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Beseda urednice  

 

Ste že kdaj sanjali, da letite? Da se od tal odbijete kot žoga in vi 

kontrolirate letenje? Potem pa naenkrat nekaj spremeni vašo smer 

letenja in vas obrne tja, kamor ne želite? Upreš se tej sili, a vedno 

večji upor povzroča vedno večji prosti pad. Nekje vmes najdeš 

rešitev, prepustiš se nevidni sili in letiš po novi poti, po neznani poti 

in s ptičje perspektive pogleduješ na tla, a ti je kaj poznanega? Kako 

so naše poti resnično prepletene, kako se srečujemo in povezujemo 

in spet najdemo, ko padamo? Od česa ta trenutek želiš pobegniti? 

Kontrola nad letenjem ti daje moč, ti daje občutek nadzora. Iz te višje 

točke v sanjah imamo v resnici priložnost, da pogledamo situacije z 

drugačnih perspektiv in to nas čaka, ko se zbudimo. Kaj pa nas 

omejuje in nam edino v sanjah morda to letenje daje upanje, nove 

možnosti, svobodo izražanja? Kar me je preteklost naučila, je 

zagotovo to, da nam nihče ne more reči, da nečesa ne zmoremo 

narediti ali doseči. Kaj vam v življenju daje krila?  

 

Še vedno se v popolnosti obračam k otrokom, ki s svojo domišljijo 

pritegnejo moje zanimanje, moja vprašanja, spodbujajo mojo 

radovednost in enostavno najdem velikokrat zelo enostavne rešitve 

ravno zraven njih. Naslovnica 20. številke je nastajala poleg mene, v 

delovni sobi. Klara je začutila to silno potrebo po letenju in me je 

vprašala, ali sove lahko letijo s padalom. Moj odgovor je bil seveda 

pritrdilen, nakar pa je še dodala, a je lahko za ta ples v zraku sova 

urejena? Ali lahko leti v oblekici? Ali gredo modra, rdeča in vijolična 

barva skupaj? In še preden sem karkoli odgovorila, je vse ugotovila 

sama in še preden sem jaz zapisala misel do konca, je bila njena skica 

končana. Pokazala mi jo je in vprašala, ali je lahko malo vijoličnolična 

in ali lahko za njo sije sonce? Še preden sem ponovno odgovorila, je 

sedla nazaj za mizo in naredila po svoje. Ko je končala, je rekla, da 

sova leti pred soncem, uživa, se trdno drži, ima vse močne barve, ki 

vzbujajo njeno radovednost in modrost. Pustila sem jo v njeni 

domišljiji z razprtimi krili in njeni svobodi.   

 

Pred nami je ponovno ena magična številka. Toliko dobrih primerov 

praks, tokrat tudi iz izobraževanja odraslih, srednješolskega 

izobraževanja, osnovnošolskega in predšolske vzgoje. Naj ta številka 

leti vsakemu posebej na nove zmage, po svobodo, po pogum, po 

kreativnost, po osebni napredek, razvoj in profesionalno rast. 

 

 

Jasna Colnerič, prof. slov.,  

mag. manag. izobr. 
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Gozd v igralnici 
 

NATALIJA BODNER, dipl. vzg. 

natalija.bodner@gmail.com 

 

Povzetek: Otrokom predstavlja veliko veselje rokovanje z naravnimi 

materiali, kot so gozdni plodovi. Kadar rokujejo z njimi se dotaknemo 

vseh 6 področij kurikuluma. Otroci tako preko pesmic, pravljic, 

deklamacij, klasificiranja, matematičnih aktivnosti, likovnega 

ustvarjanja, posnemanja gibanja, deljenja ali izmenjavanja stvari z 

vsemi čutili spoznajo gozd kot celoto. V dejavnosti vključujemo vsa 

možna čutila, saj si otroci tako lažje zapomnijo in ponotranjijo 

aktivnosti. Preko otroške igre se največ naučimo. Vzgojiteljice pa 

pripravimo pester sklop različnih vrst iger, da vedno znova 

pritegnemo otroško pozornost in jih motiviramo za dejavnost. 

Mogočnost gozda prenesemo v igralnico. Tako je po petih tednih 

gozdnih aktivnosti in spoznavanja gozdnih plodov naša igralnica 

postane pravi majhen gozdiček. Otrokom je prijetno in domače, 

počutijo se svobodno in začne se razvijati njihova ustvarjalnost.  

 

Ključne besede: gozd, otroci, igralnica, gozdni plodovi, čutila, 

otroška igra 

 

Abstract: Children enjoy handling natural materials such as forest 

fruits. When they work with them, we touch on all six areas of the 

curriculum. Through songs, fairy tales, declamations, classification, 

mathematical activities, artistic creation, imitating movement, 

sharing or exchanging things, children get to know the forest as a 

whole with all their senses. We include all possible senses in the 

activities, as this makes it easier for children to remember and 

internalize them. Children learn the most through play. We as 

teachers and educators prepare a varied set of different types of 

games to repeatedly attract children's attention and motivate them 

to be active. We transfer the power of the forest to the 

classroom. Thus, after five weeks of forest activities and learning 

about forest fruits, our playroom becomes a real little 

forest. Children feel comfortable and at home, they feel free and 

their creativity begins to develop. 

 

Keywords: forest, children, playroom, forest fruits, sense, children 

game 
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UVOD 

Gozd predstavlja eno izmed mnogih naravnih okolij živih bitij in 

številnih stvari, plodov, ki jih tam najdemo. Otroci se v gozdu počutijo 

sproščeno, svobodno, ustvarjalno. Gozd nam ponuja svež zrak, svoje 

plodove, s katerimi lahko ustvarjamo, jih zlagamo, preštevamo, z 

njimi tolčemo in ustvarjamo glasbo, se jih naučimo pravilno 

poimenovati, z njimi rokujemo, nekatere tudi okušamo, vonjamo. 

Ker pa je gozd oddaljen in težko dostopen predvsem za majhne, 

jaslične otroke, smo vzgojiteljice tiste, ki ga moramo približati 

otrokom na drugačen način. To nam vsako leto znova in znova 

predstavlja izziv. Tokrat smo se gozda lotili počasi in postopoma. 

Vzeli smo si čas in vsak teden spoznali en gozdni plod, ga približali 

otrokom skozi vsa področja kurikuluma in preko igre rokovali z njim 

na najrazličnejše možne načine. Uporabili smo vsa možna čutila, 

otrokom pripravili eksperimente, zavezali oči ter pustili njihovi 

domišljiji prosto pot.  

 

Približajmo naravo otrokom 

»Otroci pojme najbolje razumejo in si jih najlažje zapomnijo takrat, 

ko se učijo neposredno iz osebne izkušnje. Z naravo občujemo 

neposredno z dotikom, vohom, okusom, vidom in sluhom« (Cornell, 

1994, str. 9). Cornell (1994, str. 11–14) trdi, da je uspešno obvladoval 

živahno otroško energijo in otroke usmerjal od vragolij k bolj 

konstruktivnim nalogam z naslednjimi predlogi uspešnega učenja: 

− Učite manj in delite svoje občutke z otroki  

− Bodite odprti, sprejemljivi 

− Otrokovo pozornost takoj usmerite 

− Najprej opazujte in izkusite, šele nato spregovorite o stvari 

− Doživljanje naj preveva občutek radosti.  

− Weimar (1994, str. 8) pravi, da:  

− Listov, vej, plodov, lubja in še dosti drugega je v naravi na pretek. 

Vendar narava ni samopostrežba, da bi vse, kar želiš, dal v košaro 

in nesel domov. Če ravnaš tako, lahko povzročiš dosti škode. Zato 

moraš pri nabiranju upoštevati tale pravila: 

− Nabiraj le to, kar leži na tleh ali kar so zavrgli gozdarji. 

− Ne zapuščaj poti. 

− V gozdu ne smeš prodreti v podrast, sicer motiš tam živeče živali. 

 

Otroška igra razvija ustvarjalnost 

Marjanovič Umek (v Jeitner-Hartmann, 2006, str. 5) opisuje igro kot: 

Igra je kot svojevrstna, svobodna in ustvarjalna dejavnost vpletena v 

življenje vseh otrok in tudi odraslih; pomeni izziv in nove možnosti za 

spoznavanje samega sebe, drugih, za čudenje, iskanje, primerjanje, 

preizkušanje … O otroški igri že veliko vemo, saj so svoja spoznanja k 

razlagi tega fenomena prispevale različne stroke (filozofija, 
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psihologija, pedagogika, medicina, etnologija …), pa vendarle ostaja 

v tej dejavnosti še veliko stvari nedorečenih, skrivnostnih, enkratnih 

in nikoli ponovljivih. Knjiga Otrokove ustvarjalne igre sledi nekaterim 

pomembnim strokovnim spoznanjem o otrokovi igri, njenem 

razvoju, dinamiki, spodbujanju: 

− Otrok je ustvarjalen v ustvarjalnem okolju in ob ustvarjalnih 

odraslih (starših, vzgojiteljih, učiteljih). 

− Otrok se v igri razvija in spreminja igro. 

− V igri je integriran vsestranski otrokov razvoj (gibalni, čustveni, 

socialni, spoznavni, govorni). 

− Velikokrat je igra sama sebi zadostna, poudarek je na procesu, 

počutju, komunikacijah, divergentnih rešitvah. 

− Odrasli imajo pomembno, tudi specifično vlogo v otrokovi igri; 

gre za več kot pripravo igre (igrače, prostor). 

− To, kar otroci sami ali skupaj z odraslimi naredijo v igri (dejavnost 

ali izdelek), ima za vsakega otroka čisto poseben pomen in 

vrednost (čustvena bližina, odnosi, pogovori). 

− Igra je vpeta v okolje, v katerem otrok živi, v igri se neposredno 

ali posredno zrcalita način in kvaliteta življenja. 

 

Rajović (2020, str. 16–17), ko razmišlja o otrocih, pripoveduje:  

Vzgojitelji imajo lahko v tem obdobju pomembno vlogo in starše 

pomagajo pravilno      usmeriti v dejavnosti z otrokom ter s tem 

spodbuditi njegov celostni razvoj. Mnogi starši ne vedo, da z 

dopuščanjem nekaterih dejavnosti onemogočajo pravilen razvoj 

otroka. Čezmerno gledanje televizije, igranje video igric, 

pomanjkanje grafomotoričnih dejavnosti ter telesna neaktivnost 

poškodujejo in zmanjšujejo razvoj otrokovih bioloških potencialov. 

Vzgojitelji in starši lahko v svojem vsakdanjem delu spodbujajo 

ustvarjalno razmišljanje otrok. Prav vsak dogodek, celo navidezno 

nepomembne malenkosti, se lahko uporabijo za zastavljanje nalog. 

Otrokovo razmišljanje lahko spodbujamo ob sprehodu po mestu, na 

poti v ali iz vrtca, v parku, v avtomobilu …. (Rajović, 2020, str. 99). 

 

Izkustveno učenje 

Marentič Požarnik (1902, str. 1–16, v Legama.si) zapisuje: 

»Izkustveno učenje predstavlja most, ki združuje teoretično in 

praktično učno delo ter omogoča celostno spoznavanje. Nova znanja 

najbolje osvojimo, če poznamo obe strani (teoretično in praktično). 

Za uspešno izvajanje moramo poznati in upoštevati njegove 

zakonitosti, saj nanj vplivajo najrazličnejši medsebojno povezani 

dejavniki. Učenje mora potekati v sproščenem ozračju in skupnem 

dialogu, z različnimi didaktičnimi nalogami, igrami, izzivi prek lastne 

izkušnje spoznavajo nekaj novega. Pri tem se učenci ne naučijo zgolj 

novih teoretičnih ali praktičnih znanj, temveč tudi znanj, ki celostno 

gradijo in oblikujejo njihovo osebnost. Pri tem se razvijajo tudi 
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veščine kot so: skupinsko sodelovanje, komunikacija, poslušanje, 

sprejemanje ipd. To so lastnosti, ki jih bodo ljudje potrebovali v 

prihodnosti: sposobnosti prilagajanja novim okoliščinam, 

osebnostno avtonomijo, občutljivost do sebe in drugih, sposobnost 

komunikacije in sodelovanja, sposobnost celovitega dojemanja, 

sinteze, sposobnost znajti se v nepredvidljivih kompleksnih socialnih 

situacijah.« Garvas (2010, str. 37) razlaga: 

»Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni dejavnosti in 

pridobivanju konkretnih izkušenj. Za otroka smiselno učenje izhaja iz 

njegovih predhodnih izkušenj ter možnosti povezovanja novih 

izkušenj s starimi. Njegova izkušnja mora biti konkretna, oprijemljiva, 

dojemljiva čutilom in dosegljiva njegovemu delovanju, saj se 

otrokom konkretna izkušnja mnogo trajneje vtisne v spomin kot 

kakršnokoli drugačno učenje. To še posebno velja za mlajše otroke. 

Učenje, v katerem sodelujejo z več svojimi čutili, je učinkovitejše, 

zanj so tudi mnogo bolj motivirani. Za razvoj talentov in sposobnosti 

potrebujejo otroci bogato okolje, veliko izkustvenih doživetij, fizične 

in socialne aktivnosti ter motivacijsko spodbujanje, ki jim omogočajo 

raziskovati, oblikovati in predvsem razširiti njihovo znanje. Otroci se 

učijo izkustveno, iz realne situacije. Predšolske izkušnje temeljijo na 

otrokovi neposredni interakciji z materiali, ljudmi in dogodki. 

Aktivnost je namreč najbolj priljubljen način učenja majhnega otroka 

v primerjavi s posredovanimi izkušnjami, ki jih prinesejo besede ali 

slike. Naloga odraslih pri tem je, da jih spodbujamo, da vstopajo v 

interakcije z drugimi in da problemske situacije rešujejo 

samostojno.« 

 

Primer dobre prakse  

Igra z želodi 

V vrečo sem vsula želode in otroci so iz nje vlekli želode. Ogledovali 

so si jih. Nato sem na tablo nalepila sliki velikega in malega želoda. 

Otroci so takoj začeli gledati v roke svojega prijatelja kdo ima večji, 

kdo manjši želod. Iz vreče sem vsula še preostale želode. Nastavila 

sem dve košari in razvrstila nekaj želodov. V eno košaro velike, v 

drugo manjše. Najbolj radovedni otroci so razvrščali z mano. Otroci 

te starosti najraje presipavajo in se igrajo z odpadno embalažo. 

Stekla je prosta igra, le tu in tam sva še slišali velik, majhen. Želodi so 

bili sčasoma po celi igralnici, pod mizo, na stolih, na mizah, med 

igračami. Še vedno so jih prenašali in sipali. Drugi dan smo začeli 

iskati slike želodov na stolih, mizah, na tleh, na regalih, med igračami, 

na vratih, oknih. Sproti smo jih razvrščali na velike in majhne ter jih 

lepili na tablo. Pred njih sem ponovno nastavila vrečko polno 

želodov. Ko so izvlekli želode, sva jih s sodelavko usmerili v rjavo in 

zeleno barvo. Pogovarjali in raziskovali smo kaj vse zelenega in 

rjavega nas še obdaja. Na mize sem nastavila zeleno in rjavo košaro, 

na tla pa vsipala vrečko želodov. Otroci so planili po želodih in začeli 
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razvrščati. Tokrat sva otrokom ponudili plastične žlice za prenašanje 

želodov v pripadajoče košare. Tretji dan smo po igralnici iskali želode 

in njihove kapice. Ker izhajamo iz otrok in sva opazili, da so že dan 

prej ugotovili natikanje kapic, sva jih samo usmerili, da vse kapice ne 

spadajo na vse želode in da velikim želodom pašejo na glavico velike 

kapice, majhnim želodom pa pripadajo male kapice. Danes sva zato 

otroke usmerili v klasificiranje želodov in njihovih kapic. V eno košaro 

smo začeli zbirati želode, v drugo košaro pa njihove kapice. V četrtek 

sva otrokom na tablo nalepili slike velikih in majhnih želodov, zelenih 

in rjavih. S sodelavko sva začeli pogovor z otroki in jih spodbujali k 

opazovanju ter razmišljanju. Kaj je nalepljeno na tabli? Ali so vsi 

želodi enaki? V čem se želodi razlikujejo? Ali bi jih lahko nalepili 

drugače? S skupnimi močni nam je na tabli uspelo nered želodov 

spraviti v 4 skupine. Otrokom sva ponovno ponudili želode ter jim 

pokazali, da če udarjamo z enim ob drugega, nastane tudi zvok. 

Vzgojiteljica je povedala število in otroci so tolikokrat udarili z želodi. 

Nastala je igra. Tako smo otrokom prepustili prosto igro z želodi, 

nekaj otrok smo pa povabili k mizi in jim ponudili bel list papirja ter 

voščenke jesenskih barv, s katerimi so risali, barvali list, ki so ga imeli 

pred seboj. Te liste bomo jutri uporabili za podlago likovnega izdelka.  

Dejavnost smo začeli z ugankami o jeseni. Gozd je poln jesenskih 

barv kot tudi likovni izdelek, ki so ga otroci ustvarili z voščenkami. 

Danes pa smo odtisnili roke, ki so predstavljale želode v gozdu. Eni 

so likovno ustvarjali, druge so na mizi čakale sestavljanke želodov.  

 

 
Slika 1: Razvrščanje želodov in kapic 

Vir: Lasten 

 

Igra s storži 

Storže sem prinesla v veliki škatli ter jo stresala pred njimi, tako sem 

preizkusila njihovo slušno pozornost. Ugibali smo, kaj se skriva v 

škatli. Zdaj sem vsakemu otroku dala v roke storž. Bili so različni. 

Veliki in majhni, odprti in zaprti. S tipanjem so iz vrečke skušali izvleči 

storž po navodilih (velik, majhen). V torek sva po igralnici poskrili 

veliko storžev in nasmeh na otroških obrazih, ko so jih iskali in 
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prinašali v košaro, je bil več kot zadovoljiv. Ko je bila škatla polna 

storžev, sem jo ponovno razsipala po vsej igralnici. Tako smo se urili 

v pospravljanju. Otrokom smo nato razdelili manjše škatle, s katerimi 

so se igrali, nosili storže, jih sipali iz majhne v veliko škatlo, poskusili 

so tudi obratno, a so ugotovili, da je mala škatla premajhna za veliko 

storžev. Naslednji dan sva s sodelavko na tablo zalepili dve sliki (velik 

in majhen) storž. Pod njiju pa nastavili več malih košar. Pogovor nas 

je ponovno popeljal med velikostne odnose. Tokrat smo se tudi mi 

razvrstili po velikosti na velike in majhne otroke. Ob tej priložnosti 

smo uporabili tudi izraze visok in nizek. S skupnimi močmi nam je 

uspelo razvrstiti vse storže v košare. Ugotovili smo, da imamo več 

košar z velikimi storži, ker zavzamejo več prostora in le nekaj košar z 

majhnimi storži, čeprav je njihovo število enako. Skupaj z otroki smo 

prešteli pet velikih storžev ter pet majhnih storžev. Pet velikih 

storžev smo komaj spravili v eno košaro, pri petih majhnih storžih pa 

nam je ostalo še veliko prostora, tako smo se dotaknili tudi 

količinskih izrazov več-manj. Otrokom sva ponudili barvne tempere 

jesenskih barv (rumene, oranžne, rdeče, zelene in rjave). Na mizi so 

jih čakali tudi storži. Nisva jih usmerjali le prepustili sva prosto pot 

njihovi domišljiji. Otroci so storže namakali v barve in z njimi vlekli 

črte, tiskali storže, da so nastale packe, obračali storže, da so puščali 

sledi. Poskusili so z različnimi barvami, tako da so se začele na listu 

mešati med seboj. Bili sva v bližini in jih le usmerjali, da niso vse barve 

nanašali samo na eno področje, ampak da so zapolnili cel bel list 

papirja, tako da je nastala prava jesenska panorama. Ker likovno ne 

ustvarjamo vsi otroci skupaj, so preostali otroci razvijali svojo 

domišljijo in ustvarjalnost z odpadnim materialom (škatle, plastični 

lončki, tulci ipd.). Polnili so škatle, tlačili storže v tulec in ga na drugi 

strani spustili ven, prenašali male storže z lončki ipd. Zadnji dan v 

tednu smo obnovili vse pridobljeno znanje ter ga nadgradili še z 

orientacijo v prostoru, spodaj, zgoraj. Otrokom sva ponovno poskrile 

veliko storžev po igralnici. Ko so našli storž, sva želeli slišati od otrok, 

kje so ga našli. Storži so bili večinoma poskriti pod mizo in na stolih. 

Tako sva otroke opazovali in usmerjale k uporabi in razumevanju 

izrazov spodaj-zgoraj oziroma pod mizo in na stolu. Nato smo vloge 

zamenjali. S sodelavko sva podajali navodila, kam naj otrok odnese 

storž (pod mizo ali na stol). Upoštevati moramo, da je igralnica po 

takšnih aktivnostih polna prahu ali majhnih koščkov storžev, skratka 

umazana. Zato smo si današnji dan popestrili še s čiščenjem. 

Otrokom sva razdelili krpe, metle, smetišnice, da smo igralnico 

očistili.  
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Slika 2: Klasificiranje velikih in majhnih storžev 

Vir: Lasten 

 

Igra z divjim kostanjem  

Tudi tokrat smo tipali kostanje v vrečki in ugibali, kaj bi se lahko 

skrivalo notri. Kostanj sem skrila v roko, brez ježice ter otrokom 

zapela pesem o kostanju (Kostanjček zaspanček). Nekateri otroci so 

jo že poznali, zato so mi pomagali peti. Kostanje sem razdelila med 

otroke. Nekaterim z ježicami, drugim brez. Skupaj smo še enkrat 

zapeli pesem. Opazovali smo vsak svoj kostanj, ga primerjali z 

drugimi. Nekateri so z njimi udarjali ter spremljali pesem. Tokrat so 

otroci kar sami začeli razvrščati kostanje na dve skupini (z ježico in 

brez nje). Drug dan smo otrokom po igralnici poskrili kostanje in 

ježice ter preštevali vsak prinesen kostanj. Nato smo se prešteli še 

mi, ter ugotavljali, česa je več, otrok ali kostanjev. Otrokom sva 

ponudili slano testo, na sredino mize pa pripravili brezove palčke in 

zobotrebce. Eni otroci so bili produktivni in so iz kepe slanega testa 

ustvarili veliko ježkov, drugi le po enega. Dejavnost smo začeli z 

ugankami o gozdnih plodovih. Sproti sem otrokom na preprogo 

polagala gozdne plodove. Nato smo iskali razlike in podobnosti med 

njimi. Otroci so bili zelo domiselni, našli so velikost (mali, veliki), 

barve (zeleni, rjavi), površino (hrapavi, gladki), število delcev, ipd. 

Spremenila sem se v škrata, ki je vse plodove pomešal med seboj od 

otrok pa želela, da vse gozdne plodove ponovno razvrstijo. Nastavili 

sva jim košare za lažje razvrščanje, saj so bile na košarah fotografije 

storža, želoda in divjega kostanja. Tukaj se je pokazala iznajdljivost 

otrok (nekateri so plodove nabirali v majice, drugi so zbirali samo eno 

vrsto plodov). Našli so se pa tudi taki, ki so na njihovi poti po igralnici 

pobrali vse, kar jim je bilo na poti, prišli s polno majico in žepi do 

košar in tam ven pobirali določene stvari. Vsi plodovi so bili na koncu 

ponovno pravilno razvrščeni. V četrtek smo se z otroki posedli pri 

tabli, na katero sem nalepila slike divjih kostanjev po številih od 1 do 

5. Nato sem jih spodbujala, da smo jih skupaj prešteli. Ker so bili zelo 

vztrajni pri štetju, sva jim ponudili posodice, da so ob izrečenem 
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številu v svojo posodico nabrali toliko kostanjev. Igra se je razvila v 

prenašanje in sipanje kostanjev iz posodice v posodico. Dve deklici 

sta razvili svojo igro in začeli polagati divje kostanje pod slike divjih 

kostanjev. Kjer sta bila na sliki dva kostanja, sta spodaj položili 2 divja 

kostanja itn. Otrokom sva na mize pripravili plastificirane 

sestavljanke gozdnih plodov. Ker so otroci te starosti več ali manj 

individualisti so imeli vsak svojo sestavljanko. Razvrstili sva jih po 

igralnici ne le po mizah, tako da so vsi imeli dovolj prostora in časa. 

Zložene sestavljanke smo potem skupaj pritrdili na pano, da smo 

imeli pravo gozdno steno. Ob njej smo obnovili vso pridobljeno 

znanje, opisovali ter se pogovarjali o gozdu.  

 
 

Slika 3: Rokovanje z divjimi kostanji 

Vir: Lasten 

 

Listje 

Teden smo začeli z ljudsko deklamacijo, ki sem jo preoblikovala v 

dramatizacijo s pomočjo lutke ježka, da bi si jo otroci hitreje 

zapomnili. Gre pa takole:  

Listki padajo z drevesa, ježek jih natika, 

listki milo jokajo, ker jih ježek pika. 

Nič ne jokaj listek mali, saj nebo tako hudo, 

ko bo zunaj huda zima, ti pri meni bo toplo. 
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Začeli smo rokovati z listjem, ga metati, loviti, mečkati, opazovati 

padanje, ga vonjati, ustvarjati kup iz njega. Zabavna igra, za katero 

smo potrebovali samo malo iznajdljivosti. V torek sva s sodelavko 

listje različnih barv poskrile po igralnici. Otroci so ga z veliko vnemo 

iskali in ga prinašali k nama. Midve pa sva jih spodbujali, da so ga 

pritrdili na tablo glede na barvo. Razvrstili so jih od rumene, oranžne, 

rdeče, zelene in rjave, ter tiste liste, ki so bili pisani. Otroci so tako 

vztrajno lepili, da smo imeli na koncu v igralnici steno kot pisano 

mavrico listja. Ko smo sedli nazaj na stole in si ogledali naš nastali 

izdelek, so bili otroci prav presenečeni kaj smo naredili. V sredo smo 

se lotili ustvarjanja z listjem. Listje smo zalepili na mizo tako, da so 

bili obrnjeni navzdol ter so bile vidne žile. Na listje sem položila bel 

list papirja ter z voščenko potegnila čez. Naenkrat se nam je izrisal 

list ter njegove žile. Otrokom sem seveda razložila sestavo lista: 

listne žile, listni pecelj, listna ploskev. Nato so začeli z voščenkami 

pritiskati in barvati bele papirje, da so na koncu bili vsi polni jesenskih 

barv. Otroške izdelke smo razstavili in občudovali. Med ustvarjanjem 

smo v ozadju poslušali jesensko pesem:  

 

 

 

 

 

Jesensko listje 

Lepo škrlatno je drevo, 

ko hladen veter veje, 

v vseh barvah zažari jesen, 

a sivo je nebo. 

Jesensko listje, kam hitiš? 

Ujeli bi te radi, 

ko z vetrom rajaš in vrtiš 

kot zlato se kolo. 

Ječijo veje in drhte 

brez pisane odeje, 

kako jih zebe brez kopren, 

ko pride k nam jesen. 

 

Listje smo ta dan razvrščali po oblikah. Iz velikega kupa listja so otroci 

raznašali listje po igralnici na različna mesta ter iskali pripadajočo 

obliko. Imeli smo listje hrasta, divjega kostanja, oreha ter listje 

pravega kostanja. Te 4 vrste listja sem pritrdila na tablo. Ogledali smo 

si ga. Nato sem listje položila na bel list in z gobico namočeno v 

tempera barvo tapkala okrog listov, da sem dobila njihovo obliko. 

