prepevajo. Tako smo s pomočjo knjige 

in CD-ja s skupnimi močmi napisali zgodbo, ki smo jo želeli uprizoriti. 

Otroci so bili polni idej, kako bomo to izvedli. Nekateri so predlagali, 

da bi zgodbo zaigrali, drugi so želeli zaplesati, bila je tudi ideja, da bi 

jo zapeli. Na koncu smo se odločili, da jo bomo uprizorili z lutkami.  

4. dan 

S pomočjo knjige so otroci risali like iz zgodbe. Bili so zelo natančni, 

saj so hoteli upoštevali tudi njihovo naravno velikost. Največja je bila 

mati, nato sedem otrok, ovca, grm, rak, ptica in pajek. Pri risanju 
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junakov so uporabili ravno takšne barve, kot so bile uporabljene v 

knjigi, da bi bili njihovi junaki videti kot iz zgodbe. 

5. dan 

Za naše lutke smo potrebovali tudi palice. Odšli smo jih nabrat v 

gozd. Otroci so iskali njihovo primerno velikost, kar pa jim je 

predstavljalo tudi veliko zabavo. Lovili in skrivali so se med drevesi, 

nato so tekmovali, kdo jih bo našel več, kdo bo imel debelejše, daljše 

in bolj ravne palice. Čez približno eno uro in pol smo imeli nabranega 

dovolj in smo se vrnili nazaj v vrtec. 

6. dan 

Zgodbo smo še enkrat prebrali in jo obnovili. Poslušali smo pesmice, 

ki jih pojejo mati, Videk in živali. Nekatere so imele kar težko 

besedilo. Večkrat smo jih poslušali in zraven pripevali. 

7. dan 

Pravljične junake smo prilepili na palice, ki smo jih nabrali v gozdu. 

Ptica je dobila najdaljšo, rak pa najkrajšo palico. Ob izdelavi lutk, so 

otroci prepevali pesmice junakov iz zgodbe. 

8. dan 

Razdelili smo vloge, za katere so se sami javili. Nekateri otroci niso 

želeli nastopati, zato smo se dogovorili, da bomo pesmice prepevali 

vsi in tako bo lahko vsak sodeloval v predstavi. S pomočjo lutk, so 

vadili besedilo in prepevali pesmice. 

9. dan 

Izdelati je bilo treba še sceno. Tukaj so prišli v ospredje otroci, ki radi 

ustvarjajo. Na zeleno barvo so prebarvali kar šest velikih kartonov, ki 

so predstavljali travo. Iz papirja so izrezali rože, ki so jih pobarvali in 

nalepili na travno površino. Za potok pa smo uporabili blago, ki so ga 

pobarvali z modro barvo. Ko je bila barva suha, so ga nalepili na 

travnato površino in tako je nastal potok. Ob ustvarjanju so si 

prepevali pesmice, ki jih pojejo junaki iz zgodbe. 

10. dan 

Potrebno je bilo »sezidati« tudi hišico. Iz kartonaste škatle smo 

izrezali okna in vrata. Naredili smo tudi streho, na katero so nalepili 

strešno kritino iz papirja. Kot vsak dan, so tudi tokrat ob ustvarjanju 

prepevali in vadili besedilo. 

11. dan 

V zgodbi nastopa tudi grm, zato je bilo treba ponovno oditi v gozd po 

veje in tudi pajkova mreža potrebuje nekaj, kamor jo bomo lahko 

navili. Otroci so se domislili, da bodo za mrežo prav tako uporabili 

veje, okrog katerih se bo vila pajkova mreža. V gozdu so otroci 

ponovno uživali, nabirali velike in majhne palice, se lovili in skrivali. 

Skoraj ves čas pa je bilo iz otroških ust slišati petje Vidka, ovce, grma, 

raka, pajka in ptice. Ponavljali so tudi besedilo in se pri tem 

neizmerno zabavali. 

12. dan 

Na kartonasto sceno smo nalepili veje, ki so predstavljale grm. S 

pomočjo manjših palic in volne pa smo Izdelali studi pajkovo mrežo. 

13. dan 

Zdaj pa je bila na vrsti še predstava. Otroci so jo najprej zaigrali v 

vrtcu, kjer so imeli občinstvo svojih prijateljev in vzgojiteljic.  
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14. dan 

Za zaključek šolskega leta, pa smo povabili starše v vrtec in jim 

zaigrali težko pričakovano lutkovno predstavo. V dvorani pa so si 

lahko tudi ogledali slike, kako je predstava nastajala od začetka pa do 

konca. 

 

Utrinki nastajanja lutkovne predstave 

 

   
Slika 1: Izdelava hišice in rož za sceno 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 2: Končni izgled hišice 

Vir: Lasten 

 
Slika 3: Izdelava scene, travnika in potočka 

Vir: Lasten 

  

    
                  Slika 4: Končni izgled scene in lutk na palici 

Vir: Lasten 

 

Cilji, ki sem jih želela doseči, so bili: 

− otrok spozna, kaj nam knjiga lahko nudi; 

− otrok se sreča z različnimi zvrstmi umetnosti; 

− otrok sodeluje pri ustvarjanju lutkovne predstave; 

− otrok uživa v procesu nastajanja predstave; 

− otrok zaigra pred občinstvom. 
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ZAKLJUČEK 

Vsi cilji, ki so bili zastavljeni pri nastajanju lutkovne predstave, so bili 

doseženi. Otroci so spoznali, kaj vse nam knjiga lahko nudi, od 

spoznavanje zgodbe, jezika, do uprizoritve v različnih oblikah (ples, 

petje, igra in lutkovna predstava). Srečali so se z različnimi zvrstmi 

umetnosti (ustvarjanje scene, risanje z različnimi tehnikami, od 

svinčnika, barvic, tempera barv, izdelava lutk na palici, pletenje 

pajkove mreže iz volne, lepljenje rož na sceno, izdelava hiše iz 

kartona …). Vsi otroci so sodelovali pri ustvarjanju in nastajanju 

lutkovne predstave in pri tem uživali. Tudi sama predstava, ki so jo 

zaigrali pred občinstvom kar dvakrat, jim je bila v veselje, predvsem 

pa v velik ponos.  

 

Celotni proces nastajanja lutkovne predstave je omogočil otrokom 

celostni razvoj in imel pomembno vlogo pri njihovem razvijanju, 

dojemanju in učenju na različnih področjih, kot so na primer 

čustveni, socialni, kognitivni in fizični razvoj. Otroci so pri tem 

projektu čutili, razvijali in krepili samozavest, zadovoljstvo, 

domišljijo, kreativnost, medsebojno povezanost in sodelovalnost. 

Najpomembnejši cilj, ki sem ga želela doseči, pa je bil, da so otroci 

zelo uživali, kar pa je bilo pri celotnem nastajanju lutkovne predstave 

najpomembneje. 
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Tudi gozd je lahko naša igralnica 
 

LANA SOLMAN, univ. dipl. soc. delavka, vzg. 

lana.solman@osrogatec.si  

 

Povzetek: Preživljanje časa v gozdu ima za otroke številne pozitivne 

učinke. Otrokom gozdni teren omogoča naravno gibanje, kar 

pozitivno vpliva na razvoj možganov in posledično motoričnih in 

učnih sposobnosti. Svobodneje razmišljajo in so zato bolj ustvarjalni. 

V gozdu se otroci lažje umirijo, so bolj sproščeni in lažje gradijo 

medsebojne odnose. Preko igre razvijajo naravoslovne pojme, 

naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in 

reševanje problemov, postavljanje hipotez, klasificiranje. 

Preživljanje časa v naravi v vsakem vremenu vpliva ugodno na 

zdravje otrok. Otroci v našem oddelku (kombinirana skupina otrok, 

starih 2 -4 let) so se pred odhodom v gozd seznanili z gozdnimi pravili. 

Gozd so spoznavali z vsemi čutili in v vsej njegovi veličini - v gozdu so 

skakali, tekli, plezali, se plazili, preskakovali ovire. Spoznavali so, kaj 

je živa in neživa narava, se seznanjali z gozdnim naravnim 

materialom – ga tipali, vonjali, razvrščali po obliki, velikosti, barvi. 

Spoznavali so vrste dreves in njihove plodove. Se seznanjali s tem, 

kako se gozd kot takšen spreminja od konca poletja proti pozni 

jeseni. Na pobudo otrok so gozd z gozdno košarico raziskovali tudi s 

svojimi družinami. 

Ključne besede: otroci, gozd, igra, raziskovanje, lastna aktivnost 

 

Abstract: Spending time in the forest has many positive effects for 

children. The forest terrain enables children to move naturally, 

which has a positive effect on the development of the brain and, 

consequently, motor and learning abilities. They think more freely 

and are therefore more creative. In the forest, children calm down 

more easily, are more relaxed and build mutual relationships more 

easily. Through the game, they develop natural science concepts, 

natural science thinking, reasoning, the ability to see and solve 

problems, create hypotheses, and classify. Spending time in nature 

in any weather has a beneficial effect on children's health. The 

children in our department (combined group of children aged 2-4 

years) got acquainted with the forest rules before going to the forest. 

They got to know the forest with all their senses and in all its 

grandeur - they jumped, ran, climbed, crawled, jumped over 

obstacles in the forest. They learned about living and non-living 

nature, got to know the forest's natural material - felt it, smelled it, 

sorted it by shape, size, color. They got to know the types of trees 

and their fruits. Learned about how the forest as such changes from 

late summer to late autumn. At the initiative of the children, they 

also explored the forest with their families using a forest basket. 

 

Keywords: children, forest, play, research, own activity 
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UVOD 

V našem kraju imamo to srečo, da vrtec leži v okolju, kjer smo obdani 

s številnimi travniki, gozdovi, potočki, ki otrokom ponujajo številne 

učne možnosti, raziskovanja in doživetja. Še posebej predšolski 

otroci so z naravo v stiku ves čas, kajti le-ta obkroža njihovo življenje 

na vsakem koraku. Majhni otroci doživljajo naravo drugače kot 

odrasli in vanjo vstopajo na dejavnejši način. Želijo se dotikati, 

okušati, vonjati, raziskovati in preizkušati. S spodbujanjem 

naravoslovnih dejavnosti v vrtcu na tak način krepimo otrokovo 

vključevanje v fizično in socialno okolje ter sposobnost za ustvarjanje 

zdravega življenjskega okolja in navad. 

 

Pomen bivanja otroka v naravi 

»Otroci potrebujejo naravo in narava potrebuje njih. Samozavestne, 

genialne, iskrive, igrive in odgovorne do sebe in vsega, kar jih obdaja. 

Gozd jim omogoča, da vse to izražajo« (Šubic, 2012, str. 87). 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 (Kurikulum za vrtce, 1999). Danks in Schofield (2007) pravita, 

da so naravna okolja lahko priložnost za nove pustolovščine, 

presenečenja in neverjetne izkušnje, ki bodo pomagale okrepiti 

otrokovo samozavest in mu vliti pogum. Menita, da je to prostor za 

raziskovanje, učenje o tveganju, krepitev samozaupanja in pobeg v 

domišljijo. V njem se lahko lovijo, iščejo ravnotežje, plezajo, skačejo, 

se gugajo ali skrivajo. Bivanje v naravi pomembno vpliva na fizično in 

duševno zdravje. Igralnice na prostem so neprecenljivo okolje, ki s 

številnimi nepričakovanimi situacijami nudijo veliko spodbud za 

otrokov razvoj. Naravno okolje nam namreč ponuja neomejeno 

število izzivov in rešitev. Preko igre, ki jo otrok izbere sam, se lahko 

kreativno izraža in vključuje vsa čutila. Ob izzivu sam razmišlja, išče 

rešitve, kar mu omogoča občutek samostojnosti, samozaupanja in 

tako dobi sporočilo »da zmore«. Med bivanjem na prostem imajo 

otroci več časa za raziskovanje, tako dobijo številne izkušnje, iz 

katerih se razvijajo in rastejo: 

− domišljijska igra, 

− uporaba različnih naravnih materialov pri igri in delu, 

− socialni odnosi (npr. igra z vrstniki), 

− igre z žogami, 

− gibalne igre, 

− razvoj gibalnih sposobnosti, 

− gibanje na različnih igralih, 

− gibanje na različnih terenih, 

− posnemanje glasbe (ustvarjanje malih inštrumentov iz naravnih 

predmetov iz narave), 

− klasifikacija (pospravljanje veder, lopatk, modelčkov v škatlo), 

− števila (štetje predmetov v okolici), 

− orientacija v prostoru, 

− časovna orientacija itd. (Hohmann in Weikart, 2005, str. 282). 

 



 

200 

 

Vpliv igre v naravi na otrokov razvoj 

Aktivnosti otrok v gozdu dajejo videz igre, a hitro lahko ugotovimo, 

da ne gre le za igro, temveč tudi za učenje. Vsak list, vsaka veja ali 

vsak kamenček, ki ga otrok najde v gozdu, je pomemben ne samo za 

gozd, ampak tudi za otrokov zdrav intelektualni, čustveni in socialni 

razvoj (Györek, 2012). Gozd ne le prebuja čute, temveč na otroke ter 

odrasle deluje pomirjujoče in sproščujoče. Danks in Schofield (2007) 

utemeljujeta, da bomo v igrah v gozdu odkrili, da so otroci strašansko 

radovedni in jih svet narave neustavljivo privlači – pravi izziv je, kako 

preprečiti, da bi to vedoželjnost izgubili! Pravita, da moramo 

spoštovati njihovo dragoceno sposobnost za čudenje in jim 

pomagati, da bodo sami znali odkrivati, kaj živi pod kamni na vrtu ali 

v skalnatih bazenčkih na obali. Namesto, da jim posredujemo dejstva 

iz druge roke, jim lahko omogočimo, da jih odkrivajo sami. Vse kar 

potrebujmo za spodbujanje otrok, da bodo znali ceniti koščke 

neokrnjene narave, je malce sočutja in navdušenja. Temeljito 

naravoslovno znanje po njunem niti ni potrebno. Otrokom moramo 

zagotoviti le dovolj časa, da se popolnoma zatopijo v svoje igre in 

izkazujejo svojo domišljijo. Kjerkoli se znajdejo, predelujejo naravne 

materiale in jih na zapletene načine vpeljejo v svoje skrivne svetove, 

v katerih jim odrasli ne moremo slediti. Nekateri otroci potrebujejo 

le malce spodbude, da njihova domišljija dobi krila (Danks in 

Schofield, 2007). 

 

Z otroki našega oddelka smo v mesecu septembru in oktobru 1–2-

krat krat tedensko odhajali v gozd, tam izvajali dejavnosti, vezane na 

vseh šest področij Kurikula, ki so se medsebojno povezovala in 

prepletala. Izbranih in opisanih je nekaj primerov, kjer se kaže 

ugoden vpliv narave na medsebojno povezovanje, sodelovanje in 

aktivno vključevanje vseh otrok v dejavnosti. 

 

Pojdimo v gozd in se igrajmo 

Cilji:  

− Otrok opazuje in raziskuje naravno okolje, v katerem se igra. 

− Otrok preko igre razvija pozitiven odnos do narave. 

− Otrok rokuje z naravnimi materiali in spoznava njihove lastnosti. 

− Otrok se sproščeno igra v naravnem okolju. 

 

Dejavnost: 

Pred prvim odhodom v gozd smo se z otroki ob pripravljenih aplikatih 

pogovorili o gozdnih pravilih – v gozdu ne kričimo, da ne prestrašimo 

gozdnih živali, ne brcamo gob in drugih rastlin, ne odlagamo smeti 

(jih odnesemo v nahrbtniku s sabo nazaj v vrtec) ter se ne 

oddaljujemo od skupine oziroma se k vzgojiteljicama vrnemo na 

določen znak (cingljanje zvončka). 

Ko smo prišli v gozd, smo otrokom najprej podali navodilo, da lahko 

počnejo in se igrajo, kar želijo, vendar se morajo ob cingljanju 

zvončka vrniti k vzgojiteljicama. Otroci so sprva po gozdu predvsem 

prosto tekali, pobirali palice in listje ter jih prenašali. Nekaj otrok se 
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je po podanem navodilu precej oddaljilo od skupine, zato sva s 

pomočnico vzgojiteljico omejili prostor gibanja. Ob cingljanju 

zvončka so se starejši otroci vrnili k strokovnima delavkama, dlje časa 

za vrnitev so potrebovali mlajši otroci v skupini. Ko so dogovorjeno 

pravilo usvojili vsi otroci, so se po gozdu prosto igrali – hitro se je 

razvila zelo sodelovalna igra, saj se je nekaj starejših dečkov domislilo 

narediti kup iz vej. Otroci so pri tem posnemali eden drugega ter na 

dogovorjeno mesto v manjših skupinah družno prinašali manjše in 

večje veje. Ob koncu smo vsi skupaj s formacijo kroga poskušali 

objeti nastali kup ter pred odhodom v vrtec ob njem zapeli pesmico. 

 

 
Slika 1: Sodelovanje otrok ob prinašanju vej 

Vir: Lasten 

 

Gozd in naravne oblike gibanja v njem 

Cilji: 

− Otrok skozi igro v gozdu razvija in krepi svoje gibalne sposobnosti 

in spretnosti. 

− Otrok razvija koordinacijo in ravnotežje. 

− Otrok se v gibalni dejavnosti sprosti in sodeluje. 

 

Dejavnost: 

Naslednji odhod v gozd je bil namenjen dejavnosti vadbene ure na 

prostem – naravne oblike gibanja. Ob prihodu v gozd so se otroci 

najprej razgibali z gibalno igro – tek po gozdu, ob znaku (zvonček) pa 

so se vrnili na dogovorjeno mesto. Tokrat so se vsi otroci ob 

zaslišanem cingljanju vrnili k strokovnima delavkama. Nato smo se 

postavili v krog, ki smo ga znova naredili ob kupu vej, ki so ga otroci 

naredili ob prejšnjem obisku gozda. Ker smo želeli preveriti, kako 

močni so otroci, je vsak izmed njih dobil večjo vejo, s katero se je ob 

vodenju vzgojiteljice razgibal. Sledilo je navodilo, da se otroci 

postavijo k drevesu, ki si ga sami izberejo. Tam so najprej preizkusili 

svojo moč – drevo so potiskali najprej samo z rokami, nato še z 

nogami. Sami so ugotovili, da so drevesa močnejša od njih. Med 

dejavnostjo smo znova opazili samoiniciativno sodelovanje in 

povezovanje otrok – otroci so sami prehajali med drevesi ter si 

medsebojno pomagali, da bi postali močnejši in skupaj zmogli 

premakniti drevo. 



 

202 

 

 
Slika 2: Potiskanje drevesa 

Vir: Lasten 

 

Za razvijanje koordinacije in ravnotežja smo uporabili bližnje podrto 

drevo, po katerem so otroci hodili. Starejši otroci so po drevesu 

večinoma hodili samostojno, mlajši so pri tem potrebovali pomoč 

odrasle osebe. Otroci so si nato še sami postavili na tla veje, ki so jih 

preskakovali. Ob tem je bilo zanimivo, da je en starejši deček sam 

želel pokazati, na kakšne načine lahko prideš čez palice – hoja naprej 

in nazaj, sonožno preskakovanje, hoja po štirih. Otroci so mu nato po 

vsaki novi vaji sledili in po svojih sposobnostih izvedli, kar je deček 

predhodno pokazal. Za umiranje smo s sabo prinesli padalo – gibalni 

rekvizit (predvsem zaradi hladnih in mokrih tal). Otroci so se ob 

koncu po navodilu samo ulegli na padalo ter prisluhnili zvokom 

narave ter opazovali krošnje dreves. Večina otrok je pri umirjanju 

vztrajala precej časa, le nekaj najmlajših otrok je potrebovalo 

dodatno spodbudo k tihemu poslušanju zvokov narave. 

Gozdna matematika 

Cilja: 

− Otrok razvrsti naravni material po različnih kriterijih (velikosti 

oziroma barvi). 

− Otrok šteje in prešteva. 

 

Dejavnost:  

Gozd ponuja tudi nešteto možnosti za izvajanje matematičnih 

dejavnosti. Ena izmed njih je bila razvrščanje naravnega materiala po 

eni lastnosti – velikost oziroma barva ter nato preštevanje do 5 

oziroma več. Otroke smo razdelili v dve skupini – mlajše in starejše. 

Mlajši otroci so najprej izvajali dejavnost razvrščanja naravnega 

materiala po velikosti – izbrali smo veje. Na pripravljeno podlago 

smo zložili tri različno velike veje, otroci so nato nabrani material 

razvrstili k ustrezni veji. Ko so dejavnost izvajali starejši otroci, so le-

to nadgradili z ugotovitvijo, da obstajajo še manjše oziroma večje 

veje, ki so jih nato še dodatno razvrščali. Gozdni material pa so otroci 

prinašali in nato razvrščali še po barvi, kjer smo opazili, da so mlajši 

otroci potrebovali dodatno spodbudo in usmeritve (material so 

prinašali ter ga sprva samo zlagali na pripravljeno predlogo, ne glede 

na barvo). Ko smo podali dodatna navodila, so otroci razumeli in 

material ustrezno razvrstili (barv še niso pravilno poimenovali). 