Vsak otrok si je izbral nekaj listja in ga položil na bel list. Vzgojiteljici 

sva to listje pritrdili, otrokom pa ponudili tempera barve in gobice. 

Otroci so tapkali po celem, a na koncu, ko smo pravo listje odstranili, 
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smo dobili lepe bele oblike listja. Po koncu likovne zaposlitve so 

posamezniki prešteval, koliko različnih oblik imajo na svoje izdelku. 

Tako, da smo vključili še štetje različnih oblik listja. Večina otrok je 

štela, koliko listov so obrisali in ne vrst listja. Ker je v igralnici že prav 

dišalo po jeseni, je bil čas, da tudi izgleda bolj jesenska. Otrokom sva 

razdelili papirnate krožnike z izrezano sredino, na mize pa sva jim 

ponudili ogromno listja ter vsakemu v roke dali po eno lepilo. Otroci 

so papirnate krožnike polepili z listjem po svojih zmožnostih. V lepo 

okrašeni igralnici in jesenskem vzdušju je bil čas, da se naučimo še 

jesensko pesem, ki smo jo že cel teden poslušali. V ta namen se 

otrokom prinesla MRI, da smo s palčkami, triangli, bobnom in 

kraguljčki spremljali peto pesem »Jesensko listje«.  

 

 
Slika 4: Posnemanje gibanja listja 

Vir: Lasten 

Pravi kostanj 

Na preprogo sem vsula prave kostanje s pripadajočimi ježicami. 

Otroci so jih začeli tipati. Najpogumnejši so v roke prijeli tudi ježico. 

Otrokom sem prinesla škatlo divjih kostanjem in začeli smo iskati 

razlike in podobnosti. Divji so okrogli in se kotalijo, pravi kostanji 

imajo posebno obliko in se ne kotalijo kot žogice. Ugotovili smo, da 

ima pravi kostanj na vrhu čopek, ki ga divji nima. Zapeli smo si že 

znano pesem Kostanjček zaspanček. Otroci so naju napeljali na 

velikostne odnose. Ugotovili so, da so divji kostanji večji od pravih. 

Primerjali smo tudi njune ježice ter ugotovili, da od pravega kostanja 

ježice bolj pikajo in imajo več iglic. Pustili sva otrokom prosto igro ter 

opazovali njihova dejanja. Veliko otrok je uživalo v tipanju, 

prijemanju, skrivanju kostanjev v dlani. Eni otroci so si zakopali roke 

v kostanje. V torek smo za motivacijo prebrali pravljico Medo Jaka v 

gozdu. Po prebrani pravljici smo zgodbo še obnovili. Otrokom sva v 

igralnico prinesli različne vrste odpadnega materiala (jajčne škatle, 

plastične lončke, posodice) ter naravni material (kostanje -prave in 

divje, storže, listje, želode). Pokazala sem jim svojo zbirko gozdnih 

plodov v jajčni škatli. Na eno stran jajčne škatle sem si zložila pravi 

kostanj, želod, majhen storž, divji kostanj in želodovo kapico ter 

skušala isto zaporedje narediti v prostorih zraven. Otroci so me zelo 

pozorno opazovali, a je bilo kljub vsemu pretežko za njih. V jajčne 

škatle so zbirali večino enak material. Nekaj otrok je bilo kreativnih 
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in si izdelalo ropotulje. Listje so otroci znosili na kup, h kateremu sta 

sedla dva otroka ter listje spretno mečkala. Otroci so skozi igro 

obnovili vse ponujeno znanje, ki sva jim ga čez tedne ponudili s 

sodelavko. V sredo smo imeli kostanjev piknik. V lepem vremenu 

smo zunaj na klopcah lupili pečene kostanje ter jih okušali. 

Nekaterim so bili všeč, drugim ne. Tukaj se je videla iznajdljivost 

posameznikov ter rokovanje s kostanji, lupljenjem ipd. v prijetni 

družbi in ob petju pesmi Kostanjček zaspanček, je čas hitro minil. V 

četrtek sva za otroke izdelali podlage z obrisanimi kostanji. Želeli sva, 

da bi otroci polagali kostanje na podlage. Izkazalo se je, da sva 

pričakovali preveč. Otroci niso razumeli, kar sva od njih želeli. Le 

deklica in dva dečka sta vztrajala in poskušala kostanje polagati na 

njihove obrise, ostali so v roke prijeli več kostanjev in jih odložili na 

podlago, niso pa bili toliko vztrajni, da bi jih položili na točno 

določeno mesto. Vsak je dobil posodo s kostanjem, ki ga je moral 

prešteti. Na tabli smo imeli slike kostanjev do 4. Tako smo najprej 

individualno šteli kostanje v posodicah ter jih razvrstili k sliki z 

pripadajočim številom kostanjev. Nato smo posodice zamenjali in 

spodbudili otroke k skupnemu delu. Tukaj je polovica otrok obdržala 

pravilo, polovica otrok pa se je izgubila in ni vedela, kaj mora narediti. 

Našli so se korenjaki, ki so pomagali drugim. Za zaključek 

spoznavanja gozda sva ponudili igro spomin, izdelano na temo 

jesenskih plodov (želod, kostanj, listje, pravi kostanj, storž). Igro smo 

se igrali najprej skupaj v krogu ter odkrivali enake kocke, nato pa 

skupina otrok pri mizi.  

 

ZAKLJUČEK 

Otroci so v petih tednih do potankosti spoznali gozd, njegove 

plodove, ga zaznavali z vsemi svojimi čutili, širili svoje besedišče o 

gozdu, ustvarjali na to temo in se naučili iznajdljivosti. Najbolj 

pomembno od vsega pa je, da otroci skozi igro in dejavnosti sploh 

niso vedeli, koliko novega znanja so pridobili ter kako so se med 

seboj povezali. Naš namen je bil dosežen. Otrokom smo približali 

gozd preko gozdnih plodov, da so začutili potrebo po rokovanju z 

plodovi, ustvarjanju, preizkušanju ter so se prostovoljno priključili 

dejavnostim in jih zato ni bilo potrebno dodatno motivirati. Preko 

raznovrstnih aktivnosti so otroci tudi doživeli gozd, skoraj tako kot če 

bi bili v njem.  
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Govorni razvoj pri predšolskih 

otrocih 
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Povzetek: Govor je sistem simbolov, ki so namenjeni komuniciranju 

med ljudmi. Govor se izpolnjuje vse življenje, njegov najintenzivnejši 

razvoj pa se odvija prav v prvih letih življenja. Pri majhnem otroku je 

pomen še večji, saj prikazuje odsev otrokovega razvoja tudi na drugih 

področjih. Tega se mora najbolj zavedati vzgojitelj kot tudi vsi, ki 

otroka obkrožajo. V tem času postaja otrokov govor vse bolj celovit; 

od novorojenčka, ki se sporazumeva le nebesedno, se otrok v zelo 

kratkem času prelevi v aktivnega govorca. Potek govornega razvoja 

mora še posebej dobro poznati vzgojitelj, če hoče otroka ustrezno 

motivirati in vključevati v komunikacijo. V predšolskem obdobju, ko 

otroci obiskujejo vrtec, vzgojiteljica kot vodja skupine predstavlja 

pomembno vlogo, saj otroke usmerja, spodbuja, prepoznava in vodi 

na poti do uspešnega govornega razvoja. Načrtovana dejavnost, ki jo 

vzgojiteljice najpogosteje uporabljamo za spodbujanje govornega 

razvoja, je pripovedovanje. Poleg načrtovanih dejavnosti izkoristimo 

čas za spodbujanje govornega razvoja med dnevno rutino, na 

sprehodu, med igro. Vzgojiteljica mora skrbeti za kulturo lastnega 

govora, če hoče z zgledom jezikovno vzgajati otroka, ki ji je zaupan. 

 

Ključne besede: govor, vrtec, spodbujanje govora, otrok , vzgojitelj 

 

Abstract: Language is a system of symbols which are designed to 

communicate between people. Language takes an entire lifetime to 

develop, whereas its most intensive development takes place 

precisely in the first years of life. The significance of this is 

particularly heightened in the case of the young child since it 

represents the childˇs development also in other areas. Nursery 

teachers should be well aware of this, as well as all those persons 

that spend considerable time whith the child. During this time, the 

childˇs speech is becoming increasingly integrated; from a newborn 

who only communicates non-verbally, the child is in a very short time 

transformed into an active speaker. A nursery teacher should be 

particularly aware of the process of language development in order 

to appropriately motivate and involve the child in communication. In 

the pre-school period, when children are attending nursery care, the 

nursery teacher as the group leader plays an important role, since 

she directs, stimulates, recognises and guides the children on the 

path to successful language development. A questionnaire for 
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nursery teachers was used in the empirical part of the thesis, which 

confirmed that the influence of the nursery carer is of utmost 

importance, setting the child an important linguistic example. The 

planned activity most frequently used by nursery teachers to 

promote language development is telling  stories. Bessides planned 

activities, aviable time is also used to pomote language development 

during the daily routine, when taking a walk, during playtime, and so 

on. The nursery teacher must therefor take care for the culture of 

her own language, if she is to set a linguistic exaple to the child that 

has been entrusted into herc care.  

 

Keywords: language, nursery, promote speech, child, nursery 

teacher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD  

Specifičnost življenja in dela v vrtcu ponuja vzgojitelju različne 

možnosti realizacije svojega poslanstva. Najpomembnejša naloga 

vzgojitelja je, da pozna, spoštuje in neguje naravni proces razvoja 

otroka. Vsekakor ni pozvan, da bi jih oblikoval po svoji predstavi, 

vendar je odgovoren, da jih modro podpira in omogoči optimalen 

razvoj njihovih zmožnosti. Predšolsko obdobje je za otrokov razvoj 

nadvse pomembno in se tega mnogi niti ne zavedajo. Prepričana 

sem, da je prav to obdobje nekakšno glavno obdobje za otrokov 

razvoj na vseh področjih, tudi na govornem. Zavedam se namreč, da 

je v današnji družbi govorna zmožnost izredno pomembna, lahko bi 

rekla, da je ključna. Govor je namreč osnovno orodje za 

sporazumevanje, človek pa bi brez njega v družbi preživel. Prav 

zaradi pomembnosti govora v sodobnem življenju je nujno, da se 

razvija pravilno, v okolju, ki je temu razvoju naklonjeno. Zavedati se 

je namreč treba, da je razvoju govora potrebno posvetiti pozornost, 

kajti zamujeno v najzgodnejšem obdobju življenja je težko 

nadoknaditi. Govor se namreč razvije ob rojstvu, najintenzivnejše 

poteka do petega leta starosti, konča pa se nekje pri devetih letih. 

Seveda pa poteka izpopolnjevanje govora vse življenje. Ljudje smo 

socialna bitja in govor nam pomaga vzpostavljati odnose in jih 

ohranjati vse življenje. Govor je v človekovem razvoju zelo 

pomemben: gre za oblikovanje človeka kot posameznika 
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(individualna funkcija govora) in za vzpostavljanje komunikacij z 

okolico (družbena funkcija govora) (Marjanovič Umek, 1990, str. 11). 

M. Batistič Zorec pravi, »da ima govor mnoge funkcije, najosnovnejša 

pa je, da besede simbolizirajo stvari in dogodke, zato s pomočjo 

govora mišljenja osvobaja vezanosti na trenutno situacijo. V razvoju 

govora otroku omogoča, da inteligentno sodeluje v socialnem 

življenju skupine, ki ji pripada« (Batistič Zorec, 2000, str. 73). Horvat 

in L. Magajna (1989, str. 68) pravita, »da govora ne uporabljamo 

samo za sporočanje misli, občutkov in čustev. Z govorom pridemo do 

informacij, pokažemo lahko rezultate lastnega presojanja, dajemo si 

duška, izzivamo reakcije pri drugih ljudeh in z njim vzdržujemo 

stike«. Otrokova uporaba jezika se z razvojem zelo spreminja. Od 

novorojenčka, ki se sporazumeva le nebesedno, saj ne zna izustiti 

čistih glasov, se v zelo kratkem času »prelevi« v aktivnega govorca. 

Razvoj govora se prične ob rojstvu, najintenzivnejše do petega leta 

starosti, konča pa se nekje pri devetih letih. Seveda pa 

izpopolnjevanje govora poteka vse življenje (Sgerm, 2002, str. 6). 

Govor in jezikovno znanje nam nista preprosto položena v zibelko, 

ampak si ju moramo prisvojiti po naravni poti. D. Žnidarič (1993, str. 

39) pravi, da za pravilen govorni razvoj nujno potrebujemo: zdrav 

živčni sistem z nepoškodovanimi govornimi središči in živčnimi 

zvezami med njimi, ki nadzorujejo in usklajujejo delovanje govoril; 

pravilno in dobro razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, 

mišljenje, pomnjenje s slušnim spominom); razvita čutila (predvsem 

sluh); zdrava govorila; pravilen in zgleden govor ljudi, ki otroka 

obkrožajo; dobro počutje otroka in zadovoljene potrebe, ki jih ima. 

Kakovost otrokovega govora je odvisna od vseh teh središč in zvez 

med njimi. 

 

Dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora:  

− vzgoja v družini (koliko in kako govorijo z otrokom),  

− splošna inteligentnost (največji vpliv ima na kompleksnost 

govora, manj na besedišče in najmanj na izgovorjavo), 

− spol (deklice naj bi večinoma prej in bolje govorile kot dečki, kar 

so številne novejše študije močno omajale), 

− drugi neugodni vplivi (npr. hospitalizacija, neugodna 

emocionalna klima, bilingvizem) (Ribič Hederih, 2002, str. 17–

18). 

 

Tudi razvoj govora poteka po določenih zakonitostih, ki so značilne 

za določeno obdobje v otrokovem življenju, zato je dobro oz. 

pomembno, da te osnovne značilnosti govornega razvoja poznamo, 

saj nam lahko o otroku povedo veliko. Govorni razvoj mora še 

posebej dobro poznati vzgojitelj, če hoče otroke ustrezno motivirati 

in vključevati v komunikacijo. Za otrokov govorni razvoj imajo 

pomembno vlogo genetski dejavniki. Muller (Marjanovič Umek, 
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2006) meni, da na razvoj govorne kompetentnosti vpliva interakcija 

večjega števila genov. Z analizo različnih vedenjsko – genetskih 

raziskav so ugotovili, da imajo genetski dejavniki delni vpliv na razvoj 

različnih področij govornega razvoja na razvoj otrokove slovnice kot 

področje semantike, fonologije in artikulacije (Marjanovič Umek, 

2006, str. 63–64). Rezultati več raziskav so pokazali razlike v 

govornem razvoju dečkov in deklic, ki kažejo, da se govor deklic 

razvija hitreje od govora dečkov. Deklice hitreje spregovorijo, prej 

usvojijo slovnico jezika, dosegajo višje rezultate pri preizkusih 

pravilne izgovorjave besed, oblikujejo daljše izjave, imajo širši 

besednjak ter dosegajo višje rezultate na lestvici govornega razvoja. 

Dečki imajo pogostejše motnje branja in pisanja kot deklice, deklice 

berejo več knjig in pišejo daljša besedila od dečkov v prvih razredih 

osnovne šole. Pellegrini in Jones (Marjanovič Umek, 2006) navajata, 

da se deklice pogosteje vključujejo v simbolno igro in s tem pogosteje 

rabijo govor tudi v simbolni igri. S. Golobok in R. Fivush (Marjanovič 

Umek, 2006) povzemata rezultate raziskav, v katerih so ugotovili, da 

deklice začnejo prej brati kot dečki, imajo manj težav pri branju in se 

hitreje odzivajo na navodila testatorja. Ugotovili so tudi, da dečki 

pozneje razlikujejo med splošnimi samostalniki in lastnimi imeni kot 

deklice. Avtorji poudarjajo, da so ugotovljene razlike med spoloma 

le razlike v hitrosti usvajanja določenih slovničnih pravil, medtem ko 

je vzorec usvajanja jezika pri deklicah in dečkih enak. Jezik mora 

otroku postati sredstvo, ki mu omogoča, da pridobiva informacije o 

čem, kako in zakaj. Tu je pomemben odziv okolja (staršev, 

vzgojiteljev), saj je otrokov govor odvisen od vrednosti, ki jo ima za 

okolje besedno izražanje nasploh. Med otroki obstajajo velike razlike 

v uporabi govora, te razlike pa so po navadi povezane z razlikami v 

jeziku, ki ga govorijo v njegovem neposrednem okolju (Erženičnik 

Pačnik, 1999, str. 309). Družinsko okolje ima pomembno vlogo v 

razvoju in učenju, še posebej v obdobju dojenčka, malčka in 

zgodnjega otroštva. Pomemben dejavnik družinskega okolja je: 

kakovost družinskega življenja. Kakovost družinskega življenja 

oblikujejo starši. Različne možnosti za razvoj, ki jih otroku ponuja 

družinsko okolje, pa so najpogostejša posledica razlik v prepričanju 

staršev o pomembnosti spodbujanja govornega razvoja. Te razlike 

imajo tudi učinek na izbiro dejavnosti, med katerimi vstopajo v 

govorno interakcijo s svojim otrokom. Povezanost različnih 

dejavnikov družinskega okolja in otrokove govorne kompetentnosti 

je dvosmeren proces, saj starši z izbiro dejavnosti in značilnostmi 

svojega govora spodbujajo otrokov razvoj, tako tudi otroci s svojim 

govorom in zanimanjem za določeno dejavnost vplivajo na govor 

staršev in njihovo izbiro dejavnosti, v katerih se v komunikaciji 

vključujejo z njim. Raziskovalca Foy in Mann (Marjanovič Umek, 

Fekonja, 2008) razlikujeta med tremi vidiki družinskega okolja, ki 

imajo pomemben učinek na otrokov govorni razvoj: skupno branje 
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otroka in njegovih staršev, prepričanje staršev o pomenu skupnega 

branja in otroške literature, izpostavljenost staršev literarnim 

besedilom. Skupno branje otrok in staršev se začne že pred prvim 

letom življenja, ko starši vključujejo svoje otroke v govorno 

interakcijo ob branju otroških knjig in s svojimi izjavami usmerjajo 

otrokovo pozornost. Ko otroci začnejo v drugem letu življenja 

uporabljati dvobesedne izjave, se začne postopno prevzemanje vlog 

med otrokom in starši, ki poteka, tako da mama postavi vprašanje, 

otrok se nanj odzove z izjavo, ki jo mama nato podkrepi. Skupno 

branje nato poteka v smeri dvogovora, ki poteka tako, da otrok na 

izjavo starša odgovori z novo izjavo (Marjanovič Umek, Fekonja, 

2008, str. 114–115). Starši, ki sami radi in veliko berejo, tudi otrokom 

pogosteje nudijo priložnost za spoznavanje literature, različnih 

besedil, jih pogosteje peljejo v knjižnico in imajo doma na policah več 

knjig kot starši, ki redkeje berejo (Fekonja idr., 2005, str. 54). Browne 

(1996) meni, da starši, ki se pogovarjajo s svojimi otroki ob slikah o 

tem, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo, otroke tako še dodatno 

spodbujajo h govornemu izražanju (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 

50). 

 

Primeri dejavnosti v vrtcu 

V nadaljevanju bom predstavila nekaj idej za spodbujanje 

komunikacije, jezika in govora pri otrocih. Dejavnosti prilagodim 

otrokovim potrebam, zmožnostim in interesom. Pri dejavnostih 

otroke spodbujam, jim svetujem, pomagam, demonstriram, z njimi 

sodelujem in se igram in se tudi sama učim. 

1.) Uporabim prazno škatlo (posodice, lončki …) in zgradim stolp. 

Vključim komunikacijsko izmenjavo: »Zdaj sem na vrsti jaz. Zdaj 

si na vrsti ti.« Kdo zgradi višji stolp, preden se ta poruši ali ga 

poruši kdo izmed nas?« Nato se osredotočim na poimenovanje, 

opisovanje in jih spodbujam k uporabi pridevnikov, npr. 

visok/nizek, debel/suh, trd/mehek.  

2.) Z otroki smo izdelali različne ropotuljice z različnim polnilom. 

Igramo se igro poslušanja. Otrok je zaprl oči, drugi otrok pa je 

zaropotal z ropotuljico, sledilo je ugotavljanje, s katero 

ropotuljico je zaropotal. Otroci niso imeli težav z ugotavljanjem, 

razen deček, ki se ni mogel umiriti, ko je zaprl oči in ni ugotovil, 

kateri otrok je zaropotal z ropotuljico. 

3.) V naši skupini se otroci zelo radi igrajo s plastelinom, zato poleg 

igre zraven izkoristim še pogovor o tem, kako se počutijo, ko ga 

gnetejo: izjave otrok so različne »plastelin je mrzel, mehek, 

sluzast, hladen, topel«, nato jih sprašujem naprej, kaj izdelujejo 

iz plastelina »mamico, žabo, konja, žogo, kačo …«, kaj pa najraje 

izdeluješ iz plastelina in s čim »rolam, gnetem, pritiskam, valjam, 

nož, vilica, valjar«. 
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4.) Skrivnostna škatla je v našem jutranjem krogu večkrat na obisku. 

Škatlo zaprem in izrežem luknjico, da bo otrok lahko segel z roko 

do predmeta. Vsak otrok izvleče en predmet iz škatle in ga opiše, 

poimenuje, se pogovarjamo o tem predmetu (kaj je, kakšne 

barve je, za kaj ga uporabljamo, kje ga najdemo …). 

5.) Kotiček trgovina: otroci se zelo radi igrajo v kotičku, v igro se 

vključim tudi sama in jih sprašujem, kaj imajo v trgovini 

(poimenovanje izdelkov), kaj lahko skuhamo iz določenih 

izdelkov, zlogovanje izdelkov (ba-na-na) Otroci mi ves čas 

odgovarjajo in zastavljajo vprašanja: »kaj boste danes kupili, 

imate s seboj dovolj »denarčka« kaj boste skuhali iz brokolija«. 

6.) Igra« Kdo se oglaša? Otroka izštejemo z izštevanko, ta otrok je 

konjiček in ga pokrijemo z odejo, nato določimo otroka, ki se 

usede na konjička in ga vpraša: kdo sedi na tebi in otrok mora 

povedati, kateri prijatelj sedi na njem. 

 

Govorne igre so otrokom zelo priljubljene. Pri igrah za spodbujanje 

govora se navezujem na cilje:  

− iz slušne pozornosti,  

− razlikovanje glasov otrok,  

− zapomnitev imen otrok v skupini,  

− določanje smeri zvoka, 

− otrok se uči samostojno pripovedovati,  

− otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa,  

− razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah ob vsakodnevnih 

dejavnostih, 

− otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, 

zabave in reševanje problemov, 

− otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v 

literarnem svetu, 

− otrok se ustvarjalno izraža v jeziku, 

− ob poslušanju in pripovedovanju razvija domišljijsko rabo jezika.  

 

Namen dejavnosti je pospešiti razvoj govora, in sicer na prijeten in 

zanimiv način. Otroci radi sodelujejo, če so dejavnosti privlačne, 

zanimive, predvsem pa zabavne. 

 

ZAKLJUČEK 

Govorni razvoj je v življenju človeka ključnega pomena. Ker je govor 

tako pomemben dejavnik v človekovem razvoju, nam ne more biti 

vseeno, kako se bo razvijal in kakšno vlogo bo pri njegovem razvoju 

odigral vzgojitelj. Vzgojitelj se mora zavedati, da ima na otrokov 

govorni razvoj pomemben vpliv in da je hkrati zelo pomembno, 

kakšen govorni zgled daje otrokom. Vzgojitelji in tudi vsi ostali, ki 

otroke obkrožajo, morajo najprej poskrbeti za kulturo lastnega 

govora, če jih hočejo z zgledom jezikovno vzgajati. Otroci se govora 
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učijo s posnemanjem, zato je pravilen govor ljudi, ki jih obkrožajo, 

izredno pomemben. Zgled je namreč najučinkovitejše vzgojno 

sredstvo. Ustrezno govorno spodbudno okolje je predpogoj, da se 

otroci sprostijo, počutijo varne, sprejete, da jih ni strah govoriti, 

komentirati, skratka komunicirati. Vzgojitelj mora vedno težiti k 

temu, da ustvarja okoliščine, ki govor spodbujajo.  

 

Predšolsko obdobje je najpomembnejše obdobje razvoja govora, 

zato mora biti vzgojitelj strokovno usposobljen, da lahko pravilno 

usmerja, prepoznava in tudi deluje na otrokov govor. Jezikovne 

dejavnosti k razvoju govora vsekakor pripomorejo in pomembno je, 

da se vzgojitelj tega zaveda in poleg dejavnosti, ki jih načrtuje 

posebej za govorni razvoj, izkoristi tudi vse ostale dejavnosti. Razvoj 

govora je namreč naravno vpleten v vsa področja dejavnosti. Namen 

dejavnosti je pospešiti razvoj govora, in sicer na otroku prijeten 

način. Spodbujanje razvoja govora in njegovo načrtovanje pa seveda 

ni stvar vzgojitelja, ampak vsega okolja, ki otroka obkroža. Potrebno 

je dobro sodelovanje med domačim okoljem in vrtcem, ki temelji na 

skupnem cilju, tj. zdrav in zadovoljen otrok, ki se med drugim tudi 

ustrezno govorno razvija. Vzgoja nikakor ne sme biti slučajna, ampak 

načrtna, z otrokom se je treba ukvarjati, hkrati pa mu nuditi in 

izkazovati toplino, nežnost razumevanje. 
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Povzetek: Šolska knjižnica s knjižničnimi storitvami omogoča in 

podpira učenje in poučevanje, s programom Knjižnično 

informacijsko znanje (KIZ) pa dijake navaja na samostojno učenje in 

iskanje informacij. V knjižnici Šolskega centra Celje namenjamo 

veliko pozornosti uporabnikom in njihovemu izobraževanju. V sklopu 

pedagoških dejavnosti knjižnice izvajamo KIZ. Ure KIZ izvajamo 

samostojno ali v sodelovanju z učitelji splošnih oz. strokovnih 

predmetov v okviru projektnega dela ali medpredmetnih povezav. 

Posebno pozornost namenjamo spoznavanju knjižničnega prostora, 

knjižničnega reda ter iskanju knjižničnega gradiva. Ob hitrem razvoju 

izobraževalnih tehnologij temu sledimo tudi v šolski knjižnici, saj smo 

meseca novembra 2022 postali ena prvih knjižnic v Sloveniji, ki 

uporabnikom omogoča iskanje knjižničnega gradiva z novo aplikacijo 

– Lokatorjem knjige.  

 

Ključne besede: šolska knjižnica, knjižnična informacijska znanja 

(KIZ), iskanje gradiva, COBISS+, aplikacija mCOBISS, aplikacija Lokator 

knjige 

 

Abstract: The school library facilitates and supports learning and 

teaching with library services, and the library information knowledge 

program guides students to independent learning and searching for 

information. In the library of the School Center Celje, we pay a lot of 

attention to users and their education. As part of the pedagogical 

activities of the library, we implement library information skills (KIZ). 

KIZ classes are conducted independently or in cooperation with 

teachers of general or professional subjects within the framework of 

project work or interdisciplinary connections. We pay special 

attention to getting to know the library space, library order and 

searching for library materials. With the rapid development of 

educational technologies, we also follow this in the school library, 

because in november 2022 we became one of the first libraries in 

Slovenia to enable users to search for library materials with the new 

application - Book Locator. 

Keywords: school library, library information skills (KIZ), book 

search, COBISS+, application mCOBISS, appplication Book locator 
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UVOD 

Temelj šolske knjižnice sta usposobljen knjižničar ter organizirana 

zbirka knjižničnega gradiva in informacij za poučevanje in učenje, ki 

jo potrebujejo dijaki, učitelji in drugi strokovni delavci. Zbirko 

dopolnjujejo različni pripomočki in oprema za pridobivanje in 

uporabo informacij, šolski knjižničar pa organizira knjižnično 

dejavnost tako, da podpira učenje v okviru pedagoških ciljev šole.  

 

Šolska knjižnica deluje v kurikulu kot celota. S knjižničnimi storitvami 

omogoča in podpira učenje in poučevanje, s programom Knjižnično 

informacijsko znanje pa dijake navaja na samostojno učenje in 

iskanje informacij (Kurikul, 2008). 

 

Kako pomembne so šolske knjižnice za njihove uporabnike, lahko 

razberemo že iz zapisa v IFLA/UNESCO Manifestu o šolskih 

knjižnicah, ki šolske knjižnice definira kot del izobraževalnega 

procesa, ki »skrbi za informacije in ideje, ki so osnova za uspešno 

delovanje v današnji informacijski družbi« ter da učencem omogoča 

učenje nekaterih spretnosti, ki so zelo pomembne za vseživljenjsko 

učenje in razvoj njihove domišljije ter jim posledično »omogoča, da 

živijo kot odgovorni državljani« (IFLA, 2006). Ifline Smernice za šolske 

knjižnice pa jih definirajo kot »fizični in digitalni prostor za učenje v 

šoli, kjer so branje, poizvedovanje, raziskovanje, razmišljanje, 

domišljija in ustvarjalnost bistvenega pomena za pot učencev od 

informacij do znanja ter za njihovo osebno, družbeno in kulturno 

rast« (IFLA, 2019). 

 

Poslanstvo šolske knjižnice je opredeljeno v poglavju Manifesta, kjer 

je navedeno, da morajo biti knjižnične storitve zagotovljene tako, da 

lahko do njih dostopajo vsi uporabniki enakopravno. Pri tem ne sme 

biti pomembna njihova starost, razni statusi ter ostale značilnosti 

uporabnikov in njihove omejitve. Ena izmed nalog šolske knjižnice je 

tudi razvijanje navad in veselja do branja ter zagotavljanje dostopa 

do najrazličnejših oblik virov, zato je tudi za najmlajše uporabnike 

pomembno, da so sposobni v čim večji meri sami uporabljati 

knjižnico in iskati ustrezno knjižnično gradivo za svoje potrebe za 

optimalno možnost uresničevanja teh nalog ter poslanstva (IFLA, 

2006). 

 

V svetu velike količine informacij, globalnosti, večrazsežnostne 

pismenosti je informacijska pismenost življenjska potreba 

posameznika in družbe. Kaže se v obliki sposobnosti opredelitve 

informacijske potrebe, pridobivanja, vrednotenja, interpretacije in 

uporabe informacij. Informacijska pismenosti je vključena v 

formalno izobraževanje, kjer jo učitelji in knjižničarji pri učencih 

skupaj razvijajo ob spoznavanju vsebin učnega programa. Skupaj 
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načrtujejo primerne metode učenja, s pomočjo katerih učenec 

spoznava vsebino določenega predmeta z aktivno rabo različnih 

informacijskih virov. V učenje učnih spretnosti uporabe 

informacijskih virov se vključuje knjižnica. Z vsebino in organizacijo 

znanja je knjižnica tudi sama medij, ki se ga moramo naučiti 

uporabljati. Je primer za učenje uporabe informacij s knjižnično 

informacijskim znanjem (Steinbuch, 2010). 

 

Knjižnično informacijsko znanje je splošno znanje o informacijskih 

virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene. Dijaki ga usvojijo 

do ravni, ki jim omogoča samostojno pridobivanje in uporabo 

informacij tudi po končanem formalnem izobraževanju, ne glede na 

to, katero stopnjo šole so končali. Cilji s predlaganimi vsebinami 

opredeljujejo raven informacijske pismenosti, ki naj bi ga obvladal 

vsak prebivalec za vstop v svet informacij, in možnosti za njeno 

razvijanje. Pomemben sestavni del je tudi knjižnični sistem z vrstami 

knjižnic, ki omogočajo dejavno vključevanje v vseživljenjsko 

izobraževanje, družbeno dogajanje v skladu z zahtevami družbe in 

lastnimi interesi (Kurikul, 2008). 

 

Knjižnica Šolskega centra Celje in izvajanje KIZ 

Šolski center Celje je eden največjih šolskih centrov v Sloveniji, ki 

združuje gimnazijo, štiri srednje strokovne šole, višjo strokovno šolo 

in medpodjetniški izobraževalni center. V šolskem letu 2022/2023 se 

na Šolskem centru Celje izobražuje več kot 3.250 dijakov, 650 

študentov in 200 slušateljev izobraževanja odraslih ter zaposluje več 

kot 300 profesorjev in ostalega osebja. 

 

Knjižnica Šolskega centra Celje je skupna knjižnica za vse šole 

šolskega centra. Je ena izmed največjih šolskih knjižnic v Sloveniji. V 

dveh knjižničnih oddelkih (oddelku Lava in oddelku Glazija) smo na 

dveh lokacijah zaposleni štirje šolski knjižničarji. Bogat knjižnični 

fond, ki obsega več kot 70.000 enot gradiva, je dostopen vsem 

uporabnikom šolske knjižnice: dijakom, študentom Višje strokovne 

šole, slušateljem izobraževanja odraslih in vsem zaposlenim.  

 

Glavni prostori šolske knjižnice (oddelek Lava) so v pritličju šolskega 

centra v A etaži. V njej je gradivo urejeno po UDK sistemu in je v 

prostem pristopu. Knjižnica je polnopravna članica sistema COBISS. 

V knjižnici je središče informacijske, učne in kulturne dejavnosti na 

šolskem centru. Veliko pozornosti namenjamo uporabnikom in 

njihovemu izobraževanju. V sklopu pedagoških dejavnosti knjižnice 

izvajamo knjižnično informacijska znanja (KIZ). Ure KIZ izvajamo 

samostojno ali v sodelovanju z učitelji splošnih oz. strokovnih 

predmetov v okviru projektnega dela ali medpredmetnih povezav. V 

programu gimnazija so ure KIZ izvedene v okviru OIV v obsegu 15 ur 
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na oddelek v dveh letih in so za dijake obvezne. V programih 

srednjega strokovnega izobraževanja na tehniških šolah Šolskega 

centra Celje pa izvedemo KIZ v 1. letnikih, in sicer v vsakem oddelku 

4 ure.  

 

Vsak uporabnik naše knjižnice že ob prvem vstopu v knjižnico najprej 

opazi velik prostor in postavitev knjižničnega gradiva. Čeprav smo že 

ob načrtovanju knjižnice upoštevali, da je postavitev knjižničnega 

gradiva zelo pomemben element v vsaki knjižnici, ki mora biti za 

uporabnika logičen, imajo dijaki težave pri iskanju gradiva. V ta 

namen smo v šolski knjižnici pripravili 4 ure KIZ, kjer posebno 

pozornost namenjamo prav iskanju določenega gradiva. Tako ob 

začetku vsakega šolskega leta v vseh 1. letnikih izvedemo naslednje 

ure KIZ: 

• Uvod v poznavanje in uporabo šolske knjižnice (1 ura), 

• Iskanje gradiva po rač. katalogu COBISS+ (ure se izvajajo s 

polovico oddelka, 2 uri), 

• mCOBISS - virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah 

(1 ura). 

 

Uvodna ura v šolski knjižnici 

V začetku septembra vse dijake 1. letnikov povabimo v šolsko 

knjižnico. Obiščejo nas med uro slovenščine, z njimi pa tako 

izvedemo prvo uro KIZ. Med uvodno uro dijakom predstavimo 

dejavnosti šolske knjižnice, vrste knjižničnega gradiva, izposojevalne 

roke in pravila izposoje, delovni čas ter pravila obnašanja. Pri tej uri 

me vedno zanima, na kakšen način dijaki v knjižnici po navadi 

poiščejo tisto gradivo, ki ga potrebujejo. Večina izmed njih še vedno 

najprej vpraša za pomoč knjižničarja, le redki pa se iskanja gradiva 

lotijo sami ali pa si pomagajo z rač. katalogom COBISS+. Predstaviti 

jim želim prostor in postavitev gradiva v njem, saj bodo le tako lahko 

postali samostojni uporabniki knjižnice.  

Slika 1: Iskanje knjige v knjižnici 

Vir: Lasten 
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Ob izrisanem tlorisu knjižnice jim razložim, da je knjižnica urejena po 

sistemu prostega pristopa, kar uporabnikom knjižnice omogoča 

samostojno iskanje po knjižnih policah. Del knjižničnega gradiva se 

nahaja v arhivu, kamor uporabnikom dostop ni dovoljen. Gradivo je 

na knjižnih policah postavljeno po UDK sistemu.  

 

Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) je sistem razvrščanja 

gradiva po tematiki oziroma vsebini. Prva značilnost tega sistema je 

univerzalnost, kar pomeni, da zajema vsa področja človeškega 

znanja, razdeljena na 9 osnovnih skupin, od 0 do 9. Druga značilnost 

je decimalna delitev. Glavne skupine UDK predstavljajo strokovna 

področja, ki se po desetiškem načelu delijo na ožja področja znotraj 

določene stroke. 

 

Dijakom pokažem, kje je, se nahaja strokovni in kje leposlovni del 

knjižnega gradiva. Leposlovne knjige so postavljene glede na 

literarno zvrst (proza, poezija; dramatika …). Za lažje iskanje gradiva 

na policah jim razložim UDK oznake skupin, ki predstavljajo glavne 

tematske sklope. V pomoč pri iskanju so jim na voljo oznake na koncu 

polic, kjer so navedene UDK oznake skupin. Knjige so znotraj UDK 

skupin razvrščene po abecedi avtorjev oz. naslovov, za boljši pregled 

nad gradivom so med knjigami razvrstilni kartončki s črkami 

abecede. 

V nadaljevanju ure skupaj poiščemo knjigo, ki jo morajo prebrati za 

prvo domače branje. Pri iskanju si pomagamo z rač. katalogom 

COBISS+, ob tem pa dijake seznanim s pomenom signature, ki 

natančno določa lokacijo knjige na knjižni polici.  

 

Ob zaključku ure se vsi dijaki aktivno vključijo v reševanje naloge, ki 

jo dobijo na delovnem listu. V rač. katalogu COBISS+ morajo poiskati 

točno določeno knjigo, prepoznati signaturo in knjigo poiskati na 

knjižni polici s pomočjo tlorisa knjižnice.  

 

 
Slika 2: Delovni list za iskanje gradiva 

Vir: Lasten 

 

Večina dijakov je na koncu ure mnenja, da je knjigo v knjižnici 

enostavno najti, če, glede na signaturo, sledijo glavnim oznakam na 
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začetku vsake vrste knjižnih polic, podrobnim oznakam na policah in 

razvrstilnimi kartončki s črkami abecede med knjigami. 

 

Iskanje gradiva po rač. katalogu COBISS+ 

Po uvodni uri v vseh oddelkih 1. letnikov sledita uri iskanja gradiva 

po rač. katalogu COBISS+, ki ju izvedemo v računalniški učilnici (po 

navadi pri urah informatike). Razumevanje razvrstitve knjižničnega 

gradiva v šolski knjižnici je tudi eden izmed ciljev KIZ. Poleg tega, da 

znajo dijaki poiskati gradivo v rač. katalogu, se zavedamo, da je 

pomembno tudi samo iskanje gradiva na knjižnih policah, kjer 

morajo biti dijaki samostojni. 

 

Pri teh urah večkrat ugotovim, da je poznavanje rač. kataloga 

COBISS+ pri dijakih zelo različno, zato je potrebno uri prilagoditi tako 

začetnikom kot tudi tistim, ki rač. katalog že uporabljajo. Moj cilj je, 

da dijakom predstavim prednosti uporabe rač. kataloga (iskanje, 

podaljševanje in rezervacija gradiva, spletni servis Moj COBISS, Moja 

polica) ter povezavo med rezultati iskanja ter postavitvijo gradiva na 

knjižnih policah (postavitvena oznaka – signatura). 

 

Knjižnica Šolskega centra Celje je že od leta 1998 del knjižnično 

informacijskega sistema COBISS, ki predstavlja organizacijski model 

povezovanja knjižnic v nacionalni knjižnični informacijski sistem z 

vzajemno katalogizacijo, vzajemno bibliografsko-kataložno bazo 

podatkov COBIB in lokalnimi bazami podatkov sodelujočih knjižnic, 

bazo podatkov o knjižnicah COLIB, normativno bazo podatkov 

CONOR ter s številnimi drugimi funkcijami (Platforma, 2022). 

 

Uporabniki poiščejo knjige in ostala gradiva v knjižnici s pomočjo 

kataloga COBISS+, ki knjižnicam in uporabnikom knjižnic omogoča 

online dostop do različnih prosto dostopnih baz podatkov. 

Namenjen je vsem uporabnikom, ki iščejo relevantne informacije ali 

gradivo, ki je na voljo v slovenskih knjižnicah, in to tudi v elektronski 

obliki. 

 

Na začetku prve ure tega sklopa dijakom predstavim rač. katalog 

COBISS+ in različne načine iskanja v njem. Gradivo lahko iščejo v 

osnovnem, izbirnem ali ukaznem načinu, iskanje pa lahko omejujejo 

s filtri, ki zmanjšajo rezultate iskanja. Skupaj naredimo nekaj 

osnovnih primerov iskanja po avtorju, naslovu ter ključnih besedah, 

kjer jih opozarjam, da so pozorni na bibliografske podatke o gradivu 

in signaturo. Če je v naši knjižnici gradivo izposojeno, pogledamo tudi 

zalogo po drugih knjižnicah.  

 

V nadaljevanju se dijaki prvič prijavijo v spletni servis Moj COBISS, ki 

uporabniku ponuja vrsto različnih funkcij (shranjevanje iskane 
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vsebine, urejanje nastavitev vmesnika COBISS+, povezovanje 

članstev v različnih knjižnicah z uporabo servisa Moja knjižnica, Moja 

polica). V tem delu si morajo dijaki sami ustvariti geslo za dostop do 

spletnega servisa. V spletnem servisu takoj vidijo seznam 

izposojenega gradiva, lahko podaljšajo rok izposoje, preverijo 

trenutno stanje dolgov in terjatev in si uredijo možnosti obveščanja. 

V zaključku tega sklopa ur vsak dijak dobi svoj delovni list. V rač. 

katalogu COBISS+ morajo poiskati točno določeno knjigo in izpisati 

njene osnovne bibliografske podatke (avtorja, kraj založbe, založbo, 

leto izida) in signaturo. Knjigo morajo v spletnem servisu Moj COBISS 

dodati na Mojo polico, nato pa si jo še rezervirati. Po opravljeni 

rezervaciji morajo rezervacijo izbrisati. Zadnji del naloge pa od njih 

zahteva, da v knjižnici iskano knjigo s pomočjo signature najdejo na 

knjižni polici in jo prinesejo do izposojevalnega pulta.  

 

Kljub različnemu predznanju o rač. katalogu COBISS+ po končanih 

urah večina dijakov brez težav išče gradivo po rač. katalogu, gradivo 

rezervira in podaljša rok izposoje. Največ težav imajo pri iskanju 

gradiva na knjižnih policah, kjer sicer na podlagi signature in tlorisa 

knjižnice najdejo pravo polico. Težavo jim povzroča abecedna 

urejenost gradiva znotraj posamezne UDK skupine, saj na razvrstilnih 

kartončkih niso vse črke abecede. Na to jih vseskozi opozarjam, saj 

so razvrstilni kartončki namenjeni le lažji orientaciji znotraj 

posamezne UDK skupine.  

 

Iskanje gradiva v aplikaciji mCOBISS 

Iskanju gradiva v aplikaciji mCOBISS je namenjena ena ura KIZ v 

programu gimnazije, v ostalih izobraževalnih programih pa aplikacijo 

mCOBISS predstavim skupaj z rač. katalogom COBISS+. Aplikacija 

mCOBISS je mobilnim napravam prilagojena različica COBISS+ in 

deluje na sistemih Android, iOS in Huawei ter je brezplačno dostopna 

v spletnih trgovinah. Namenjena je predvsem hitremu podaljševanju 

roka izposoje gradiva in rezervaciji gradiva, seveda pa tudi iskanju 

gradiva po slovenskih knjižnicah. 

 

Slika 3: Iskanje gradiv po rač. katalogu COBISS+ 

Vir: Lasten 
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Dijakom pred začetkom ure uredim dostop do šolskega brezžičnega 

omrežja. S svojim mobilnimi telefoni se povežejo v brezžično omrežje 

ter si iz spletnih trgovin prenesejo aplikacijo mCOBISS. Za prijavo v 

aplikacijo je potrebna številka knjižnične izkaznice in geslo, ki so si ga 

nastavili že v spletnem servisu Moj COBISS pri prejšnji uri KIZ. Po 

uspešni prijavi v aplikaciji pregledamo seznam izposojenega gradiva, 

pogledamo črtno kodo članske e-izkaznice, ki omogoča identifikacijo 

dijakov v knjižnici ter si uredimo nastavitve potisnih obvestil. Z dijaki 

skupaj poiščemo nekaj različnih knjig, naredimo rezervacijo, dodamo 

knjigo na Mojo polico. Ves čas jih opozarjam na signaturo kot ključni 

element pri kasnejšem iskanju knjige na knjižnih policah. 

 

Za utrjevanje sem uporabila delovni list, s katerim so dijaki poiskali 

točno določeno knjigo, izpisali njene bibliografske podatke in 

signaturo. Knjigo so poiskali na knjižnih policah in jo prinesli k 

izposojevalnemu pultu. 

 
 

Slika 4: Testiranje nove aplikacije Lokator knjige 

Vir: Lasten 

 

Dijaki, ki do te ure KIZ aplikacije mCOBISS še niso poznali, so bili nad 

njeno uporabnostjo navdušeni, kar opažam tudi kasneje v knjižnici, 

kjer si vedno več dijakov gradivo izposoja s pomočjo rezervacij oz. 
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naročil. Aplikacijo vedno pogosteje uporabljajo tudi kot e-izkaznico v 

knjižnici. 

 

Do knjižne police z Lokatorjem knjig 

V mesecu oktobru leta 2022 smo z dijaki 1. letnikov Gimnazije Lava 

preizkušali novo aplikacijo Lokator knjig, ki bo od sredine meseca 

novembra 2022 v naši šolski knjižnic, kot eni prvih v Sloveniji, 

uporabnikom omogočala lažje iskanje gradiva na knjižnih policah. 

 

Lokator knjig je vizualni 3D-prikaz lokacije izbranega gradiva na 

policah v knjižnici. Lokator knjig na podlagi signature, vnesenega 

tlorisa knjižnice in postavitve knjižnih polic prikaže 3D model 

knjižnice in v njej označi knjižno polico, na kateri je postavljeno 

iskano gradivo. S pomočjo lokatorja bodo uporabniki rač. kataloga 

COBISS+ lažje našli iskano gradivo na knjižnih policah, pri iskanju pa 

bodo tudi bolj samostojni. 

 

Dijakom smo s QR kodo omogočili dostop do testne baze COBISS+ v 

kateri so iskali gradivo in ga s pomočjo lokatorja knjig tudi poiskali na 

knjižnih policah. Bili so zelo prijetno presenečeni nad uporabnostjo 

aplikacije, ki jih je hitro in enostavno pripeljala do iskanega gradiva. 

 

 

 

Slika 5: Nova aplikacija Lokator knjig v šolski knjižnici  

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Knjižnica Šolskega centra Celje je aktivno vključena v izobraževalni 

proces vseh šol centra. Z izvajanjem KIZ sodelujemo s profesorji pri 

medpredmetnih povezavah, prav tako pa uporabnike usposabljamo 

za samostojno uporabo knjižnice. Posebno pozornost namenjamo 

spoznavanju knjižničnega prostora, knjižničnega reda ter iskanju 

knjižničnega gradiva. Ob hitrem razvoju izobraževalnih tehnologij 

temu sledimo tudi v šolski knjižnici, saj smo meseca novembra 2022 

postali ena prvih knjižnic v Sloveniji, ki uporabnikom omogoča 

iskanje knjižničnega gradiva z novo aplikacijo – Lokatorjem knjige.  
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Z dijaki Gimnazije Lava ob zaključku KIZ na koncu drugega letnika 

izvedemo anketo. Po odgovorih v anketi, večina dijakov izpostavi, da 

jim najbolj koristijo ure iskanja gradiva po rač. sistemu COBISS+ in 

aplikaciji mCOBISS. 
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Učitelj razrednik in uporaba 

socialnih iger 
 

TINA GORENC, mag. prof. poučevanja na razredni stopnji z ang. 
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Povzetek: Učitelji smo osebe, ki poučujemo, razredniki pa imamo 

poleg poučevanja še ostale naloge in zadolžitve (Pšunder, 2004). 

Učenci se obračajo na nas ne le, ko potrebujejo določene informacije 

ali nasvet, ampak tudi, ko imajo težave in potrebujejo pomoč. 

Razrednik predstavlja most med učenci in ostalimi učitelji, ki jih 

poučujejo, ter šolo in starši. Vsak učitelj se prej ko slej znajde v vlogi 

razrednika, predvsem učitelji razredne stopnje, zato je pomembno, 

da se za to vlogo dobro pripravimo. Na tem področju je potrebno 

dodatno izobraževanje in usposabljanje, ki nas pri opravljanju te 

funkcije vodi in usmerja, da postanemo razredniki, ki govorimo jezik 

svojih učencev in uspešno vodimo povezovanje trikotnika učenec-

šola-starši. Kot učiteljica verjamem, da za uspešnim učencem 

oziroma razredom stoji učitelj, ki je vanj verjel prvi. Pomembno je, 

da ustvarjamo pozitivno razredno klimo, učencem nudimo 

priložnosti, da razvijejo skupinsko dinamiko in zgradijo timski duh ter 

si med seboj pomagajo. Pri tem si lahko uspešno pomagamo tudi z 

uporabo socialnih iger.  

 

Ključne besede: razrednik, razredna klima, učenci, starši, socialne 

igre 

 

Abstract: Teachers are the people who teach, and class teachers 

have other tasks and responsibilities in addition to teaching 

(Pšunder, 2004). Pupils turn to us not only when they need specific 

information or advice, but also when they have problems and need 

help. The class teacher is the bridge between the pupils and the 

other teachers who teach them, and between the school and the 

parents. Every teacher will find themselves in the role of class 

teacher sooner or later, especially primary school teachers, so it is 

important to be well prepared for this role. Further education and 

training is needed in this area to guide and direct us, so that we can 

become class teachers who speak the language of our pupils and 

successfully manage the pupil-school-parent triangle. As a teacher, I 

believe that behind a successful pupil or classroom is a teacher who 

first believed in them. It is important that we create a positive 

classroom climate, provide opportunities for pupils to develop group 

dynamics and build team spirit, and help each other. The use of 

social games can also help us to do this successfully. 
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Keywords: class teacher, classroom climate, pupils, parents, social 

games 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

Vsak se boljše počuti v skupini, kjer vladajo prijetni, pozitivni in 

spodbudni medosebni odnosi, kot v skupini, kjer je med člani čutiti 

napetost, negativna čustva in rivalstvo (Sovre, 2013). To velja tudi za 

razred. Sprejetost učencev s strani vrstnikov pomembno vpliva na 

ohranjanje pozitivne klime v razredu, zato je vloga razrednika pri 

spodbujanju pozitivnih medosebnih odnosov zelo pomembna. Preko 

socialnih iger lahko razvijamo socialne veščine, ki učencem 

omogočajo, da se v socialnem prostoru učinkovito vedejo, vstopajo 

v zadovoljive socialne odnose ter se naučijo sporazumevati z drugimi 

in reševati nesoglasja (Kobolt, 1996). 

 

Vloga razrednika 

Učitelj se pojavlja predvsem v treh vlogah: 

− kot uslužbenec, ki svoje dejavnosti usklajuje s šolskimi zakoni in 

pravnimi akti; 

− kot strokovnjak, ki je zavezan svojemu strokovnemu področju in 

sledi razvoju stroke; 

− kot človek, ki ima dobre in slabe lastnosti, zna spodbujati, 

podpirati, odločati in razumeti (Pšunder, 2004). 
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Te vloge so usklajene in vedno prisotne. Kadar pa govorimo o 

razredniku, so v ospredju predvsem njegove administrativne naloge, 

ki so od njegovih vlog tudi najpogostejše: 

− raziskovanje ob kršitvi obveznosti, 

− evidenca izostankov, 

− sprejemanje in pregled opravičil, 

− obveščanje staršev glede izostankov, kršitev, ugotovitev oz. 

opažanj o učencu, 

− pregled pohval, priznanj, 

− pisanje mnenj, obvestil (Pušnik, 2002). 

 

Učencem pa razrednik predstavlja veliko več kot učitelja, ki ureja 

administracijo. Predstavlja jim nekoga, na kogar se lahko obrnejo ob 

morebitnih težavah v šoli ali doma, torej zaupnika, do katerega 

učenec pristopi in se ob njem počuti varnega. Razrednikova skrb niso 

le učenci, ki so mu bili dodeljeni na začetku šolskega leta, ampak se 

ukvarja z vsemi, ki so povezani z razredom. Tako je razrednik vpet 

med starše učencev, ostale učitelje, šolsko svetovalno službo, 

ravnatelja in ostale strokovne delavce v izobraževanju (Bobovnik, 

2021). 

 

 

 

Oddelek in vodenje oddelka 

Oddelek je stalna delovna skupnost učencev, ki so po starosti in 

predznanju približno enaki ter se pod vodstvom svojega učitelja 

sistematično izobražujejo in vzgajajo po kurikulumu in učnemu 

programu. V oddelku pa se učenci med seboj razlikujejo po številnih 

lastnostih. Te se kažejo v sposobnostih, starosti, znanju, spolu, 

etnični pripadnosti in osebnostni strukturi (Malić, 1988). V Sloveniji 

velja za oblikovanje oddelka normativ 28 učencev, kar pomeni, da ko 

presežemo to številko, se razred deli na dva oddelka. Če pa so v 

razredu vsaj trije romski učenci, je normativ za oddelek 21 učencev. 

Če razred delimo na več oddelkov, razred dobi poleg številke še črko 

slovenske abecede. Na podružnicah pa je učencev manj in jih 

pogosto ni dovolj za oblikovanje enega razreda, zato se v tem 

primeru oblikujejo kombinirani oddelki. Na primer učenci 1. in 2. 

razreda so skupaj v enem kombiniranem oddelku. 21 učencev je 

normativ za kombiniran oddelek (Pravilnik o normativih in 

standardih za izvajanje programa osnovne šole, 2007). Glede na to, 

da so si učenci v razredu zelo različni, je vodenje oddelka za 

razrednika pravi izziv, saj se srečuje z raznolikimi učenci, ki se morajo 

med seboj povezati in delovati kot celota.  