Medtem, ko so starejši otroci podana navodila razumeli in 

upoštevali. Dejavnost smo nadgradili s poimenovanjem materiala 

(hrastov list, mah, javorjev list, bukov list, želod …). 
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Opazili smo, da so v dejavnost bili vsi otroci aktivno vključeni, 

medsebojno so pri izvajanju dejavnosti dopolnjevali. 

 

 
Slika 3: Razvrščanje gozdnega materiala po barvi 

Vir: Lasten 

 

Umetnost na jesenskem izletu ob robu gozda 

Cilji: 

− Otrok razvija pozitivni odnos do žive in nežive narave. 

− Otrok si razvija ustvarjalnost in kreativnost. 

− Otrok razvija umetniško predstavljivost in domišljijo. 

 

Dejavnost: 

Z otroki našega oddelka smo odšli na jesenski izlet na razgledišče ob 

robu gozda. Ta dan smo na izletu načrtovali le opazovanje narave, 

poslušanje njenih zvokov, opazovanje dreves ter opazovanje narave 

kot take z razgledišča. Otroci so po poti do razgledišča nato sami 

pričeli opažati tudi gozdni material, ga poimenovali, mlajši otroci so 

material pričeli pobirati s tal – storže, liste, vejice, želod. Predlagali 

smo, da poberemo opaženi gozdni material, da se bomo z njim lahko 

poigrali pri razgledišču. Otroci so se najprej z nabranim gozdnim 

materialom prosto igrali. Nato smo skupaj iz storžev sestavili krog; 

ena deklica je takoj pripomnila, da bi lahko bila to naša glava. Tako 

so otroci pričeli eden po eden sestavljati podobo človeka. Za vsak del 

telesa so otroci predlagali, kateri naravni material bi uporabili – liste 

za lase, želod za oči in nos, palice za usta, telo, roke in noge. 

 

 
Slika 4: Podoba človeka iz nabranega naravnega materiala 

Vir: Lasten 
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Pri izvedbi te dejavnosti se je po večkratnih obiskih gozda pokazal 

napredek otrok pri opazovanju narave – otroci so bili pozorni do 

dreves, njihovih plodov in listov, ki so jih prepoznali in poimenovali.  

 

V gozd z gozdnim škratom Jesenkom 

Cilja: 

− Otrok doživlja naravo in se pogovarja o svojih zaznavah. 

− Otrok za igro in ustvarjanje uporablja naravne materiale. 

 

Dejavnost: 

V začetku oktobra je v meglenem jutru nekdo potrkal na okna naše 

igralnice – naravnost iz gozda je prispel gozdni škrat Jesenko. 

Otrokom se je najprej predstavil in jim povedal, da se že nekaj časa 

skriva po drevesnih luknjah in jih v gozdu opazuje. Zdaj, ko je otroke 

spoznal pobližje, je želel, da se v gozdu tudi kdaj skupaj poigrajo. Še 

istega dne so se z njim odpravili v njegovo domovanje, kjer jim je 

povedal in pokazal, kako poteka njegov dan, ko nabira listje za brloge 

gozdnih živali – kako se giba po hribih navzgor in navzdol in kako 

premaguje razne ovire, s katerimi se v gozdu srečuje zaradi svoje 

majhnosti. Otroci so škratka posnemali pri vsem, kar je počel. Eden 

deček pa je pri tem opazil, da škrat poskrbi za domovanja gozdnih 

živali, sam pa se le skriva po luknjah dreves. Vzgojiteljici sva nato 

predlagali, da tudi škratku zgradimo njegov dom. Vsi otroci so takoj 

začeli z iskanjem vej in palic ter jih prinašali k dogovorjenemu mestu. 

Hišico smo zgradili v obliki strehe in tako smo v bodoče, vedno, ko 

smo obiskali gozd, vedeli, kje najdemo gozdnega škrata. 

 

 
Slika 5: Premagovanje ovir 

Vir: Lasten 

 

Škratova košarica potuje k otrokom domov 

Cilji: 

− Otrok doživlja gozd kot prostor, v katerega se rad vrača. 

− Otrok raziskuje gozdno okolje, razvija in preizkuša lastne 

potrebe. 

− Otrok razvija pozornost, umirjenost in spoštljiv odnos do narave. 

 

Dejavnost: 

Škrat pa k otrokom v vrtec ni prišel praznih rok – s sabo je prinesel 

gozdno košarico z zvezkom s posebnimi navodili ter pripomočki 



 

205 

 

(lopatka, grabljice, lupe, lutka Škratek). Škrat je namreč želel, da gozd 

obiščejo in raziščejo tudi otroci s svojimi starši. Košarica je tako 

pričela potovati k otrokom domov. Otroci so jo eden po eden 

odnašali domov in nato s sabo v gozd. Družinska doživetja v gozdu so 

otroci narisali (kaj so v gozdu opazili, prijemali, grabili, nabirali) in 

starši doživeto zapisali v gozdni zvezek, preko elektronske pošte smo 

prejeli veliko fotografij, na podlagi katerih so otroci opisovali, kaj vse 

so v gozdu počeli, kaj so opazovali, nabirali. Prav tako so po obisku 

gozda v vrtec prinašali različni material iz gozda; skupaj smo ga 

prepoznavali, poimenovali, tipali. 

 
Slika 6: Risanje gozdnih doživetij in raziskovanje z lupo 

Vir: Lasten 

 

Tudi s strani staršev so prispeli različni odzivi – opazili so, da so otroci 

zelo dobro poznali in starše opozarjali na gozdna pravila, otroci so 

zelo pozorno spremljali samo pot po gozdu,  

 

ZAKLJUČEK 

Otroštvo današnjih otrok je drugačno, vedno več časa preživijo doma 

pred računalniki, televizijskimi sprejemniki, telefoni… Ravno to 

obdobje pa je najpomembnejše. Zatorej, če jim strokovni delavci 

damo priložnosti, da cenijo, občudujejo naravo, bodo to negovali 

tudi naprej. Glavni namen izvedenih dejavnosti v gozdu je bil iz 

zaprtega prostora le-te prenesti v naravno okolje. Ob izvajanju 

dejavnosti v gozdu smo ugotovili, da so otroci v igri z 

nestrukturiranim materialom bolj aktivni in v njej vztrajajo dlje časa. 

Prav tako med sabo bolj sodelujejo in si pomagajo. Sama igra 

oziroma dejavnost v gozdu je potekala zelo tekoče in umirjeno. 

Ob zaključku lahko potrdimo, da je narava prostor, ki spodbuja 

gibalni, socialni, čustveni in kognitivni razvoj otroka. Zato bomo tudi 

v prihodnje, ne glede na vreme in letni čas, obiskovali gozd in se v 

njem igrali ter ga raziskovali. 
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Pilates vaje pri uri športa 
 

KRISTINA STARMAN, prof. šp. vzg. 

starman.kristina@gmail.com 

 

Povzetek: S člankom želim predstaviti primer dopolnitve programa 

športne vzgoje z vključevanjem pilates vaj pri dekletih tretje triade 

osnovne šole. Glavni namen vključevanja pilates vaj je izboljšanje 

kvalitete pouka pri predmetu šport, izboljšati gibalne sposobnosti 

učenk in izboljšati kvaliteto njihovega življenja. Otroci so že v osnovni 

šoli podvrženi nezdravemu načinu življenja, kar lahko privede do 

slabe telesne drže in bolečin v hrbtu, zato se mi zdi smiselno, da se 

učenci že v zgodnjem obdobju spoznajo z vadbo pilatesa. V članku so 

opisane osnovne značilnosti pilates vadbe, pojavnost bolečin v 

hrbtenici pri otrocih in primer pilates vaj, ki ga izvajam pri urah 

športa. Program je sestavljen iz vaj za aktivacijo globokih mišic trupa, 

postavitev telesne drže, dihanja ter vaj z malo pilates žogo in palico. 

 

Ključne besede: pilates vaje, šport, učenke tretje triade, bolečine v 

hrbtu 

 

Abstract: With this article, I want to present an example of enriching 

the physical education program by including Pilates exercises for girls 

of the third triad of elementary school. The main purpose of 

including Pilates exercises is to improve the quality of lessons in the 

subject of sports, to improve the movement skills of female students 

and to improve the quality of their lives. Even in primary school, 

children are exposed to an unhealthy lifestyle, which can lead to poor 

posture and back pain, so I think it makes sense for students to learn 

about Pilates at an early age. The article describes the basic 

characteristics of Pilates exercise, the incidence of back pain in 

children and an example of Pilates exercises that I perform in sports 

classes. The program consists of exercises for activating the deep 

muscles of the trunk, posture, breathing and exercises with a small 

pilates ball and stick. 

 

Keywords: pilates exercises, sports, students of the third triad, back 

pain 
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UVOD 

Učenci v osnovni šoli so pogosto podvrženi nezdravemu načinu 

življenja, zaradi hitrejšega tempa življenja in vedno večjih zahtev 

družbe. To lahko slabo vpliva na njihovo duševno in fiziološko zdravje, 

zato je pomembno, da otroci ozaveščajo zdrave navade, ki bodo 

služile njihovemu zdravju. Ena izmed pomembnih zdravih navad je 

ustrezna oblika gibanja. Učenke tretje triade osnovne šole sem 

seznanila z izredno učinkovito pilates vadbo, katera jim lahko zelo 

izboljša kvaliteto življenja. 

 

Pilates vaje in vpliv na zdravje 

Pilates spada med vadbe, ki povezujejo telo in duha. Pri vadbi 

pilatesa se fokusiramo na kontrolirano gibanje, pravilno telesno držo 

in dihanje. Pilates vadba izboljšuje mentalno in fiziološko zdravje, 

izboljšuje gibljivost in moč mišic preko kontroliranega gibanja na 

blazini ali s pomočjo specifičnih orodij, katere metodo je iznašel 

Joseph H. Pilates. Pilates izzove vse mišice telesa, največ pozornosti 

pa se posveča globokim mišicam trupa. Primerna funkcija omenjenih 

mišic je bistveno za normalno stabilizacijo med gibanjem (Shah, 

2013). 

 

S pilates vadbo vplivamo na: 

− izboljšanje telesne drže (Sah, 2013), 

− odpravljanje bolečin v hrbtenici (Quin, 2011), 

− kvalitetnejši spanec (Sah, 2013), 

− povečevanje telesne moči, gibljivosti in ravnotežja (Jozak, 2016), 

− preprečevanje nastanka osteoporoze, Parkinsove bolezni 

(Cancela, 2021), multiple skleroze (Rodrigues Fuentes, 2022) in 

drugih bolezni, 

− zmanjšanje stresa (Shah, 2013), 

− preprečevanje urinske inkontinence (Lausen, 2018), 

− izboljšanje ravnotežja in koordinacije (Jozak, 2016), 

− kvalitetnejše in hitrejše okrevanje po poškodbah (Quinn, 2011). 

 

Stres, slabe prehranjevalne navade, slab vzorec spanja, pitje 

nezadostnih količin vode, prekomerno sedenje in preživljanje 

prostega časa za ekrani lahko privede do slabega imunskega sistema 

otrok, bolečin v gibalnem aparatu in spremembe v telesni drži že v 

zgodnjem obdobju (Kožar, 2016). Pilates velja za eno izmed metod za 

kompenzacijo nezdravega načina življenja, ki nas nežno in učinkovito 

nauči obvladati svoje telo (Shah, 2013). 

 

Pojavnost bolečin v hrbtu pri šolarjih 

»Medtem ko je pojavnost bolečin v hrbtu pri odraslih 60–80 %, znaša 

prevalenca bolečin v hrbtu pri otrocih in mladostnikih, starih 10–16 

let 12 %–50 %. Po nekaterih podatkih naj bi se s to težavo do 20. leta 

starosti srečalo kar 70–80 % najstnikov. Bolečine v hrbtu so pri 

otrocih in mladostnikih pogosto manifestacija nenevarnih procesov, 

v redkejših primerih pa so lahko tudi posledica resnih patoloških 

sprememb. Na žalost je natančna diagnoza težka, zato je veliko 
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mladih označenih s kronično nespecifično bolečino v hrbtu, ki se jo 

da uspešno odpraviti s korekcijo drže« (Kožar, 2016). 

 

»Številne raziskave so pokazale povezanost med povečano telesno 

obremenitvijo in bolečinami v hrbtu, predvsem posamezniki, ki se že 

kot otroci udejstvujejo v tekmovalnih športih, so bolj podvrženi 

težavam. Nasprotno s pogostim mišljenjem, teža šolskih torb ni 

povezana z bolečinami v križu, težave se lahko pojavijo pri 

nepravilnem prenašanju le-teh. Veliko znanstvenikov je proučevalo 

bolečine v križu v povezavi s telesno neaktivnostjo. Prišli so do 

ugotovitev, da gledanje televizije več kot 1 uro na dan signifikantno 

poveča možnosti za pojav bolečin v spodnjem delu hrbta« (Kožar, 

2016). 

 

»Najpogostejše mišično-skeletne motnje pri otrocih in mladostnikih 

so: 

− skolioza, 

− spondiloza in spondilolisteza, 

− zlom vretenca, 

− degeneracija in hernija medvretenčnih diskov, 

− kalcifikacije, 

− nespecifična bolečina hrbta« (Kožar, 2016). 

 

V raziskavi, kjer je bilo vključenih 1178 osnovnošolskih učencev, so 

ugotovili, da je pojavnost muskuloskeletnih bolečin v hrbtenici kar 

51,2 % (Troussier, 1994). Pri 9-letnih otrocih so opazili visok procent 

pojavnosti bolečin v spodnjem delu hrbta. Kar 36 % otrok se je vsaj 

enkrat soočilo z bolečinami v spodnjem delu hrbta do starosti 9 let 

(Gunzburg, 1999). Bolečine v hrbtenici sicer niso pogoste pri 

adolescentih, dejstvo pa je, da prevalenca med mladostniki narašča 

(Watson, 2002). 

 

V kasnejših raziskavah so ugotovili, da se bolečine v hrbtu pojavljajo 

že v zgodnjem otroškem obdobju, pri otrocih med enajstim in 

štirinajstim letom starosti. Pojavnost bolečin je večinoma odvisno od 

življenjskega sloga otroka in ni toliko odvisna od šolskega okolja 

(šolske opreme in udobje šolskih stolov) (Trevelyan, 2006). Zgornje 

raziskave potrjujejo moja opažanja glede pojavnosti slabe telesne 

drže, prisotnosti bolečin v hrbtenici in tudi slabega nadzora telesa pri 

gibanju med dekleti tretje triade. Ravno zato sem se odločila, za 

redno vključevanje pilates vaj v uro športne vzgoje. 

 

Program pilates vaj pri uri športa za učence tretje triade 

V nadaljevanju so opisane in prikazane vaje za učenke tretje triade. S 

sistemom vaj zajamemo vse večje mišične skupine telesa in globoke 

mišice trupa, ki so pomembne za telesno držo in večji nadzor nad 

svojim telesom. Opisani so primeri vaj z malo pilates žogo in palico za 

večjo učinkovitost vaj in motivacijo učenk pri izvajanju vaj. Vse 

izbrane vaje se lahko izvajajo tudi brez pripomočkov.  
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V prvi fazi vključevanja pilates vaj sem celotno uro namenila 

vsebinam pilatesa. Učenkam sem predstavila pozitivne učinke 

pilatesa na njihovo izboljšanje zdravja in počutja. Več časa sem 

posvetila razlagi aktivacije globoke trebušne mišice in mišic 

medeničnega dna, pravilni postavitvi telesa in pilates dihanju.  

 

V nadaljevanju sem pilates vaje vključevala samo v uvodni del ure 

športa v namen kvalitetnega ogrevanja. Izbirala sem vsakič nove vaje, 

modifikacije že prikazanih vaj in vaje z drugimi pripomočki, npr. 

elastike ali brez pripomočkov. 

 

ŠTIRI TEMELJNE VAJE PILATESA 

Vaja 1: Učenje pilates dihanja 

IZHODIŠČNI POLOŽAJ: stoja ali sed skrčeno predklonjeno. 

IZVEDBA: osredotočeno dihanje predvsem v spodnji del prsnega koša 

v vseh treh smereh (1 minuta). 

Osredotočimo se na razširitev prsnega koša v stran, da bi vdih odprl 

zadnjo stran prsnega koša, ki je ponavadi zanemarjeno področje. 

POGOSTE NAPAKE: plitko dihanje z zgornjim delom prsnega koša, ki 

preobremenjuje pomožne dihalne mišice in ustvarja napetost v 

področju vratu in ramen. 

NAMEN VAJE: učenje pilates dihanja. 

 

Vaja 2: Zavzemanje pravilne telesne drže (postavitev medenice, 

prsnega koša, lopatic in glave) 

IZHODIŠČNI POLOŽAJ: stoja z rahlo pokrčenimi nogami. 

IZVEDBA: medenico 4-krat počasi sukamo naprej in nazaj, nato se 

ustavimo v nevtralnem položaju, ki se nahaja na sredini med 

maksimalnim nagibom medenice naprej in nazaj. Lopatice in prsni 

koš stabiliziramo tako, da ramena nežno spustimo navzdol oz. stran 

od ušes. Glavo poravnamo tako, da brado s palcem na roki potisnemo 

nazaj, tako, da se pod brado nabere koža (podbradek). Položaj glave 

so učenke v parih testirale s postavitvijo telesa ob steno (Slika 3). Če 

se glava ne dotika stene je prisoten pretiran nagib glave naprej. 

POGOSTE NAPAKE: prekomerna korekcija, ki lahko privede do 

neželene zakrčenosti mišic, neustrezna korekcija drže. 

 

NAMEN VAJE: učenje zaznavanja svoje telesne drže in korekcija 

nepravilnosti. 

 

 
Slika 1: Nevtralni nagib medenice (levo), nagib medenice nazaj (sredina) in nagib 

medenice naprej (desno) 

Vir: https: //www.researchgate.net/figure/Altered-control-of-pelvic-position-

changes-the-alignment-and-control-mechanisms_fig1_44663716 
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Slika 2: Postavitev glave 

Vir: https://backintelligence.com/how-to-fix-forward-head-posture/ 

 

 
Slika 3: Test nagiba glave naprej 

Vir: https://backintelligence.com/how-to-fix-forward-head-posture/ 

Vaja 3: Aktivacija mišic medeničnega dna 

IZHODIŠČNI POLOŽAJ: leža s pokrčenimi koleni, medenica, prsni koš, 

lopatice in glava so v nevtralnem položaju. 

IZVEDBA: sproščeno vdihnemo, nato z izdihom nežno stisnemo 

mišice medeničnega dna skupaj in navzgor tako, kot da bi zadržali 

urin in blato.  Nadaljujemo z dihanjem, aktivacijo pa zadržimo 5 s. To 

ponovimo 5 x z vmesnimi premori. Ko učenke obvladajo vajo, lahko 

podaljšamo čas aktivacije (tudi do 1 minute). 

Aktivacija mišic medeničnega dna ne bi smela biti pretirana zaradi 

možnosti prekomernega zakrčenja in posledično slabšega delovanja 

teh mišic. Najbolj primerna je 10 do 20 % aktivacija. 

POGOSTE NAPAKE: premočna aktivacija, potiskanje mišic 

medeničnega dna navzven oz. v smeri izločanja. 

NAMEN VAJE: 

− izboljšati podporo organom male medenice in trebušne votline, 

− vplivati na pritisk v trebušni votlini, 

− skrb za stabilnost in razbremenitev hrbtenice, 

− izboljšanje nadzora odpiranje danke in urogenitalnega sistema, 

− prispevek k stabilnosti medeničnega obroča in 

− preprečuje urinske inkontinence. 

 

https://backintelligence.com/how-to-fix-forward-head-posture/
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Slika 4: Mišice medeničnega dna, 

Vir: https://www.popolnapostava.com/vaje-za-misice-medenicnega-dna/ 

 

Vaja 4: Aktivacija globoke trebušne mišice (transversus abdominis) 

IZHODIŠČNI POLOŽAJ: leža na hrbtu s pokrčenimi nogami, medenica, 

prsni koš, lopatice in glava so v nevtralnem položaju. 

 

IZVEDBA: Vdih je sproščen, z izdihom pa ustvarimo močan steznik 

okoli pasu tako,da nežno in nadzorovano potisnemo popek navzgor 

in proti hrbtenici. Aktivacijo nadaljujemo za čas dveh počasnih vdihov 

in izdihov, nato počivamo. Ponovimo 3 do 5-krat. 

Prsni koš obdržimo v nevtralnem položaju in ne dvigujemo reber. 