 

 

 



33 
 

Dober učitelj z vidika učencev 

Z učenci v 2. razredu smo se pogovarjali, kakšen je za njih dober 

učitelj. Našteli so različne lastnosti, med njimi pa so bile 

najpogostejše: prijaznost, dobrosrčnost, poštenost pri ocenjevanju, 

da skrbi za svoje učence, dobro uči in pomaga, če potrebujejo 

pomoč, in je vesel. 

 

 
Slika 1: Dober učitelj 

Vir: Lasten 

 

Razredna klima 

Razred je družbena skupina, ki ima skupen cilj in določene 

značilnosti: 

− člani med seboj sodelujejo, se medsebojno sporazumevajo; 

− skupina ima določena pravila sprejemljivega vedena ter sankcije 

ob kršitvi sprejetih pravil; 

− člani v skupini se pojavljajo v različnih vlogah (Marentič Požarnik, 

1988). 

 

Pomembno je, da je razredna klima pozitivna, saj je delo z učenci 

tako lažje. Če v razredu vlada dobra klima med učenci, to zagotovo 

vpliva tudi na klimo med učenci in učitelji, tako pa ustvarimo tudi 

boljše okolje za vzgojno-izobraževalni proces. Naloga razrednika je 

torej, da razred oblikuje kot skupino (Malić, 1988). Pozitivna klima v 

oddelku je pomembna tudi za lažje vodenje. Ohranjanje le-te 

povečuje učno disciplino in zajezi težave oziroma motnje v učnem 

procesu še preden nastanejo. Na učence ima razredna klima močan 

vpliv. Učenčeva pripadnost in podpora pomembno prispevata k 

pozitivnejšemu vedenju, povezanosti, boljši učni motivaciji ter sami 

pripadnosti šoli. Pomembna naloga učitelja je, da vzdržuje pozitivno 

naravnanost lastnega oddelka. Na voljo imamo različne strategije, ki 

se jih lahko poslužujemo. Glavna sestavina pozitivne razredne klime 

pa je pozitiven odnos med vsemi pripadniki razreda. Torej lahko 

upravičeno trdimo, da je razredna klima izjemnega pomena, da lahko 

ustvarimo prijetno učno okolje (Pušnik, 2002). 
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Socialne igre 

Igra je ena najpomembnejših dejavnosti otrok, preko katere 

pridobivajo intelektualne, socialne, govorne, čustvene, moralne in 

gibalne izkušnje (Krajnc, 2015). Socialne igre pa predstavljajo 

tehniko, preko katere med učenci spodbudimo več interakcij. 

Zastopajo dva vidika: vidik igre in vidik komunikacije (Virk Rode in 

Belak Ožbolt, 1990). Komunikacija je pomemben proces socialne 

interakcije, ki predstavlja izmenjavo informacij. Socialna interakcija 

pa je nujna za nastanek in ohranjanje medosebnih odnosov (Nastran 

Ule, 2000). Preko socialnih iger učenci spoznavajo sebe, svoje 

potrebe in čustva, njihov cilj pa je izboljšanje komunikacije s seboj in 

drugimi (Schmidt, 1992). Socialne igre dosežejo svoj cilj, ko se po 

njihovi izvedbi z učenci pogovarjamo o tem, kaj se je med igro 

dogajalo (kako so doživljali igro, kako so se med njo počutili, kako se 

počutijo po igri ipd.). V tem se socialne igre razlikujejo od navadnih 

družabnih iger. Učitelji tako spoznamo učence, odkrijemo njihove 

pomembne značilnosti in spoznamo, kako vsak posameznik reagira v 

skupini. Pri izvajanju socialnih iger moramo biti pozorni na velikost 

skupine, njeno strukturo in potrebe ter katere cilje želimo z njimi 

doseči. Da se lažje odločimo, katero igro bomo izbrali, moramo 

upoštevati odnose in dinamiko svoje skupine (Virk Rode in Belak 

Ožbolt, 1990). 

 

Vrste socialnih iger s primeri 

Razvoj skupine poteka po fazah. Za vsako fazo je značilna skupina 

iger, ki so primerne za izvajanje. Uvodno fazo predstavljanja in 

spoznavanja izvajamo na začetku, ostale pa si sledijo po določenem 

zaporedju (Virk Rode in Belak Ožbolt, 1998). 

 

Faza predstavljanja in spoznavanja 

Ko izbiramo uvodne igre, je treba upoštevati, ali se udeleženci med 

seboj že poznajo ali ne. Cilj teh iger je vzpostaviti začetni stik med 

učenci, otresti se zadržanosti, preprečiti nastajanje podskupin itd. 

Primer: Učenci sedijo v krogu, vsak pove, kako so ga klicali starši, 

sošolci, bratje, sestre ipd. ter pove, katero ime mu je bilo najbolj 

všeč. 

Cilj igre: Predstavljanje udeležencev v različnih vlogah, ki so jih imeli 

v življenju (Virk Rode in Belak Ožbolt, 1998). 

Faza komunikacije in oblikovanja skupine 

V tej fazi se učenci naučijo veščin za vzpostavljanje stikov in sklepanje 

prijateljstev (Shapiro, 2004). Vsebuje sklop iger, ki članom 

omogočajo, da vadijo različne oblike komunikacije in ugotovijo, 

katere so za njih sprejemljive (Virk Rode in Belak Ožbolt, 1998). 

Shapiro (2004) poudarja pomen neverbalne komunikacije. Nekateri 

učenci niso vešči njene uporabe in razumevanja neverbalnih 
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sporočil, zato se preko teh iger učimo biti pozorni na ta sporočila, ki 

jih sporočamo, in razbirati pomene sporočil, ki jih prejmemo.  

Primer: Vodenje slepca, kjer se učenci razdelijo v pare. Prvi v paru 

ima zaprte oči, drugi pa ga prime za ramena in ga varno vodi po 

prostoru. Za potek igre je nujna tišina. Po dveh minutah se vlogi 

zamenjata. Po končani igri sedimo v krogu in se pogovorimo o tem, 

kako so se počutili v vlogi vodje in v vlogi slepca (Virk Rode in Belak 

Ožbolt, 1998).  

Cilj igre: Razvijanje verbalne komunikacije in zaupanja. 

 

Faza opazovanja in percepcije 

Cilj socialnih iger v tej fazi je učencem pomagati videti določene 

procese, ki se kažejo v skupinskih aktivnostih. Sodelujoči opazujejo 

lastna čustva in vedenje ter zaznavajo učinke svojega vedenja na 

drugih članih. Opazuje se lahko verbalno (grobost, prijaznost, 

intenzivnost glasu) ali neverbalno komunikacijo (opazovanje gibov, 

telesa). 

Primer: Kaj je spremenjeno? Razred razdelimo v 2 skupini, ki se 

postavita v vrsto ena proti drugi. Vsak član eno minuto opazuje 

sošolca, ki mu stoji nasproti. Potem se vsi obrnejo s hrbtom drug 

proti drugemu in na sebi spremenijo tri stvari. Nato se zopet obrnejo 

drug proti drugemu in ugotavljajo, v čem se je njihov partner 

spremenil. 

Cilj igre: Opazovati partnerja in prepoznati njegove spremembe (Virk 

Rode in Belak Ožbolt, 1998). 

 

Faza vživljanja in identifikacije 

Musek (1997) opredeljuje empatijo kot vživljanje v stanje drugega 

ter sposobnost sodoživljanja njegovih čustev in misli. Sprejemanje 

vedenja drugih, njihovega mišljenja in čustev pa je najlažje doseči s 

socialno igro. V tej fazi je torej cilj socialnih iger vživljanje v vlogo 

drugega in različne situacije.  

Primer: Menjanje vlog. Za izvajanje igre se morajo učenci med seboj 

dobro poznati. Vsak na list papirja napiše svoje ime in ga prepogne. 

Vodja zbere liste in jih premeša. Vsak član potegne en list in v prvi 

osebi pove nekaj o temu učencu. Na primer: »Rad imam …, Pogosto 

sem …, Moja prijateljica je …« in podobno. Ostali učenci morajo 

ugotoviti, za katerega člana skupine gre (Virk Rode in Belak Ožbolt, 

1998). 

 

Faza agresivnosti in samoobrambe 

Včasih so lastni interesi v nasprotju z interesi drugih, zato je treba 

izbirati poti, po katerih lahko uresničimo čim večje število interesov 

z obeh strani. Cilj teh iger je, da se člani zavedajo konfliktov v skupini 

in da spoznajo različne načine vedenja za njihovo reševanje. 
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Primer: Reševanje konfliktne situacije preko igre vlog. Učitelj določi 

par, ki bo odigral konfliktno situacijo, npr. učenec se pritoži glede 

slabe ocene. Po odigranih situacijah se o njih pogovorimo. 

Cilj igre: Učenci se učijo vedenja v konfliktni situaciji (Virk Rode in 

Belak Ožbolt, 1998). 

 

Sodelovanje razrednika s starši 

Razrednik s starši sodeluje na različne načine. To so roditeljski 

sestanki, govorilne ure, pisna sporočila staršem, skupni sestanki 

učenca, učitelja in starša, predavanja za starše ipd. Nekatere oblike 

sodelovanja so pogostejše kot druge (Malić, 1988). Učitelj starše 

obvešča o učnem napredku, jih seznanja s tekočimi problemi in 

opažanji, z dogajanji na celotni šoli in v oddelku, staršem omogoča 

medsebojno spoznavanje in jih vključuje v oddelčne aktivnosti, jih 

izobražuje in ozavešča ter posreduje med starši, šolo in učenci 

(Ažman, 2012). Pomembno je partnersko sodelovanje med šolo in 

starši, a žal zaradi določenih težkih situacij to ni vedno mogoče 

zagotoviti. Prav odnos s starši predstavlja eno težjih nalog razrednika 

(Kalin, 1999). 

 

ZAKLJUČEK 

Šola učencu ne predstavlja samo prostora, kjer pridobiva nova 

znanja, ampak v njej poteka tudi socializacija otrok. Razrednik je 

učenčev prvi učitelj, ki je učencu na voljo ob morebitnih težavah. 

Ravno zato se moramo kot učitelji truditi in skrbeti za dobro in 

ustrezno komunikacijo ter oblikovati pozitivno razredno klimo, kjer 

vladata strpnost in zaupanje. Učencem je pomembno, da je učitelj 

prijazen in pošten ter da v prvi vrsti skrbi za svoje učence, zato se kot 

razredniki potrudimo za dobrobit svojega razreda. 
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Povzetek: Zgodbe lahko učitelji učinkovito uporabimo pri pouku 

tujega jezika, saj mlajšim učencem pomenijo tudi okno v svet. V  

tretjem razredu smo z metodo popolnega telesnega odziva smo 

obravnavali We're Going on a Bear Hunt. Učenci so bili ves čas 

telesno aktivni, pridobili so novo besedišče in se naučili fraze. 

Besedam smo priredili gibe, se jih naučili in nato izrekali besedo 

vključno z naučenim gibom. Dodali smo tudi zvoke, ki oponašajo 

zvoke iz narave. Obravnava je potekala več učnih ur, vključili smo 

medpredmetno povezovanje z likovno umetnostjo, športom, lahko 

rečemo, da zaradi ritmičnih vzorcev tudi z glasbo. Izjemno 

pomembna je izbira zgodbe, saj vključuje ponavljajoče strukture, 

linearno zaporedje dogajanja naprej in nato še v obratni smeri. 

Ponavljajoči elementi dajejo zgodbi okvir, kamor smo dodajali nova 

prizorišča dogajanja. Otroci so imeli zaradi »že znanih« elementov 

občutek varnosti in samozavesti. Ker besedilo ni bilo preveč 

zahtevno, smo ohranili pripravljenost za učenje, pritegnil jih je tudi 

avtorjev izjemen smisel za humor. Če se učenci zabavajo, se v pouk 

aktivneje vključujejo, so sproščeni pri govoru in so motivirani za 

učenje. Zgodbe so naraven način prestavljanja literature. V teh urah 

so se učenci razvijali z vidika tujega jezika na dveh področjih, razvijali 

so slušne in govorne sposobnosti.  

 

Ključne besede: zgodbe, razredna stopnja, metoda popolnega 

telesnega odziva, gibanje, ritem 

 

Abstract: Stories are very effective teaching tools because they open 

a whole new world to young students. In the third grade we explored 

the effect of the total physical response working on the book We're 

Going on a Bear Hunt. Pupils were constantly physically active, they 

taught new vocabulary and different phrases. They experienced 

memorisation of new words with movement. We also added sounds 

that sound like the things they describe. The process took us several 

lessons, pupils were exposed to cross-curricular instruction with 

visual art, sport and music because of the rhytmical structure of the 

story. The stroy itself was very important because of its structure, 

elements of repetition that present the frame of  the story. To the 

parts that pupils were already familiar with, we added new settings. 

What was already known gave them the feeling of security and self-

confidence. The text was not too demanding, so the children were 

prepared to learn. The author's exceptional sense of humour also 
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contributed a lot. If children are having fun, they are acitve members 

in the learning process, relaxed when speaking in a safe environment 

and highly motivated. Stories are a natural way to step into the world 

of literature. Durig those lessons pupils were developing their 

listening and speaking skills. 

 

Keywords: storries, primary school, total physical response, 

movement, rhythm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD  

V sklopu študija smo nekateri izkoristili možnost in opravili 

izobraževanje, na podlagi katerega smo pridobili možnost, da 

poučujemo tuj jezik, v našem primeru angleščino do vključno šestega 

razreda osnovne šole. Tako kot pri vseh predmetih lahko učitelji 

izbiramo gradiva, na osnovi katerih poteka poučevanje.  V prvem in 

drugem razredu nemalokrat ostajamo brez gradiv – delovnih zvezkov 

in učbenikov. Tako si pustimo odprta vrata za dejavnosti, ki pokrivajo 

cilje učnega načrta in so nam in učencem pisane na kožo. V tretjem 

razredu naše šole učenci uporabljajo delovne zvezke. Kljub temu 

učitelji dodajamo določene vsebine, na primer ob praznikih 

(Christmas, Halloween, Easter) in pa pravljice. Prikazali bomo 

obravnavo pravljice v tretjem razredu z naslovom We're Going on a 

Bear Hunt. Obravnavo smo razdelili na več korakov, medpredmetno 

povezovali z likovno umetnostjo, kjer so učenci izdelali sceno, in 

lahko rečemo, da tudi s športom zaradi vključevanje giba kot 

neverbalnega sredstva sporazumevanja. Izvedli smo tudi nastop za 

starše, kjer so se učenci predstavili tudi s to točko, pri katerih so 

sodelovali čisto vsi.  

 

Otroci in zgodbe 

Otroci (lahko) odraščajo s pravljicami. Zgodbe otroke motivirajo, saj 

pritegnejo njihovo pozornost. Predstavljajo jim okno v svet. Preko 
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zgodb pridobivajo občutek za jezik in njegov ritem, širijo si besedni 

zaklad. Že v zgodnjem otroštvu se z njimi seznanijo v maternem 

jeziku. V prvem triletju pa pridejo v stik tudi z umetnostnimi besedili 

v tujem jeziku. To so ponavadi krajša besedila s ponavljajočim 

besediščem, ritmom in rimo, kasneje tudi pravljice.  

 

Dagarin (2013) se je veliko ukvarjala z izbiro umetnostnih besedil v 

nižjih razredih. Za učitelje dragocena so zlasti didaktična priporočila, 

ki se nanašajo na posamezno pravljico. Izvedla je raziskavo o 

pogostosti obravnav pravljic v 3. in 4. razredu. Primerjala je dve 

skupini; učitelje, ki uporabljajo pri poučevanju gradiva, kot so 

učbeniki in delovni zvezki ter učitelje, ki poučujejo neodvisno od 

gradiv, ki so nam v Sloveniji na voljo. Obe skupini učiteljev sta se do 

obravnave pravljic opredelili pozitivno. A učitelji, ki pri pouku 

uporabljajo učbenike oz. delovne zvezke, vključujejo pravljice 

občutno manjkrat kot učitelji, ki teh gradiv nimajo. Druga, 

pričakovana, ugotovitev pa je, da učitelji raje beremo pravljice, kot 

pa jih pripovedujemo.  

 

Nejezikovni vidik učenja tujih jezikov je lahko tudi sprejemanje 

drugačnosti, katere negativna skrajnost privede do nestrpnosti ali 

celo rasizma. V zgodnjem otroštvu so otroci zelo občutljivi in 

dovzetni, zato je to najprimernejši čas, da jih seznanimo z različnimi 

kulturami. Jurčič (2019) se tega zaveda, prav tako pa tudi težav, na 

katere naletimo učitelji pri izbiri gradiv in pravih didaktičnih 

pristopov.  

 

Pižorn (v Jurčič, 2019, str. 6) navaja pogoje, pod katerimi se učenci 

na razredni stopnji uspešnejše učijo tuji jezik. Prvi izpolnjen pogoj je, 

da mora biti odnos med učenci in učiteljem spoštljiv, zaupen in 

ljubeč. Učitelj mora govoriti pravilno in tekoče. Učenci morajo biti 

motivirani, dejavnosti, ki jih ponudi učencem, pa naj bodo 

konkretne, vodene. Učenci naj bodo telesno aktivni. V didaktičnih 

priporočilih učnega načrta (Semec idr, 2013, str. 13–14) je zapisano, 

da mora potekati poučevanje po načelih, ki veljajo za zgodnje učenje 

in poučevanje. Učenje naj bi bilo čim bliže naravnemu pridobivanju 

prvega  jezika. Pouk mora vključevati veččutni pristop, vključevati 

jezikovne in nejezikovne prvine (govorica telesa, gestikulacija). Ker je 

v središču pozornosti razumevanje, je treba učencem omogočiti 

veliko jezikovnega vnosa, preden bodo sami začeli sporočati v tujem 

jeziku. Wright (v Jurčič, 2019, str. 15) izlušči kriterije, na podlagi 

katerih učitelj izbere zgodbo, in sicer: učenca naj pritegne že v prvih 

vrsticah, je všeč učitelju, primerna je za otroke in učenci jo morajo 

dovolj dobro razumeti, da lahko pri poslušanju uživajo.  
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V učnem načrtu je priporočeno medpredmetno povezovanje tudi na 

področju angleškega jezika. V empiričnem delu bomo na 

konkretnem primeru spregovorili tudi o tem.  

 

Metoda popolnega telesnega odziva (Penko, 2021) temelji na ideji, 

da je poučevanje tujega jezika učinkovito, če vključuje fizične odzive 

na jezik. Telo je posrednik med izkušnjo in pridobljenim znanjem, s 

signali telesa spodbudimo miselno obdelavo informacij in izboljšamo 

kakovost učenja. Metoda popolnega telesnega odziva poteka po 

naslednjih korakih (Penko, 2021, str. 17–19): učitelj najprej 

demonstrira popolni telesni odziv v povezavi z besediščem. Učenci 

ponovijo telesne odzive. Razumevanje ukazov učitelja pokažejo s 

pomočjo gest, telesnega odziva in risb. Na začetku je pomemben 

vrstni red ukazov, kasneje ne več. Takrat lahko sledijo nadaljevalne 

aktivnosti.  

 

Primer dobre prakse 

V tretjem razredu se po predmetniku izvaja 70 učnih ur angleščine 

letno, kar pomeni 2 učni uri tedensko. Glavni poudarek je na 

razvijanju poslušanja in slušnega razumevanja ter na drugi strani 

govornega sporočanja oz. sporazumevanja. Standardi znanja v 

učnem načrtu so razdeljeni v 3 skupine (poslušanje, govorjenje in 

branje). V povezavi z našo temo nas bo zanimalo uresničevanje tistih, 

ki se nanašajo na prvi dve skupini.  

 

V tem prispevku predstavljamo izkušnjo obravnave pravljice avtorja 

Michaela Rosna We're Going on a Bear Hunt. Izbrali smo jo, ker je 

všeč učitelju in učencem, besedišče je primerno in ni pretežko, zato 

učenci niso imeli  odpora. Vsebuje ponavljajoče fraze, ki tvorijo okvir 

zgodbe in predvsem zato, ker so se lahko otroci zgodbo naučili, saj 

smo jo popolnoma podprli z gibom. Zgodba je bila razdeljena na 

manjše enote, zato lahko rečemo, da je bil naš izbor pogojen s 

kratkotrajno pozornostjo učencev. Proces učenja je potekal v 

medpredmetnem povezovanju: 

− z likovno umetnostjo: likovna govorica jim je omogočila 

interpretacijo, nevezano na jezik. S pomočjo slikarskih 

materialov in pripomočkov so slikali določene motive, izdelke pa 

smo uporabili kot podlago za jezikovne dejavnosti. 

− z glasbo – učenci so se s pomočjo petja in ritma lažje naučili tujih 

jezikovnih struktur, ritmično izrekanje smo oplemenitili tudi z 

lastnimi inštrumenti.  

− s športom smo zadovoljili učenčeve prvinske potrebe po gibanju 

in igri, spodbujali gibalno ustvarjalnost, učenci so se sprostili, saj 

je gib dejavnik ustvarjalnega ponazarjanja pomena, ki presega 

meje govora (Pevec, 2013, str. 19–21). 
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Najprej so se učenci naučili najosnovnejše besedišče, in sicer:  

-grass, river, mud, forest, snowstorm, cave, bear, nose, eyes, ears.  

Pri likovni umetnosti so naslikali naštete motive. Zgledovali so se po 

ilustracijah iz slikanice, saj se nam je zdelo, da bo to olajšalo 

usvajanje zgodbe. (Vedeli smo, da si bomo kasneje pomagali s 

posnetkom avtorja, ki je objavljen na spletu.) 

 

Ko smo pokazali na določeno sliko, npr. grass, smo tej besedi dodali 

gib. Travi navpično valovito gibanje od zgoraj navzdol, reki enako 

gibanje v vodoravni smeri, blatu stopicanje po lepljivi snovi s težkimi 

in počasnimi gibi in temu primernim izrazom na obrazu, gozdu s 

skakanjem z ene na drugo nogo (da se ne spotakneš ob korenino), 

snežni vihar je bil upodobljen s krožnimi gibi celega telesa in 

kroženjem rok, kakor da bi mešali. Na koncu še jama, ki so jo z rokami 

pokazali kot ozek prostor, katerega jih je malce strah. Torej prvo, 

česar so se naučili, so bili gibi za te besede, postopoma so jim dodajali 

besede.  

 

Sledile so fraze, ki se v zgodbi ponavljajo:  

-we're going on a bear hunt – tu-tu-tu-tu, nato izmenjaje desna in 

leva dlan prikazujeta stopicanje, 

-we're going to catch a big one – z rokama pokažejo velikega 

medveda, 

-what a beautiful day – z desno roko so pokazali skozi okno, 

-we're not scared – s kazalcem so pred telesom kazali nase in s 

prstom kazali »NE« (levo in desno), 

-over in under: z obema rokama v polkrogu navzgor oz. navzdol. 

 

Naslednjo uro smo učencem predvajali posnetek avtorja pravljice, 

nad katerim so bili navdušeni. Na tej stopnji so bili sposobni 

sodelovati že z vsemi zgoraj naštetimi frazami. Nato smo 

samostalnikom dodali pridevnike. Travi long wavy - poudarili smo le 

dolžino že znanih gibov za travo. Znanim gibom za reko smo dodali 

pridevnika deep cold -dodali so še tresenje telesa zaradi mrazu. Blatu 

thick oozy – dvigovali so še težja stopala, gozdu big dark, z rokama 

so nakazali le velikost, viharju swirling whirling, jami pa narrow 

gloomy – z rokama so pokazali, da gre za ozek prostor, z mimiko 

obraza pa, da je tudi strašljiv.  

 

V tretji učni uri so se učenci naučili zvokov prečkanja trave – swishy 

swashy, reke – splash splosh, blata – squelch squerch …«Prišli so do 

jame.« Naučili so se:  

-Vprašati What's that. 
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-Opisa zunanjosti medveda. Kazali so na dele svojega telesa: One 

shiny wet nose. Two big furry ears. Two big goggly eyes. It's a bear. 

Zgodba se nadaljuje v obratnem zaporedju, kot se je pričela. Učenci 

so ob slikah nadaljevali pot »nazaj domov«. Vse do hiše so poznali 

besedišče, gibe, zvoke. Za nadaljevanje so se ga naučili, in sicer:  

-Get to the front door: z rokama so kazali korake. 

-Open the door: odprli so »nevidno kljuko«. 

-Up the stairs: z dlanmi so prikazovali hojo po stopnicah od spodaj 

navzgor.  

-Oh no! We forgot to shut the door: prijeli so se za glavo.  

-Back downstairs: gibi v obratni smeri kot pri up the stairs. 

-Shut the door: nakažejo zapiranje vrat. 

-Back upstairs. 

-Into the bed. Under the covers: se pokrijejo z nevidno odejo čez 

glavo. 

-We're not going on a bear hunt again: pokažejo nase in zmigujejo z 

glavo. 

 

Učenci so se pripovedovanje pravljice postopoma naučili. Do točke, 

ko prideš do hiše, je šlo brez problema, saj smo postopoma utrdili, s 

pomočjo gibov usvojili besedišče. Zadnji del so usvajali nekoliko 

počasneje, saj vsebuje precej fraz. Všeč jim je bilo nakazovanje 

gibanja po stopnicah, odpiranje in zapiranje vrat.  

ZAKLJUČEK  

Zgodba, ki smo jo izbrali, je primer, kako lahko učitelj medpredmetno 

obravnava pravljico v prvem triletju osnovne šole na način, da je 

učenec telesno in govorno aktiven. V prvem triletju so maloštevilni 

učenci, ki presegajo razumevanje določenih fraz in odgovarjanje z 

eno besedo. Z metodo popolnega telesnega odziva in vključevanjem 

posnemanja naravnih zvokov (onomatopeje) smo pripeljali vse 

učence do tega, da so pripovedovali zgodbo. Izbira besedila je bila 

ključna. Zgodba mora vsebovati ponavljanje, saj ko učenci v zgodbi 

napredujejo, spet srečajo del, ki ga že poznajo; to jim da občutek 

varnosti in tudi samozavesti. Izkoristili smo tudi deljen posnetek 

avtorja zgodbe, ob katerem so učenci radi sodelovali z gibom, 

ritmično izreko in določene dele tudi s petjem. Gotovo je njegov 

humor eden od dejavnikov, ki vse pritegne, tako otroke kot tudi 

odrasle. 

 

Cilje, ki smo si jih zastavili, so usvajali učenci več ur. Usvojili so jih šele 

po večkratnem ponavljanju, ki je bilo uvod v novo učno uro ali 

zaključek ure. We are Going on a Bear Hunt je sestavljena tako, da 

vabi k poučevanju z metodo popolnega telesnega odziva in 

onomatopejo. Učenci so se potek zapomnili zaradi vidnih podpor, 

posnemanja glasov in neprestanega gibanja. Zaradi teh podkrepitev 

so se naučili veliko novih besed in tudi fraze. Okvir zgodbe so usvojili 
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vsi, nekaterim ni uspela zapomnitev pridevnikov, a so kljub temu 

sodelovali in občutili uspeh, saj so se naučili angleško pravljico.   
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Slikanje z naravnimi barvami 
 

Mag. MARUŠA GROŠELJ, prof. razrednega pouka 

marusa.groselj@osik.si 

 

Povzetek: V prispevku prikažemo drugačen način izvajanja ur pri 

likovni umetnosti v četrtem razredu osnovne šole. Učitelji likovne 

umetnosti imajo vse možnosti za razvijanje učenčeve kreativnosti in 

odgovornosti. Postavili smo si izziv, in sicer na področju slikanja. 

Učenci so s pomočjo naravnih materialov iz njihovega okolja izdelali 

barvne raztopine in tempera barve. Eden od naravnih materialov je 

bila tudi prst. Uporabili so prah, topilo vodo in mleko, za tempera 

barvo pa jajčni rumenjak. V procesu so bili aktivni in odgovorni. Delo 

je potekalo v manjših skupinah, vsaka je izdelala eno barvo ter 

poročala o posebnostih ostalim učencem. Proces je bil voden, izvajal 

se je korak za korakom. Nadaljevali so v večjih skupinah glede na to, 

ali so slikali s tempera barvami ali z akvarelom. Po končani nalogi so 

prostor za seboj pospravili, čopiče temeljito oprali in ostanke barv 

zavrgli. Izkusili so razliko pri likovnem ustvarjanju »kot nekoč« v 

primerjavi z njim znanimi materiali, ki so trajni, raznoliki, enostavni 

za uporabo.   

 

Ključne besede: ustvarjalnost, eksperimentiranje, naravni materiali, 

slikarske tehnike 

 

Abstract: In this article we show a different approach during visual 

art lessons in the fourth grade of primary school. Art teachers have 

all the options to encourage pupils' curiosity and responsibility. We 

set ourselves a painting challenge. Pupils were faced a problem, they 

had to produce colours using only natural materials from their 

environment. One of them was also soil. They used dust, water and 

milk as binders. For tempera colours they used an egg yolk. The work 

was organized in smaller groups, each had a task to produce one 

colour. Beacuse each group faced different experience they had to 

report about their findings to the rest of the class. The process was 

completely guided and completed step by step. When the colours 

were produced they continued with painting in bigger groups, 

according to the chosen technique, whether it was watercolours or 

tempera. After the competed task, they had to clean after 

themselves and throw away all the leftovers.They did experience the 

difference expressing art as they did in the past in comparisson with 

nowadays materials, which are lasting, diverse and easy for use. 
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UVOD  

Na osnovi predmetnika razredne stopnje poteka likovna umetnost 

dve uri tedensko. Vsebine se delijo na dva velika sklopa, oblikovanje 

na ploskvi in oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru. Prvo 

področje se deli na risanje, slikanje in grafiko. V prispevku se 

obračamo na slikanje. Učenci poznajo različne tehnike slikanja: 

tempera barvo, vodene barve, voščenke, kolaž, tudi oglje. Učencem 

smo želeli ponuditi novo izkušnjo. Izhajali nismo iz naloge, ampak iz 

materialov. Likovni materiali predstavljajo izhodišče likovnega 

izdelka, od njih je odvisna tudi likovna tehnika. Poiskali smo 

materiale, ki jih pri urah likovne umetnosti še niso uporabljali, a jih 

kljub temu dobro poznajo. To so naravni materiali. Učenci in 

učiteljica smo nabirali materiale in jih osušili. Naslednji korak je bil 

izdelava barv. Ker smo se takšnega postopka lotili prvič, smo pot 

iskali tudi na osnovi poskusov in napak. Učenci so spoznavali 

pigmente, ki jih nudi narava, skozi celoten proces so bili kreativni. Na 

osnovi zbranih materialov so izdelali barve. Prevzeli so odgovornost 

za pripravo barvnih odtenkov.   

 

Likovni materiali 

Z likovnimi materiali lahko eksperimentiramo na več načinov. Da 

sploh do eksperimentiranja pridemo, moramo poznati obnašanje 

materialov na ustaljen način. O eksperimentiranju pa govorimo, ko 
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njim poznani material uporabimo na drugačen način in opazujemo 

rezultat. Likovni material lahko celo sami izdelamo.  Volk (2019) se v 

magistrskem delu posveča uporabi zemlje v slikarstvu in prikaže, da 

je mogoče iz nje pridobiti različne pigmente in različne barve, od 

vodenih, oljnih, do pastel.  

  

Jamaris (2021) poudarja vrednost izkušenj, ki jih učenci pridobijo iz 

okolja s pomočjo eksperimentiranja, opazovanja. Dodano vrednost 

daje neposreden stik z okoljem, okolje predstavlja vir materialov, 

otroci pa so posredniki med naravo in materiali. 

 

Barve, ki jih danes poznamo, in za katere se nam zdi samo po sebi 

umevno, da jih je mogoče kupiti, niso prav stare. Že vnaprej 

pripravljene barve so se na tržišču začele pojavljati v 18. stoletju, 

zlasti v krogih premožnejših ljudi. Recepte so izboljševali, npr. 

akvarelnim barvam so dodajali med, da so preprečili razpoke barv, 

ko so se posušile. Šele v 19. stoletju so izumili aluminijasto tubo za 

barve (Volk, 2019, str. 6). Pigment lahko pridobivamo iz različnih 

materialov. Najbolj dostopna snov je zemlja ali prst, to je plast, v 

kateri rastejo različne rastline in uspevajo manjši organizmi. Nastaja 

ob preperevanju kamnin pod vplivi različnih organizmov in naravnih 

pojavov. Odtenke nerjavih barv lahko pridobivamo iz različnih 

rastlin. Gorjanc (2021, str. 4) predlaga sušenje rastlin. Učenci že 

poznajo izdelavo herbarija. Tudi pri postopku pridobivanja barv je 

prva stopnja sušenje rastlin, zavitih v brisačke, da izločijo vlago. 

Barvila so v vodi topna in so uporabljena kot vodne raztopine. 

Pigment je netopna snov, iz katere se pridobivajo slikarske barve. 

Slikarska barva nastane, če pigment zmešamo z vezivom. 

 

Pigment, ki ga pridobimo iz materialov, je potrebno z nečem 

povezati. To so veziva. Hudoklin (1958, po Volk 2019, str. 11) loči tri 

vrste veziv:  

− nemastna veziva (jajce, škrob, mleko …), 

− mastna veziva, 

− voščena in smolnata veziva.  

 

V didaktičnih priporočilih učnega načrta likovne umetnosti za drugo 

triletje je zapisano, naj učitelj namenja veliko pozornosti skrbi za 

varstvo okolja, ekološkim vprašanjem … Učence je treba pripraviti, 

da pravilno in odgovorno ravnajo z likovnimi materiali in orodji. Če 

učitelj presodi, da so učenci pripravljeni izvajati dodatne dejavnosti, 

jim lahko to omogoči. To je nadgradnja splošnih znanj (Kocjančič, 

2011, str. 21–23). V četrtem razredu smo to učencem omogočili. 

 

Za likovno izražanje otrok med devetim in enajstim letom starosti je 

značilno, da se združujeta kognitivni in emocionalni razvoj. Njihov 
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izdelek ni več podrejen predstavi, učenci prehajajo v čas vizualnega 

realizma, spontanost se umika razumu (Kocjančič, 2011, str. 23). 

Učence je treba spodbuditi k iskanju novih izraznih načinov. 

Izhajamo lahko iz razumskega doživetja ob natančnem opazovanju 

predmetov in pojavov v okolju. Učenci so sposobni mešati barve, 

uporabiti kontraste in njihovo skladnost. Ker so že tudi bolj 

motorično razviti, so spretnejši pri rabi različnih materialov in orodij.  

 

Praktični del 

Zdi se nam pomembno, da razmišljamo tudi o tem, kdo smo, od kje 

prihajamo, na kakšen način so nastali predmeti, ki jih uporabljamo. 

To so vsakodnevna vprašanja, ki si jih ponavadi ljudje ne zastavljamo, 

saj samo po sebi umevno, da predmete, ki jih potrebujemo kupimo 

v trgovini oz. naročimo po spletu. Časovna dimenzija je bilo tudi eno 

od področij, s katerim smo se posredno ukvarjali v povezavi z likovno 

nalogo. Spodbudili smo učence, da so razmišljali o nastajanju barv v 

zgodovini človeka, se spraševali, zakaj imamo ljudje sploh potrebo, 

da se likovno izražamo, kaj lahko izvemo danes iz teh slik, na kak 

način in na kakšni vrsti podlage so se ohranile podobe, s čim so ljudje 

risali ali slikali. Ogledali smo si dva posnetka, ki sta na voljo na strani 

National Geographica, in sicer:  

− Cave Art 101 (dostopno na: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjejoT1gFOc) 

− Did Humans Make These Antient Cave Paintings (dostopno na: 

https://www.youtube.com/watch?v=FMc81qpCQ3g) 

Posnetka sta bila uvodna motivacija učnim nalogam. 

 

 Zastavili smo si cilje:  

− zbrati naravne materiale iz bližnjega okolja, ki bi lahko bili vir za 

pridobivanje barve, 

− materiale osušiti, 

− s pomočjo terilnika zmleti materiale v fin prah, 

− s preizkušanjem veziv izdelati barvo, 

− naslikati motiv. 

 

Postopek se je pričel pred učnima urama likovne umetnosti. Zbirali 

smo naravni material in ga sušili. Učenci so prinašali v šolo materiale, 

ki po njihovem lahko »oddajajo barvo«. Zbrali smo:  

− Prst iz različnih delov; iz osrednjega dela Slovenije in iz hrvaškega 

Kvarnerja. Barve prsti so med seboj primerjali in ugotavljali, zakaj 

se na videz med seboj razlikujejo. 

− Cvetove pelargonij.  

− Cvetove petunij, ki so na voljo v jesenskih mesecih ob morju. 

− Vejice oljke, sivke, rožmarina.  

− Plodove okrasnih grmičkov z rumenkasto sredico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjejoT1gFOc
https://www.youtube.com/watch?v=FMc81qpCQ3g
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Slika 1: Sušenje vejic, cvetov in listov 

Vir: Lasten 

 

 

 

Suhe materiale, tudi posušeno prst, smo zmleli v terilniku. Proces 

mletja ni bil tako enostaven, saj je potrebno materiale spremeniti v 

čim bolj homogene delce. Zmleto snov, prah, smo zbrali v prozornih 

kozarcih za vlaganje. Učenci so zmleli tudi vzorce prsti v fin prah. 

Terilnikov nismo imeli veliko, izposodili smo se jih v kemijski učilnici. 

Vsak učenec se je lahko preizkusil v mletju, material so si delili.  

 

Izdelali smo vodne raztopine in barve. Vodne raztopine so barvila, 

topna v vodi, pri barvah pa je pigment povezan z vezivom. Za vezivo 

smo uporabljali jajčni rumenjak. Zeleno barvo smo skušali 

neuspešno pridobili iz oljčnih in sivkinih listov. Uspešni smo bili s 

pridobivanjem zelene iz špinačnih listov.  Nadaljevali smo s pripravo 

vodene barve, kar barvne raztopine. Prvo smo pripravili z vodo in 

drugo z mlekom. Tretja pa je bila zelena barva, tempera z jajcem. 

Ugotovili smo, da je najbolj primeren vir za pridobivanje zelene 

špinača, vodena barva z vodo je bistrejša, z mlekom motna. Sled na 

risalnem listu v vseh treh primerih je manj izrazita v primerjavi z 

ostalimi (nezelenimi) odtenki, posebej, če primerjamo intenzivnost 

tempera barv, kjer se močno odraža vpliv rumene zaradi veziva 

(rumenjaka). Rdečkasto sled smo pridobivali iz cvetov pelargonije, 

posušenih rezin pese in mlete paprike. Tako kot pri zeleni, smo 

pripravili vodno raztopino iz mleka in vode ter gosto tempera barvo. 

Iz cvetov pigmenta nismo pridobili, iz pese smo, a je bilo sušenje zelo 

zamudno. Zmagovalna barva je bila iz mlete paprike, katere 

struktura je popolnoma enakomerna, snov pa je že posušena. Barva 

in raztopina iz slednje je bila zato najustreznejša. Plodov, ki smo jih 

nabrali in posušili (Slika 1), nismo mogli uporabiti, težko so se mleli, 

struktura je bila neenakomerna. Rumeno so pridobivali na dva 

načina. Vir prve so bili rumeni jesenski listi. Vir druge pa začimba 

kurkuma. Slikali so le z barvami, pridobljenimi iz kurkume, katere 

struktura je enakomerna in čisto drobna. Rjava je nastala v različnih 

odtenkih, odvisni od prsti. V tem primeru je prst poleg oglja edini 

»anorganski« vir za pridobivanje barvnega odtenka oz. barve. 

Najprej smo jo zdrobili v prah, nato presejali skozi sito in šele nato 

zdrobili v terilniku. Postopek, ki je sledil, je enak kot pri rumeni, rdeči. 

Vijolično so učenci pridobivali iz posušenih cvetov okrasnih rastlin. 
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Oglje kot likovni material učenci poznajo, saj so ga preizkusili pri 

risanju portretov. Tokrat so nekaj palčk namenili pridobivanju črne.  

 

Učencem je bilo zanimivo obnašanje snovi kot barvil, raztopin ter na 

drugi strani obnašanje kot pigmentov ob reakciji z vezivi. Na primer 

mleta paprika v raztopini z vodo in mlekom pušča rdečo sled, kot 

tempera barva pa rjavo. Barve smo pridobivali v terilniku, kjer smo 

pigmente mešali z rumenjakom toliko časa, da je nastala čim bolj 

enakomerna snov, primerna za nanašanje na tršo podlago (debelejši 

risalni list). Razmerje za mešanje smo prilagajali. Suhi snovi smo 

dodajali tekočo (rumenjak), najprej v razmerju 1:1, nato pa po 

potrebi dodajali. Zaradi rumene barve rumenjaka so pridobljene 

barve toplejše. 

 
Slika 2: Pridobivanje barve 

Vir: Lasten 

 

Tudi pri nastajanju raztopin smo dodajali tekočino po občutku. Imeli 

smo plastično merico (10 ml), s katero smo dodajali vodo oz. mleko. 

Mešali smo s čajno žličko. Raztopina z mlekom je »mat barve«, z 

vodo pa bistrejša. Usedline oz. pigment splavajo na dno, na površini 

pa so organski delci in umazanija, ki jih zavržemo. Raztopine je bilo 

treba precediti. Uporabili smo gazo, ki smo jo potem zavrgli. 

 

V razredu smo pripravili pogoje za likovno ustvarjanje. Okrog razreda 

smo pripravili šest mest za pridobivanje barv oz. barvil. Na vsakem 

mestu je bila naravna snov za pridobivanje barv, voda, mleko, 

merilna posodica, stepen rumenjak. Barvno raztopino so pridobivali 

v enem kozarčku, barvno tempero pa v drugem. Pri vsaki barvi so bili 

aktivni trije učenci. Ko so bile barve pripravljene, je vsaka trojka 

predstavila svojo barvo, izpostavila posebnosti in probleme. Sledilo 

je likovno ustvarjanje. Učenci so si pripravili debelejše risalne liste, 

mize so zaščitili s časopisnim papirjem. Iz miz smo sestavili štiri večje 

mize, na vsaki so imeli pladenj z barvami. Dve omizji sta imeli na voljo 

tempera barve, dve pa barvne raztopine. Risalni pripomočki so bili 

čopiči. Vsi učenci so slikali. Del likovne naloge so na tej točki že 

uspešno končali, saj so sami pripravili barve. Likovni tehniki sta bili 

dve: slikanje s tempera barvami in akvarel. Akvarel je bil nekoliko 

drugačen, kot so ga poznali, saj barv niso močili, temveč so imeli že 

pripravljen raztopine. Likovni motiv, iz katerega je izhajalo likovno 

izražanje, je bil »čebelarjenje, tradicionalni slovenski zajtrk,. Motiv je 

moral biti dovolj velik, prostor pa zapolnjen. 
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Slika 3: Akvarel 

Vir: Lasten 

 

Izdelke je bilo treba posušiti. Razporedili smo jih po razredu. Vsi so 

bili naslednji dan suhi. Barve in vse raztopine, ki so ostale, smo po 

uporabi zavrgli. 

 

ZAKLJUČEK  

Izvedba likovne naloge je bila zahtevna in časovno zamudna, a 

vredna truda. Namenili smo ji tri šolske ure ter dodatni čas pred 

poukom, da so učenci prinašali naravne materiale ter jih pripravljali 

za pridobivanje barv oziroma pigmenta. Na dan izvajanja likovne 

umetnosti je bilo treba pred prihodom učencev pripraviti razred, 

materiale in pripomočke. Učenci so bili v večini motivirani za 

prinašanje materialov, veselili so se pridobivanja barv. Posnetki, ki so 

si jih ogledali na National Geographicu, so izzvali dodatna vprašanja 

in nekatere miselne konflikte, v glavnem v povezavi z zgodovino ter 

razvojem človeka.  

 

Učenci niso presenečali, z veseljem so bili aktivni zlasti pri prvem delu 

ur likovne umetnosti, ko so prevzeli naloge »malih kemikov«. 

Doživeli so izkušnjo, ki je v današnjem času, ko nam je vse dostopno, 

še posebej dragocena. Videli so, da smo lahko do določne mere 

samooskrbni, v našem primeru si lahko sami izdelamo barve.  

 

Barve in pigmenti, ki so jih pridobili, so bili v primerjavi s sintetičnimi, 

ki jih imajo sicer pri likovni umetnosti, bolj blede, neenakomerne 

strukture s prisotnostjo manjših delčkov in seveda, netrajne, le za 

enkratno uporabo. Odtenkov, ki jih imajo dnevno na voljo, ni bilo 

mogoče pridobiti. Najbolj je učence pritegnil proces pridobivanja 

barve. Učitelj je moral učencem v fazi priprave barv nuditi pomoč. 

Postopek smo razdelili na manjše dele, vsaka skupina je morala del 

opraviti (npr. v terilniku zmelji snovi do gladke teksture) in šele nato 

je sledil naslednji korak, zopet enak za vse. Torej del priprave barv je 

potekal popolnoma vodeno.   
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Ročne spretnosti v 1. triadi 

osnovne šole 

 

MANCA JELENC, uni. dipl. prof. raz. pouka 

manca.jelenc@gmail.com 

 

Povzetek: Interes za ročne spretnosti usiha zaradi hitrega načina 

življenja, premalo časa ter tudi zaradi tehnologije, ki je nasičila naše 

domove in otroke. Ročne spretnosti so del finomotoričnih spretnosti 

in so pomemben del našega razvoja in vsakdanjega življenja. 

Nekateri učenci se z njimi mogoče nikoli sploh ne srečajo. V članku 

predstavljam pomembnost finomotorike za otrokov razvoj, pouk 

ročnih spretnosti v Sloveniji, nekaj ročnih spretnosti ter nekaj 

dejavnosti, s katerimi lahko ročne spretnosti izvajamo z učenci prve 

triade.  

 

Ključne besede: fina motorika, ročne spretnosti, makrame, vezenje, 

kvačkanje 

 

Abstract: Interest in manual skills is drying up due to a fast lifestyle, 

lack of time and also due to technology that has saturated our homes 

and children. Manual skills are part of fine motor skills and are an 

important part of our development and everyday life. Some 

childrens may never meet them at all. In the article, I present the 

importance of fine motor skills for a child's development, advanced 

skills in Slovenia, some manual skills and some activities that can be 

used to practice manual skills with childrens in school. 

 

Keywords: fine motor skills, manual skills, macrame, embroidery, 

crochet 
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UVOD 

V današnjem času le še redki starši učijo svoje otroke različnih ročnih 

tehnik, kot so npr. kvačkanje, vezenje, šivanje, saj so le-to spretnosti, 

ki so jih obvladale v večini naše prababice in babice, redkeje naše 

mame. Prenos tega znanja se je pri mladih nekje izgubil, ali pa mladi 

v njem niso videli interesa zaradi takšnih ali drugačnih razlogov.  

Menim, da bi v šolah morali bolj spodbujati ročne spretnosti, tako v 

obliki interesnih dejavnosti kot tudi v obveznih programih, saj te 

aktivnosti razvijajo fino motoriko, vestnost, vztrajnost, trdnost, 

disciplino, samostojnost, delavnost, natančnost, smisel in čut za 

estetsko oblikovanost izdelka. Moja ideja je zbrati najosnovnejše 

informacije o makrameju, vezenju in kvačkanju ter možnostih, kako 

lahko te ročne spretnosti uporabimo v prvi triadi osnovne šole. 

Opredeliti, zakaj so ročne spretnosti sploh pomembne za otrokov 

razvoj ter kako se so uporabljale v šolah skozi zgodovino Slovenije. 

 

Razvoj fine motorike 

Motorični razvoj je zaporedje dosežkov, ki se v razvoju pojavljajo po 

zaporedju in omogočajo usvajanje bolj zahtevnih in celovitih oblik 

vedenja. Otroci se najprej naučijo preprostih spretnosti, potem pa jih 

kombinirajo v vse bolj kompleksne, celovite sisteme gibalnih dejanj. 

Razvoj gibanja se kaže v povezovanju enostavnih gibov v 

kompleksnejše enote. 

 

Pri dojenčkih in majhnih otrocih so motorični odgovori dokaz za 

normalno delovanje živčnega sistema. Motorični odgovori so 

uporabna sredstva za ugotavljanje intelektualnega razvoja in 

kognitivni napredek otroka (Haskell, 1993; cit. po Martinjak, 2004, 

str. 155). Piaget pravi, da kognitivni razvoj napreduje po stopnjah. 

Značilno za te stopnje je, da vsaka vključuje organizirano strukturo, 

ki pa je na vsaki stopnji drugačna. Vsaka stopnja tudi vključuje 

prejšnjo, iz katere izvira in vsebuje pripravo na naslednjo. Stopnje si 

sledijo v zaporedju. Vsaka stopnja je nujna za naslednjo. Bistveno je 

zaporedje in povprečna starost. Pri določenih skupinah otrok gre za 

časovne zamike, zaporedje pa je enako, saj so stopnje univerzalne. 

Fizično dozorevanje živčnega sistema, mišičnega sistema in drugih, 

odpira nove možnosti za kognitivni sistem in zahteva določene 

prilagoditve temu sistemu. Napredek v motoričnem razvoju pomeni 

možnost za napredek v razvoju mišljenja. Ko otrok npr. shodi, ima 

drugačen pogled na svet, pojavi se potreba po novih veščinah in 

otrok je prisiljen asimilirati in akomodirati nove izkušnje (Miller, 

1989, str. 82). Fine motorične spretnosti pomagajo otroku doseči 

neodvisnost in možnost, da do neke mere poskrbijo sami zase. 

Omogočajo tudi ustvarjalno izražanje otrokovih idej preko igre in 

umetniških dejavnosti. Fine motorične spretnosti lahko povečajo 

otrokovo samozavest in socialne spretnosti in v šolski starosti 



55 
 

pomagajo pri vključitvi v igro in delo svojih sovrstnikov (Pieterse, 

Treloar in Cairns, 2000, str. 1). Razvoj fine motorike v obdobju 

malčka kaže vse večji nadzor, natančnost in napredek v razvoju 

usklajenega gibanja oko – roka (Cecić Erpič, b. l., str. 45). 

 

Pouk ročnih del v Sloveniji 

V Jugoslaviji se je delovna šola uveljavila med prvo in drugo svetovno 

vojno. Že v tem času se je pri nas upoštevalo ročno delo kot učni 

princip ali kot samostojni predmet. V naše šolstvo je vse bolj 

prodirala misel o istočasni psihični in fizični zaposlitvi učenca. 

Spoznanje, da je samostojna miselna zmogljivost osnovnošolca 

razmeroma nizka, potreba po vsestranski aktivnosti pa močna, je 

narekovala uvedbo samostojnejše umske in fizične zaposlitve, ki naj 

bi posredno podprla otrokovo vitalnost in psihofizični razvoj 

učencev. Socialistična šola je posvečala miselni in motorični vzgojni 

obliki enako skrb, saj princip ročnega dela podpira tako fizično kot 

miselno aktivnost pri vseh predmetih. 

 

V Sloveniji sta se s problematiko ročnega dela na Slovenskem 

ukvarjala Dragotin Humek (roj. 1877) in Alojzij Novak (roj. 1878). 

Humek se je zavzemal za praktičnost rokodelskega pouka v posebnih 

delavnicah. V Mariboru je na deški meščanski šoli uredil vzorno 

delavnico. Alojzij Novak pa je napisal priročnike s področja ročnih 

tehnik: gnetenje in oblikovanje iz ilovice in peska, izrezovanje iz 

papirja … (gl. prav tam, 1954, str. 18). S šolskim zakonom (14. maj 

1869), ki je odredil obvezno obiskovanje osnovne šole, je bilo 

uvedeno obvezno poučevanje ročnega dela tako v osnovnih kot tudi 

v nadaljevalnih šolah. 

 

S tem je bilo omogočeno deklicam vseh slojev, da so se naučile 

ročnega dela (pletenja, kvačkanja, šivanja in krojenja) ter osnovnih 

vezilskih vbodov. Okoli leta 1960 pa je bilo učenje ročnega dela 

ukinjeno. Od takrat, pa vse do danes, se dekleta in fantje učijo ročnih 

del le še v prostovoljnih oziroma interesnih dejavnostih – krožkih, 

kjer so le-ti organizirani (gl. Golob, 2001, str. 21). 

 

Makrame  

Beseda makrame pomeni vozlanje in se prvič pojavi v Evropi v sredini 

19. stoletja. O izvoru same besede obstaja več različnih teorij, dve 

med njima pa sta najbolj verjetni. Po prvi teoriji izhaja beseda 

makrame iz arabske besede»migramah«, ki pomeni zaščito. Kasneje 

je ta beseda dobila širši pomen kot šal za prekrivanje glave. Druga 

teorija pa navaja izvor te besede iz turške besede »makrama«, ki 

pomeni okrašeno naramnico. Ta beseda se je udomačila tudi pri nas. 

Makrame je tehnika, zasnovana na spletanju vozlov, starih toliko kot 

človeštvo. Vozlanje kot spretnost sega daleč v preteklost, saj je 
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vozlanje vozlov ena izmed instinktivnih človekovih spretnosti. 

Pračlovek ni poznal lepila, žebljev, zato je lahko dva predmeta spojil 

samo s pomočjo spletanja vozlov. Poleg praktičnega vozlanja se je 

začelo razvijati tudi okrasno vozlanje. Okrasne vozle najdemo tako 

pri Kitajcih in Japoncih kot tudi pri Egipčanih, kjer so v grobnicah 

ohranjeni okrasni vozli, starejši od 4000 let (gl. Avramović, 1981, str. 

1−2). Tekom minulih let se je vozlanje razvijalo in izpopolnjevalo v 

vseh kulturah in delih sveta. Danes je makrame kot umetniška oblika 

izražanja poznan po vsem svetu, ki se ga učijo le še v nekaterih šolah. 

Vendar bi se morala ta prastara ročna spretnost spet učiti v šoli, saj 

je zelo enostavna in v sebi vsebuje lepoto in čisto samosvojo 

izraznost (Avramović, 1981, str. 1−2). 

 

Vezenje 

Vezenine nastajajo z zavestnim likovnim oblikovanjem. Pri tem 

likovnem snovanju gre za primere okraševanja tkanin z 

najrazličnejšimi ornamenti v barvi tkanine ali s kombinacijami 

različnih barvnih niti, ki se jih na različne načine všiva v tkanino (gl. 