POGOSTE NAPAKE: poteg trebuha navznoter, kot če bi skušali obleči 

preozke hlače, nezmožnost ohranjanja nevtralnega položaja trupa. 

NAMEN VAJE: krepitev in večji nadzor nad aktivacijo globoke 

trebušne mišice, večji nadzor nad telesom in preprečevanje poškodb 

med vadbo, uporablja se tudi pri dvigovanju bremen. 

 
Slika 5: Mišica transversus abdominis 

Vir: https://www.physio-pedia.com/Transversus_Abdominis 

 

VAJE Z MALO PILATES ŽOGO 

Vaja 1: Stol 

IZHODIŠČNI POLOŽAJ: Stoja v nevtralnem položaju, predročenje, 

žoga med koleni. 

IZVEDBA: Z vdihom naredimo počep. Roke so vzporedne s podlago. Z 

izdihom se vrnemo v začetni položaj (med vračanjem v začetni 

položaj žogo rahlo stiskamo). 

Trup je močan in stabilen, glava je v podaljšku hrbtenice, ohranjamo 

nevtralni položaj hrbtenice, ramena so v položaju nazaj in navzdol, 

stopala so vzporedna. 

POGOSTE NAPAKE: med počepom glava pade na prsi ali dela zaklon, 

med počepom izgubimo nevtralni položaj v ledvenem delu, v počepu 

kolena prehajajo linijo prstov na nogah. 

https://www.popolnapostava.com/vaje-za-misice-medenicnega-dna/
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NAMEN VAJE: Krepitev iztegovalk trupa, primikalk in iztegovalk kolka, 

iztegovalk in upogibalk kolena, stabilizatorjev ramenskega obroča. 

 

 
Slika 6: Stol 

Vir: Jozak, 2016 

 

 

Vaja 2: Stisk žogice 

IZHODIŠČNI POLOŽAJ: stoja v nevtralnem položaju, odročenje 

skrčeno, žoga med dlanmi in prsmi. 

IZVEDBA: Z izdihom se povzpnemo na prste (dvignemo pete) in 

istočasno stisnemo žogo. Z vdihom se vrnemo v izhodiščni položaj. 

Trup je močan in stabilen, glava je v podaljšku hrbtenice, ohranjamo 

nevtralni položaj hrbtenice, ramena so v položaju nazaj in navzdol, 

vajo izvajamo počasi in kontrolirano. 

POGOSTE NAPAKE: ob stisku žoge potisnemo ramena navzgor in 

naprej, izgubimo ravnotežje, vajo izvajamo preveč sunkovito. 

NAMEN VAJE: krepitev primikalk rok, stabilizatorjev trupa in 

ramenskega obroča, skočnega sklepa, trening ravnotežja. 

  

 
Slika 7: Stisk žogice 

Vir: Jozak, 2016 

 

Vaja 3: Miza 

IZHODIŠČNI POLOŽAJ: opora sedno zadaj, skrčeno v nevtralnem 

položaju, žoga med koleni. 

IZVEDBA: Z izdihom istočasno dvignemo zadnjico in stisnemo žogo. Z 

vdihom se vrnemo v izhodiščni položaj. 

Trup je močan in stabilen, ramena so v položaju nazaj in navzdol, 

ohranjamo nevtralni položaj hrbtenice v ledvenem delu, komolci so 

ves čas rahlo pokrčeni. 

POGOSTE NAPAKE: z glavo naredimo prevelik predklon ali zaklon, 

izgubimo nevtralni položaj v ledvenem delu (izvajanje v sedečem 

položaju). 

NAMEN VAJE: krepitev upogibalk vratu, iztegovalk rok, iztegovalk 

kolena in kolka, stabilizatorjev trupa in ramenskega obroča. 
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Slika 8: Miza 

Vir: Jozak, 2016 

 

Vaja 4: Žaba 

IZHODIŠČNI POLOŽAJ: leža na hrbtu, raznono skrčeno v nevtralnem 

položaju, priročenje, žoga med stopali. 

IZVEDBA: Z izdihom prednožimo noge diagonalno navzdol, ob izdihu 

dodatno stiskamo žogo. Z vdihom se vrnemo v izhodiščni položaj. 

Trup je močan in stabilen, ramena so v položaju nazaj in navzdol, 

noge iztegujemo počasi, glava je v podaljšku hrbtenice, ohranjamo 

nevtralni položaj hrbtenice. 

POGOSTE NAPAKE: izvedba vaje je sunkovita, ob iztegovanju nog 

dvigamo brado k stropu, roke pomagajo izvajati vajo, ohranjamo 

nevtralni položaj hrbtenice v ledvenem delu. 

NAMEN VAJE: krepitev iztegovalk kolena, upogibalk in primikalk kolka 

in stabilizatorjev trupa (Jozak, 2016). 

 

 
Slika 8: Žaba 

Vir: Jozak, 2016 

 

Vaja 5: most 

IZHODIŠČNI POLOŽAJ: leža na hrbtu, raznožno skrčno v nevtralnem 

položaju, žoga med koleni, priročenje (težja izvedba: roke pokrčene 

ali predročene). 

IZVEDBA: Z izdihom stiskamo žogo, medenico nagibamo nazaj ter 

zadnjico počasi, vretence za vretencem, dvignemo od tal do roba 

lopatic. V končnem položaju so kolena, kolki in ramena v isti liniji. V 

končnem položaju vdihnemo in se z izdihom vrnemo v izhodiščni 

položaj. 

Trup je močan in stabilen, ramena so v položaju nazaj in navzdol, 

dvigamo se počasi, medenica je med dviganjem stabilna. 

POGOSTE NAPAKE: izvedba vaje je sunkovita, medenica ni stabilna, 

vajo pomagajo izvajati roke, zadržujemo dihanje.  

NAMEN VAJE: krepitev upogibalk kolena, iztegovalk kolka in 

stabilizatorjev trupa (Jozak, 2016). 
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Slika 9: Most 

Vir: Jozak, 2016 

 

VAJE S PALICO 

Vaja 1: Polovični spust 

IZHODIŠČNI POLOŽAJ: sed raznoţno skrčno v nevtralnem poloţaju, 

predročenje, palica v rokah, širok prijem.  

IZVEDBA: Z izdihom upogibamo trup nazaj (hrbtenica v C-položaj), 

rebra se približujejo kolkom. Z vdihom se vrnemo v začetni položaj.  

Ramenski obroč je močan in stabilen, trup upogibamo, dokler na 

podlagi ne začutimo križnice (ne do ledvenega dela), ramena so v 

položaju nazaj in navzdol, – palico z izdihom »podaljšujemo oziroma 

jo raztezamo«.  

POGOSTE NAPAKE: med upogibanjem nazaj se dvigajo noge 

(stopala), ramena dvigamo k ušesom, ob vdihu (vračanje v osnovni 

položaj) napihujemo trebuh.  

 

NAMEN VAJE: krepitev upogibalk trupa, upogibalk kolka in 

stabilizatorjev ramenskega obroča (Jozak, 2016). 

 

 
Slika 10: Polovični spust 

Vir: Jozak, 2016 

 

Vaja 2: Zaklon trupa 

IZHODIŠČNI POLOŽAJ: leža na trebuhu v nevtralnem položaju, 

vzročenje, dlani na palici, glava v podaljšku trupa.  

IZVEDBA: Z izdihom naredimo zaklon, ramena potisnemo nazaj in 

skupaj. Dlani kotalijo palico. Z vdihom se vrnemo v začetni položaj.  

Trup je močan in stabilen ves čas dviganja in spuščanja, trebušne 

mišice so ves čas napete, glava je v podaljšku hrbtenice, ohranjamo 

nevtralni položaj hrbtenice, dvignemo se z mišicami hrbta in z 

močnim jedrom/centrom, – ramena so v položaju nazaj in navzdol.  

POGOSTE NAPAKE: zaklon trupa naredimo na »napihnjenem« 

trebuhu (ni aktivacije jedra), glava dela preveč predklona ali zaklona 

(ni v podaljšku trupa), ramena dvigamo k ušesom.  

NAMEN VAJE: krepitev iztegovalk in stabilizatorjev trupa, 

stabilizatorjev lopatic in ramenskega obroča. 
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Slika 11: Zaklon trupa 

Vir: Jozak 2016 

 

Vaja 3: Prestopanje palice izmenično 

IZHODIŠČNI POLOŽAJ: opora ležno spredaj v nevtralnem položaju.  

IZVEDBA: Z izdihom naredimo dotik z roko čez palico, z vdihom 

vrnemo roko v začetni položaj.  

Trup je močan in stabilen, ramenski obroč je stabilen (ramena so v 

položaju nazaj in navzdol), glava je v podaljšku hrbtenice, ohranjamo 

nevtralni položaj hrbtenice, medenica je stabilna.  

POGOSTE NAPAKE: glava pada na prsi, v ledvenem delu izgubimo 

nevtralni položaj (aktivacija centra popušča), med vajo zadržujemo 

dihanje, med vajo nagibamo polovico telesa (rame in kolk) na strani 

dotika (padamo).  

NAMEN VAJE: krepitev iztegovalk vratu, stabilizatorjev trupa in 

ramenskega obroča (Jozak, 2016). 

 

 
Slika 12: Prestopanje palice izmenično 

Vir: Jozak, 2016 

 

ZAKLJUČEK 

Že po nekaj urah izvajanja pilates vaj pri uri športa so učenke 

izboljšale nadzor nad svojim telesom in se zavedale pomembnosti le 

te med gibanjem, izboljšalo se jim je ravnotežje. Pridobljena znanja 

so se odražala tudi v večji natančnosti pri izvajanju drugih vsebin 

športa: pri športni gimnastiki, ritmični gimnastiki, košarki, odbojki ... 

Učenke z večjim veseljem izvajajo vaje s pripomočki, kot brez. 

Prepričana sem, da bodo na dolgi rok vaje veliko prispevale k 

izboljšanju telesne drže deklet in preprečevanju nastanka bolečin v 

hrbtu. 
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Poučevanje in učenje angleščine 

s pomočjo pesmi 
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Povzetek: Glasba je nadvse prijetna, pomembna in povsod po svetu 

del družbe in kulture ljudi. Je vir udobja in miru, glasba povezuje, 

spodbuja razvoj, prav tako spodbuja področja možganov, ki so 

povezana z motivacijo, nagrajevanjem in čustvi. Ljudje smo glasbo 

začeli ustvarjati pred približno pol 500.000 leti, govor in jezik pa sta 

se začela razvijati kakih 300.000 let kasneje. Dokazano je, da se je 

govor razvil iz glasbenih veščin. To pojasni tudi dejstvo, zakaj se v 

naših možganih prekrivajo glasbene in jezikovne nevronske mreže in 

zakaj posledično učenje glasbe igra pomembno vlogo pri učenju 

jezikov. Mladostniki poslušajo glasbo na vsakem koraku, se skozi njo 

identificirajo, ob zvokih in ritmih glasbe se sprostijo in odjadrajo v 

svoj svet ter tako lažje premagujejo vsakodnevni stres in se soočajo 

z vsemi spremembami, ki jih prinaša odraščanje. Brez glasbe si ne 

predstavljajo življenja. Kaj je torej lahko boljšega kot to, da glasbo 

uporabimo kot učno sredstvo? Glasba je zanimiv in učinkovit način 

za učenje jezika v zgodnjem obdobju. Prav tako se kaže kot odlično 

sredstvo za poučevanje in učenje tujih jezikov. Konkretno se bom 

posvetila poučevanju in učenju angleščine s pomočjo glasbe.  

 

Ključne besede: učenje angleščine, poučevanje angleščine, glasba, 

pesmi 

 

Abstract: Music is pleasurable, important and part of society and 

people's culture all over the world. It is a source of comfort and 

peace, it connects, it promotes development and also stimulates 

areas of the brain that are associated with motivation, reward and 

emotion. People started making music about 500,000 years ago, and 

speech and language began to develop about 300,000 years later. It 

has been proven that speech evolved from musical skills. This also 

explains why music and language neural networks overlap in our 

brains. As a result, learning music plays an important role in language 

learning. Adolescents listen to music at every turn and identify 

themselves through it. It is relaxing, they can be in their own world 

with the sounds and rhythms of music. Music makes it easier to 

overcome everyday stress and to face all the changes of growing up. 

They can't imagine life without music. So what can be better than 

using music as a learning tool? Music is an interesting and effective 

way to learn the language at early age. It is also a good way of 

teaching and learning foreign languages. I will concentrate 

specifically on teaching and learning English through music. 
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UVOD 

Glasba nas spremlja na vsakem koraku. Zjutraj nas zbudi, spremlja v 

šolo ali službo, pogosto mrmramo ob zvokih znane melodije in 

pojemo med opravljanem hišnih opravil ter pod tušem, razpravljamo 

o popevkah in njenih izvajalcih, plešemo na zabavah ali kar tako. 

Glasba izjemno vpliva na naše počutje, je pomemben del običajev in 

ritualov vseh kultur po svetu in zraven vsega ima velik vpliv na 

kognitivne sposobnosti.  

 

Albert Einstein velja za enega najpametnejših mož na svetu. V 

osnovni šoli se ni odrezal najbolje, celo tako slabo mu je šlo, da je 

bilo staršem predlagano, da ga izpišejo, saj da je preneumen. Za to 

potezo se niso odločili. Albertu so kupili violino, ki je izredno vplivala 

na njegov kognitivni razvoj. Sam je dejal, da je prav violina ključna, 

da je postal genij.  

 

Odkar se ljudje učimo jezikov, je prisotna tudi glasba. Otrokom 

prepevamo pesmice, jih učimo izštevank, ki imajo nek ponavljajoči se 

ritem in preko teh, zelo osnovnih metod, zaznavamo napredek. Prav 

tako uporabljamo glasbo pri zgodnjem poučevanju tujega jezika. 

Otroci si pesmice hitro zapomnijo, jih večkrat ponovijo in nevede 

pričnejo uporabljati besedišče, besedne zveze, naglas ali tudi 

slovnične strukture.   
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Mladim glasba veliko pomeni, saj jim pomaga ustvariti identiteto, se 

sproščati, želijo biti v koraku s trenutnimi hiti, zato se odlično obnese 

kot učno sredstvo v razredu. Kljub temu, da pesmi včasih ne sledijo 

slovničnim pravilom, se iz njih lahko naučimo veliko novega 

besedišča, zaradi rim pa si to besedišče hitro zapomnimo. Skozi 

glasbo postane učenje učinkovitejše in zabavnejše. 

 

Zakaj je glasba tako pomembna?  

Glasba je koristna za otrokov razvoj. Spodbuja družbeni, fizični, 

kognitivni in čustveni razvoj ter spodbuja jezikovne in 

koncentracijske sposobnosti, samozavest in samospoštovanje. V 

zgodnjih letih aktivno ukvarjanje z glasbo, poslušanje ali izvajanje 

glasbe, spodbuja razvoj možganov in naravno podpira rast, ki je 

bistvena za življenje in učenje. Lahko je vir sreče, lep vir spominov, 

na katere se spomnimo in nam prikličejo srečne trenutke. Glasbo 

uporabljamo od določenih priložnostih, ob izpovedovanju ljubezni, 

različne kulture ob glasbi častijo boga, prosijo za dež, pogosto je 

uporabljena v povezavi z drugimi mehanizmi, kot so ples, molitev, 

obredna dejanja. Glasba podpira proces staranja, saj sodelovanje v 

glasbenih dejavnostih pomaga ohranjati možgane aktivne. Pomaga 

nam ustvariti in priklicati močne spomine, lajša stres. Glasba nas 

povezuje. Raziskave kažejo, da lahko poslušanje glasbe kot skupna 

izkušnja aktivira in sinhronizira podobne nevronske povezave pri 

vseh sodelujočih. Ta uskladitev lahko povzroči občutke empatije in 

skupne namere, ki spodbujajo pozitivno socialno interakcijo in 

povezanost. Glasba nam nudi tudi obliko zabave. Tu se človek oddalji 

od tega, kar ga vsak dan tare in muči. Glasba in ples sodita med tiste 

omamne stvari, ki se jim ljudje ne morejo upreti (Murščič, 1993, str. 

104). 

 

Mladostniki in glasba 

Glasba je univerzalni jezik, ki nima meja. Mladostnikom služi kot vir 

identitete. Mnogi sociologi so mnenja, da je glasba način 

organiziranja vrstniških skupin. Menijo, da se najstniki šele v njih 

naučijo pravil družbene zabave, tako postanejo kompetentni v 

medsebojnih odnosih, si razvijejo spolno identiteto in dobijo socialni 

status. Mladi se v takih skupinah naučijo ravnati s svojimi zasebnimi 

čustvi v javnosti. Vsi mlajši mladoletniki imajo te težave, vsi gredo 

skozi vrstniške skupine in vsi uporabljajo glasbo kot znak in ozadje, 

kot sredstvo, s katerim opredeljujejo in izražajo čustva (Frith, 1986, 

str. 214). Pri mladostnikih je naklonjenost glasbi psihološko razvojno 

pogojena. Toda njihovega užitka ob glasbi, ki jo odrasli večinoma 

odklanjajo, ne moremo razlagati s starostjo, temveč z željo po 

pustolovščinah, po potrebah, ki so sicer specifične za mladostniško 

obdobje, vendar jih ne zbuja to obdobje, temveč življenjske razmere 

mladostnikov (Motte-Haber, str. 154). Mladostniki imajo med 

glasbeniki tudi svoje idole. Tudi skozi njih oblikujejo svojo osebnost, 

svojo zunanjo podobo in se povezujejo z isto mislečimi. O idolih 

govorimo, kadar vzor privlači mladega človeka, predvsem zaradi 

vidnih zunanjih, zaznavnih lastnosti (Divjak in Kren, 1969, str. 13). Na 
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kratko lahko povzamemo, da glasba predstavlja pomemben del v 

življenju mladostnikov. V novi dobi visoko razvite tehnologije lahko 

na vsakem koraku zaznamo mladostnika s slušalkami v ušesih, ki si 

krajša čas med čakanjem na avtobus ali med hojo do trgovine. Z 

glasbo v ušesih telovadijo v telovadnicah, tečejo po parku, se učijo in 

tudi zaspijo. Ob teh ugotovitvah lahko samo potrdimo, da je glasba 

odlično učno sredstvo. 

 

Učenje in glasba 

Človeški možgani so razdeljeni na dve hemisferi. Vsaka je odgovorna 

za določene funkcije. Leva polobla je dominantna pri procesiranju 

jezika ter matematičnih in logičnih analiz, medtem ko je desna stran 

možganov odgovora za intuitivno, kreativno in umetniško 

razmišljanje. Obe polovici se med seboj povezujeta preko nešteto 

živčnih povezav. Določene funkcije, na primer govor, tako opravlja 

leva polovica možganov. Glasbo običajno pripisujemo desni polovici. 

 

 
Slika 1: Leva in desna možganska hemisfera                                                                                                                                                             

Vir: splet 

V možganih je del, ki ga imenujemo corpus collosum, ki povezuje obe 

hemisferi in glasba je fantastičen način, kako z učenjem s pomočjo 

pesmi povezati obe med seboj. V tem procesu se povezujejo 

čustveni, kognitivni in psihomotorični procesi. Glasba krepi jezikovno 

rast. Za otroke sta glasba in jezik tako prepletena, da je »zavedanje 

glasbe ključnega pomena za otrokov jezikovni razvoj in celo pomaga 

pri krepitvi vezi med dojenčkom in materjo« (Deutsch 2010, str. 37).  

Raziskave v Infant learning lab na Univerzi v Wisconsin dokazujejo, 

da se dojenčki hitreje učijo iz petega govora kot iz navadnega govora 

(McGowan 2008, str. 23). Vsi smo se že srečali z govorom mamic, ki 

pojoče in pretirano popačeno učijo svoje dojenčke preprostih besed, 

jim ponazarjajo zvoke živali in pojejo pesmice. Gre za popolnoma 

naravni pojav, ki otrokom v zgodnjem obdobju omogoča lažje in 

hitrejše razumevanje. Tako tudi pri zgodnjem poučevanju dosegamo 

odlične rezultate z uporabo pesmic, rim in izštevank. 

 

Poučevanje in učenje angleščine skozi glasbo 

Dokazano je, da uporaba angleških pesmi spodbuja motivacijo pri 

učencih, pomaga usvojiti nov besednjak, okrepiti slovnico in med 

drugim izboljšati spomin. Učenci, predvsem otroci pri zgodnjem 

poučevanju angleščine, zelo hitro usvojijo glasovni sistem jezika, 

imajo sposobnost poslušanja in posnemanja slišanega s pravilnim 

naglasom, zato je potrebno spodbujati tovrstne metode poučevanja. 