Bogataj s sod., 1993, str. 74). Prve oblike vezenja se pojavljajo v 

prazgodovini, saj je okraševanje najstarejša potreba človeka. Tako 

kot v srednjem veku, imamo tudi v praveku malo ohranjenih 

primerkov vezenin, o čemer pričajo ohranjene slike na stenah in 

zapisi. Vezenine so bile predvsem okras na torbah, trakovih, obuvalih 

in tudi na delovnem orožju in orodju.  

 

Vezenje je bilo zelo razširjeno že v Babilonu in Mezapotamiji, kjer je 

bila vezenina okras na oblačilih. Izdelovali pa so tudi stenske 

preproge in zavese. Vpliv Babilona se je razširil v antiko in stari Rim, 

kjer so vezli na preproge in obleke predvsem črte v zlati barvi z 

religioznim motivom. V tem času so že vezli na lan, volno ter svilo. 

Okrašene obleke z vezenino so si lahko privoščili le bogati ljudje.  

 

V novem veku se z razvojem meščanstva spremeni moda iz razkošnih 

v preprosta oblačila. Posledično se spremeni tudi vezenina, ki se veze 

na žamet, kar so predvsem uporabljali v Španiji. Veliko se je vezlo v 

samostanih, nakar se je vezenje razširilo v obrtne delavnice. Vesti je 

začel tudi preprost človek, s tem pa so se posledično pojavile 

narodne noše. Z razvojem industrije se je počasi odpravljalo ročno 

vezenje. Leta 1920 se je pojavil prvi vezilni stroj, ki je bil dostopen 

širši množici. Z njegovim obstojem je bilo vse manj ročnih vezenin 

(Golob, 2001, str. 5). 

 

Kvačkanje 

O začetkih kvačkanja ne vemo veliko, zato je tudi nemogoče z 

gotovostjo trditi, kje se je pravzaprav razvilo. Prvi poskusi so tesno 
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povezani s sorodnimi tehnikami – pletenjem, tkanjem, vezenjem in 

makramejem. Najverjetneje se je ta tehnika izoblikovala z vozlanjem 

ribiških mrež. Najstarejšo znano kvačkano tkanino so našli v 

staroegipčanskih grobovih. To so le fragmenti, ki nimajo posebne 

umetne vrednosti. Kvačkanih tkanin pa ne zasledimo samo v Egiptu. 

Posamezne primerke najdemo po vsem svetu, na Kitajskem, v Turčiji, 

Afriki, Evropi, kot tudi v Severni in Južni Ameriki. 

 

Kvačkanje pozna različne stile, ki so vezani na razvoj določenih šol. 

Najznamenitejše so beneška, francoska, belgijska in irska čipka. Vsak 

narod je dodal svoje posebne značilnosti. V nekaterih obdobjih je 

doživelo kvačkanje pravi razcvet, tako na primer v dobi renesanse in 

bidermajerja. Kvačkana čipka je zahtevala manj časa v primerjavi z 

vezeno ali klekljano, zato je bila cenejša in se je tudi bolj razširila. 

Čipke so krasile obleke bogatašev, predvsem ovratnike, zapestne 

obrobe, rute, šale, krila, pa tudi cerkvene oltarje in domove. Kvačkale 

so navadno ženske, posebno v kriznih obdobjih so si z ročnim delom 

prislužile nekaj denarja. Čeprav je bilo njihovo delo cenjeno in 

občudovano, pa ni bil njihov trud nikoli ustrezno poplačan. Vse do 

izbruha prve svetovne vojne je bilo kvačkanje zelo popularno, potem 

pa je postala moda naenkrat bolj praktična. Pojavili so se šivalni stroji 

in obleke so bile v trenutku sešite, na roke kvačkani robovi in okraski 

pa odveč. V zadnjem času modni oblikovalci ponovno vnašajo v svoje 

kreacije elemente, ki so se potrdili v preteklosti. Tudi čipka se 

uspešno prilagaja novim modnim zahtevam, s svojo prefinjenostjo 

poudarja eleganco in individualnost (Fajfar, 1990, str. 2). 

 

Uporaba ročnih spretnosti v prvi triadi 

Ročnih spretnosti v osnovni šoli se najlažje lotimo v okviru interesne 

dejavnosti, saj nam učni načrt ne dopušča veliko manevrskega 

prostora, prav tako pa za to potrebujemo kar nekaj časa. Prav tako 

se zatakne pri nakupu potrebnega materiala, ki ga za to 

potrebujemo. Učitelji ta material običajno kupimo iz lastnega žepa. 

V prvi triadi z učenci predvsem razvijamo ročne spretnosti in 

vztrajnost, sproščamo domišljijo, razvijamo sposobnost 

predstavljivosti, ustvarjalnosti in likovnega mišljenja, razpravljamo o 

posameznih rešitvah in se navajamo na vrednotenje lastnih izdelkov. 

Učenci se interesne dejavnosti radi udeležujejo, primanjkuje pa jim 

nekaj vztrajnosti. S svojimi izdelki so hitro zadovoljni, zato iščemo 

rešitve kako bi bili izdelki lahko še boljši. Izdelke naredimo do te 

mere, da so z njimi zadovoljni in da se s svojimi izdelki radi 

predstavijo. Učencem so vsako leto najbolj zanimive ročne lutke ali 

lutke iz cunj, saj so jim najbolj domače in se z njimi lahko igrajo ter 

jih uporabljajo pri domišljijski igri. Pri lutkah lahko uporabimo 

ostanke blaga, ki bi jih mogoče drugače zavrgli in tako poskrbimo za 

naravo. Učenci se pri punčkah iz cunj najbolj zabavajo s frizuro, saj 
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jih želijo narediti čim bolj zanimive. Vezenje na prtičke jim je mogoče 

najbolj tuje, saj prtičkov v sodobnem času nekje sploh ne uporabljajo 

več. Zato vezenje poskušam popestriti z njim zanimivimi motivi. 

Kvačkanje verižic in zapestnic je bolj zanimivo za deklice, zato raje 

izdelamo kvačkane obeske ali makrame obeske za ključe, če krožek 

obiskujejo tudi dečki. Dečki so sicer v manjšini, vendar jim gre včasih 

bolje kot deklicam, predvsem si lažje predstavljajo, kako bo izdelek 

na koncu izgledal. Vsako leto šivamo tudi gosenice iz nogavic, da 

pokažemo, kako lahko iz vsakdanjega materiala naredimo nekaj 

novega. Pri gosenicah urimo predvsem šivanje gumbov.   

 

 

  
Slika 1: Šivanje gosenice  Slika 2: Vezenje motiva 
Vir: Lasten   Vir: Lasten 

 

 

ZAKLJUČEK 

Dejavnosti, s katerimi urimo fino motoriko, je veliko. In ker vsak 

otrok na tem področju potrebuje drugačen pristop, so mogoče ročne 

spretnosti, kot je šivanje, makrame, vezenje in kvačkanje, primerne 

za marsikaterega otroka. Smiselno je, da so dejavnosti zanimive za 

otroke, torej da so motivi, ki jih izdelujejo primerni za njih. Učenci 

bodo potrebovali malo več individualne pomoči, zato je priporočljivo 

ročno ustvarjati v manjših skupinah. Učenci aktivno sodelujejo po 

svojih zmožnostih, so vztrajni, natančni in medsebojno sodelujejo. 
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Žalostna žoga išče prijatelja 
 

BRIGITA JENKOLE, dipl. vzg. 

brigita.jenkole@gmail.com 

 

Povzetek: V prispevku predstavljam primer svoje prakse v skupini 

otrok starih 2 do 3 let. Z leti dela v skupini otrok sem spoznala, da 

otroci veliko bolj uživajo pri poslušanju pravljic, če so sami aktivni. 

Kljub gibanju si otroci neverjetno dobro zapomnijo zgodbo. 

Predstavljeno dejavnost sem izvajala v igralnici in garderobi našega 

oddelka. Otroci so izmišljeno zgodbo Žalostna žoga išče prijatelja 

spoznali že nekaj dni prej preko lutk. Med pripovedovanjem 

izmišljene zgodbice smo se gibali in spoznavali živali, ki nastopajo v 

zgodbi. Po končani dejavnosti sem opazila, da je bil odziv otrok zelo 

pozitiven, zato sem ta način pripovedovanja in spoznavanja pravljic 

in zgodbic vnesla v svojo vsakodnevno prakso. Moj namen, da so 

otroci med poslušanjem pravljice aktivni, sem dosegla. Aktivnost in 

motiviranost otrok me je zelo presenetila in hkrati lahko rečem, da 

otroci, ki so gibalno aktivni, imajo boljšo koordinacijo in boljši 

vsestranski razvoj. Opazila sem, da so se otroci hitreje povezali in 

sodelovali ter krepili vztrajnost in strpnost.  

 

Ključne besede: izmišljena zgodba, žoga, gibanje, gibalni napredek 

 

Abstract: In the following article I present an example of my 

experience with a group of children 2-3 years of age. Over the years 

of working with a group of children, I have realised that children 

enjoy listening to stories much more when they are physically active. 

Despite being physically active, the children remember the story that 

is being told incredibly well. I have carried out the activity presented 

in the playroom and the cloakroom of our department. The children 

had already been introduced to the fictional story 'The Sad Ball is 

looking for a friend' (slo. Žalostna žoga išče prijatelja) a few days 

earlier through a puppet show. While telling the fictional story, we 

moved around and got to know the animals that appear in the story. 

After the activity, I noticed that the children's response to the stories 

was very positive, so I introduced this way of storytelling and 

introducing fairy tales into my daily practice. I have achieved my goal 

of keeping the children physically active while listening to the story. 

I was very surprised by the children's activity and motivation and I 

can also say that children who are physically active have better 

coordination and better all-round development. I noticed that the 

children bonded with one another and cooperated more quickly, and 

that their perseverance and tolerance were strengthened.  

 

Keywords: fictional story, ball, physical activity, motor activity 

progress 

 



61 
 

UVOD  

Zelo rada berem. Vse. In prav srečna sem, da opravljam poklic, v 

katerem lahko delim svojo strast do knjig bodočim bralcem. Že vsa 

moja poklicna leta poskušam otrokom prenesti čar pisane besede na 

otroke, pa naj bodo stari dve ali pet let. Ker vedno pravim, da smo 

odrasli najboljši vzor pri vzgoji otrok, želim otrokom na njihov 

razumljiv način pokazati pomen knjig in napisane besede. Da pa ni 

vedno neka znana pravljica ali zgodba, se pogosto izmislim svojo 

pravljico na temo, ki je takrat aktualna v skupini. Te moje pravljice pa 

nikoli ne pripovedujem v bralnem kotičku ali sede. Vedno jih 

pripovedujem in se gibljem po igralnici. Sprva so bili otroci 

presenečeni in so mi komaj sledili, sploh dvoletniki. Kasneje so se mi 

otroci pridružili brez povabila ter posnemali moje gibanje. Nad 

njihovo aktivnostjo sem bila zelo navdušena in to prenesla v svojo 

prakso. Res je, da vseh pravljic ali zgodb težko »prebereš« z 

gibanjem, a v večini zgodb, ki jih jaz predstavim, nastopajo živali. 

Tako, da z gibanjem otroci nimajo težav. Hkrati pa sem opazila, da ko 

zgodbo spoznavajo preko gibanja, se jo veliko bolj zapomnijo. Pa naj 

bo to, katere živali nastopajo v zgodbi ali pa celo zaporedje živali, ki 

prihajajo v zgodbo.  

 

Gibanje in gibalni razvoj 

V predšolskem obdobju naredi otrok velik napredek na gibalnem 

razvoju. Njegovo gibanje je vse spretnejše ter vedno bolj smotrno in 

racionalno. Vsaka gibalna sposobnost, ki jo otrok pridobi, mu 

omogoča, da začne osvajati naslednjo. Gibalni razvoj načelno poteka 

v določenem zaporedju, pri hitrosti njegovega razvoja pa se med 

otroki kažejo precejšnje individualne razlike (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2001). Tistega, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, 

pozneje žal, ni več mogoče nadomestiti. Zato mora biti ena izmet 

temeljnih nalog vrtca, da otrokom vsakodnevno omogoča, da z 

različnimi dejavnostmi na prostem in v prostoru spoznavajo in 

razvijajo različne gibalne ter druge sposobnosti in lastnosti. Igra in 

gibanje otroku omogočata vsestranski razvoj, še posebej socialni, kar 

pomeni, da spoznava vrstnike, se uči sodelovanja, strpnosti, 

obzirnosti, reševanje konfliktov, potrpežljivosti z njimi ter razvija 

empatijo, ki se preko igre vživlja v razne vloge, ki jih opaža pri odraslih 

osebah (Hmelak, Lepičnik Vodopivec, 2015). V predšolskem obdobju 

si težko predstavljamo igro brez gibanja. Ko se otrok igra, se giba in z 

gibanjem se igra. Vsaka igra ima svoja pravila. Nekatere igre imajo 

tako ohlapna pravila, da jih večina niti ne zazna kot pravila (Cemič, 

1992). To zlasti velja za zgodnje obdobje. Z gibanjem otrok spoznava 

in odkriva svoje telo, preizkuša njegove zmogljivosti, ob tem doživlja 

veselje, zadovoljstvo in ponos ob dojemanju sposobnosti in 

spretnosti ter gradi zaupanje vase in v okolje. Med drugim daje 

gibanje otroku tudi občutek ugodja in splošnega dobrega počutja, saj 

otrok na ta način raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. Z 

gibanjem razvija občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor in 

čas, saj je telo v gibalnih dejavnostih izhodiščna točka za presojo 

položaja, smeri, razmerja do drugih.  
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Spoznavanje izmišljene zgodbe preko gibanja (primer dobre 

prakse) 

Moja skupina novincev se je navadila na življenje v vrtcu, naju, nova 

pravila in predvsem drug na drugega. Že takoj na začetku šolskega 

leta sem si zastavila cilj, da preko igre in zgodbic ponudim otrokom 

čim več gibanja – naravnih oblik gibanja. V svoje delo vključujem FIT 

pedagogiko, velik poudarek dajem bivanju na prostem in gibanju 

nasploh. Iz tematskega sklopa o žogah sem si izmislila novo zgodbo 

o Žalostni žogi, ki išče prijatelja. Žalostna žoga je zapuščena stala na 

otroškem igrišču. Sedaj je bila stara in noben otrok se ni več igral z 

njo. Tako se odloči, da preskoči ograjo igrišča in se odkotali do gozda. 

Tam sreča kar nekaj gozdnih živali in vsako vpraša, če bi bil njen 

prijatelj. Še predno ji živali odgovorijo, žoga od navdušenja skoči in 

se odkotali naprej. Na koncu zgodbe žoga najde kup novih prijateljev, 

ki imajo vedno čas, da se igrajo z njo. 

 

Na začetku tedna je vsak otrok od doma prinesel žogo in kartonsko 

škatlo.  Z žogami smo se igrali vsak dan, tako da so vsi otroci zelo 

dobro poznali svoje žoge. Škatle so barvali s tempera barvami po 

svojih željah in zmožnostih. Škatle bodo kasneje služile kot voziček, s 

katerim bodo otroci vlekli žoge po označeni poti. Mojo zgodbo so 

otroci sprva spoznavali preko velikih slik, nato pa sem se odločila, da 

zgodbo pripovedujem in se skupaj z otroki gibljemo po igralnici. Pred 

začetkom dejavnosti sem otroke »začarala« in vsi so se spremenili v 

žoge. Tam, kjer žoga skače, smo tudi mi skakali, kjer se kotali, smo se 

kotalili, hodili navkreber ter hodili čez ovire. 

Po prvem navdušenju, da jih bom »začarala« v žoge, sem otrokom 

podala navodilo, da lahko vzamejo svojo žogo ter se igrajo z njo (vsak 

otrok se je igral z žogo, jo metal, kotalil ter podajal svojemu 

prijatelju). Medtem sem postavila gibalne postaje z oznakami živali, 

ki nastopajo v moji zgodbici. Otrokom sem podala navodila o 

postajah.  Po hitri stimulaciji otroke povabim, da skupaj razmigamo 

svoje telo s pomočjo žoge. Tako telo raztezamo s pomočjo žoge. Z 

žogo se dotikamo tal, stola, sedimo na žogi … Po ogrevanju telesa 

otroci žoge pospravijo v bazen z žogami. S pomočjo čarobne palice 

otroke »začaram«, da se spremenijo v žoge. Otrokom pripovedujem 

izmišljeno zgodbo Žalostna žoga in med pripovedovanjem se vsi 

skupaj gibamo. Po končani zgodbi otroke »odčaram« in s pomočjo 

vprašanj skupaj utrdimo zgodbo. 

 Naše postaje: 

− Kotaljenje lešnikov pri miški 

Kotaljenje žogic do označenega cilja. Cilj je označen s samolepilnim 

trakom, kjer se žogica ustavi. 

− Metanje muh pri žabici 

Otroci mečejo žogice v zastavljeni cilj. 

− Obisk pri zajčku 

Otroci vodijo žogice iz časopisnega papirja s hokejsko palico do cilja. 

− Nabiranje gozdnih jagod skupaj z medvedom 
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Otroci nosijo majhne žogice na tulcu iz trdega papirja iz ene košare v 

drugo. 

− Obisk pri veverici 

Otroka v paru skupaj položita žogico na časopisni papir in jo odneseta 

do koša. 

 

Ko obiščejo otroci vse postaje, vsak poišče v bazenu svojo žogo in 

škatlo. Škatlo, v katero položi svojo žogo, nato vleče po označeni poti 

do svojega znaka, kjer škatlo »parkira«.  

 

Ko vsi otroci »parkirajo« svojo škatlo, povabim otroke, da se skupaj 

usedemo na padalo in začnem pogovor z vprašanji: 

− Zakaj je žoga šla z vrta?  

− Koga je prvega srečala? 

− Katere živali so postale njene prijateljice? 

 

Dejavnost zaključimo tako, da se otroci usedejo drug za drugim in 

drug drugega masirajo z masažno žogico po hrbtu. Kasneje se 

usedejo v kolono in si podajajo nad glavo različne žogice.  

 

 

 

 
Slika 1: Čaranje otrok in žogice med postajami 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Ta način podajanja nove zgodbe je zadnji dve leti postala moja 

praksa. Priznati moram, da so otroci nad tem načinom podajanja 

zgodbe zelo navdušeni. Spoznala sem, da si zgodbo hitreje zapomnijo 

in otroci, ki so govorno še šibkejši, mi za odgovor pokažejo določeno 

gibanje, ki smo ga izvajali pri zgodbici. So pa otroci v skupini tekom 

šolskega leta zelo napredovali na vseh področjih. Na začetku leta je 

skupina bila govorno šibka in gibalno dokaj okorna. Opazen je velik 

napredek v komunikaciji med otroki, začeli so se igrati po kotičkih in 

prenehalo je »puljenje« igrač drugemu otroku.  

   

Vesela sem, da vsak otrok v skupini tekom vrtčevskega leta 

napreduje pri samostojnosti, socializaciji in komunikaciji po svojih 

najboljših zmožnostih. Želim si, da bi otrokom dnevi, ki jih preživijo v 
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vrtcu, ostali v spominu kot čas, ko so se veliko igrali, saj je to njihovo 

edino »delo«. Pa ne samo z igračami, ki jih ponuja današnja 

potrošniška družba, ampak, da se naučijo pogledati okoli sebe in 

opazijo stvari, ki bogatijo njihov razvoj in izkušnje. Preko svojih 

pravljic jim poskušam dati temelje za prave vrednote. In na njim 

razumljiv način povedati, da stare in malo izrabljene stvari niso kar 

za v koš, ampak da v vsaki stvari je nekaj čudovitega in lepega.  
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Kako otroku s celiakijo izboljšati 

vrtčevsko izkušnjo 
 

TANJA JEREB, univ. dipl. soc. del., vzgojiteljica predšolskih otrok 

tanja.jereb@vrtecsoncek.com 

 

Povzetek: Kadar imamo v skupini otroka s celiakijo, moramo biti pri 

vključevanju otroka v skupino bolj pozorni. Ključno je, da otroka 

obravnavamo celostno in ga pri delu v skupini ne izključujemo. Pri 

obravnavi otroka s celiakijo v vrtcu ni dovolj, da smo pozorni le na 

upoštevanje brezglutenske diete. Zaradi nepoznavanja bolezni in 

napak, ki se lahko pri vključevanju otroka s celiakijo v skupino zgodijo, 

bi bila potrebna dodatna izobraževanja za vse zaposlene v vrtcih. V 

članku je predstavljen primer prilagoditve za delo z otrokom s 

celiakijo v skupini. Ni dovolj, da se pri delu z otroki s celiakijo 

zagotavlja le brezglutenska dieta, šele z uvajanjem številnih 

prilagoditev pri delu in preprečevanju izključevanja otroka iz 

vsakodnevnih aktivnosti v skupin, bomo lahko izboljšali vrtčevsko 

izkušnjo in olajšali življenje otroku s celiakijo. 

 

Ključne besede: celiakija, vrtec, brezglutenska dieta, socialna 

vključenost  

 

Abstract: When we have a child with celiac disease in the group, we 

have to be more careful when including the child in the group. The 

key is to treat the child holistically and not exclude him when working 

in a group. When treating a child with celiac disease in kindergarten, 

it is not enough to pay attention only to the observance of a gluten-

free diet. Due to ignorance of the disease and errors that can occur 

when a child with celiac disease is included in the group, additional 

training would be necessary for all employees in kindergartens. The 

article presents an example of adaptation for working with a child 

with celiac disease in a group. It is not enough to only ensure a 

gluten-free diet when working with children with celiac disease. Only 

by introducing many adjustments at work and preventing the child 

from being excluded from daily activities in groups, will we be able 

to improve the kindergarten experience and make life easier for a 

child with celiac disease. 

 

Keywords: celiac disease, kindergarten, gluten-free diet, social 

inclusion 
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UVOD 

Kot vzgojiteljica že vrsto let delam v vrtcu. Imam celiakijo. Tudi zato 

sem pri svojem delu z otroki, ki imajo celiakijo, na le to še bolj 

pozorna. V skupini sem pred nekaj leti imela vključeno deklico s 

celiakijo. Izkušnje pri vključevanju njene diete v skupino bom 

predstavila v prispevku. Življenje s celiakijo namreč ne pomeni le 

zagotavljanje posebne brezglutenske diete (kljub temu, da je to zelo 

pomembno), pač pa je ključno, da se otroka s celiakijo obravnava 

celostno in njegove zdravstvene omejitve v delo skupine v vrtcu 

vključimo tako, da s tem otroka ne izključujemo. Zato je pomembno, 

da se celiakijo in izzive ustrezno predstavi vsem zaposlenim v vrtcu. 

 

Celiakija 

Celiakija je avtoimunska bolezen prebavnega trakta in je posledica 

preobčutljivosti na gluten. Gluten se nahaja v pšenici, ječmenu, rži in 

sorodnih žitih (bulgur, pira, kamut, tritikale) (Dolinšek, 2018). 

Zdravljenja za celiakijo zaenkrat ni. Z njo lahko precej kakovostno 

živimo, če smo dosledni pri izvajanju brezglutenske diete. 

 

Običajno smo ljudje bolj pozorni in skrbni, če je alergija ali bolezen 

taka, da vnos alergena lahko akutno ogrozi življenje človeka (npr. 

anafilaktični šok). V primeru celiakije pa majhni prekrški (vnos 

glutena) lahko ali pa ne privedejo takoj do simptomov (prebavne 

motnje, bruhanje, driska, povečan in napet trebuh). Kljub temu je 

zelo pomembno zavedanje, da vnašanje glutena (lahko le 

kontaminacija, možna tudi zaradi naših napak) lahko povzroči zelo 

resne zdravstvene zaplete, tudi raka na prebavilih, zato je pazljivost 

in skrb pri delu z otroki s celiakijo zelo pomembna. 

 

Pri brezglutenski dieti je najprej treba uspešno odstraniti gluten iz 

prehrane oziroma uvedba brezglutenske prehrane. Drugi korak (ki 

mora vzporedno slediti prvemu) je preprečiti navzkrižno 

kontaminacijo z glutenom (Dolinšek, 2018). Z navzkrižno 

kontaminacijo z alergeni opisujemo situacijo, ko zaradi napake (lahko 

pa tudi malomarnosti ali neznanja) prenesemo alergen, ki mu je tako 

alergik lahko nevede izpostavljen. Ker je za posameznika s celiakijo že 

najmanjša izpostavljenost glutenu resno tveganje za zdravje, je 

nujno, da smo na prisotni gluten pozorni in se morebitne navzkrižne 

kontaminacije zavedamo. Nobena površina v kuhinji ali igralnici 

namreč ni povsem varna pred navzkrižno kontaminacijo, tveganje pa 

lahko zelo znižamo z vestnim in zavestnim delom pri pripravi in delitvi 

obrokov ter ostalih aktivnostih, kjer lahko pride do stika z glutenom. 

 

Brezglutenska dieta 

Ko otroku diagnosticirajo celiakijo, mu specialist gastroenterolog izda 

potrdilo o medicinsko indicirani dieti brez glutena. Obrazec prejmejo 

starši ali skrbniki in ga predložijo vrtcu (Avčin idr., 2018). Potrdilo je 

trajno, saj je bolezen doživljenjska, s tem pa tudi brezglutenska dieta. 

Za pripravo, naročanje in kuhanje dietne hrane poskrbi usposobljeno 

osebje v kuhinji. Hrano zloži na voziček in vzgojiteljica jo na vozičku 
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prevzame pred kuhinjo ali pred igralnico. Zelo pomembno je, da je 

dietna hrana, še posebej za bolnike s celiakijo, na zgornjem delu 

vozička, umaknjena od kruha in drobtin, pokrita ali zavita v folijo 

(Ačko idr., 2016). Načeloma se klinični dietetiki povezujejo z 

organizatorji prehrane in kuharji v vrtcu, zato naj bi le ti imeli ustrezna 

znanja za varno pripravo diet. Kot navajajo Avčin in sodelavci (2018), 

se tudi zaposlene v vrtcu, ki skrbijo za otroke z dietami, dodatno 

usposablja (teoretični in praktični vidik) za varno izvajanje diet. 

 

Ta priporočila o praktičnem in teoretičnem izobraževanju pa žal v 

praksi nemalokrat izgledajo tako, da vzgojiteljice niso deležne 

posebnih izobraževanj in usmerjanj glede izvajanja posameznih diet. 

Največ informacij običajno prejmejo od staršev otroka z 

diagnosticirano celiakijo. Ker se v skupini z otrokom s celiakijo lahko 

zgodi veliko napak in težav, predlagam, da se organizira in izvede 

kratko izobraževanje o celiakiji za vse zaposlene v vrtcih. V vrtcu, kjer 

delam, sem takšno izobraževanje izvedla sama, saj sem opazila, da 

zaposleni v vrtcu ne poznajo celiakije in posledično tudi ne napak, ki 

jih s svojim nepoznavanjem lahko povzročijo otroku s celiakijo. 