Pri učnih urah z uporabo glasbe se odlično obnese tudi gibanje. Za 

mnoge, predvsem za mlajše učence, je to povsem samoumevno, da 
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se ob glasbi tudi gibajo. Metoda TPR (total physical response) ali 

metoda popolnega telesnega odziva temelji na učenju tujega jezika 

preko fizične aktivnosti. Glasba in TPR sta dve metodi, ki otrokom 

omogočata, da z gibom povedo to, kar mislijo (Reilly in Ward, 1997, 

str. 9). Večina učiteljev se zaveda vsaj nekaterih pedagoških 

prednosti za poučevanje s pomočjo glasbe, vendar se tega ne 

poslužujejo prav pogosto. Priprava učne ure s pomočjo glasbe je 

lahko časovno zamudna, saj je treba delo skrbno načrtovati. Ker 

glasba motivira, omogoča naši zavesti, da trenira pozornost in učni 

proces se začne. Za učitelje je takšna oblika poučevanja, ki spodbuja 

motivacijo, lahko ključ do uspeha. Najprej se odločimo, katero snov 

želimo obravnavati preko pesmi. Običajno se odločamo za 

predstavitev novega besedišča, čeprav so popevke tudi odlične za 

predstavitev slovnice. Ker glasbo doživljamo z več čuti in občutenji 

naenkrat, nam je skozi melodijo enostavneje povezati vsebino s 

slovničnimi pravili jezika, ki ga želimo bolje poznati. Preko glasbe 

lahko poučujemo tudi besedne zveze, stavčne člene, izgovorjavo, 

naglas ali pa pesem uporabimo za uvod v učno uro. Nato poiščemo 

primerno pesem. To je pravzaprav najtežji del, saj so pesmi pogosto 

prehitre, vsebujejo neustrezne slovnične strukture, imajo 

neprimerno ali nerazločno besedilo.  

 

Tim Murphey v svojem delu razlaga, zakaj so pop pesmi tako 

učinkovite pri poučevanju angleščine. Pop pesmi imajo magično 

kombinacijo visoko frekvenčnih besed, ki se pogosto ponovijo in so 

rabljene v prvi ali drugi osebi. Kot rezultat se poslušalci čutijo osebno 

in čustveno vpleteni (Murphey, 1990, str. 187). V digitalni dobi je 

dostop do glasbe preprostejši, zato jo lahko pogosto uporabljamo. 

Vsak izmed nas začuti melodijo, četudi ne razume vsebine besedila 

ali sporočila pesmi. Morda zaznamo besede, besedne zveze ali si 

zapomnimo rime. Večkrat kot pesem slišimo, bolje si jo zapomnimo. 

 

Primer pesmi za poučevanje slovnice 

Za poučevanje slovnične strukture »Second Conditional« oziroma 

pogojnika za sedanjost v 9. razredu uporabljam pesem izvajalke 

Beyonce z naslovom »If I were a boy«. Učenci pesem najprej 

poslušajo. Ker gre za precej znano pesem, pogosto zraven mrmrajo 

besedilo. Nato jim razdelim učne liste z manjkajočimi besedami. O 

ponovnem poslušanju poskušajo besedilo dopolniti z besedami, ki jih 

slišijo. Po večini uspejo napisati vse manjkajoče besede. Sledi branje 

besedila in dopolnjevanje besed, ki jih niso uspeli zapisati. Ob 

pogovoru ugotovijo, da gre za izražanje pogoja. Slovnično strukturo 

še enkrat razložim in zapišem na tablo. Nato pesem še enkrat 

poslušamo in skupaj zapojemo. 

 

»If I were a boy« by Beyonce 

If I __________ a boy 

Even just for a day 

I' ____________________ outta 

bed in the morning 

I' _____________________ 

to her 

Cause I know how it hurts 

When you lose the one you 
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And throw on what I wanted and 

go 

Drink beer with the guys 

And chase after girls 

I' ____________________ it with 

who I wanted 

And I' 

__________________________ 

confronted for it 

Cause they'd stick up for me 

 

If I __________ a boy 

I think I could understand 

How it feels to love a girl 

I swear I' __________________ a 

better man 

I' ____________________ to her 

Cause I know how it hurts 

When you lose the one you 

wanted 

Cause he's taken you for granted 

And everything you had got 

destroyed 

wanted 

Cause he's taken you for 

granted 

And everything you had got 

destroyed 

It's a little too late for you to 

come back 

Say it's just a mistake 

Think I'd forgive you like that 

If you __________________ 

I ___________________ for 

you 

 

You thought wrong 

But you're just a boy 

You don't understand 

Yeah you don't understand 

How it feels to love a girl 

someday 

You wish you were a better 

man 

You don't listen to her 

You don't care how it hurts 

Until you lose the one you 

 

If I ___________________ a boy 

I _________________________ 

my phone 

Tell everyone it's broken 

So they'd think that I was sleepin' 

alone 

I' ____________________ myself 

first 

And make the rules as I go 

Cause I know that she'd be 

faithful 

Waitin' for me to come home (to 

come home) 

 

If I ___________________ a boy 

I think I could understand 

How it feels to love a girl 

I swear I' __________________ a 

better man 

 

Učni list. Vir: lasten 

wanted 

Cause you've taken her for 

granted 

And everything you have got 

destroyed 

But you're just a boy… 
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Primer pesmi za poučevanje besedišča 

Za predstavitev besedišča za dneve v tednu pri pouku uporabim 

pesem »Friday I'm in love« od skupine The Cure. Učenci besedišče 

običajno že poznajo, saj so se to učili že pri zgodnjem učenju tujega 

jezika, v 6. razredu gre bolj za ponovitev. Da je učna ura bolj pestra, 

jim razdelim besedilo z manjkajočimi besedami za dneve v tednu in 

predvajam zgoraj omenjeno pesem. Ob poslušanju vstavijo 

manjkajoče besede. Nato besedilo preberejo. Poudarek damo 

manjkajočim besedam, ki jih zapišem na tablo. Ugotovijo, da se 

zapisujejo z veliko začetnico. Ob koncu učne ure ponovno poslušamo 

pesem in skupaj zapojemo. 

 

Friday I’m in love by The Cure 

Fill in the blanks with the missing words! 

 

I don't care if ___________________'s blue 

___________________'s grey and __________________ too 

___________________ I don't care about you 

It's _____________________, I'm in love 

 

_____________________ you can fall apart 

_____________________, ____________________ break my heart 

Oh, ______________________ doesn't even start 

It's ______________________ I'm in love 

 

______________________, wait 

And ______________________ always comes too late 

But _______________________, never hesitate... 

 

I don't care if ___________________’s black 

____________________, _________________ - heart attack 

_____________________, never looking back 

It's _______________________, I'm in love 

 

______________________, you can hold your head 

______________________, ______________________ stay in bed 

Or ______________________ watch the walls instead 

It's _______________________, I'm in love 

 

________________________, wait 

And ______________________ always comes too late 

But ________________________, never hesitate... 

 

Učni list: Lastni  

 

ZAKLJUČEK 

Glasba je pomemben del naših življenj, spremlja nas vsak dan. Glasba 

nas pomirja, osrečuje, nas definira, ima pomembno vlogo v kulturi 

naroda, in čeprav je na svetu veliko različnih kultur, ostaja glasba 

univerzalni človeški jezik. Glasbo in jezik upravljata različni 

možganski polovici, vendar se pri učenju jezika s pomočjo glasbe obe 
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hemisferi odlično povezujeta. Otroci in mladostniki imajo glasbo še 

posebej radi. Z njo odraščajo in se učijo maternega jezika, ko z 

večkratnim poslušanjem in ponavljanjem pesmic avtomatsko 

usvojijo besedišče. Zato je tudi odlično učno sredstvo pri pouku 

angleščine oziroma tujih jezikov nasploh. Sama jo v razredu pogosto 

uporabljam in vsakič je odziv pozitiven, cilj pa dosežen, saj učenci 

usvojijo zastavljeno vsebino. Učenci si s petjem nezavedno 

zapomnijo besedišče ali se naučijo pogosto rabljenih fraz, besednega 

reda in pravilne izgovorjave. Učenje je tako učinkovitejše in 

zabavnejše. 
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Zajček Puhec – od besede do 

pravljice 
 

BRIGITA TRŠAR, dipl. vzg. predšolskih otrok 

brigita.trsar@osradlje.si 

 

Povzetek: V vrtcu se zavedamo pomena branja. Zato beremo 

različno literaturo, beremo prozo, poezijo. Otroci spoznavajo nove 

besede, nove besedne zveze, širijo besedni zaklad. Na ta način bolje 

razumejo svet okoli sebe. Vsaka beseda ima pomen. Več besed lahko 

združimo v povedi. Iz povedi lahko nastane zgodba, pravljica. Od 

aprila do junija 2022 smo v skupini otrok starih od 4 do 5 let zbirali 

besede. Različne, kratke, dolge, besede, ki označujejo predmete, 

bitja, pojave, smešne besede. Pridno smo jih zapisovali, starim 

dodajali nove, se pogovarjali o njihovem pomenu, poslušali, kako 

zvenijo, jih skupaj izgovarjali. Ugotovili smo, da z besedami lahko 

povemo, kaj se dogaja, kako se počutimo, kaj želimo in še marsikaj. 

Iz besed lahko sestavimo tudi pravljico. Tako je nastala naša pravljica 

Zajček Puhec. 

  

Ključne besede: zajček, beseda, pravljica, projekt 

 

Abstract: In kindergarten, we are aware of the importance of 

reading. Therefore we read different literature, prose, poetry. 

Children learn new words, new phrases and expand their vocabulary. 

This way, children can interpret and understand world around them 

better. Every word has its meaning. Several words can be combined 

into a sentence. From sentences a story, a fairy tale can arise. We 

were gathering words in a group of children, aged 4 - 5 years, from 

April 2022 to June 2022. Different words; short, long, words that 

denote objects, creatures, natural phenomena, funny words. 

Diligently we were writing them down, adding new ones to old ones 

and talked about their meaning, listened to how they sound and 

pronounced them together. We found out that with words we can 

tell what is happening, how it is we feel, what we want and much 

more. We found out that we can also create a fairy tale from words. 

That's how it was created our fairy tale Bunny By The Name Fluffy / 

Fluffy, The Bunny    

 

Keywords: bunny, word, fairy tale, project 
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UVOD 

Izhodišče za našo pravljico je bil spletni seminar pisatelja in pesnika 

Petra Svetine (Kako te beseda objame, MK, Ciciakademija, februar 

2022). Pisatelj v svojem predavanju izpostavi vidik pripovedovalca in 

poslušalca, kako branje učinkuje na otroka in kako pesem, pravljica 

nastane. Izhodišče pravljice je pripovedovanje (kaj se je dogajalo). 

Besedilo, vsebina in vzdušje, ki je s tem povezano, otroka zaznamuje. 

Vsak spomin na branje je povezan z bralcem, pripovedovalcem. Vsak 

pusti svoj pečat. Pripovedovanje (poslušanje) otroci iz vrtca nesejo s 

seboj in ga zavedno ali nezavedno nosijo v sebi. 

 

Branje 

V SSKJ (1997, str. 63) je branje opredeljeno kot: 

1. postopek razpoznavanja znakov za glasove in vezanja v besede 

2. dojemanje vsebine besedila 

3. dojemanje ustaljenih, dogovorjenih znakov  

 

Branje je prenos znanja, zgodb, ki nas učijo in ustvarjajo. V 

predšolskem obdobju ima skupno branje velik pomen, ker vpliva na 

govorni razvoj, spodbuja radovednost in vodi v pripravljenost na 

samostojno branje, ko bo za to čas. Branje je vsakodnevno opravilo,  

ritual, odklop od sveta, kjer se otrok v stiku z bralcem (vzgojiteljem) 

in vrstniki počuti prijetno in varno. Med branjem je aktivno vključen, 

sprašuje, obrača strani, bere ilustracije, predvideva, se vživlja v 

zgodbo, se identificira z junakom. Spoznava kulturo drugih narodov, 

običajev. Spoznava pomen novih besed. Kovač (2020, str. 359) o 

branju in spoznavanju novih besed pravi: 

 

Ko beremo besedila, v katerih 

srečujemo nove besede, nove besedne 

zveze in nove miselne povezave, si 

poglabljamo in širimo besedišče. 

Takemu branju pravimo globoko 

branje. Nove besede, stare besede z 

novimi pomeni in nove miselne 

povezave so osnovni pogoj za 

ustvarjalno mišljenje. Globoko branje 

je zato vadba za mišljenje.  

 

Skozi branje se razvija otrokova inteligenca, čustvena inteligenca.  Z 

branjem pri otroku spodbujamo empatijo, drugačnost, razumevanje 

(socialno razumevanje – otrok se uči, spoznava, kako se vesti v 

določeni situaciji, spoznava rešitve za spopadanje z različnimi čustvi). 

 

Pravljica 

V SSKJ (1997, str. 969), je pravljica: »Pripoved, v kateri se dogajajo 

neverjetne, samo v domišljiji mogoče stvari in v kateri navadno 

zmaga dobro«. Kos (1996, str. 163) pravljica je:  
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Pravljica je kratka zgodba, sestavljena v 

verzih ali prozi. Njena posebnost v 

primerjavi s pripovedko je 

neverjetnost, čudežnost, nestvarnost 

likov in dogodkov, vendar pomešanih s 

stvarnostjo, ki je verjetna, to pa tako, 

da oboje ni lokalizirano v konkreten 

zgodovinski čas in prostor. Tudi junaki 

pravljic so splošni, ne pa individualno 

določeni kot v pripovedkah pa tudi 

bajkah.  

 

Pravljica je ena izmed najstarejših oblik besednih umetnosti 

ljudskega izvora. Prve pravljice izvirajo iz Egipta in Indije (1001 noč, 

zbirka zgodb, pravljic iz indijske, egipčanske in grške kulture, ki je 

nastajala med 8. in 16. stoletjem). Sprva so se širile z ustnim 

izročilom, zaradi česar so se spreminjale. Sprva so bile namenjene 

odraslim, po 18. stoletju pa predvsem otrokom. V Evropi so se najbolj 

razširile z bratoma Grimm v 19. stoletju. Pravljice imajo različno 

tematiko, povezujejo jih vrednote (dobrota, poštenost, pravičnost) 

in na drugi strani nasprotje vrednot (zlo, nepoštenost, nepravičnost). 

V njih nastopajo čarobni liki, značilen je srečen konec. Vsak narod 

ima svoje junake. V slovenski literaturi so to vile, palčki, povodni mož. 

Pomembno vlogo v naših pravljicah ima kraj dogajanja, ki ima 

poseben vpliv na vzdušje dogajanja. 

 

V literaturi obstaja več delitev pravljic, najpogostejša je delitev 

pravljic po ruskem jezikoslovcu Vsevolodu Fjodoroviču Millerju na: 

− pravljice s čudežno vsebino, 

− realistične pravljice, 

− živalske pravljice (Pravljice, vse, kar ste želeli vedeti o njih, 2018). 

 

S pojavom avtorstva se razvije sodobna pravljica, kjer so junaki 

poimenovani, dogajanje je lahko iz resničnega ali domišljijskega 

sveta. V bistvu se ne razlikuje mnogo od ostalih delitev, razen, da je 

čutiti vpliv avtorja. Lahko gre za zgodbe iz njegovega življenja, lahko 

v njih nastopa tudi sam (Sodobna pravljica, 2013). V naši pravljici se 

prepletajo značilnosti vsake izmed delitev. Zgodba je izmišljena, ima 

elemente iz resničnega sveta, je kratka. Glavni lik je zajček, ki ima 

človeške lastnosti  (vozi helikopter, ladjo, gasi požar) in čudežno moč 

(prikliče dež). Ima ime – Puhec. Dogajanje ima časovni in prostorski 

okvir (dan - zjutraj, zvečer; gozd, pristanišče, morje). Zgodba ima 

pozitivno sporočilo, govori o prijateljstvu in pomoči. Pravljica ima 

srečen konec. 

 

Potek dejavnosti 

Karkoli v vrtcu počnemo (in tudi sicer), se igramo, beremo, 

pripovedujemo, raziskujemo, pojemo, uporabljamo besede. Starim 

besedam dodajamo nove in na ta način širimo besedni zaklad, otroci 

pa postajajo suvereni pripovedovalci. Vsak dan beremo, oziroma 
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poslušamo. Običajno že v dopoldanskem času, po malici, ko se 

dobimo v kotičku. V sodelovanju s knjižnico in starši sodelujemo v 

projektu Sovica v vrtcu. Starši otrokom doma preberejo pravljico, 

otrok pa jo nato predstavi skupini. Pogosto pravljico še enkrat 

preberemo skupaj, da podkrepimo otrokovo pripovedovanje. Poleg 

načrtno izbranih literarnih del in spoznavanje otrok s temeljnimi 

literarnimi deli, beremo različne zvrsti, beremo knjige, ki jih izbiramo 

same ali jih prinašajo otroci od doma. Takrat poskrbimo, da smo 

umirjeni in se počutimo sproščeno, prijetno. Naše potovanje v svet 

besed se lahko začne. V Velikem splošnem leksikonu št. 2 (2006, str. 

405) je beseda: »najmanjša samostojna enota, ki ima pomen.« Za nas 

je bila na začetku beseda nekaj, kar vidimo okoli sebe, se dotaknemo. 

Z besedo povemo, kako se počutimo, česa se bojimo. Z besedo lahko 

nekoga razveselimo ali užalimo, presenetimo, prestrašimo, celo 

udarimo. Z besedo se lahko nekoga nežno dotaknemo, pobožamo, 

objamemo. Z besedami izražamo svoje občutke, želje, strahove, 

potrebe, stanja. Po igri z besedami, ki je trajala nekaj časa, so otroci 

spoznali, da tako, kot imamo mi imena, tako obstajajo imena za vse 

okoli nas (stol je na primer ime za predmet, ki ima štiri noge, je lesen 

in na njem sedimo – opis otroka; sprva smo se omejili na predmete 

v neposredni bližini, v igralnici). Z otroki smo izdelali plakate z 

različnimi besedami: kratke (nos, bik, osa), dolge (abeceda, 

helikopter, dinozaver), sladke (čokolada, jagoda, bonbon), kisle 

(limona, vino, kislica) prijazne (prosim, hvala, izvoli), žalostne (jok, 

žalost, bolečina), nesramne (ogabnež, bedak, neroda), zabavne, 

smešne besede (kakec, nagec, smrkelj). Ugotovili smo, da lahko 

besede dišijo in imajo okus. Na primer jagoda; ni nam je potrebno 

videti ali jesti, pa vemo, kako diši in kakšen okus ima. Besedo 

poznamo, imamo izkušnjo in si jo lahko prikličemo. Ob neznanih 

besedah se včasih počutimo neprijetno. Te besede odrasli opremimo 

z drugimi besedami, jih povemo v različnih besednih zvezah in otroke 

vodimo, da sami ugotovijo pomen. Igrali smo se igre asociacij (kaj 

pomisliš ob besedi gozd – drevo, srna, goba); morje – senčnik, 

kopalke, delfin). Izgovarjali smo različne besede in ugotavljali, da je 

nekatere preprosto izgovoriti, nekatere pa nam delajo preglavice 

(osa, čmrlj). 

 

 
Slika 1: Ustvarjanje, sestavljanje pravljice 

Vir: Lasten 
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Slika 2: Postavljanje pravljice 

Vir: Lasten 

            

Zbiranje besed, pogovor, razlaga, zapisovanje je trajalo od aprila do 

sredine junija 2022. V tem času so se nekatere besede ponavljale, 

večinoma pa so se pojavljale nove. Zapisali smo veliko besed, jih 

ponavljali, da so jih vsi otroci usvojili in utrdili. Vzpodbujala sem 

otroke, da jih uporabljajo v različnih besednih zvezah in kontekstih. 

Otroci so bili vztrajni, motivirani za dejavnost in pripravljeni, da 

sestavijo, ustvarijo pravljico. Ob predstavitvi ideje so bili 

presenečeni. Niso mogli verjeti, da tudi oni lahko napišejo pravljico. 

Glede na predhodne dejavnosti, igro z besedami, so vedeli, da za 

pravljico potrebujemo besede. Besede, ki smo jih zbirali. Teh besed 

je bilo zelo veliko, zato smo se odločili, da skrčimo izbor.  Najprej smo 

naredili izbor 3 besed, ki jih je povedal vsak otrok, nato so izbrali eno. 

Ostalo je 24 besed, kolikor je otrok v skupini. Besede smo začeli 

povezovati v povedi in nastala je pravljica. 

 

Besede, iz katerih je sestavljena pravljica 

srček   drevo   traktor   ladja   knjiga   dinozaver   helikopter   čokolada   

konj   mavrica   lubenica   trava   hiša   metulj   leopard   sladoled   

zajček   storž   košček   mravljišče   dež   luna   pošast  gozd 

 

Tam v gozdu skače zajček Puhec. Puhec ima mehko sivo dlako in bel 

repek. Ima zelene oči, dolge brke ter dolge uhlje.  

Skriva se za drevesi, na katerih visijo storži, in v visoki travi. Želi si 

postati superjunak. Rad bi imel krila, da bi letel kot helikopter in da 

bi znal voziti traktor. To bi bilo zabavno! 

Če bi bil superjunak, bi lahko pomagal živalim in ljudem. Branil bi jih 

pred dinozavri, pred leopardi, levi in vsemi strašnimi, grdimi, velikimi 

pošastmi z ostrimi zobmi. Puhec ima veliko srce. 

Puhca zjutraj prebudi sonce, ki ga s toplimi žarki poboža po licih. 

Nežno, kot metulj. Pretegne se, zazeha in si umije zaspančke. Za 

zajtrk poje košček lubenice.  

Ko se naje, gre v gozd iskat mravljišče. Zanima ga, kako izgleda in kaj 

delajo mravlje.  
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Potem sede v helikopter in se odpelje na morje. Parkira na parkirišču 

za helikopterje in v pristanišču poišče ladjo.  

Z ladjo se odpelje iskat zaklad. Na ladji najde knjigo, v njej pa 

zemljevid, kje je zaklad. Kmalu najde skrinjo, v njej pa sladoled in 

čokolado. Sladoled poliže, da se ne bi stopil, čokolado pa pusti za 

svoje gozdne prijatelje.  

Nenadoma s svojim supervidom opazi gozdni požar. V hipu se vrne v 

pristanišče, sede v helikopter in se odpelje proti gozdu.   

Med letom pod seboj vidi hiše in konja, ki dirja proti gozdu. S svojo 

supermočjo prikliče dež in pogasi ogromen požar.  

Znova posije sonce in na nebu se pokaže mavrica. Živali so vesele, 

objemajo zajčka in ga božajo. Skupaj sedejo na gozdno jaso, se 

pogovarjajo in sladkajo s čokolado, dokler se ne stemni. Z neba se jim 

smeje luna in jih počasi odpelje v svet sanj.  

Kakšna je naša pravljica?  

Naša pravljica je zanimiva, neobičajna, predvsem pa plod 

domišljijskega popotovanja ter miselnega in čustvenega 

sodelovanja otrok.  

Svetina (2022, spletni seminar), povzema besede Jožeta Snoja, da je 

vsaka pravljica lahko dobra, če ima besedilo, ki je jezikovno dobro, ni 

stereotipno in bralca preseneti.  

Otroci so bili ustvarjalni ves čas dogajanja. Po napisanem besedilu so 

otroci, ki so želeli, likovno upodabljali vsebino.   
Slika 3: Ilustracija pravljice 

Vir: Lasten 
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Slika 4: Naslovna stran 

Vir: Zajček Puhec 

 

 
Slika 5: Zbrane ilustracije 

Vir: Zajček Puhec 

Sprva moj namen ni bila izdaja pravljice, ampak seznanitev staršev z 

dejavnostjo, priprava razstave v vrtcu, predstavitev zgodbe drugim 

skupinam. Glede na navdušenje sem se odločila, da bomo pravljico 

izdali. Pridobila sem potrebne informacije in s pomočjo Občine 

Radlje kot izdajatelja in založnika, nam je pravljico v septembru 

uspelo izdati. Ker je tiskanje potekalo v našem domačem kraju, smo 

si lahko ogledali proces izdelave tiska. Otroci so spoznali različne 

korake, od priprave na računalniku, do končne izdelave knjige. Zanje 

je bila to posebna izkušnja.  

 

 
Slika 6: Obisk tiskarne 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Dejavnost je potekala v lanskem šolskem letu in se nadaljevala še v 

letošnjem (skupina je ostala ista, z njimi grem v naslednjem šolskem 

letu kot druga strokovna delavka v šolo). Zanimivo je bilo, kako so si 

otroci zgodbo zapomnili, čeprav je bil vmes dvomesečni premor. Pri 

obnovi so bili suvereni, uživali in komaj čakali, da se predstavijo 

staršem.   

 

Dejavnost smo zaključili z dogodkom v knjižnici, kjer so otroci 

pravljico predstavili staršem, povabljenim gostom, sodelavkam in 

zunanjim obiskovalcem. Sodelovali so vsi otroci. Vsak se je predstavil 

in povedal svojo besedo, nato so nekateri otroci predstavili zgodbo 

(predstavitev smo predhodno vadili, otroci pa so se samostojno 

odločali, kdo bo govoril in kateri del zgodbe bo povedal). Otroci so se 

odrezali odlično in poželi velik aplavz. Po besedah gospoda župana  

je pri petih letih napisati knjigo nekaj izjemnega. Po predstavitvi jim 

je podaril knjige. Otroci so bili zelo ponosni, da so avtorji knjige, ki bo 

v prihodnje v družbi zgodb v knjižnici. Lahko si jo bodo izposodili 

prijatelji iz drugih skupin. Starši so si skupaj z otroki ogledali tudi 

razstavo ilustracij iz pravljice. 

Pravljica 

 oziroma ilustracije so didaktični pripomoček za nove dejavnosti. 

Uporabljamo jih za pripovedovanje, obnavljanje pravljice, opisovanje 

znanih, izmišljanje novih situacij. Izdelali smo spomin, sličice pa 

uporabljamo tudi v igri z robotom – bee bot, pri kateri se 

spoznavamo s pojmoma levo, desno in se učimo enostavno 

orientacijo (ilustracije kot igralna površina za učenje). Temo projekta 

uspešno vključujemo tudi na ostala področja kurikuluma. 

 

 
Slika 7:  Predstavitev pravljice v Knjižnici Radlje 

Vir: Lasten 

     

 
Slika 8: Podelitev knjig otrokom 

Vir: Lasten 
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Vloga učitelja pri razvoju in 

samopodobi učencev 
 

ŠPELA VODNIK, prof. biologije in gospodinjstva 

spela.vodnik@yahoo.com 

 

Povzetek: V članku je predstavljena pomembnost pozitivne 

samopodobe, kakšno vlogo ima pri njenem razvoju učitelj, 

predstavljeni so tudi primeri dobre prakse dela z učenci, za razvoj 

pozitivne samopodobe. Tematika je posebej zanimiva na območjih, 

kjer so velike socialne in kulturne razlike med učenci, zato moramo 

biti tu še posebej previdni, da kateri od učencev ne postane pasiven, 

se izogiba sošolcev in njihove interakcije. Z učenci sem izvedla 

različne naloge, da bi se le-ti razvili v sočutne, pozitivne in uspešne 

odrasle. Ugotovila sem, da s pomočjo različnih nalog dosežemo 

zadovoljivo stopnjo samopodobe, tudi pri tistih, ki prej v tem niso 

blesteli oziroma je bila njihova samopodoba nizka. 

 

Ključne besede: vloga učitelja, pozitivna samopodoba, učenci 

 

Abstract: The article presents the importance of a positive self-

image, what role the teacher plays in its development and examples 

of good practice in working with students for the development of a 

positive self-image. The topic is particularly interesting in areas 

where there are large social and cultural differences between 

students, so we have to be especially careful that none of the 

students become passive, avoiding their classmates and their 

interaction. I carried out various tasks with the students so that they 

would develop into compassionate, positive and successful adults. 

I found out the help of various exercises or games, we achieve a 

satisfactory level of self-image, even for those who did not excel in 

this before or whose self-esteem was low. 

 

Abstract: teacher's role, positive self-image, students 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

236 

 

UVOD 

Biti učitelj je poklic oziroma poslanstvo, pri katerem zaposleni 

opravlja mnogo nalog in vlog, od zdravnika, psihologa, mame …, pa 

tudi učitelja. Učenci prihajajo iz različnih družin, okolij in kultur, zato 

mora učitelj zelo dobro razviti spretnosti za prepoznavo stopnje 

socialne in čustvene kompetentnosti ter samopodobe učenca, hkrati 

pa znati pridobiti zaupanje najstnika, učenca, ki v vrhuncu pubertete 

še išče pravi jaz, svojo identiteto. Članek predstavlja nabor idej, opis 

dobrih praks uporabe različnih nalog za osebnostno rast in 

samopodobo učencev, posebej tistih, na predmetni stopnji 

osnovnošolskega izobraževanja. Samopodoba je ena izmed 

pomembnih tematik tudi v šoli, a nemalokrat zapostavljena, na račun 

preveč obsežne učne snovi in pomanjkanja časa, zato temu lahko 

namenimo čas v okviru razrednih ur ali interesnih dejavnosti ali 

individualne in skupinske pomoči. Namen izvajanja teh nalog je, da 

tudi manj samozavestni učenci, učenci z nižjo samopodobo, tihi, 

nevpadljivi učenci, zaživijo in so aktiven del skupine oziroma oddelka. 

 

Pomen samopodobe 

Za razumevanje, zakaj je samopodoba tako pomembna, naj zapišem 

definicijo besede. Samopodoba je naša lastna predstava, o tem, kdo 

mislimo, da smo, kakšne so naše sposobnosti, lastnosti, kaj menimo 

o svojem telesu, življenju, uspehih, je naš odnos, ki ga gojimo do 

samega sebe. 

Dobra oziroma pozitivna samopodoba pripelje do tega, da se v 

življenju lažje in uspešneje soočamo s težavami in izzivi. Samopodoba 

se izoblikuje že v otroštvu, zato na njen razvoj najbolj vplivajo starši 

otroka. Nič pa ni izgubljenega tudi kasneje, saj ni nikoli prepozno za 

rast pozitivne samopodobe (Kresnik, 2019). Na samopodobo vpliva, 

kako se na nas odzivajo drugi, družinsko okolje, pričakovanja, želje, 

zunanji videz, službeni in šolski uspehi (Strniša, 2016). Za razvoj 

pozitivne samopodobe je pomembno tudi to, da si vzamemo čas 

zase, ko ga potrebujemo.  Ta čas smo sami s sabo, razmišljamo, 

beremo, se ukvarjamo s športom, meditiramo, počnemo tisto, kar 

nas sprošča ali nam je všeč (Klančič, 2021). 

 

Učitelj 

− mora v prvi vrsti skrbeti sam zase, za svojo osebnostno rast; 

− mora ustvarjati dober odnos z učenci, pri katerem mora 

postavljati jasna pravila in meje; 

− je učencem vzor odgovornega, spoštljivega, človeka; 

− učencem pomaga, da si postavijo cilje in jih tudi dosežejo; 

− učencem pomaga pri razvoju samopodobe in sprejemanju 

samega sebe v času spreminjajočega uma in telesa, uspešnega 

spopadanja s stresom; 

− spodbuja učence v procesu socializacije (sodelovanje, razvoj 

empatije, pripravljenosti pomagati drugim, sprejemati 

drugačnosti …); 

− učence uči reševanja konfliktov na primeren način; 
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− učence uči spopadanja z manj ugodnimi življenjskimi situacijami 

in sprejemanja odgovornosti, ko je to potrebno; 

− vodi učence v procesu prepoznavanja in izražanja čustev. 

Učitelj pa se največkrat ne zaveda pomembnosti svoje vloge v 

življenju učenca. Učiteljeva dejanja in besede lahko učenca 

motivirajo, spodbujajo, lahko pa tudi prizadenejo. Zato je zelo 

pomembno, da ima učitelj odlično razvite socialne in čustvene 

kompetence, saj tako lažje ustvarja dobro razredno klimo (Tacol et 

al., 2019). 

 

Primer dobre prakse 

Oblike dela za spodbujanje učenčeve rasti in razvoj samopodobe 

Učitelj se lahko najbolj posveti tem nalogam v času razredne ure ali 

interesne dejavnosti ali dneva dejavnosti, ko začuti oziroma 

prepozna, da je med učenci dosežena kritična točka v vedenju ali v 

počutju. Za dobro izvedbo mora biti učitelj dobro teoretično 

podkovan in suveren pri izvajanju naloge, zato je najbolj pomembna 

temeljita priprava na učno uro oziroma delavnico. Prostor, učilnico 

ali učilnico v naravi lahko pripravi tako, da se učenci počutijo dobro, 

umirjeno. Ni potrebno, da je red enak kot med običajno učno uro. 

Za dobro izpeljano uro je pomembna tudi motivacija učencev, zato 

mora biti uvodni del takšen, da učence notranje motivira, jih 

pritegne, da se sami aktivno vključujejo v dogajanje. Po izvedbi učne 

ure ali delavnice je pomembna tudi evalvacija, da učenec in učitelj 

dobi odgovor, pa naj bo evalvacija ali pisna ali ustna. 

KAKŠEN SEM? KAKO ME VIDIJO DRUGI? 

Pri izvedbi delavnice vsak učenec pove svojo dobro lastnost. Zelo 

hitro lahko ugotovimo, da ima večina učencev velike težave pri 

izboru svojih dobrih lastnosti, medtem ko bi svojo slabo lastnost 

verjetno našli v nekaj sekundah. 

Nato enako nalogo zastavimo vsem učencem, le da povejo dobro 

lastnost o izbranem sošolcu ali sošolki.  

Odziv učencev, ko slišijo mnenja ostalih sošolcev, je zelo pozitiven. 

Običajno tudi učenci, ki so »težavnejši«, odlično sodelujejo, saj se pri 

nalogi dobro počutijo. 

Ob koncu delavnice je v razredu zelo prijetno vzdušje. Dobro je, da 

učencem odmerimo pet minut, saj se navdušeno pogovorijo o 

izvedeni nalogi. 

Za evalvacijo naloge vsak učenec dobi samolepilni listek. Nanj lahko 

napiše le eno besedo, ki po njegovem mnenju najbolje opiše 

izvedeno nalogo. 

 

OH, TA STRES 

Delavnico pričnemo s pogovorom o tem, kaj je stres, kaj ga povzroča, 

zakaj … Z učenci se odkrito pogovorimo o različnih življenjskih 

situacijah, povemo kakšno svojo izkušnjo, pustimo tudi njim do 

besede, da povedo še lastne izkušnje. Pri nalogi si pomagamo z 

naborom stresnih dogodkov iz vsakdanjega življenja ter skupaj z 

učenci opišemo čustva in dogajanje v telesu, ki se pojavi ob dogodku. 

Primeri: 
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− Sošolki ni všeč moja majica, zato se norčuje iz mene. 

− Dobil sem slabo oceno, za katero še nisem povedal staršem, a jim 

moram. 

− Čez pet minut pišem ocenjevanje znanja pri matematiki. Učil sem 

se bolj malo, a bi rad dobro oceno. 

− Najboljši prijatelj se seli v oddaljen kraj. 

− Razbila sem mamin najljubši spominek. 

 

Po pogovoru se lotimo spoznavanja in preizkušanja sprostitvenih 

tehnik. Učitelj poskrbi za umirjeno, prijetno, tiho glasbo. Učenci ležijo 

na blazinah, mižijo, se učijo tehnik umirjenega, globokega dihanja in 

sprejemanja oziroma občutenja delov svojega telesa ter hkratnega 

sproščanja. Učence lahko z zgodbo popeljemo na domišljijsko 

popotovanje (topli kraji, tropski deževni gozd, travnik …), tako da jim 

povemo zgodbo, medtem ko učenci še vedno ležijo na blazinah, se 

sproščajo. 

Zgodba: Zbudiš se v leseni hiški na peščeni plaži. Po lesenih stopnicah 

stopaš, da prideš do peščene plaže. Ko se stopalo dotakne peska, 

začutiš toplo, mehko mivko. Stopaš po plaži, lasje plapolajo v vetru, 

na obrazu čutiš tople sončne žarke. Zagledaš svetlomodro morje. 

Stečeš v morje, naenkrat začutiš, da se telo počasi ohlaja, osvežitev 

ti prija, zato zaplavaš. Potapljaš se, opazuješ zanimive korale, pisane 

ribe in podvodno rastlinje. Mimo priplava velika morska želva. Plavaš 

proti obali, zopet hodiš po plaži, prideš do svoje brisače, kjer te čaka 

najboljši prijatelj, ki ti je pravkar prinesel tvoj najljubši sladoled. 

Usedeta se na brisačo in uživata v lizanju sladoleda. Nato vaju pokliče 

mama, saj je čas za večerjo. Po večerji se umiješ ter zaspiš v prijetno 

mehki postelji. Pa lahko noč. 

 

V SLOGI JE MOČ 

Za uvod preberem delo Ivana A. Krilova, z naslovom Labod, ščuka in 

rak: 

Ljudem, ki ni jim sloge mar, 

ne gre spod rok nobena stvar, 

zaman je ves napor – njih delež je le muka. 

Da voz prepeljejo, so se ondan 

zmenili rak, labod in ščuka. 

Vsi trije so lepo se vpregli vanj; 

napenjajo moči, a voz nikamor noče! 

Saj breme ne bilo bi zanje pretežko, a kaj; labod se vzpenja pod nebo, 

rak vleče pač nazaj, a ščuka v vodo hoče. 

Kdo kriv je, kdo nekriv – kaj bi sodili mi; 

a voz še danes tam stoji. 

Nato sledi pogovor o tem, kaj gre v pesmi narobe, kako bi bilo prav. 

Z učenci težavo, omenjeno v pesmi, preslikamo v realno življenje, 

nato pa skupaj poiščemo rešitve, ki nas pripeljejo do ugotovitve, da 

je v slogi moč. 
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SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI 

Učencem preberem zgodbo avtorja Toma Kočarja, z naslovom Poldi 

Polh hoče stran: 

Pri Polhovih se vedno kaj dogaja. Še posebej, odkar so Puhi, Poli in 

Poldi zlezli iz gnezda in odkrili svet. Vse poletje so se igrali in razgrajali 

očku in mamici v ponos. Toliko potrganih listov in nalomljenih vejic 

lahko ustvarijo le povsem zdravi otročiči! Topleje je postajalo, več 

dela so imeli. Nabirali so različne sadeže, dozoreli so lešniki, še malo 

in na vrsti bosta želod in žir. Tega polhi pojedo največ, saj pred zimo 

pod kožuščki nabirajo maščobo za zimo. Jedli so in se redili, razen ... 

Poldi Polh za hrano ni imel časa. Raje je divjal med drevesnimi 

krošnjami. Celo prevale je delal v zraku, kar pri tako dolgem repu 

sploh ni enostavno. Ostajal je droben in okreten, medtem ko so se 

drugi vse bolj redili. »Poldi, jej,« ga je opomnila mama. »Takšnega 

suhca bo še veter odpihnil,« je dodal oče. »Suhec, suhec!« sta se mu 

s polnimi gobčki pačila Puhi in Poli. »Noben suhec nisem,« si je mislil 

Poldi. »Če me bodo zafrkavali, se bom igral sam.« »Prekla preklasta,« 

ga je med dričanjem po napol podrtem drevesu zbadala Poli. »Si polh 

ali paličnjak?« se je Puhi gladil po napetem trebuhu. Poldi se je delal, 

da ga norčevanje ne moti, a so se mu vseeno začele nabirati solzice. 

Moral je stran. Paličnjak, ha? Suhec in prekla in trlica in celo 

okostnjak ... Ne, tega ne bo poslušal. Čeprav si je napravil gugalnico 

in drčo in kopico igral, ki še nimajo imena, mu je postajalo vedno bolj 

dolgčas. »Kdo si?« ga je vprašal veveriček z oranžno liso vrh glave. 

»Poldi Polh.« »Niso polhi bolj okrogli?« je vprašala druga veverica. 

»Me boste še vi zafrkavali?« je bil polhek užaljen. »Saj vem, da sem 

suhec in trlica in ...« »Stoj!« ga je ustavil eden izmed veveričkov. 

»Samo opazili smo, da se igraš super igre. Bi nas naučil?« Poldi ni 

mogel verjeti svojim kosmatim ušescem. Niso ga le pohvalili, še igrali 

bi se z njim! Ves dan so noreli in Poldi se je zabaval kot v starih časih, 

ko se bratec in sestrica še nista ves čas basala. Ko le dan ne bi tako 

hitro minil. »Domov moramo,« je rekel veveriček z oranžno liso. 

»Nikar. Saj doma že vse poznaš,« je Poldi zamahnil s tačko. »V temi 

se ne smemo igrati. Nevarno je, mami ne pusti,« so pojasnjevale 

veverice. »Jaz se lahko. Polhi smo nočne živali. Sploh pa me bratec in 

sestrica zmerjata s suhcem in preklo!« Zaman so ga veverice 

prepričevale. Domov ni hotel, a z njim tudi niso mogle ostati. 

Zaskrbljene so se odpravile. »Že vem,« se je domislila ena. »Spotoma 

stopimo k zajčku Zaupku!« Na srečo je bil blizu in povedale so mu o 

prijatelju, ki noče domov, ker ga doma ves čas zbadajo in zafrkavajo. 

»To je resno,« je na koncu pokimal Zaupko. »Marsikdo ne ve, da 

besede lahko bolijo bolj kot udarci. Malčka ne moremo pustiti 

samega. Pohitite domov, mu bom jaz delal družbo, dokler se česa ne 

domislim.« Zaupko je kmalu našel Poldija, ki mu divjanje med vejami 

v mraku ni delalo težav. »Se boš igral z menoj?« je opazil zajčka. 