 

Obravnava otroka s celiakijo ni samo dieta v vrtcu 

V vrtcu imamo v skupini običajno več otrok s predpisanimi različnimi 

dietami. Dietne obroke iz servirnega vozička običajno razdelimo prve, 

pred serviranjem kosila ostalim otrokom. Zaradi možne navzkrižne 

kontaminacije moramo biti pri brezglutenski dieti še dodatno 

previdni. Naloga vzgojiteljice je, da si, preden prime krožnik ali 

posodo s hrano za bolnika s celiakijo, umije roke ter da krožnik z 

obrokom nosi ločeno od ostalih, da prepreči kontaminacijo (Avčin 

idr., 2018). 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) piše, naj se pri obrokih ne hiti, naj 

hranjenje poteka umirjeno ter da naj vzgojitelji dopuščamo možnost, 

da si otroci postrežejo sami, če to želijo. Predvsem samopostrežbo je 

v primeru dietne hrane težko zagotoviti. V večini je dietna hrana 

servirana v posebni posodi. Včasih pa je del živil (npr. riž, ki je brez 

glutena) v posodi za razdeljevanje namenjen vsem otrokom, tako 

tistim z dieto kot brez nje, ločeno pa so pripravljene npr. priloge in 

meso. Tudi sama v vrtcu spodbujam možnost samopostrežbe kosila 

in sodelovanje otrok pri delitvi hrane in pripravi pogrinjka. Kadar je v 

skupini otrok s celiakijo, je takšno sodelovanje otrok (samopostrežba) 

vprašljivo, saj se še prehitro zgodi, da se otroci dotaknejo hrane na 

krožniku z glutenom in tiste v posodi brez glutena in povzročijo 

navzkrižno kontaminacijo. Prav je, da otroke spodbujamo in jih 

učimo, kako naj bi stvari naredili prav, vendar je preveč možnosti za 

kontaminacijo, zato samopostrežbo, če imamo v skupini otroka s 

celiakijo, odsvetujem. Lahko si otrok s celiakijo postreže prvi, vendar 

če bo želel priti po dodatek, bo takrat hrana lahko že kontaminirana 

z glutenom. 
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Za lažje razumevanje bom predstavila lastno izkušnjo, ki pa zagotovo 

ni osamljen primer. Tudi v restavracijah imajo včasih samopostrežni 

bar, kamor nas, bolnike s celiakijo, usmerijo in prijazno povabijo h 

kosilu. Osebje razloži, katera hrana je brez glutena in katera ne, mi pa 

lahko izberemo iz ponujenega (vsaka tretja posoda). Izgleda dobro, 

dokler ne opazuješ ostalih udeležencev pri samopostrežnem baru, 

kako si postrežejo hrano (ki je sicer brez glutena) na krožnik z isto žlico 

za serviranje v različne posode in/ali dotikanjem servirne žlice z 

glutensko hrano na krožniku. Kadar bivam v hotelu in mi ponudijo 

samopostrežni bar, vedno preverim, ali je hrana brez glutena na 

posebnem oddelku, umaknjena od glutenske hrane, sicer vedno 

prosim, če mi pripravijo obrok posebej, saj je prevelika možnost 

kontaminacije. Večkrat smo tako povabljeni tudi k izbiri hrane na 

praznovanjih. Prijazni gostitelji se sicer trudijo za pripravo hrane brez 

glutena, a kjer je vsa hrana na kupu, je zelo velika možnost 

kontaminacije, kar lahko nas, bolnike s celiakijo, spravi v veliko stisko. 

 

Zato je v vrtcu bolje, če je dietna hrana servirana posebej. Naj si jo 

otrok postreže sam iz svoje dietne posode na krožnik, kolikor in kar 

želi. Tako tudi otroku s celiakijo dopuščamo možnost, kot nam 

narekuje kurikulum (1999), da si otrok postreže sam, če to želi, in 

hkrati ob doslednem spoštovanju diete, njegovega zdravja ne 

ogrožamo. Če imamo v skupini otroka s celiakijo, moramo torej biti 

pazljivi ne samo na dieto brez glutena, temveč tudi možnost 

kontaminacije živil z glutenom iz drugih živil, pribora, pa tudi površin 

(miza, za katero vsi jedo kruh, bo zagotovo polna drobtin, ki, če 

zaidejo na krožnik otroka s celiakijo, zanj predstavljajo nevarnost. 

 

Primer dobre prakse 

Predstavila bom primer, kako sem zase in za malo deklico s celiakijo, 

v skupini pripravila prilagoditve oz. protokol dela za otroka s celiakijo 

v vrtcu. 

 

V vrtcu je pomembno, da otroka poskusimo vključiti v socialno okolje 

ne glede na njegove (zdravstvene) težave. Pri obrokih otroci sedijo 

skupaj za mizami, jejo in tiho klepetajo. Vzgojiteljice v vrtcu stremimo 

h kulturi prehranjevanja že pri malih otrocih (naj ne govorijo s polnimi 

usti, naj bodo nagnjeni nad mizo, da hrana ne pada po tleh). Zelo 

pomembno, še posebej, če imamo v skupini otroka s celiakijo, da 

poudarimo tudi, naj ne mahajo s hrano, naj uporabljajo in se dotikajo 

le svojega pribora. Deklice s celiakijo nisem želela izolirati stran od 

otrok in jo posaditi za svojo dietno mizo, stran od ostalih. Ker pa so 

bili otroci stari 3 leta, se mi ni zdelo primerno, da bi sedela za isto 

mizo z otroki, kjer običajno ob prehranjevanju npr. s kruhom drobtine 

letijo po celi mizi, tudi k deklici s celiakijo. Zato sem se odločila, da 

malo mizico priključim mizi ostalih otrok (Slika1).  
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Slika 1: Postavitev mize, da kljub barieri med „glutensko“ in „brezglutensko“ mizo 

otrok s celiakijo med obroki ni izključen 

Vir: Lasten 

 

Miza, označena kot brezglutenska, je bila fizično ločena, a kljub temu 

priključena ostalim mizam. Ob sedanji analizi ugotavljam, da bi bilo 

bolje, če bi bila brezglutenska miza višja (ravno obratno od primera 

na sliki), saj bi s tem preprečili padanje drobtin z višje na nižjo mizo. 

Ker pa imam tudi sama celiakijo, sem pri obrokih sedela skupaj z 

deklico za omenjeno mizo in posledično tudi lažje in bolje skrbela za 

preprečevanje kontaminacije s sosednje mize. Običajno sicer v vrtcih 

vzgojiteljice kosijo za svojo mizo. Ena od rešitev, kadar imate v skupini 

otroka s celiakijo, je, da je dietna miza bližje vzgojiteljicama (lahko se 

priključi vaši mizi), da imamo kot vzgojitelji lahko boljši nadzor nad 

dogajanjem. Dokler je deklica s celiakijo sedela pri posebni mizi, ki je 

bila priključena mizam v vrtcu, ni imela težav. Kasneje, v predšolski 

skupini, kjer so otroci starejši (starost 5–6 let), sem bila na 

porodniškem dopustu. Takratna vzgojiteljica se je odločila, da bo 

deklica s celiakijo (da ne bo izključena) sedela pri običajni mizi za 4 

otroke. Otrok v tem primeru res ni bil izključen iz skupine, a so se ves 

čas pojavljale težave zaradi izpostavljenosti glutenu (slabost, 

napihnjen trebuh in podobno), ki so bile podkrepljene tudi s slabimi 

rezultati krvnih testov. Le-ti so dokazovali stalni vnos glutena. Čeprav 

so v višjih starostnih skupinah otroci starejši in znajo bolj paziti, 

menim, da je vseeno treba narediti bariero med glutensko in 

brezglutensko mizo; ki pa jo lahko priključimo k ostalim mizam (da ni 

izolacije). Samostojna miza namreč zagotavlja fizično distanco med 

jedcem glutena in brezglutenskim jedcem. 

 

Vedno moramo poskrbeti, da bo površina mize pred hranjenjem pri 

otroku s celiakijo čista, da otroci nehote ne zanesejo kakšne 

glutenske drobtine v usta (Avčin idr., 2018), zato je nujno pred vsakim 

obrokom ponovno temeljito pobrisati mizo. V vrtcu v skupini imamo 

v igralnici običajno kotiček s krpo za mizo in krpo za tla, kjer si otroci 

samostojno vzamejo krpo, ki jo potrebujejo, da lahko že med 

obrokom (npr. če kaj polijejo) oziroma po koncu obroka čim bolj 

samostojno pospravijo za seboj. To lahko uvedemo tudi za mizo, kjer 

se jé obroke brez glutena. Pri tem je nujno izpostaviti, da mize, na 

kateri jemo jedi brez glutena, ne smemo brisati z isto krpo kot mize, 

kjer se je jedel gluten. Pri nas je krpa za mizo brez glutena druge 

barve, da se ne zmotimo in je pospravljena ločeno (Slika 2).  
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Slika 2: Ločen umivalnik in posebna krpa, namenjena le osebam s celiakijo 

Vir: Lasten 

 

Ob njej je tudi prostor za skodelico in gobico za pomivanje, vse brez 

glutena. Mesto je označeno z znakom »brez glutena« (Slika 3). 

 

 

 
Slika 3: Znak „Brez glutena“ za označevanje umivalnika, mize in drugih predelov v 

igralnici, ki so brez glutena 

Vir: Lasten 

 

Otrok s celiakijo si opere roke in pribor pred vsakim obrokom. V moji 

skupini imam možnost uporabe ločenega umivalnika za splakovanje 

pribora in krpe, ki je prav tako označen z oznako »brez glutena« (Slika 

4).  
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Slika 4: Ločena umivalnika v igralnici, levi z oznako „Brez glutena“ 

Vir: Lasten 

 

Tudi pribor je dobro pred vsakokratno uporabo splakniti zaradi 

možnosti navzkrižne kontaminacije, saj se pribora na vozičku lahko 

dotikajo vsi uporabniki. Pri umivanju rok v kopalnici moramo biti, še 

posebno pri mlajših otrocih, dodatno previdni. Ko si otroci umivajo 

roke po zajtrku, ko so jedli kruh, lahko drobtine ostanejo na pipi ali 

umivalniku. Ko pipo prime posameznik s celiakijo, zanese drobtine na 

roke. Če si jih ne umije dovolj dobro in temeljito, te drobtine lahko 

zanese tudi v usta. Zato je potrebna temeljitost pri umivanju rok, še 

posebno pri otrocih s celiakijo. Sama si roke v vrtcu umivam zelo 

pogosto, še posebno med obroki, saj moram ob vsakem stiku z 

glutenom (ko otroku podam posodo s kruhom, pomagam razrezati 

hrano, serviram dodatek pri kosilu) poskrbeti, da s svojih rok 

odstranim gluten, predno lahko varno nadaljujem s 

prehranjevanjem. Enako naj velja, če pomagamo pri razdeljevanju 

hrane, rezanju ali deljenju hrane za otroka s celiakijo. 

Pomembno je razmisliti tudi o vlogi in vključevanju dežurnega otroka 

v skupini. Običajno dežurni otrok razdeli prtičke, pribor, pomaga 

razdeliti hrano in po koncu obroka pobriše ali vsaj pomaga pri 

brisanju miz. Kadar je v skupini otrok s predpisano dietno prehrano, 

je treba vključevanju otrok v delo posvetiti več pozornosti in 

usmerjanja. V primeru otroka s celiakijo, naj ta v primeru dežurstva 

sodeluje pri pripravi pogrinjkov, deljenje krožnikov s kruhom ali 

ostalo glutensko hrano pa ni priporočljivo. Tudi brisanje miz z 

drobtinami je lahko za takega otroka rizično. Zato predlagam, da ima 

otrok s celiakijo svojo krpo za svojo mizo, ki jo tudi sam pobriše. Mize 

otrok pa pobriše drug otrok ali vzgojiteljica. Pri tem je smiselno, da v 

primeru, ko imate v skupini otroka s celiakijo, v  dežurstvo vključimo 

vsaj dva otroka in se v primeru otroka s celiakijo pozorno in primerno 

otroku razdeli delo. Če se otrokom v skupini pojasni razloge za 

omejitve, bodo otroci le-te laže razumeli, otrok s celiakijo pa se ne bo 

počutil izločenega. Posredno pa na ta način vzgajamo otroke tudi v 

strpnosti drug do drugega in razumevanju razlik med nami. 

 

V skupinah je treba razmisliti tudi o ravnanju s skodelicami na 

pladnju. V vrtcu imamo običajno na pladnju znak otroka, kamor 

pospravi svojo skodelico, da jo bo lahko ponovno uporabil (Slika 5). 
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Slika 5: skodelice na pladnju z znaki otrok 

Vir: Lasten 

 

Pri deklici s celiakijo sva skodelico, ko je bila mlajša, raje imeli ločeno 

v brezglutenskem kotičku ob krpi za mizo (Slika 2). Za čim boljšo 

vključenost otroka pa predlagam, da ima skodelica mesto na pladnju 

čisto ob robu, kjer je manj možnosti stika z glutenom iz drugih 

skodelic ter, da se jo pred vsako ponovno uporabo opere. Ko je otrok 

večji, lahko to stori sam, seveda s posebno gobico, ki je namenjena le 

pranju brezglutenske posode in pribora. Obriše jo s papirnato 

brisačko za enkratno uporabo. 

 

Na gluten oziroma morebitno kontaminacijo z glutenom pa ni treba 

biti pozoren le med pripravo na hranjenje, med samim obrokom in v 

fazi pospravljanja po obroku. Skrb za otroka s celiakijo v vrtcu ne 

pomeni le zagotavljanje ustrezne brezglutenske diete, na morebitno 

izpostavljenost glutenu moramo biti pozorni tudi pri vseh ostalih 

dejavnostih v (in izven) vrtca. 

 

Dejavnosti v vrtcu 

V vrtcu je otrokom zelo všeč, kadar skupaj ustvarjamo s slanim 

testom. Material je cenovno zelo ugoden, otroci pa zelo radi gnetejo 

in oblikujejo iz testa. Predlagam, da v primeru, ko imamo v skupini 

otroka s celiakijo, testo pripravimo iz brezglutenske moke in soli. 

Testa sicer otroci ne jedo, a je pri moki res velika možnost 

kontaminacije (poleg ostanka moke na rokah se le ta tudi praši po 

prostoru), zato je bolje, če se prilagodimo občutljivemu otroku v 

skupini kljub nekoliko višjim stroškom (brezglutenska moka je žal 

nekajkrat dražja od navadne). Tudi peka piškotov ali kruha naj bosta 

prilagojena otroku s celiakijo, torej vedno naj se za celotno skupino 

uporablja brezglutenska moka. Pri tem velja dodatno opozoriti na 

previdnost pri ravnanju s temi (brezglutenskimi) piškoti ali kruhom v 

kuhinji. Morebitna kontaminacija v kuhinji prav tako kot pri rednih 

obrokih lahko tudi v tem primeru pomeni resno tveganje za bolnika s 

celiakijo. Hkrati pa ne dosežemo namena ne-izključevanja, če sicer v 

celotni proces izdelave npr. piškotov otroka vključimo, na koncu pa 

otrok svojega piškota zaradi kontaminacije ne bo mogel pojesti. 
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Pozorni moramo biti tudi pri plastelinu, saj običajni plastelin navadno 

vsebuje gluten, včasih tudi prstne barve. Predvsem je treba paziti pri 

mlajših otrocih, ki pogosto dajejo stvari (ali prste) v usta. Tudi v 

primeru starejših otrok je treba biti na to pozoren, po uporabi naj si 

dobro umijejo roke. S prehranskimi alergeni (kot je npr. gluten) je 

možen kontakt tudi pri drugih dejavnostih (ustvarjanje z makaroni ali 

žitom, hrana za živali lahko vsebuje pšenico ipd.) (Vesel Tanjšek, 

2018). 

 

Kadar boste z otroki rezali živila, ki jih boste kasneje pojedli (npr. krhlji 

jabolk, sadje za sadno solato, korenje ipd.), bodite pozorni predvsem 

na deske. Ne uporabite tistih desk, na katerih se sicer reže kruh. V 

vrtcu so pri delu z otroki zelo praktične (in tudi moderne) t. i. 

senzorične table ali plošče, ki jih vzgojiteljice same pripravimo kot 

primer didaktične igrače. Tudi tu moramo biti pozorni pri uporabi živil 

(npr. makaroni, različna žita ipd.), da ne vsebujejo glutena.  

 

Dejavnosti izven vrtca 

Pozorni moramo biti tudi na dogajanje, ko se udeležimo prireditev v 

mestu, knjižnici, ipd. Na prireditvah lahko maskote ali animatorji 

delijo bombone ali druge priboljške. Svetujem, da imamo (vzgojitelji) 

za takšne primere vedno s seboj nekaj za otroka s celiakijo (ali drugo 

dieto). Žal lahko en mali bombon naredi veliko škodo, v primeru 

bolnikov s celiakijo pa velja zlato pravilo, da se lahko poje le živila, za 

katere vemo, da ne vsebujejo glutena. V primeru, da v takšni situaciji 

otrok s celiakijo ne dobi bonbona, pa bo prikrajšan in izključen iz 

skupine. 

 

Del aktivnosti v vrtcu so tudi organizirana letovanja (bivanje v naravi, 

letovanje ipd.). Za prehrano otroka s celiakijo je treba predhodno 

preveriti, ali ponudnik letovanja omogoča izvedbo diete. Običajno se 

v ta del pogovora z zunanjimi ponudniki vključijo tudi starši. Smiselno 

bi bilo, da bi se to v bodoče uredilo na sistemski ravni in bi odgovorna 

oseba vrtca koordinirala izvedbo posameznih diet tudi zunaj vrtca. 

Dokler to ni urejeno, je smiselno, da v to vključimo starše.  

 

Preveriti je treba tudi, kakšne dejavnosti bodo na lokaciji 

organizirane, predvsem, če je kakšna dejavnost povezana s peko 

oziroma drugo aktivnostjo, pri kateri bi otrok lahko prišel v kontakt z 

glutenom. Če je možno, se dogovorimo, da se v dejavnosti vključi tudi 

otroka s celiakijo (da otrok ni izločen) in se le-te zato organizirajo 

tako, da otrok ne bo izpostavljen glutenu. Pri obrokih velja enako kot 

v prostorih vrtca, poskrbimo za čisto mizo in otroka posedimo na 

koncu mize, med otroki in otrokom s celiakijo pa sedi vzgojiteljica, ki 

zna bolj paziti kot otroci. Po izkušnjah se za letovanje otroka s 

celiakijo starši večkrat raje ne odločijo, saj je skrb, ali bo za otroka 

ustrezno poskrbljeno (z vidika izpostavljenosti glutenu), prevelika. 

Kar pa zagotovo ni prav, saj je otrok v takem primeru zaradi diete 

izločen iz socialnega okolja in oropan dodatnih izkušenj, ki so za 

otroke običajno posebno doživetje. Coburn in sodelavci (2020) v svoji 
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študiji o psihosocialnih stiskah pri otrocih s celiakijo ugotavljajo, da 

več kot polovica staršev otrok s celiakijo poroča o povečanem stresu 

in finančnem bremenu, povezanim z brezglutensko dieto. Pri otrocih, 

ki imajo celiakijo, se kažejo povečani simptomi tesnobe in stiske, 

stigme in socialne izolacije, nemalokrat povezane z brezglutensko 

dieto. Starši otrok, ki imajo različne alergije, se učijo krmarjenja med 

izogibanjem alergenov zunaj doma in vključevanju svojih otrok v 

različne aktivnosti zunaj doma (ali vrtca), da ne bi nehote ustvarili 

okolje strahu, saj to lahko vpliva na socialni umik otroka in na njegovo 

samozavest. Avstralska študija (Stockhammer idr., 2020) poudarja, da 

bi bilo potrebno več usposabljanja in večja ozaveščenost o alergijah 

na hrano. 

 

Obvladovanje otrokove alergije na hrano oz. medicinsko indicirane 

diete ne vpliva le na odločitev, ali poslati otroka na letovanje ali ne. 

Ima tudi vpliv na izbiro vrtca ali šole za otroka. Da bi bili otroci varni, 

se morajo starši zanesti na tretjo osebo v izbrani ustanovi. Ne samo 

na dietne kuharje, pač pa predvsem na nas, vzgojitelje, ki smo z 

otrokom v skupini tekom celotnega dne. Otrok s celiakijo v skupini 

zahteva pazljivost in prilagajanje v skupini. 

 

Socialna vključenost otroka s celiakijo 

Shani in sodelavci (2022) ugotavljajo, da se otroci s celiakijo v 

socialnih situacijah počutijo izolirane in stigmatizirane s strani drugih. 

Zaradi omejitev pri njihovem prehranjevanju je omejeno 

povezovanje z vrstniki za mizo in večji občutek osamljenosti. Prav zato 

se mi zdi pomembno, da posamezne dogodke v vrtcu, kot so npr. 

praznovanje rojstnih dni otrok ali srečanje staršev in otrok, naredimo 

oz. pripravimo s pogostitvijo brez glutena.  

 

Na primeru zaključka ob prehodu otrok iz vrtca v šolo v skupini, kjer 

smo imeli deklico s celiakijo (na katero se sklicujem na večih mestih 

v članku) lahko predstavim težave, ki se lahko pri pripravi pogostitve 

pojavijo, če koncepta brezglutenske diete ne razumemo celostno. 

Kljub moji odsotnosti (zaradi porodniškega dopusta) sem bila na 

zaključek povabljena. S pripravo dogodka, pa tudi s pogostitvijo, sta 

se vzgojiteljici zelo potrudili. Obe (jaz in deklica s celiakijo) sva dobili 

zavite brezglutenske piškote. Ponujene so nama bile tudi maline in 

borovnice, ki so bile na mizi ob ostali hrani. Sadje res ne vsebujejo 

glutena, a žal sva ga obe le opazovali. Nehote sva opazili, da je sadje 

ponujeno na mizi ob ostalih glutenskih izdelkih. Roke otrok in staršev 

so tako najprej prijele glutenski piškot, potem borovnice in maline ter 

tako, povsem nehote, kontaminirale sadje z glutenom. Za srečanje 

lahko rečem, da je bilo sila prijetno z grenkim priokusom. Žal se 

vzgojiteljici nista zavedali, da tako sadje ne moreva jesti. Če bi bilo 

sadje v posebni posodici, umaknjeno in pokrito, posebej pripravljeno 

za naju, bi ga lahko jedli. Ponovno poudarjam, hrana brez glutena 

mora biti shranjena ločeno od glutenske hrane, pokrita ali umaknjena 

s posebnim poudarkom na zavedanju navzkrižne kontaminacije. Ker 

se v vrtcu trudimo za socialno vključenost otrok s celiakijo oziroma 
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se posebej trudimo za preprečevanje izključevanja, se posebej 

pripravljena in umaknjena hrana na družabnih dogodkih ne zdi 

najboljša rešitev. Praznovanja v vrtcu so otrokom pomembna. Sama 

sem se zato odločila, da vedno, ko imam v skupini otroka s celiakijo, 

pripravim pogostitev brez glutena za vse. Na roditeljskem sestanku 

sem vsem staršem predstavila celiakijo in omejitve, ki jih le ta 

prinaša. Tudi z namenom vključevanja (oziroma ne izključevanja) smo 

se dogovorili, da bomo pogostitve za vse otroke izvedli, upoštevaje 

dietne omejitve posameznih otrok v skupini. Deklica, ki ima celiakijo, 

pa je imela varno okolje brez glutena, pa tudi brez dodatnega 

socialnega izključevanja.  

 

Podobno varno okolje brez glutena izven lastnega doma izkusim le še 

na taboru otrok in mladostnikov s celiakijo na Debelem rtiču, kjer 

delam kot prostovoljka v okviru Društva za celiakijo. Na taboru je 

hrana izključno brez glutena. Tudi vzgojitelji, ki nimajo celiakije, jedo 

le hrano brez glutena. Ko otroke s celiakijo vprašamo, kaj jim je na 

taboru najbolj všeč, v večini povedo, da uživajo, ker je vse brez 

glutena. »Da lahko jedo skupaj čips ali smoki ali kar koli iz iste vrečke 

in jim ni treba biti nič pazljiv. Sicer pa morajo v vsakodnevnem 

življenju ves čas paziti in imeti s seboj vedno svojo hrano.« Na velik 

vpliv sprejemanja okolice opozarjajo tudi Shani s sodelavci (2022), ki 

zato poudarjajo pomen druženja otrok s podobnimi zdravstvenimi 

težavami predvsem na področju socialne podpore in sprejemanja 

lastnih zdravstvenih omejitev. Podobno lahko dosežemo v vrtcu v 

primeru, da otroka s celiakijo v skupini ne izključujemo. 

 

ZAKLJUČEK 

V vrtcu (kjer je sicer gluten vsakodnevno prisoten) moramo za otroke 

s celiakijo vsakodnevno zagotavljati varno okolje brez glutena. To 

seveda ne pomeni umik glutena iz igralnice, pač pa dosledno in 

skrbno pripravo otrokovega (otrok s celiakijo) mikro okolja med 

prehranjevanjem. Hkrati je nujno upoštevanje vseh prilagoditev pri 

vsakodnevnih aktivnostih na način (opisanih v prispevku), da otrok s 

celiakijo vendarle ne bo zaužil zanj nevarnega glutena. Pri izvajanju 

prilagoditev (ki so zaradi zdravstvenih zahtev po popolni odstranitvi 

glutena žal potrebne) poskusimo le te vpeljati tako, da bo otrok v 

aktivnosti čim bolj vključen, da bomo s tem čim bolje vplivali na 

njegovo samopodobo in ga zaradi njegove bolezni (celiakije) ne 

izključevali. 
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Povzetek: Strokovnjaki menijo, da ima glasba, podana skozi igro, 

velik pomen v razvoju predšolskega otroka. V predšolskem obdobju 

se otrokom glasbeni posluh šele razvija, zato naj otrok glasbo 

posluša, se igra glasbeno-didaktične igre in naj poje.  Pri slednjem 

ima pomembno vlogo vrtčevski pevski zbor. Zborovodja preko 

poznavanja otrokovega razvoja prispeva k celostnemu razvoju 

osebnosti otrok. V teoretičnem delu želim predstaviti svoje delo s 

pevskim zborom. Na kakšen način otrokom podajam novo pesem in 

na kaj vse moramo biti pri tem pozorni. Cilj, ki sem si ga zastavila, je 

preprosto ta, da bi otroci radi peli in uživali v glasbi. Preko glasbenih 

dejavnosti smo uresničili še veliko drugih ciljev iz Kurikula za vrtce, iz 

različnih področij otrokovega razvoja. 

 

Ključne besede: glasba, petje, predšolski otroci, vrtčevski pevski 

zbor, vzgojitelj, zborovodja 

 

Abstract: Experts believe that music given through play is of great 

importance in the development of a preschool child. In the preschool 

period, children's musical hearing is still developing, so the child 

should listen to music, play musical-didactic games and sing. The 

kindergarten choir plays an important role in the latter. Through 

knowledge of the child's development, the choirmaster contributes 

to the holistic development of the children's personality. In the 

theoretical part, I want to present my work with the choir. How do I 

introduce a new song to the children and what should we pay 

attention to? The goal I set for myself is simply that children would 

like to sing and enjoy music. Through musical activities, we realized 

many other goals from the kindergarten curriculum, from various 

areas of child development. 