»Samo malo bi te gledal,« je rekel Zaupko. »Zelo si spreten.« »Sploh 

za tako trlico,« je pripomnil polhek. »Slišim, da te zafrkavajo.« »Nič 

več. Sem šel stran. Nikoli več se ne vrnem,« je pribil Poldi. »Morda to 

ni najboljša rešitev,« je rekel Zaupko. »Če bi jaz bežal pred vsakim, ki 

me je zbadal ali zmerjal, bi bil danes že na koncu sveta.« »So bili taki 
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tudi do tebe?« »Vsak doživi kakšno žalitev,« je pokimal zajček. »Še 

zdaj me neki vrabček zbada, da sem Župko, ne Zaupko.« »Župko – 

Zaupko,« se je polhek nasmehnil. »Nesramno, ampak tudi hecno.« 

»Veliko zbadljivk se začne kot hec,« se je strinjal Zaupko. »In vsak jih 

sliši drugače. Eni smo bolj občutljivi, drugi manj. Enega spravijo v jok, 

drugi se samo nasmehne in gre naprej. Tudi jaz sem se zaradi tega 

včasih razburjal, danes pa ne več.« »Ni potem bolje, če jih sploh ne 

slišimo?« »Ali se vsaj delamo, da ne slišimo,« je rekel zajček. »Kdor te 

obklada z imeni, te hoče le razjeziti. Če ne storiš ničesar, se marsikdo 

naveliča. Ali pa poveš, da te to moti in se umakneš. Ali poskusiš stvar 

obrniti na hec. Ko sem bil še mladiček, so me odrasli radi pozdravili z 

"Živijo, tamau!" Jaz pa sem jim rekel "Živijo, tavelki!" in smo se vsi 

režali.« »Ti si bil tudi majhen?« se je zamislil polhek. »Tukaj je!« se je 

takrat oglasilo z vrha krošnje. Pred Poldija in Zaupka so pridrveli 

Polhovi. »Suhec!« je takoj začel Puhi. »Saj te komaj vidimo, 

drobižek!« »Res sem drobcen, ampak do zime je še dovolj časa,« je 

rekel Poldi, lačen po vsem divjanju. »Imate kaj za prigriznit?« »To pa 

vedno,« mu je sestrica ponudila lešnik. »Potem ne boš več suhec?« 

»Nočem, da mi tako pravite,« se je uprl Poldi. »Meni se ne zdi 

smešno.« »Ti boš vedno moja puhasta kepica,« ga je mami pobožala. 

»Pridi se gugat k meni, Poldi,« je rekel Puhi. »Če te ne bom več 

zafrkaval, si moram najti drugo zabavo. Kaj, če se lotiva očka?« »V 

tej tekmi sta brez možnosti,« se je zahehljal ata. »Se boste sedaj bolje 

razumeli?« se je vmešal Zaupko. »Počasi bi šel spat.« »Le pojdi,« mu 

je pomahal Poldi. »Hvala, Župko!« Zajček se je tiho nasmehnil. »No, 

ja, vsaj "tamau" mi ne more več reči,« si je mislil in odšel lepim 

sanjam nasproti. 

Nato učenci na samolepilne listke napišejo, o čem vse se med seboj 

zbadajo. Listke prilepimo na tablo in se pogovorimo o zbadanju, 

nasilju, počutju, dobrih odnosih. 

 

KROG ZAUPANJA 

Delavnico pričnemo s pogovorom o našem počutju, počutju učencev 

in njihovih čustvih. Učence spodbudimo k razmisleku, katerim 

osebam zaupajo in se nanje obrnejo v primeru težav. Zakaj ravno 

njim? Pogovor nadaljujemo z vprašanjem, komu zaupajo določeno 

vrsto težav (ljubezen, stres, ocene, nasilje …). Sočutno razložimo, da 

je povsem normalno, da so občutki tesnobe, stiske, razdražljivosti, 

povsem običajni v takih situacijah, in s tem ni nič narobe. Skupaj na 

tablo narišemo krog zaupanja, ki vključuje naslov zaupanja vredni, 

okrog pa dodamo osebe, ki jim zaupamo, le da jih napišemo z 

različnimi barvami (npr. za ljubezenske težave, osebo, ki ji to 

zaupamo, napišemo z rdečo barvo; za stres, z modro …). Kmalu 

ugotovimo, da ne zaupamo vsega vsakomur. Da v primeru težav 

iščemo osebo, ki se nam zdi najbolj primerna za določeno tematiko 

in menimo, da nam bo znala najbolje pomagati. 

 

IGRA TREH ŽELJA 

Delavnica spodbuja učence oddelka k spoznavanju in sodelovanju. 
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Pripravimo kartice za izpolnjevanje želja (npr. Imaš moč, da izpolniš 

vse želje, povezane z ljubeznijo ali denarjem ali delom ali potovanjem 

…), tako da vsak učenec dobi eno. Shranimo jih v škatlo. Učencem 

razdelimo prazne lističe, na katere morajo napisati 3 želje, ki se 

začenjajo z: »Želim si, da bi …« Listek z željami si spravijo v žep. Nato 

vsak učenec izvleče iz škatle eno kartico, ki izpolnjuje želje. Učencem 

povemo, da jim kartice dajejo »moč«, da izpolnijo želje, ki so 

povezane s temo na kartici. Edino sami sebi ne morejo izpolniti želje, 

zato morajo poiskati sošolce, ki to lahko storijo. Ko so vse želje 

izpolnjene, je igra zaključena (Žirovnik, 1998). 

Učenci se ob igri spoznavajo, zabavajo, sproščajo in socializirajo. Igro 

uporabimo na začetku šolskega leta, ko se med seboj še ne poznajo. 

 

ZAKLJUČEK 

Učitelj in učenec ves čas učnega procesa sodelujeta, sta v interakciji, 

zato morata ustvarjati prijetno vzdušje, da oba čim bolj sproščeno, 

umirjeno in zadovoljno preživita čas v šoli. Z učenci ogromno delam 

na samopodobi, saj sem mnenja, da je pozitivna samopodoba zelo 

pomembna ali ključ do uspeha. Učenci so se izjemno radi udeležili 

posameznih delavnic, pravijo, da so jim dale nov zagon, dodatno moč 

in energijo, so jih napolnile z zadovoljstvom in so uživali v različnih 

vlogah. Prav tako sama, kot opazovalec, povzamem, da s takšnimi 

delavnicami poskrbim, da so tudi učenci, ki so »sive miške«, aktivni 

in zažarijo. 
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pripovedovanja z Rdečo kapico 
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Povzetek: V zadnjem času lahko zaznamo slabši govorni razvoj pri 

otrocih, ki so vključeni v vrtec. Ker je vrtec eden izmed pomembnih 

dejavnikov pri razvoju govora, je nujno potrebno, da v dejavnosti, ki 

jih izvajamo, vključujemo tiste, ki bodo otrokom pomagale pri 

govornem razvoju. Veščina pripovedovanja je ena izmed ključnih 

jezikovnih zmožnosti, ki otroku omogoča sporazumevanje in 

navezovanje stikov z vrstniki, logično sklepanje, izražanje čustev, 

reševanje problemov idr. zato je smiselno, da načrtujemo dejavnosti, 

ki bodo to veščino spodbujale, razvijale in izpopolnjevale. V članku 

predstavljam didaktične spodbude za razvijanje omenjene veščine 

na temo Rdeča kapica. 

 

Ključne besede: razvoj govora, pripovedovanje, didaktične 

spodbude, Rdeča kapica 

 

Abstract: Recently, we have seen a decline in the speech 

development of children enrolled in kindergarten. As kindergarten is 

one of the important factors in the development of speech, it is 

essential to include activities that will help children to develop their 

speech. The skill of storytelling is one of the key linguistic abilities 

that enables children to communicate and interact with their peers, 

to reason logically, to express their emotions, to solve problems, etc. 

and it makes sense to plan activities that will stimulate, develop and 

improve this skill. In this article, I present didactic prompts for 

developing the skill of storytelling on the theme of Little Red Riding 

Hood. 

 

Keywords: speech development, storytelling, didatctic prompts, 

Little Red Riding Hood 
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UVOD 

S kolegi s področja predšolske vzgoje opažamo čedalje slabši govorni 

razvoj pri otrocih. Težave, ki jih opažamo niso povezane zgolj z 

govornim aparatom ampak opažamo tudi okrnjen besednjak, 

napačno tvorjenje stavkov in povedi ter vsesplošen upad kakovosti 

govorjenega jezika. Vzgojitelji, kot osebe, ki z otroki preživimo veliko 

časa, smo pomemben člen pri otrokovem govornem razvoju, zato je 

nujno, da temu namenimo tudi nekaj več pozornosti. Otrokova 

zmožnost pripovedovanja, ki je ena izmed ključnih jezikovnih 

zmožnosti, močno vpliva na številne druge razvojne zmožnosti, kot 

npr. sporazumevanje, reševanje problemov, mišljenje, logično 

sklepanje idr. V nadaljevanju posvečam nekaj več pozornosti 

pripovedovanju otrok in dejavnostim, ki smo jih, da bi spodbujali 

pripovedovanje umetnostnih besedil, izvajali v vrtcu. Rdeča kapica je 

ena izmed pravljic, ki jih otroci v večini poznajo že od doma, najdemo 

pa lahko tudi več različic zgodbe, zato je bila Rdeča kapica kot 

umetnostno besedilo moja izbira pri načrtovanju dejavnosti za 

spodbujanje pripovedovanja.  

 

Razvoj besednega jezika 

Strokovnjaki s področja preučevanja govornega razvoja navajajo, da 

otrok že pred rojstvom sprejema govor iz okolice, po rojstvu pa se 

nanj že odziva bodisi z nasmehom ali jokom. Svetomir Bojanin (v 

Žerdin, 2003, str. 20-24) deli razvoj besednega jezika na tri temeljne 

faze. Za strokovne delavce v vrtcu je najpomembnejša jezikovna ali 

lingvistična faza, ki se začne s prvo besedo in traja do šestega, 

izjemoma devetega leta starosti, pred njo je predjezikovna ali 

predlingvistična faza, zadnja pa je opismenjevalna faza, ki se začne z 

učenjem branja in konča z avtomatizacijo branja in pisanja, okoli 

dvanajstega leta starosti.  

 

Žerdin (2003, str. 21) v jezikovni ali lingvistični fazi izpostavlja:  

 

Temeljni pogoji za ustrezen jezikovni razvoj so otrokove 

zgodnje senzomotorične in psihomotorične izkušnje ter 

normalen razvoj psihičnih funkcij. Vid, sluh, tip, gibalni občutki, 

otrokov prehod v pokončno držo, sposobnost gibanja v 

prostoru in normalen intelektualni razvoj pa sami po sebi 

ustreznega razvoja ne zagotavljajo. Oplemenititi jih mora 

človeška bližina. Potrebna je topla in nežna, stalna, zanesljiva 

in spodbudna oseba, ki se s čustvi in besedami odziva na 

otrokove glasove in potrebe. 

 

V vrtcu smo te osebe vsi zaposleni, ki prihajamo v stik z otroki, zato 

je pomembno, da se svoje vloge zavedamo in jo jemljemo resno.  

Browne (v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 133) 

navaja, da vzgojiteljica z rabo govora, ko pojasnjuje, opisuje in 

odgovarja otrokom, prispeva k razvijanju otrokove govorne 

kompetentnosti, s tem, ko jo otroci poslušajo, sprašujejo, oblikujejo 

hipoteze in trditve in interpretirajo njene odgovore. 
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Poleg kakovosti vrtca različni avtorji, med dejavnike, ki vplivajo na 

razvoj besednega jezika, najpogosteje prištevajo še kakovost 

družinskega okolja in sociodemografske značilnosti družine 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 50). 

 

Razvoj pripovedovanja 

Malčki začnejo pripovedovati prve zgodbe, ko znajo tvoriti stavke z 

dvema besedama, to je okoli starosti leta in pol. Velika kakovostna 

sprememba v pripovedovanju se zgodi med otrokovim tretjim in 

četrtim letom. Takrat otroci pripovedujejo vse bolj strukturirane in 

konvencionalne zgodbe. Otroci začetni dogodek razvijajo okoli 

glavnega junaka, zavedajo se cilja zgodbe, oblikujejo smiselne 

vzročne in časovne povezave, opisujejo tudi odnose ter čustva oseb 

v zgodbi. Ta kakovostna sprememba v pripovedovanju pa je 

povezana tudi z usvajanjem slovnice in razvojem metajezika. Stavki 

so vse daljši, vsebujejo veznike, predloge, so nikalni in vprašalni 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010, str. 37–38). 

 

Pripovedovanje kot ena izmed ključnih jezikovnih zmožnosti 

Za razvoj pripovedovalne zmožnosti je pomembno tako poslušanje 

kot tudi pripovedovanje. Pomembno je, da znamo kot odrasli 

odigrati vlogo potrpežljivega in pozornega poslušalca ter tudi, da 

znamo otrokom ponuditi ustrezne didaktične strategije za urjenje 

veščine pripovedovanja. Predšolsko obdobje sovpada s ključnim 

razvojem vseh jezikovnih in govornih zmožnosti, med katere spada 

tudi pripovedovanje, zato je pomembno, da kot strokovni delavci v 

vrtcu z načrtnimi in usmerjenimi dejavnostmi skrbimo za razvoj te 

veščine pri otrocih (Baloh, 2019, str. 9–10). Tudi v Kurikulumu za 

vrtce (Bahovec, Bregar, Čas, Domicelj, Hribar, Japelj idr., 1999, str. 

21), ki je strokovna podlaga za izvajanje predšolske vzgoje, najdemo 

med cilji s področja jezika zapisan naslednji cilj: »Otrok se uči 

samostojno pripovedovati«. Pripovedovanje je vključeno tudi v 

druge cilje s področja jezika zato je pomembno, da razvijanju veščine 

pripovedovanja v vrtcu namenimo veliko pozornost. 

 

Didaktične spodbude za razvijanje pripovedovanja 

»Na področju jezika v vrtcu, in s tem tudi pripovedovanja, se vse bolj 

poudarja pomen interaktivnih učnih okolij, ki naj bi bila hkrati 

izobraževalna, ustvarjalna in zabavna« (Baloh, 2019, str. 124). 

Avtorica v nadaljevanju navaja naslednje didaktične spodbude, ki 

otroku pomagajo pri razvijanju pripovedovanja: pripovedovalna 

kocka, pripovedovalna pahljača, pravljična škatla, škatla spomina, 

pripovedovalna sestavljanka, sestavljanka iz kock, pripovedovalne 

kocke, pripovedovalne karte, pripovedovalni spomin, 

pripovedovalna televizija, pripovedovalni vlak, Kako izgledam?, Lepo 

se je pomešati, Ustvarimo si novega prijatelja in Napovedovanje 

prihodnosti (prav tam, str. 125–132).  

 

Nekaj teh didaktičnih spodbud sem uporabila tudi sama in vam jih 

natančneje predstavljam v nadaljevanju. 



 

245 

 

Dejavnosti za razvijanje veščine pripovedovanja na temo Rdeča 

kapica 

Rdeča kapica bratov Grimm je pravljica, ki je večini otrok znana že od 

doma. Otroci po večini poznajo nastopajoče osebe, dogajanje in 

dogajalni prostor v zgodbi še preden začnemo zgodbo obravnavati v 

vrtcu. To dejstvo je bil eden izmed razlogov, da sem temo, ki smo jo 

obravnavali v skupini, oprla na zgodbo o Rdeči kapici. Tema je 

primerna za obe starostni obdobji in idealna za kombinirane skupine. 

V okviru teme Rdeča kapica lahko uresničujemo kurikularne cilje na 

vseh področjih dejavnosti (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava 

in matematika), v nadaljevanju se osredotočam na dejavnosti s 

področja jezika, ki razvijajo veščino pripovedovanja pri otrocih. 

 

Različice zgodbe Rdeča kapica 

Z otroki smo si v knjižnici izposodili knjige z naslovom Rdeča kapica. 

Ugotovili smo, da imajo v naši knjižnici kar štiri knjige takšen naslov. 

Izposojene knjige smo postavili v naš knjižni kotiček, kjer so bile na 

voljo otrokom, da so raziskovali in si ogledovali različne ilustracije v 

knjigah. Posebno všeč jim je bil volk, katerega so primerjali z 

ilustracijami v posameznih knjigah. Kmalu so ugotovili, da je tudi 

Rdeča kapica v različnih knjigah videti drugače. V naslednjih dneh 

smo z otroki brali različne zgodbe z naslovom Rdeča kapica. Po 

večkratnih branjih so otroci že sami zaznali določene razlike v opisih 

in dogajanju. Babica je bila nekje opisana kot bolna, v drugi knjigi kot 

onemogla, v tretji kot betežna. Te razlike v opisih so poskrbele, da so 

otroci nehote usvajali nove besede. Strokovni delavki sva otroke 

spodbujali k iskanju razlik, zato so zgodbo poslušali še toliko bolj 

pozorno. Ko smo dobro spoznali vse štiri različice zgodbe, smo dodali 

še peto različico. Ta je bila še posebno zanimiva, saj smo v igralnico 

prinesli stari, še vedno delujoči, projektor ter si Rdečo kapico ogledali 

na diapozitivih. Otroci so že pri prvem gledanju ugotovili, da v tej 

različici nastopajo še druge živali, pogrešali pa so slavna vprašanja 

Rdeče kapice o babičinih velikih ušesih, očeh, rokah in ustih, ki so bila 

v tej različici izpuščena ter bili presenečeni nad nekoliko drugačnim 

razpletom zgodbe.  

 

 
Slika 1: Različice zgodbe o Rdeči kapici ter projektor in diapozitivi Rdeča kapica 

Vir: Lasten 
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Pripovedovanje zgodbe ob diapozitivih 

Kot sem že omenila, so bili otroci zelo navdušeni nad projektorjem in 

diapozitivi. V začetku sva s sodelavko brali tekst k diapozitivom, 

kasneje pa so se v vlogi pripovedovalcev preizkusili tudi otroci. V 

različnem vrstnem redu so otroci opisovali diapozitive in na ta način 

pripovedovali zgodbo. Vsi otroci so prišli na vrsto in komaj so čakali, 

da se preizkusijo v vlogi pripovedovalca. Otroke, ki jim je 

pripovedovanje šlo nekoliko slabše, sva z vprašanji spodbujali k 

pripovedovanju. Otroci so postajali vsak dan boljši pripovedovalci in 

sčasoma vprašanja niso bila več potrebna ali pa so bila redka. Klub 

temu, da zgodba k diapozitivom ne vsebuje dvogovora Rdeče kapice 

in volka preoblečenega v babico, so otroci, ko so ob diapozitivih 

pripovedovali zgodbo, v svoje pripovedovanje vključevali ta dialog. 

 

Dramatizacija zgodbe Rdeča kapica 

Ko so otroci usvojili zgodbo, sva s sodelavko otrokom izdelali 

preproste rekvizite, ki so jih uporabili pri dramatizaciji. Rekviziti so 

bili naslednji: rdeča kapa iz filca in košarica za Rdečo kapico, 

predpasnik za mamico, pokrivalo za volka, škarje za lovca ter okvir za 

očala in ruta za babico. Otroci so se preizkusili v različnih vlogah, 

naučili smo se tudi pesem o Rdeči kapici (Janez Bitenc), ki so jo otroci 

zapeli na koncu dramatizacije. Strokovni delavki sva prevzeli vlogo 

pripovedovalca in sva otroke usmerjali pri njihovi dramatizaciji, jim 

glede na starost in  sposobnosti prilagajali besedilo. Otroci, ki tisti 

dan niso sodelovali v dramatizaciji, so imeli vlogo gladalcev, ki so 

svoje prijatelje vedno nagradili z aplavzom. Rekviziti za dramatizacijo 

so bili otrokom na voljo tudi v začasnem kotičku in so bili zelo 

priljubljeni v času proste igre. Otroci so se samostojno organizirali, si 

razdelili vloge ter si medsebojno pomagali. 

 

 
Slika 2: Rekviziti za dramatizacijo in otroci v svojih vlogah 

Vir: Lasten 

 

Pripovedovalna kocka  

Pripovedovalna kocka je še eno didaktično pomagalo oz. didaktična 

spodbuda, ki pomaga otrokom razvijati veščino pripovedovanja. 

»Umetnostno besedilo, ki smo ga brali z otroki, razdelimo na 6 

ključnih dogajalnih enot. Za vsako dogajalno enoto poiščemo ali 

narišemo ključno ilustracijo in jo prilepimo na kocko« (Baloh, 2019, 

str. 125). Otroci so bili nad pripovedovalno kocko zelo navdušeni. 

Izmenično so metali kocko ter opisali ilustracijo na ploskvi, na katero 

je padla kocka. Starejši otroci so pripovedovanje nadaljevali in 
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poiskali ploskev na kocki z ilustracijo dogajanja, ki sledi. Otroci so bili 

pri pripovedovanju zelo uspešni, nekateri so namreč pravilno poiskali 

tudi ploskev z ilustracijo predhodnega dogajanja. Pripovedovalna 

kocka je bila na voljo otrokom vsakodnevno, uporabljali smo jo v 

jutranjem krogu, posluževali pa so se je tudi med prosto igro. Pri igri 

s pripovedovalno kocko so oblikovali pare ali trojice ter izmenično 

pripovedovali zgodbo oz. opisovali dogajanje na ilustraciji. 

 

 
Slika 3: Pripovedovalna kocka Rdeča kapica 

Vir: Lasten 

 

Pripovedovalni trak (pripovedovalna sestavljanka) 

»Sličice premešamo, otrok pa mora sestaviti časovni trak in ob 

sličicah pripovedovati zgodbo« (Baloh, 2019, str. 127). Vsak otrok je 

dobil šest sličic z ilustracijami iz zgodbe Rdeča kapica. Njihova naloga 

je bila, da sličice razporedijo v časovnem zaporedju ter ob sličicah 

pripovedujejo zgodbo. Ko jim je to uspelo, smo sličice zalepili na 

daljši trak iz tršega papirja, dodali pa smo še prostor za zadnjo 

ilustracijo, ki so jo otroci narisali po svojih željah. Njihova ilustracija 

je predstavljala konec zgodbe, saj je bil ravno konec tisti, ki je izstopal 

v različnih zgodbah o Rdeči kapici. Otroci so narisali različne zaključke 

zgodbe. Največkrat so se pojavile ilustracije babice in Rdeče kapice 

pri malici, nekateri otroci so narisali lovca, ki nese mrtvega volka, 

spet drugi so narisali lovca, babico in Rdečo kapico pri malici, na 

nekaterih ilustracijah pa se je pojavila Rdeča kapica v objemu svoje 

matere. Pripovedovalne trakove smo uporabljali v jutranjem krogu, 

ko so otroci ob njih samostojno pripovedovali zgodbo, če je bilo 

potrebno sva s sodelavko z vprašanji pomagali otrokom. Kasneje je 

vsak otrok svoj pripovedovalni trak odnesel domov z nalogo, da 

zgodbo o Rdeči kapici ob traku pove svojim staršem. 

 

 
Slika 4: Pripovedovalni trak Rdeča kapica 

Vir: Lasten 
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Pripovedovanje ob ilustracijah 

Na zaščito za radiatorje smo z otroki, po vrstnem redu, pritrdili 

ilustracije zgodbe Rdeča kapica. Najprej sva s sodelavko ob 

ilustracijah pripovedovali zgodbo, kasneje pa so zgodbo o Rdeči 

kapici otroci pripovedovali samostojno. Vsak otrok je opisal 

dogajanje na eni ilustraciji in tako so s skupnimi močmi povedali 

celotno zgodbo. Največ otrok si je želelo opisati ilustracijo na kateri 

Rdeča kapica sprašuje volka preoblečenega v babico. V prevodu 

Frana Albrehta (Grimm, 2011, str. 12) je ta priljubljeni dvogovor 

slišati takole:  

 

»Joj, babica, kako velika ušesa imaš!« »Da te bolje slišim, otrok 

moj,« je dobila v odgovor. »Joj, babica, kako velike oči imaš!« 

»Da te bolje vidim, draga moja.« »Toda babica, kako velike 

roke imaš!« »Da te lažje objamem.« »Oh. Babica. Kako grozno 

velika usta imaš!« »Da te lažje požrem!« 

 

To je bil tudi del zgodbe, ki so si ga otroci najprej zapomnili in ga 

popolnoma samostojno pripovedovali. Nekoliko več vprašanj so 

potrebovali pri prvi ilustraciji na kateri je Rdeča kapica. S to ilustracijo 

naj bi namreč otroci začeli zgodbo ter pripovedovali o izvoru 

dekličinega imena. V prevodu Frana Albrehta (Grimm, 2011, str. 2) je 

začetek zgodbe takšen:  

 

Nekoč je živela majhna deklica. Bila je tako zelo ljubka, da jo je 

vsak že na prvi pogled vzljubil. Izmed vseh ljudi na tem svetu 

pa jo je imela najraje njena babica. Ni je bilo stvari, ki je ne bi 

naredila zanjo. Nekega dne ji je podarila žametno rdečo kapico. 

Ta je bila deklici tako zelo všeč, da jo je nosila, kamorkoli je šla. 

Zato so jo vsi klicali Rdeča kapica. 

 

Večina otrok je namreč pripovedovanje zgodbe začela pri drugi 

ilustraciji, ko mamica poda košarico Rdeči kapici in jo prosi naj bolni 

babici odnese vino in kos potice. S sodelavko sva otroke z vprašanji 

spodbujali, da so zgodbo začeli pripovedovati s pojasnitvijo 

dekličinega imena. 

 

 
Slika 5: Ilustracije zgodbe Rdeča kapica urejene v časovnem zaporedju 

Vir: Lasten 

 



 

249 

 

Lesena vtikanka Rdeča kapica 

Strokovni delavki sva v igralnici otrokom pripravili začasni kotiček na 

temo Rdeča kapica. Vanj sva poleg knjig, rekvizitov za dramatizacijo, 

pripovedovalnih trakov, pripovedovalne kocke, sestavljanke in 

pobarvank postavile še leseno vtikanko Rdeča kapica. Lesena 

vtikanka ima devet elementov in poseben utor v katerega otroci 

izmenično postavljajo elemente, ko pripovedujejo zgodbo. Vtikanka 

je bila med otroki odlično sprejeta. Najprej so se je otroci lotevali 

samostojno, kasneje pa so zgodbo pripovedovali v parih tako, da so 

si najprej razdelili elemente, ki so jih nato smiselno vstavljali v utor 

ter izmenično pripovedovali zgodbo. Pogosteje so dekleta prevzele 

vloge ženskih likov, dečki pa so prevzeli vlogi lovca in volka. Vtikanka 

je bila odlična didaktična igrača s katero so otroci skozi igro urili 

veščino pripovedovanja.  

 

 
Slika 5: Lesena vtikanka Rdeča kapica 

Vir: Lasten 

ZAKLJUČEK 

Zavedati se moramo, da smo strokovni delavci v vrtcu soodgovorni 

za uspešen govorni razvoj otrok. Rezultati različnih raziskav so 

namreč pokazali, da kakovost vrtca pomembno vpliva na govorni 

razvoj otrok, še posebej tistih, ki prihajajo iz manj spodbudnih okolij 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 61). Veščina 

pripovedovanja je tista, ki otrokom omogoča sporazumevanje in 

navezovanje stikov z vrstniki, logično sklepanje, izražanje čustev, 

reševanje problemov idr., zato je nujno, da jo načrtno razvijamo tudi 

v vrtcu. Da bi bilo pripovedovanje uspešno je ključno, da otrok 

odgovori na naslednja vprašanja: Kdo?, Kje?, Kdaj?, Kaj? in Zakaj? K 

temu ga lahko spodbujamo tako, da vprašanja postavljamo mi, 

predvsem pa moramo biti mi tisti, ki s svojim zgledom učimo otroke 

pripovedovanja. 

 

Rdeča kapica je ena izmed tistih pravljic, ki je splošno znana in jo 

otroci hitro usvojijo. Obstajajo številne različice, kar pomeni dodatne 

možnosti za pripovedovanje. Didaktične spodbude so tiste, ki 

otrokom omogočajo vizualno zaznavanje, kar je pomemben element 

njihovega učenja. Ne smemo pa zanemariti dejstva, da je ravno igra 

tista, preko katere se otroci največ naučijo, zato naj bodo didaktične 

spodbude zabavne ter naj omogočajo tako samostojno kot skupinsko 

igro. Vse didaktične spodbude, ki sem jih predstavila, so bile med 

otroki odlično sprejete ter so prispevale k razvijanju veščine 

pripovedovanja. Vse omenjene didaktične spodbude pa lahko 
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prilagodimo tudi za druga literarna dela in za neumetnostna 

besedila. 
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2. Povzetek   

 

Malo je znanega o aktivnem transportu vrtčevskih otrok v vrtce in o uporabi otroških/transportnih vozičkov kot sedečih 

potovalnih pripomočkov. Primarni cilj te presečne študije je bil ugotoviti prevalenco vrtčevskih otrok, ki prihajajo v šolo z  

aktivnimi in sedečimi prevoznimi sredstvi (vključno z otroškimi vozički) v osnovnih šolah v Torontu in jih nato primerjati z 

vzorcem vrtčevskih otrok in učencev do vključno 6. razreda (V-6). Sekundarni cilj je bil preučiti dejavnike, povezane z aktivnim 

transportom v šolo pri vrtčevskih otrocih in otrocih skupine V-6. Način poti v šolo je bil izračunan z neposrednim opazovanjem 

na osnovnih šolah v Torontu v letu 2015. Opazovana sta bila dva vzorca: 1) Vzorec vrtcev: naključni vzorec šol z ločenimi 

vhodi v vrtce: (n = 26 šol, 1.069 otrok); 2) Vzorec otrok od vrtca do 6. razreda (V-6): opazovanja so potekala na mestih prihoda, 

na 50 % upravičenih osnovnih šol, in sicer za učence vseh starosti (n = 88 šol, 17.224 otrok). Za primerjavo deležev prihoda z 

različnimi načini prevoza je bila uporabljena analiza hi-kvadrata, medtem ko je bila za preučitev povezave med značilnostmi 

šole in aktivnim transportom v šolo izvedena negativna binominalna regresija. Primerjava vzorca V-6 z vzorcem vrtcev je 

pokazala, da je bil aktivni transport v šolo odstotkovno nižji v primeru slednjega (60% proti 74 %, χ2 = 91,37, p b 0,001). Prevoz 

z osebnim avtomobilom se je izkazal za prevladujoči sedeči način prevoza pri vrtčevskih otrocih (38 %), 2 % staršev pa se je 

posluževalo uporabe otroških/transportnih vozičkov. Status nedavnega priseljenca se je pri vrtčevskih otrocih kazal z višjim 

deležem aktivnega transporta v šolo, medtem ko so bili dejavniki, kot so večja socialna prikrajšanost, prisotnost šolskih 

prometnikov, število učencev na šoli in število prometnih nesreč (trkov), povezani z višjim deležem aktivnega transporta v šolo 

v primeru vzorca V-6. Dejavnike, ki vplivajo na aktivni transport v šolo pri mlajših učencih, je treba dodatno raziskati, da bi 

spodbudili razvoj zdravega aktivnega življenjskega sloga že v zgodnjem otroštvu. 

© 2016, avtorji. Objavil: Elsevier Ltd. To je članek z odprtim dostopom v okviru licence CC BY-NC-ND 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 

 
 

 

1. Uvod  

 
Aktivni transport v šolo, vključno s pešačenjem, kolesarjenjem, 

vožnjo s skirojem in rolko itd., predstavlja obliko telesne dejavnosti, 

ki jo je med otroci potrebno še dodatno spodbujati. Telesna dejavnost 

ni povezana le s pozitivnimi fiziološkimi učinki na zdravje otrok in 

mladostnikov, temveč obstajajo tudi dokazi o pozitivnem vplivu na 

telesno zdravje, kognitivne funkcije, učno uspešnost in duševno 

zdravje (Active Healthy Kids Canada, 2013; Carson in drugi, 2014; 

Singh in drugi, 2012; Rasberry in drugi, 2011; Hillman in drugi, 

2009). Telesna dejavnost v otroštvu je namreč povezana tudi s 

telesno dejavnostjo v odrasli dobi (Malina, 1996; Janz in drugi, 2000; 

Telama in drugi, 2005). Aktivni transport v šolo tako predstavlja 

idealen vir telesne dejavnosti za otroke, saj se vsakodnevno vozijo v 

šolo in iz nje. Sistematični pregledi literature so pokazali, da je 

aktivni transport v šolo povezan z višjimi stopnjami telesne 

dejavnosti (Faulkner in drugi, 2009; Larouche in drugi, 2014). 

Čeprav je pri otrocih težko ugotoviti neposredno povezavo med 

aktivnim transportom v šolo in zdravstvenimi rezultati, saj se številne 

koristi lahko pokažejo šele čez nekaj let, pa obstajajo dosledne 

ugotovitve o pozitivnih učinkih aktivnega transporta na splošno zdravje 

skozi daljša časovna obdobja (Saunders in drugi, 2013). Aktivni 

transport v šolo pri predšolskih otrocih velja za izredno pomembnega, 

saj se v zgodnjem otroštvu lahko oblikuje vseživljenjska telesna 

dejavnost in odnos ter navade na področju telesne vadbe (Malina, 1996; 

Telama in drugi, 2005; Dennison in drugi, 1988). Aktivni prevoz v šolo 

pri vrtčevskih otrocih je povezan tudi z zdravstvenimi smernicami 

indeksa telesne teže v zgodnjih šolskih letih (Pabayo in drugi, 2010). 

Poleg potencialnih koristi, ki jih aktivni transport v šolo predstavlja za 

zdravje, obstajajo tudi druge prometne in družbene koristi, vključno z 

zmanjšanjem prometnih zastojev, nesreč v cestnem prometu, 

onesnaženosti zraka, obremenitve okolja s hrupom in kriminalom ter 

večjo povezanostjo skupnosti (Active Healthy Kids Canada, 2013; 

Saunders in drugi, 2013; Toronto Public Health, 2012). 

Stopnje aktivnega prevoza v šolo pri kanadskih otrocih, o katerih so 

poročali sami, so nizke in so se s časom še dodatno znižale (Active 

Healthy Kids Canada, 2013; Buliung in drugi, 2009). 
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Le 24 % otrok, starih od 5 do 17 let, naj bi uporabljalo le aktivni 

transport v šolo, 14 % pa uporablja tako aktivne, kot tudi neaktivne 

načine prevoza (Active Healthy Kids Canada, 2013). Od leta 1986 do 

2011 se je število otrok s širšega območja Toronta, starih od 11 do 13 

let, ki pešačijo v šolo, zmanjšalo iz 59 % na 45 %, kar predstavlja 

zmanjšanje za 24 % (Smart Commute, 2015). Domneva se, da se 

veliko vrtčevskih otrok v šolo vozi s sedečimi prevoznimi sredstvi, 

vključno z motoriziranimi vozili in otroškimi/transportnimi vozički. 

Uporaba otroških vozičkov je posebnega pomena zlasti pri majhnih 

otrocih, saj Ameriška Akademija pediatrov, Kanadsko združenje za 

fiziologijo vadbe in Medicinski inštitut priporočajo, da majhni otroci 

slednje uporabljajo v omejenem obsegu, saj se le-ti štejejo za sedeče 

pripomočke, ki zavirajo gibanje in omejujejo telesno dejavnost 

(Canadian Society for Exercise Physiology, 2011; McCambridge in 

drugi, 2006; Birch in drugi, 2011; Gunner in drugi, 2005). Ameriška 

Akademija pediatrov tako priporoča omejeno uporabo otroških 

vozičkov pri predšolskih otrocih, starih od 4 do 6 let (McCambridge 

in drugi, 2006). 

Čeprav sta bili v preteklosti opravljeni dve študiji, ki sta 

preučevali aktivni transport osnovnošolskih otrok v šolo in pri tem 

uporabljali metodo neposrednega opazovanja, pa se nobena od njiju 

ni posebej osredotočala bodisi na vrtčevske otroke ali pa merila 

uporabo otroških vozičkov (Rothman in drugi, 2013; Sirard in drugi, 

2005). V Kanadi prav tako še ni bilo opravljene študije, ki bi 

preučevala aktivni transport v šolo pri vrtčevskih otrocih. Opaziti je 

sicer težnjo k povečani uporabi otroških vozičkov pri starejših 

otrocih, vendar pa ni znano, koliko starejših otrok dejansko 

uporablja otroške vozičke posebej za prevoz v šolo. (Hutchison, 2011). 

Primarni cilj te študije je bil ugotoviti prevalenco vrtčevskih otrok, 

ki prihajajo v šolo z aktivnimi in sedečimi prevoznimi sredstvi 

(vključno z otroškimi vozički) v osnovnih šolah v Torontu in jih nato 

primerjati z otroci skupine V-6. Sekundarni cilj je bil preučiti 

sospremenljivke, ki so povezane z aktivnim transportom v šolo pri 

vrtčevskih otrocih in otrocih skupine V-6. 

 
2. Metode  

 
Maja in junija 2015 je bila na javnih šolah od vrtca do 6. razreda 

v Torontu v Kanadi izvedena presečna opazovalna študija o načinih 

šolskega prevoza in uporabi otroških vozičkov. Opazovalno štetje je 

bilo izvedeno s podobno metodologijo kot prejšnja objavljena 

opazovalna presečna študija, izvedena v letu 2011 - prva, v kateri je 

bila ugotovljena izvedljivost in zanesljivost uporabe neposrednega 

opazovalnega štetja načinov prevoza otrok v šolo (Rothman in drugi, 

2013). Štetje načinov prevoza otrok so opravili usposobljeni 

opazovalci v času jutranjega oddajanja otrok v vrtcih/šolah, in sicer 

s pomočjo uporabe standardiziranega kontrolnega seznama. Med 

aktivnimi načini so bili upoštevani: hoja, kolesarjenje, vožnja s 

skirojem, vožnja z rolko itd. Med sedečimi načini pa so bili 

upoštevani: osebni avtomobili, otroški in transportni vozički ter 

kolesarski sedeži. Zbiranje podatkov je potekalo 20 minut pred in 5 

minut po zvonjenju šolskega zvonca, in sicer na šolske dneve, ko ni 

deževalo. Merila za izključitev za to študijo so vključevala: 1) šole s 

kombinacijo razredov, ki vključujejo razrede ≥7, 2) šole s francoskim 

učnim jezikom (t.i. potopne šole) 3) šole, ki so vključene v druge 

študije, povezane z aktivnim transportom v šolo in 4) otroke, ki 

prihajajo s šolskim avtobusom in ki so bili izključeni iz štetja, ker so 

izpolnjevali merila za upravičenost do avtobusnega prevoza Šolskega 

upravnega odbora v torontskem okrožju, saj je bilo njihovo 

prebivališče bolj oddaljeno kot je opredeljena razdalja hoje od šole 

(otroci stari od 4 - 5 let, ki živijo ≥1,6 km proč od šole, otroci, ki so 

starejši od 5 in živijo ≥3,2 km proč od šole) ali pa so imeli potrebe po 

mobilnosti, povezane z invalidnostjo ali z zdravstvenim stanjem 

(Šolski upravni odbor v torontskem okrožju, 2005). Naša prejšnja 

študija šol Šolskega upravnega odbora v torontskem okrožju je 

pokazala, da so meje šolskih okolišev majhne, saj je kar 75 % šolskih 

območij za otroke skupine V-6 v povprečju manjših od 1,3 km2 

(Rothman in drugi, 2013). Na splošno se je 95 % cest v mejah šolskih 

okolišev nahajalo znotraj 1,6 km od šole, vzdolž cestnega omrežja (SD 

0,10) (Rothman in drugi, 2013). 

Za te analize sta bila uporabljena dva šolska vzorca: 1. Vzorec 

vrtcev: naključni vzorec približno 25 % (n= 50) upravičenih osnovnih 

šol z ločenimi vhodi v vrtce. Izmed teh šol so bile v analizo vključene 

le tiste, kjer je bilo mogoče opazovati vse načine prevoza (n = 26). 

Štetje načinov prevoza je opravil en usposobljen opazovalec, in sicer 

pred vhodi v vrtce. 2. Vzorec od vrtca do 6. razreda (V-6): vzorec šol v 

tej študiji je vključeval šole iz obsežnejše študije primerov s 

kontrolami; šole primera so bile opredeljene kot šole v najvišjem 

kvartilu trkov otrok pešcev z motoriziranimi vozili v mejah šolskega 

okoliša, kontrolne šole pa v najnižjem kvartilu. Zato je bilo štetje 

načinov prevoza izvedeno na približno 50 % upravičenih osnovnih šol 

za vse učence skupaj (od vrtca do 6. razreda). Dva usposobljena 

opazovalca sta opravila štetje aktivnega transporta v šolo na dveh 

različnih lokacijah. Te lokacije je vodstvo šol opredelilo kot optimalne 

za ogled načinov transporta za vse učence, ki prihajajo v šole. 

Opazovalcem je bilo naročeno, naj se postavijo na lokacije, da bi 

preprečili štetje istih učencev, med seboj pa so tudi komunicirali, da 

bi določili, kdo naj šteje učence, ki so se nahajali na obeh opazovalnih 

točkah. Opazovalci so morali oceniti stopnjo zaupanja v svoje štetje. 

Če je bilo zaupanje manjše od 90 %, je bilo drugo štetje opravljeno na 

drug dan. Ta metodologija je bila predhodno že preizkušena in je 

pokazala na visoko zanesljivost na ponovnem testiranju (Pearsonov r 

= 0,96) (Rothman in drugi, 2013). iz nadaljnje analize so bile 

izključene šole, ki so imele dva opazovalca za skupino otrok V-6 in 

tudi opazovalca na ločenih vhodih v vrtec, saj je prišlo do posledičnega 

prekrivanja podatkov. 

Ravnateljem vseh upravičenih šol je bilo poslano uvodno pismo z 

obrazcem za soglasje za sodelovanje. Etično soglasje je bilo 

pridobljeno s strani Odbora za raziskovalno etiko bolnišnice za bolne 

otroke, Šolskega upravnega odbora v torontskem okrožju in Urada 

za raziskovalno etiko Univerze York. 

 
2.1. Ocena prevalence 

 
Deleži otrok, ki se poslužujejo aktivnega transporta v šolo, v 

primerjavi z otroki, ki uporabljajo sedeča prevozna sredstva, 

vključno z otroškimi vozički, so bili izračunani na podlagi skupnega 

števila preštetih učencev, kot imenovalca. 

 
2.2. Sospremenljivke 

 
Proučevanih je bilo več značilnosti šole, da bi ugotovili njihovo 

povezavo z aktivnim transportom v šolo, vključno s socialno 

prikrajšanostjo, statusom priseljenca, statusom prometne nesreče 

(trka) in prisotnostjo šolskega prometnika. Socialno prikrajšanost je 

Šolski upravni odbor v torontskem okrožju meril z uporabo indeksa 

priložnosti za učenje. Ta indeks je t.i. sestavljen indeks, ki vključuje 

dohodek staršev, izobrazbo, priselitev in nastanitev. Rezultat se 

giblje od 0 do 1, pri čemer 0 pomeni manjšo socialno prikrajšanost 

(Šolski upravni odbor v torontskem okrožju, 2014). Informacije o 

skupnem številu otrok, ki obiskujejo redni program na domači šoli 

(tj. ne posebno izobraževanje) in deležu otrok na šoli, ki so se v 

okrožje priselili pred petimi leti ali manj, je zagotovil Šolski upravni 

odbor v torontskem okrožju. Prisotnost šolskega prometnika v bližini 

šole je bila ugotovljena na podlagi podatkov torontske policije, ki jih 

ima slednja o prisotnosti šolskega prometnika, ki se je v naši prejšnji 

študiji (Rothman in drugi, 2013) izkazal za izjemno pomemben 

napovedni dejavnik. Prisotnost šolskega prometnika na prehodu za 

pešce se je ocenjevala le na šolah V-6, kjer je podatke zbiralo več 

opazovalcev. Spremenljivka, ki označuje šole z veliko trki, je bila 

ustvarjena za kontrolo stopnje trkov v modelih V-6. 

 
2.3. Statistična analiza 

 
2.3.1. Primarni cilj: ocena prevalence 
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Deleži vseh otrok, ki so prišli v šolo z vsakim posameznim 

načinom aktivnega transporta, so bili primerjani z vzorci vrtca in 

vzorci skupine V-6 z uporabo hi-kvadrata statistike. Število prevoza 

otrok z otroškimi in transportnimi vozički je bilo združeno, saj 

predstavljajo podobne načine sedečega prevoza, ki niso vozila. 

Povprečno število opazovanih otroških/transportnih vozičkov na 

šolo je bilo primerjano z vzorcema vrtcev in vzorcem V-6. Povezava 

med uporabo otroških/transportnih vozičkov in aktivnim 

transportom v šolo v obeh vzorcih je bila ocenjena s Pearsonovimi 

koeficienti korelacije produkt-moment, da bi ugotovili, ali imajo šole 

z višjim deležem uporabe otroških/transportnih vozičkov na splošno 

večji ali manjši delež aktivnega transporta v šolo. Tako je bilo 

mogoče ugotoviti, ali uporaba otroških/transportnih vozičkov 

predstavlja dejavnik, ki olajšuje ali ovira aktivni transport v šolo. 

 



 

 

561 

 

 

2.3.2. Sekundarni cilj: sospremenljivke aktivnega transporta v šolo 

Na začetku je bila za vsak vzorec izvedena Poissonova regresija 

za modeliranje deleža otrok, ki se poslužujejo aktivnega transporta 

v šolo. Ugotovljeno je bilo, da je ujemanje podatkov hi-kvadrat testov 

pomembno za oba modela, kar kaže na problem prevelike razpršitve. 

Kasneje je bila izvedena tudi negativna binominalna regresija, kjer 

se je upoštevala prevelika razpršitev. Slednja je pokazala na dobro 

ujemanje obeh vzorcev, kar je bilo razvidno iz ujemanja podatkov 

testov hi-kvadrata, ki niso bili pomembni. V model so bile vključene 

vse razpoložljive sospremenljivke, in sicer za izdelavo končnih 

multivariatnih modelov za oba vzorca. Pri nobeni od sospremenljivk 

ni bilo manjkajočih podatkov. 

Preglednica 1 

Načini transporta za vrtčevske otroke in otroke od vrtca do 6. razreda, Toronto, Kanada, 2015. 

 
3. Rezultati      Kolesarjenje  24 (2,2%) 433 (2,5%) 

     Vožnja s skirojem 17 (1,6%) 441 (2,6%) 

V okrožju je bilo 408 osnovnih šol, od tega je bilo 263 V-6 šol.     

(Slika 1). Zaradi učenja francoskega jezika v tujem okolju (t.i. 

potopne šole), alternativnih šol in sodelovanja v drugih študijah, 

povezanih z aktivnim transportom v šolo, je bilo izključenih 65 šol. 

To pomeni, da je pogoje izpolnjevalo 198 osnovnih šol z rednim 

programom V-6. Vzorec vrtcev (vzorec 1) je obsegal 50 šol; vsi načini 

transporta so bili vidni le na 26 šolah, na katere je bila omejena 

analiza. Vzorec V-6 (vzorec 2) je štel 100 šol - način transporta je bil 

viden na vseh šolah). Pri dvanajstih šolah se je vzorec prekrival z 

vzorcem vrtcev, zaradi česar so bile izključene iz analize.  V analizo 

je bilo tako vključenih preostalih 88 šol. 

 
3.1. Primarni cilj: ocena prevalence 

 
Preštetih je bilo 1.069 vrtčevskih otrok, in 17.244 V-6 otrok 

(Preglednica 1). Povprečno 30,6 % (5,5 % SD) otrok v skupini V-6 je 

bilo vrtčevskih otrok (razpon: 18,6%–51,2%). Vrtčevski otroci so 

uporabljali aktivne načine transporta v bistveno manjšem obsegu kot 

otroci v vzorcu V-6 (60 % proti 74 %, hi-kvadrat = 91,37 p je manjši 

od 0,001, Preglednica 2). Med šolami je bila ugotovljena velika razlika 

v aktivnem transportu v šolo; ta je znašala od 18 % do 100 % (vrtec) 

in od 23 % do 100 % (V-6) opazovanih otrok. Vožnja z osebnim 

avtomobilom se je izkazala za najpogosteje uporabljani sedeči način 

transporta (38 % vrtcev, 26 % otrok skupine V-6). 

V vzorcu vrtcev je bilo naštetih 18 (1,7 %) otroških/transportnih 

vozičkov, vendar pa v nobenem izmed obeh vzorcev ni bilo razlike v 

povprečnem številu opazovanih otroških/transportnih vozičkov na 

šolo (vrtec: 

1,38, SD = 3,55, V-6: 1,38, SD = 2,71). Med deležem uporabe 

otroških/transportnih vozičkov in celotnim aktivnim transportom v 

šolo ni bilo ugotovljene pomembne povezave niti v vzorcu vrtcev 

(Pearsonov r = 0,26, p = 0,20) niti v vzorcih skupine V-6 (Pearsonov 

r = -0,026, p = 0,80). 

 

3.2. Sekundarni cilj: sospremenljivke aktivnega transporta v šolo 

 
V preglednici 2 so opisane značilnosti vrtcev in skupine V-6. 

Povprečna šolska populacija je bila podobna v obeh vzorcih. Rezultat 

indeksa priložnosti za učenje v primeru vzorca vrtcev je bil nekoliko 

višji, vendar ker se je lestvica indeksa priložnosti za učenje gibala od 

0 do 1, povprečni vrednosti 0,59 in 0,51 pomenita, da v nobenem 

izmed vzorcev niso bile preveč zastopane šole z večjim ali z manjšim 

primanjkljajem. V primerjavi z vzorcem V-6, je bil v vzorcu vrtcev 

večji delež tistih, ki so se v Kanado priselili v okviru petih let ali 

manj. Le 40 % šol V-6 je imelo šolske prometnike. 

V preglednici 3 so prikazani rezultati multivariatnih analiz za 

vsak vzorec. Socialna prikrajšanost je imela najmočnejšo pozitivno 

povezavo z aktivnim transportom v šolo v vzorcu V-6 (IRR 1,27, 95 % 

CI 1,18, 1,36). Prisotnost šolskega prometnika, število vseh učencev 

rednega programa in dejstvo, da gre za šolo z velikim številom 

prometnih nesreč (trkov), so bili povezani z večjim deležem 

aktivnega transporta v šolo. Priselitev v Kanado v zadnjih petih letih 

je bila v vzorcu vrtcev povezana z večjim deležem aktivnega 

transporta v šolo (IRR 8,06, 95 % CI 2,91, 22,32). 

 
 

 
 

 

 
Način prevoza 

Šole z vzorcem vrtca  

Vrtci (n = 26) 

Otroci (n = 1.069) 

Vzorec šol V-6 

Šole (n = 88) 

Otroci (n = 17.224) 

Sedeči načini 
prevoza 

426 (39,9%) 4.554 (26,4%) 

Osebni avtomobil  404 (37,8%) 4.398 (25,5%) 

Otroški voziček  17 (1,7%) 95 (0,7%) 

Transportni voziček 1 (0,1%) 31 (0,2%) 

Kolesarski sedež 4 (0,4%) 30 (0,2%) 

Aktivni načini 

prevoza 

Hoja  

643 (60,1%) 

 

602 (56,3%) 

12.670 (73,6%) 

 

11.796 (68,5%) 
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Preglednica 2 

Značilnosti vzorca vrtcev in vzorca šol V-6. 

 sporočena razlika med obema vzorcema verjetno konzervativna. 

Tudi  vzorec vrtcev je bil majhen, saj je bilo nekaj šol izključenih 

zaradi lokacije vhoda v vrtec in vhodov, ki so vodili v druge dele 

zgradbe, kar je onemogočalo hkratno opazovanje obeh vhodov z enim 

opazovalcem. 

Vrtci (n = 26) Šole V-6 (n = 88) 

Redna populacija na domači šoli 

(povprečje n, SD) 

Socialna prikrajšanost (povprečni 

rezultat indeksa priložnosti za 

učenje, SD) 

255 (SD 133,9) 239,7 (SD 145,9) 

 
0,59 (0,21) 0,51 (0,30) 

V tej študiji je bila ugotovljena tudi velika variabilnost deleža 

mlajših otrok, ki uporabljajo aktivna transportna sredstva, glede na 

šolo. Dejavniki, ki igrajo pomembno vlogo pri variabilnosti aktivnega 

transporta v šolo v populaciji šoloobveznih otrok, vključno s tistimi, 

ki so povezani z zgrajenim okoljem in socialno-ekonomskim 

položajem, niso bili posebej raziskani za otroke v vrtcu (Rothman in 

drugi, 2013; Sirard in drugi, 2005; Sirard in Slater, 2008; Wong in 

drugi, 2011). 

   
Priseljenec ≤ 5 let (povprečje v %, SD) 16,3% (SD 11,5%) 11,7% (SD 8,7%) 

Prisotnost šolskega prometnika (n, %) 

 

 
4 Razprava  

Ni na voljo 35 (39.8%) 

Čeprav je bil majhen vzorec vrtcev omejen pri preučevanju 

številnih potencialnih pojasnjevalnih spremenljivk, povezanih s 

spremenljivostjo aktivnega transporta v šolo, smo uspeli preučiti 

povezavo z več značilnostmi šol, kot je opisano v Preglednici 3. 

Ta študija je bila prva, ki je z neposrednim opazovanjem 

vrtčevskih otrok na poti v šolo preučevala prevalenco aktivnega 

transporta v šolo in uporabe otroških vozičkov. Opazovani aktivni 

transport v šolo je bil bistveno nižji pri vrtčevskih otrocih v 

primerjavi z vsemi starostnimi skupinami od V-6, pri čemer je bil 

prevoz z osebnim avtomobilom najpogosteje uporabljeni sedeči način 

transporta. Prevalenca uporabe otroškega/transportnega vozička pri 

vrtčevskih otrocih za prevoz v šolo je bila nizka in je znašala 1,7 %. 

Uporaba otroških/transportnih vozičkov ni bila povezana s splošnim 

aktivnim transportom v šolo, ki so ga opazili v šolah. V vrtcih je bil 

status nedavnega priseljenca povezan z višjim aktivnim 

transportom. V šolah V-6 je bila socialna prikrajšanost najmočneje 

povezana z višjim aktivnim transportom v šolo, z višjim aktivnim 

transportom v šolo pa so bile povezane tudi stopnje prometnih nesreč 

(trkov), prisotnost šolskega prometnika in velikost šole. 

Podatki iz neposrednega opazovanja v tej študiji so potrdili 

prejšnje študije, v katerih so bili uporabljeni podatki skrbnikov, in 

sicer da so se mlajši otroci redkeje posluževali aktivnega transporta 

v šolo kot šoloobvezni otroci (DiGuiseppi in drugi, 1998; Timperio in 

drugi, 2006; Yelavich in drugi, 2008). V primerjavi s starejšimi otroci, 

mlajši otroci nimajo kognitivnih ali zaznavnih sposobnosti za 

samostojno prečkanje ceste in pešačenje v šolo, saj pri slednjem 

potrebujejo nadzor odraslih (Tabibi in Pfeffer, 2003; Barton, 2006; 

Barton in Schwebel, 2007). Starši lahko tudi pogosteje vozijo mlajše 

otroke, saj je to hitrejše in priročnejše (McMillan, 2007; Faulkner in 

drugi, 2010). 

Čeprav je bila stopnja aktivnega transporta v šolo pri vrtčevskih 

otrocih nižja, pa so rezultati te študije spodbudni, saj so pokazali, da 

60 % vrtčevskih otrok in 74 % otrok iz skupine V-6 uporablja aktivna 

transportna sredstva za pot v šolo. Ti ugotovljeni deleži so bili 

podobni tistim iz opazovalne študije iz leta 2011, v kateri je 67 % 

otrok iz skupine V-6 hodilo v šolo peš (Rothman in drugi, 2013). Ti 

deleži so višji od tistih, ki so običajno navedeni v literaturi, kar je 

verjetno rezultat dejstva, da so ti vzorci vključevali le otroke, ki so 

živeli v bližini šole; prejšnje kanadske ocene, ki so pokazale nižje 

deleže pešačenja, namreč niso bile omejene na otroke, ki so živeli v 

bližini šole (Active Healthy Kids Kanada, 2013; Buliung in drugi, 

2009; Cragg in drugi, 2006). 

Omejitev študije je bila, da so vzorci V-6 verjetno vključevali tudi 

vrtčevske otroke, saj je bilo pri opazovanju na splošnih šolskih vhodih 

nemogoče določiti starost otrok ali razred. Ker je bilo število sedečih 

načinov prevoza v vzorcu vrtca večje, je bil dejanski delež otrok, ki so 

se posluževali aktivnega transporta v šolo v vzorcu V-6, verjetno 

podcenjen za starejše otroke od 1. do 6. razreda, zato je bila 

 
 

Preglednica 3 

Ocene dejavnikov multivariatnega negativnega binomskega modela, povezanih z deležem otrok, ki 

uporabljajo aktivni transport po vzorcu (IRR = razmerje incidence, 95 % CI = interval zaupanja). 

   Šole skupine V-6                  Vrtec 

 

          Spremenljivka                  Prilagojen IRR (95 % CI)         Prilagojen IRR (95 % CI) 

          Socialna prikrajšanost             1,23 (1,15, 1,31)*                            0,83 (0,61, 1,16) 

          Šolski prometnik (D/N)            1,08 (1,04, 1,12)*                            Ni na voljo 

          Skupno št. učencev rednega 

          programa (/100)                        1,03 (1,02, 1,04)*                            0,97 (0,91, 1,03) 

          Priseljenec ≤5 let                0,83 (0,66, 1,01)                              7,21 (3,31, 15,72)* 

          Šola z visoko stopnjo trkov      1,08 (1,04, 1,13)*                             Ni na voljo  

          

          *Statistično pomemben p je manjši od 0,01. 
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Delež novih priseljencev (≤5 let) je bila edina spremenljivka, ki je 

bila povezana z višjim aktivnim transportom v šolo pri vrtčevskih 

otrocih. Obstaja nekaj študij, ki so poročale o manjših učinkih 

kulture in etnične pripadnosti na aktivni transport v šolo in to 

vsekakor predstavlja področje, ki bi ga bilo treba dodatno preučiti 

(Schlossberg in drugi, 2006; McDonald, 2008; Kerr in drugi, 2007). 

V vzorcu V-6 smo ugotovili, da so večja prikrajšanost šole (šole v 

okoljih z omejenimi možnostmi), prisotnost šolskega prometnika, 

večje šole in višje stopnje prometnih nesreč (trkov) povezane z 

večjim deležem aktivnega transporta v šolo. V tej študiji je bil 

ugotovljen majhen učinek šolskih prometnikov in višji delež 

aktivnega transporta v šolo v vzorcu V-6; v našem prejšnjem delu s 

podobnim vzorcem se je pokazalo, da so imeli šolski prometniki 

pomembno povezavo z višjim deležem hoje, saj so delovali kot 

dejavnik spreminjanja učinka med zgrajenim okoljem in hojo 

(Rothman in drugi, 2013). Povezava med socialno-ekonomskim 

položajem in aktivnim transportom v šolo še ni jasno opredeljena, 

saj so poročali o različnih rezultatih (Rothman in drugi, 2013; 

Sirard in Slater, 2008; Davison in drugi, 2008). Ne nazadnje pa so 

univariatne analize v našem prejšnjem delu pokazale, da so bili 

deleži hoje povezani z višjimi stopnjami trkov v bližini šol; vendar 

pa je ta povezava izginila, ko smo kontrolirali zgrajeno okolje 

(Rothman in drugi, 2014). Majhen vzorec vrtcev nam v tej študiji ni 

omogočil, da bi raziskali vlogo zgrajenega okolja pri aktivnem 

transportu v šolo. Vendar pa rezultati multivariatnih analiz v tej 

študiji nakazujejo, da lahko na aktivni transport v vrtcu vplivajo  

 

drugačni dejavniki kot pri starejših otrocih. 

Rezultati te študije zagotavljajo nove informacije, ki lahko 

pomagajo pri oblikovanju sedanjih smernic glede uporabe otroških 

vozičkov pri mlajših otrocih, prav tako pa zagotavljajo ocene 

prevalence aktivnega transporta v šolo pri mlajših vrtčevskih 

otrocih. Nizka prevalenca uporabe otroških/transportnih vozičkov v 

tej študiji kaže, da se zdi, da njihova uporaba (kot sedečih prevoznih 

sredstev) za to starostno skupino v Torontu ni pogosta. Skoraj 40 % 

vrtčevskih otrok se je prevažalo z osebnimi avtomobili, kar je lahko 

posledica udobja ali skrbi za prometno varnost. V tej študiji so bile 

ugotovljene tudi pomembne povezave aktivnega transporta z 

značilnostmi šole. Vloga statusa novega priseljenca in večja 

socialno-ekonomska prikrajšanost sta se izkazali za pomembna 

dejavnika pri vplivu na aktivni transport v šolo. Zato bi bilo pri 

oblikovanju ukrepov, s katerimi bi lahko vplivali na način šolskega 

prevoza, treba upoštevati potencialno vlogo kulturalizacije in 

socialne prikrajšanosti. Rezultati tudi kažejo, da lahko obstajajo 

razlike v tem, kaj vpliva na aktivni šolski transport pri mlajših in 

kaj pri starejših otrocih. V prihodnje je treba preučiti povezave med 

zgrajenim okoljem in aktivnim transportom posebej za vrtčevske 

otroke ter z uporabo podatkov neposrednega opazovanja preučiti 

longitudinalno povezavo med aktivnim transportom in starostjo 

otroka. Rezultati lahko pomembno vplivajo na promocijo aktivnega 

transporta usmerjenega predvsem k vrtčevskim otrokom, saj bi 

tako lahko vplivali na vseživljenjske navade, ki so povezane z 

zdravim in aktivnim življenjskim sl
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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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