 

Keywords: music, singing, preschool children, kindergarten choir, 

teacher, choir director 
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UVOD 

Otrok prvo glasbo, ritem začuti že v maminem trebuhu. Glasba ga 

spremlja od spočetja naprej. Če bosta otrokom, tudi v predšolskem 

obdobju, glasba in petje predstavljena na njim primeren način, bodo 

kmalu ugotovili, da je petje nekaj lepega, estetskega, prijetnega in 

vznemirljivega. Vzgojitelji jim moramo kot zborovodje omogočiti 

glasbene in pevske izkušnje, ki jih bodo bogatile in bodo pomembno 

vplivale na njihov celosten razvoj. Da bo kot zborovodja pri svojem 

delu uspešen, mora tudi sam rad imeti petje. Vendar samo veselje 

do glasbe ni dovolj. Imeti je treba znanje, ki ga je treba ves čas 

bogatiti in se nenehno glasbeno izobraževati. Pri svojem delu s pevci 

mu ne sme manjkati ustvarjalnosti in motivacije.  

 

Vpliv glasbe na razvoj otroka 

Voglarjeva v knjigi, Kako približamo otrokom glasbo  (1980), pravi, da 

je  otrok za glasbo dovzeten že v prvem letu. Obdobje dojenčka, 

malega otroka in obdobje predšolskega otroka je pomembno za 

oblikovanje zanimanja za glasbo. Glasba otroke združuje, povezuje 

jih med seboj in s tistim, ki jim glasbo posreduje. Z glasbo vnašamo v 

življenje otrok veselje, radost, sproščenost in navdušenje. Glasba 

otroke čustveno bogati in plemeniti. Z glasbenimi dejavnostmi 

vplivamo na razvoj otrokovih dispozicij za glasbo in razvijamo mu 

glasbene zmožnosti.  

»Glasba ne deluje na otroke sama od sebe, vezana je na posrednika. 

Ugodno bodo učinkovale samo ustrezno izbrane, pravilno 

posredovane in organizirane glasbene dejavnosti« (Voglar, 1980). 

 

Tudi Denac (2002) trdi, da je predšolsko obdobje in prva leta osnovne 

šole odločilnega pomena za razvoj glasbenih sposobnosti. Ključni 

dejavniki, ki vplivajo na razvoj le teh, so dednost, okolje in lastna 

aktivnost. Prav slednja je pomembna, da se dispozicije lahko razvijejo 

v sposobnost, za kar pa so potrebne ugodne zunanje okoliščine ter 

spodbudno okolje. Razvoj dispozicij lahko ustavi neugodno 

spodbudno okolje, in sicer tem bolj, čim bolj zgodaj se pojavijo 

neugodni dejavniki, čim izrazitejši so in čim dlje trajajo (Žvar, 2007).   

 

Razvoj glasbenih in pevski sposobnosti 

Denac v knjigi Glasba pri celostnem razvoju otrokove osebnosti 

navaja, da je razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti dolgotrajen 

proces, ko otrok v procesu učenja doživljajsko in miselno predeluje 

glasbene izkušnje in se z glasbo razvija. Z glasbeno didaktičnimi 

igrami lahko ugotovimo, na kateri razvojni stopnji se nahaja otrok pri 

posamezni glasbeni dejavnosti. Z njimi ugotovimo, kaj je že usvojil, 

kje ima težave in katere procese je potrebno še razvijati, da 

dosežemo želene rezultate. »Če spremljamo razvoj in dozorevanje 

glasbenih sposobnosti, moramo razlikovati med razvojem 

slušnostnih sposobnosti in sposobnosti glasbenega zaznavanja ter 

razlikovanja, in med razvojem glasu, ki se nanaša na spontano ali 
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naučeno petje. Z drugimi besedami lahko rečemo, da je potrebno 

poznati razlike med razvojem pasivnega doživljanja in aktivnega 

muziciranja, ki se medsebojno pogojujeta (…) Med sposobnostmi so 

posebej pomembne umske (intelektualne, mentalne) sposobnosti, ki 

so jih psihologi najbolj raziskali (Žvar, 2002, str 28–29).  

 

V 28. tednu prenatalnega razvoja se otroku izoblikuje govorni aparat 

in pevski organi, ki jih z močnim krikom preizkusi ob rojstvu. V prvih 

mesecih otrok producira vokalizacije, ki jih imenujemo beblanje. V 

drugi polovici leta začne otrok glasovno imitirati, delež posnemanja 

pa narašča. Do tretjega leta se otrok in starši povezujejo s posebno 

govorno komunikacijo. Starši prevzamejo vzorec govorne konture, 

zožijo govorno višino, oblikujejo enostavne zloge in besede ter 

uporabljajo intenzivno melodiko. Od tretjega do četrtega leta 

oblikuje otrok pravo petje. Uči se preprostih pesmic od staršev ali 

sester in bratov. Spontano prevzema tonske postope in jih povezuje 

z besedami, pomembnejša pa mu je melodija. Otrok ustvarja tudi 

lastne melodije in besedila. V takem spontanem petju mu je 

pomembna zgodba, pri tem pa pogosto uporablja melodične 

elemente znanih pesmi (Žvar, 2002, str. 34). »Razvoj pevskih 

sposobnosti je v najtesnejši povezavi z razvojem glasbenih 

sposobnosti. Razvojne sposobnosti pevskih aktivnosti delimo na 

pasivne in aktivne sposobnosti. Aktivne pevske sposobnosti 

vključujejo razvite sposobnosti za izvajanje, razvit pevski organ, 

razvite sposobnosti poslušanja in slišanja tona, ki pa ga otrok ni 

zmožen reproducirati oziroma izvajati« (Žvar, 2007, str. 51). 

 

Starost Razvoj pevskih sposobnosti 

1  leto bebljanje, igra, eksperimentiranje z 

glasom, gibanje v majhnem tonskem 

obsegu, ponavljanje posameznih tonov, 

imitacija intonacije govora; 

1–2 leti igra in eksperimentiranje z glasom kakor 

v 1. letu, prepoznavni začetki pesmi, 

brez ritmične in melodične organizacije, 

ponavljanje kratkih fraz v različnih 

tonskih legah in v spremenljivem 

tonskem načinu, prevladujejo mali 

intervali, postopno širjenje k velikim 

intervalom (nekako do kvarte ali kvinte); 

2–3 leta prepoznavanje melodij v lastnem 

obsegu, poskus posnemanja pesmi, 

začetki spontanega petja pesmi; 

predstava o obrisu pesmi, 

prepoznavanje ritmične organizacije 

petja, povezanost melodičnega ritma z 

govornim ritmom, kontroliranost tonske 

višine, neutrjenost tonskega načina, 

nestabilnost intonacije; 

 

3–4 leta pravilnost petja pesmi glede  na 

besedilo, jasnost intervalnih struktur, 

negotovost glede občutka za tonaliteto; 
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4–5 let prepoznavanje naučenih pesmi, 

obvladovanje metruma, intervalov in 

tonskih načinov; 

širjenje pesemskega repertoarja; 

5–6 let dobro reproduciranje pesmi; 

občutenje celotne pesmi; 

občutenje stabilnega tonskega načina; 

občutenje prehoda v oddaljen tonski 

način; 

razvoj obsega glasu do none, občutek za 

čvrst metrum. 

(Gmbris 1995, povz. po Žvar 2002, str. 35) 

 

Med otroki v predšolskem obdobju pa so lahko, kar se tiče petja,  

opazne razlike. Nekateri otroci so že pri dveh ali treh letih sposobni 

zapeti dolge odlomke pesmi, drugi pa so pri tej starosti sposobni  

zapeti le grob približek višine, ritem in besedilo pa jim običajno ne 

povzročata toliko težav. Ob vstopu v šolo imajo že skoraj vsi otroci, 

predstavo, kakšna naj bi bila pesem, kaj vse naj bi vsebovala. V 

predšolskem obdobju otroci še nimajo občutka za tonaliteto. Če 

pesem ni bila odpeta v njihovi legi, jo lahko zapojejo v drugi 

tonaliteti, v legi, ki ustreza njihovemu glasu. Tudi nadarjeni otroci 

lahko pri skupinskem petju ostanejo v svoji tonaliteti. Običajno 

pojejo za terco nižje, ker ne morejo prevzeti naše intonacije. Vendar 

pa to še ne pomeni, da niso nadarjeni. Do prave intonacije mu 

pomagamo z glisandom in vajo. Težave največkrat nastanejo, ko 

intonacijo zapoje moški. Otroci se morajo privaditi oktavnemu 

glasovnemu razmerju. Otrok, ki hoče ponoviti za moškim glasom, 

potrebuje vajo, da bo pesem lahko ponovil v pravi tonaliteti (Žvar, 

2007).  

 

Odrasli moramo imeti pravilen odnos do otrokovih zmožnosti, ki se 

še razvijajo.  Če so njegove dispozicija za glasbo na nižji ravni in če se 

njegove glasbene sposobnosti počasneje razvijajo, ni kriv sam. Otrok 

ima torej pravico peti tudi malo po svoje. Če mu želimo pomagati, ga 

moramo motivirati za petje. Nasploh otroci radi pojejo. Petje je za 

njih vrsta igre. Še posebej radi pojejo, če ugotovijo, da nekdo v 

njihovem petju uživa (Voglar, 1980). Breznikova je v Spletni reviji o 

zborovski glasbi, v članku z naslovom Naši zbori zapisala, da je petje 

(po Welch 2012) osnovna dejavnost otroka v razvoju na predšolski 

ravni (Breznik, 2016). Da bo zborovodja lahko razvijal otrokove 

sposobnosti za pevsko izvajanje, mora poznati stopnje in strukturo 

pevskih sposobnosti. 

 

Cilji pevske vzgoje 

Temeljni cilj pevske vzgoje in izobraževanja v pevskem zboru je 

razvijanje pevskih sposobnosti, torej sposobnost za aktivno 

muziciranje. Temeljne pevske sposobnosti delimo na elementarne 

sposobnosti in sposobnosti višjega reda (Žvar, 2022). 

Elementarne sposobnosti so: 

− Ritmični posluh (natančna izreka ritmične vsebine), 

− Melodični posluh (natančno zadevanje melodije), 
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− Glasovna sposobnost (razvita psihomotorika, razvit pevski 

aparat, glasovna tehnika, obseg glasu), 

− Spososbnost glasbenega spomina (spomin za kvaliteto, 

intenziteto in dolžino tona in tonskih kompleksov): 

Sposobnosti višjega reda so: 

• Hormonski posluh (občutek za sozvočje), 

• Sposobnost estetskega oblikovanja in estetske presoje 

(Žvar, 2022, str. 32–33). 

 

Pevska aktivnost je v vrtcu obravnavana v Kurikulumu za vrtce pod 

umetnostnim področjem. Cilji teh dejavnosti so usmerjeni v 

otrokovo doživljanje glasbe, izražanje samega sebe prek glasbenih 

dejavnosti ter v razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti. V 

ospredju je pridobivanje osnovnih glasbenih izkustev prek petja, 

igranja na različna glasbila, poslušanja, izraznega gibanja, 

eksperimentiranja z zvoki, izmišljanja glasbenih vzorcev, izvajanja 

glasbeno-didaktičnih iger in izštevank.  Petje naj bi bila primarna 

dejavnost v oddelku vrtca. Od tu lahko gojimo vrtčevsko zborovsko 

dejavnost kot redno dejavnost, ki naj bi se izvajala v dopoldanskem 

času (Breznik, 2016). 

Globalni cilji iz Kurikuluma za vrtce: 

− Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

− Razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, 

− Spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti, 

− Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo, 

− Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Pomen zborovskega petja 

Petje v zboru je v večji meri ustvarjalno-poustvarjalna umetniška 

dejavnost, pri kateri se razvijajo posameznikove sposobnosti, 

spretnosti in znanja, ki pevca usmerjajo v sprejemanje, doživljanje in 

izražanje muzikalnosti. Pri oblikovanju ciljev pevskega zbora moramo 

upoštevati klasifikacijo vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki temelji na 

naslednjih temeljnih področjih osebnosti: 

− Spoznavnega ali kognitivnega, 

− Čustvenega ali efektivnega,  

− Telesno-gibalnega ali psihomotoričnega (Žvar, 2022). 

 

»Z leti se veča ekspresivna izraznost petja oz. izkazovanje otrokove 

čustvene izraznosti skozi dejavnost petja. Od štirih let naprej lahko 

otrok v petju izrazi veselje in žalost« (Breznik, 2016, Naši zbori). 

»Kognitivni vzgojno-izobraževalni cilji poudarjajo razumevanje, 

pomnjenje in reproduciranje naučenega, afektivni vzgojno-

izobraževalni cilji zajemajo področje občutij oziroma stopnje 

sprejemanja ali odklanjanja, psihomotorični vzgojno-izobraževalni 

cilji pa poudarjajo spretnosti obvladovanja snovi in dejavnosti, ki 

zahtevajo nevromuskularno koordinacijo« (Žvar, 2022, str. 40). 

Splošni cilji zborovskega petja so: 

− sodelovanje na prireditvah v vrtcu ter širši okolici, 
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− doživljanje procesov umetniškega delovanja, 

− spoznavanje vrednot slovenske in svetovne zborovske 

zakladnice, 

− poglabljanje zavesti o kulturni dediščini, vrednotah in različnosti 

− razvijanje sodelovanja in kakovostne kulture odnosov v skupnem 

muziciranju 

− razvijanje osebnosti,  

− intenzivno razvijanje čustvenega in kognitivnega doživljanja, 

− intenzivno razvijanje kultiviranega pevskega glasu 

− razvijanje muzikalnosti in estetskega doživljanja (Žvar, 2002, str. 

41). 

 

Posamezni cilj zborovskega petja, ki se nanašajo na oblikovanje glasu 

in na informativna glasbena znanja pri enoglasnem otroškem zboru, 

so: 

− otrok naj odkrije, kaj lahko stori s svojim glasom 

− spoznavanje zvena svojega glasu, višino, jakost in barvo, 

− usvajanje osnov dihanja, povezav telesa in zvena, 

− otrok naj doživi glasovne zmožnosti s pomočjo živalskih glasov, s 

klicanjem imen itd., 

− otrok naj poišče vokale in njihove resonance, 

− odkrivanje in popravljanje zvenečih (n, m), šumečih (š, f) in 

eksplozivnih (p, t, k) konsonantov, 

− otrok naj najde podaljšano napetost pri izdihu, 

− iskanje napetosti prepone s pomočjo igre (Žvar, 2022, str. 43).  

Kako oblikovati zbor v vrtcu 

Breznikova (2016) navaja, da je priporočljivo, da so v vrtčevski pevski 

zbor vključeni otroci iz drugega starostnega obdobja torej otroci, ki 

so stari tri leta in več. Ti naj bi že imeli razvit glasovni obseg od d1 do 

a1, dovolj razviti govorni aparat in usvojeno določeno besedišče. Pri 

oblikovanju zbora naj vodi načelo prostovoljnosti in otrokovega 

interesa. To pomeni, da se v pevski zbor vključi vse otroke, ki si želijo 

sodelovati v zboru, ob soglasju njihovih staršev. Ker je pri otrocih 

posluh v predšolskem obdobju še v fazi razvoja, naj zborovodja ne 

dela selekcije pri vpisu v zbor. Zborovodja naj spremlja, vodi 

portfolijo otroka, o napredku razvoja posluha. Najboljši obliki 

vrtčevskega zbora sta: zbor, ki ga tvorijo posamezni otroci z 

izkazanim interesom iz različnih oddelkov. Vaje naj bi bile enkrat ali 

dvakrat na teden od 30 do 40 minut v dopoldanskem času. In zbor 

oddelka, v katerega so vključeni vsi otroci v oddelku.  Vaje so lahko 

večkrat na teden, po potrebi in se prilagaja dinamiki celotne skupine 

otrok. Manj priporočljiva oblika je zbor kot popoldanska dejavnost. 

Takrat naj bi bila pri otrocih manjša koncentracija. Pomembno vlogo 

pri pevskem zboru ima tudi izbor prostora. Na hodniku je veliko 

motečih dejavnikov, ki bi preusmerjali pozornost otrok z zborovodje 

in petje. Ravno tako ni priporočljiva telovadnica, če v njej ni dušilcev 

zvoka. Takrat nastane močan odmev, kar povzroča hrup in zato večjo 

glasovno obremenitev zborovodje. Pevski zbor naj bi imel za vaje 

poseben prostor z zborovskimi praktikabli ali stoli v obliki polkroga 
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ter melodičnim inštrumentom, kot je električni pianino ali akustična 

kitara (Breznik, 2016). 

 

Zborovodja 

Zborovodja je drugi najpomembnejši dejavnik pevskega zbora. 

Pomembna so zborovodjeva strokovna usposobljenost in rast,  

odnos do sebe in pevcev, njegova ustvarjalnost in avtonomnost. Pri 

delu z zborom naj ima zborovodja vedno v  mislih, da je vsak pevec 

osebnost, individuum, ki ima svojo moč in šibkost. Zborovodja 

uresničuje umetniške ustvaritve skladateljev, posreduje njihovo 

sporočilno moč in estetsko vrednoto (Žvar, 2002, str. 48). »Glasbeni 

pedagog kot profesionalec in razmišljujoči praktik spodbuja aktivno 

učenje in moderira kakovostno petje. Izhodišče za takšno delo je 

njegova glasbeno-strokovna usposobljenost, na drugem mestu pa je 

splošna pedagoška usposobljenost, kamor sodita poznavanje pouka 

oz. pedagoškega procesa in redna priprava na pouk. Glasbeni 

pedagog mora biti tudi zborovsko didaktičen, kar pomeni, da zna 

ravnati z zborovskim strokovnim znanjem (je dober poznavalec 

otroške zborovske pesmi), ki je potrebno za spodbujanje višjih ravni 

glasbenega učenja izobraževalne in vzgojne cilje, posega v temeljni 

cilj pouka pevskega zbora – v vzgojo pevca za dejaven stik z 

zborovskim petjem« (Žvar, 2001, str. 48). 

Zborovodja mora:  

− biti muzikaličen in imeti dobro razvit ritmični čut, 

− poznati osnove glasbene teorije, harmonijo, nekoliko 

kontrapunkta in oblikoslovje, 

− poznati ustroj pevskega organa in njegovo delovanje, pevsko 

tehniko in pevske zakone, 

− poznati najvažnejše pojme iz glasoslovja in pravorečja, 

− imeti primerno spretnost v taktiziranju in igranju klavirja,  

− dobro poznati izvajalsko skupino, ki jo upravlja, 

− biti dober pedagog (beseda pedagog pomeni učitelj, vzgojitelj. 

kot vzgojitelj mora v njem vzbujati smisel za skupnost, tovarištvo, 

disciplino in požrtvovalnost), 

Zborovodja mora v vlogi pevskega učitelja: 

− ustvariti prijetno atmosfero za delo, 

− uporabljati dobro premišljene in učinkovite metode, 

− znati opazovati, 

− znati poslušati, 

− znati izkoristiti zborovsko znanje, 

− uporabiti svoj pevski glas (Strokovna moč zborovodje po Gobcu 

1958; povz. po Groebmingu, 1946 in Gregorcu, 1982). 

Zborovsko petje z visoko zastavljenimi umetniškimi cilji postavlja 

pred zborovodjo tudi specifične zahteve. Uresničevati mora 

umetniške stvaritve skladateljev, posredovati mora njihovo 

sporočilno moč in tudi estetsko vrednoto. Tako je zborovodja 

reproduktivni umetnik, ki mora obvladovati zahteve zborovske 

interpretacije. Za uspešno vodenje zbora je pomembno vzajemno 

spoštovanje in zaupanje ter avtoriteta zborovodje. Pevcem ugaja 
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sproščen, nasmejan, prijazen zborovodja, ki ustvarja sproščene 

medsebojne odnose. Zbor zahteva od zborovodje veliko potrpljenja 

in vztrajnosti, veliko znanja, tolerantnosti in bogate ideje. Pesemski 

program, mora pri otroku zbuditi interes. Otroku, ki postane pevec 

že v ranem otroštvu, običajno ostane petje potreba za vse življenje. 

Zborovodja naj se zaveda, da pevski zbor ni namenjen le doseganju 

vrhunskih rezultatov, saj je petje tudi družabna dejavnost (Žvar, 

2002). 

 

»Zbor lahko vodi tako vzgojiteljica kot tudi pomočnica vzgojiteljice, 

ki: ima razvit ritmično-melodični posluh, ima glasbeno-teoretično 

predznanje (je notno bolje glasbeno pismena, zna igrati na en 

melodični inštrument), je naklonjena petju, s čimer prenaša žar in 

ljubezen do petja na otroke, želi pridobivati dodatna znanja pri delu 

z vrtčevskim zborom, pri čemer jo vodstvo podpira oz. ji omogoča 

dodatna strokovna izpopolnjevanja» (Breznik, 2016, Naši zbori, 

Pevski zbor v vsakem vrtcu). 

 

Metoda dela 

Petje je spretnost, ki jo otrok posnema. Zborovodja mora otrokom 

predstaviti pesem v celoti z lastnim petjem. Učenje pesmi ne sme 

potekati s pomočjo nosilca zvoka. Zborovodja pazi na: ustrezno 

intonacijo (pesem si predhodno intonira, pesem intonančno čisto 

zapoje), estetsko in doživeto interpretacijo (kar vpliva na otrokovo 

motivacijo za učenje pesmi), sproščeno držo telesa in jasno 

izgovorjavo oz. dikcijo. Pesmi izbere glede na otrokove razvojne 

značilnosti (pazi na glasovni obseg) in namen, vsebino prireditve, kjer 

bo zbor nastopal. Pevski repertoar naj bo sestavljen pretežno iz 

ljudskih in umetnih otroških slovenskih pesmi ter občasno iz ljudskih 

pesmi drugih kultur in narodov (Breznik, 2016). Usvajanje nove 

pesmi poteka z lastnim petjem po metodi odmeva/ponavljanja. 

Predno se lotimo petja, je potrebno ogrevanje in upevanje, ki 

vključuje: 

− sprostitvene in ogrevalne vaje (jutranji rituali, obrazna 

telovadna, ritmični vzorci, baletke, vojaki), 

− vaje za pravilno pevsko držo (zravnan trup, odprt prsni koš, 

pokončna glava, kolena rahlo upognjena, stopala v širini ramen, 

teža enakomerna na obeh nogah),  

− dihalne vaje (oponašanje pasjega dihanja, žvečilni gumi, upihanje 

sveče),  

− govorne vaje (oponašanje zvokov, aktivno pogovarjanje, 

oponašanje siren, mrmranje, vaje za vokale),  

− pete vaje in vaje vse v enem. 

Zborovodja si pri učenju pesmi pomaga z instrumentom, ki je nujen 

didaktičen pripomoček (Ugovšek, 2016). Repertoar za vrtčevski zbor 

naj bo v večini sestavljen iz a cappella pesmi. To so pesmi za glasove, 

brez inštrumentalne spremljave. Tako se bodo otroci začeli poslušati 

med seboj. S tem posledično vplivajo na boljšo intonacijo in 

intenzivnejšo izgradnjo posluha. Občasno naj bo zborovsko petje v 
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vrtcu podprto z zvočno matrico ali Orffovimi glasbili, na katera igrajo 

otroci in med igranjem pojejo (Breznik, 2016). 

 

Primer dobre prakse 

V našem vrtcu je pevski zbor ena izmed dejavnosti, ki je otrokom 

ponujena kot interesna dejavnost. Izvaja se v dopoldanskem času in 

ni plačljiva s strani staršev. V pevski zbor se lahko vključijo vsi otroci, 

od dopolnjenega četrtega leta starosti ob soglasju njihovih staršev. 

V zbor se lahko vključijo vsi otroci, ne glede na število prijavljenih in 

ne glede na stopnjo razvitosti pevskih sposobnosti oz. posluha. 

Pevske vaje potekajo enkrat tedensko in trajajo približno 45 minut. 

Velikokrat je bila dilema, kdaj izvajati dejavnost. Poizkusili smo z 

vajami po kosilu oz. med počitkom. V tistem času so bili otroci vidno 

utrujeni in težko so sledili dejavnostim. Najbolje so otroci sodelovali 

v dopoldanskem času, po zajtrku, med deveto in deseto uro. Velik 

vpliv na dejavnost in motiviranost otrok v pevskem zboru ima tudi 

prostor. V večnamenskem prostoru je bilo vedno veliko motečih 

dejavnikov, ki so otrokom odvzemali pozornost. Npr.: Vzgojiteljice, ki 

so hodile mimo, igra otrok, ki se je slišala iz druge igralnice ipd.. Tudi 

akustično prostor ni bil primeren za vaje pevskega zbora. Preizkusili 

smo z vajami v nekoliko večjem kabinetu. Tudi tam ni šlo, saj je bil 

prostor pretesen glede na število prijavljenih otrok in imel je premalo 

dnevne svetlobe. Otroci so med vajami najbolje počutili v svoji 

matični igralnici, kjer je bilo ravno prav svetlo in so imeli na voljo 

dovolj prostora tudi za gibanje. Vsaka pevska ura je natančno in 

premišljeno načrtovana. Otrokom mora biti čimbolj zanimiva in 

nadgrajevati mora predhodne ure v smislu razvijanja otrokovih 

pevskih sposobnosti.  

 

Ura je razdeljena v štiri dele. V prvih dveh delih je velik poudarek na 

sprostitvenih in ogrevalnih vajah, vajah za pravilno držo telesa, 

dihalnih vajah, govornih vajah in nazadnje sledijo pete vaje. Pri 

sprostitvenih in ogrevalnih vajah črpamo ideje iz jutranjih ritualov. 

Od zbujanja v postelji z budilko, umivanje obraza, krtačenja zob, 

česanja las, smejanja svojemu odsevu v ogledalu, razgibavanja 

obraza z opazovanjem v ogledalu, preoblačenja iz pižame v oblačila 

itd.,  velikokrat se poslužujemo posnemanja različnih športnih veščin: 

tek, smučanje, boksanje, skoki in poskoki. Včasih vsak otrok pokaže 

eno svojo razgibalno vajo. Za dobro pripravo na petje je zelo 

pomembno telo ogreti in sprostiti. Pri vajah za ravnotežje velikokrat 

oponašamo baletke in vojake. Zelo radi sodelujejo pri igri, posadimo 

si krono na glavo. Tu morajo otroci nositi namišljeno krono po 

prostoru tako, da so ves čas vzravnani, da jim krona ne pade z glave. 

Igramo se igro pingvin, kjer ramena dvigamo proti ušesom in močno 

zadržimo. Držimo toliko časa, da začutimo napetost. V tej drži 

hodimo naokoli, mahamo z rokami in oponašamo pingvine. Nato 

napetost spustimo in ohranimo zravnano držo.  

 

Dihalne vaje največkrat začnemo z oponašanjem potovanje vlaka: 

»či-ha pu-ha, či-ha pu-ha.« Traven je seveda dobrodošlo 
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ponazarjanje premikanja vlaka. Začnemo počasi in nato tempo 

stopnjujemo. Oponašamo zavore: »f-s-š-t, f-s-š-t ...«. Zavore lahko 

tudi podvojimo: »ff-ss-šš-tt,ff-ss-šš-tt …« V dihalnih vajah je zelo 

priljubljena tudi igra smeh. Na znak se otroci na ves glas smejijo in na 

naslednji znak utihnejo. Veliko poudarka damo na govorne vaje. Npr. 

oponašamo zvoke avtomobilov, vlaka, vetra, dežja, živali, siren, 

brenčanja, ipd. Se aktivno pogovarjamo, govorimo stavke in besede, 

ki jih pretirano intoniramo, čustveno govorimo. Se igramo z 

ritmičnimi vzorci. Začnemo z enostavnimi in nato preidemo k težjim. 

V vajo vključimo celo telo. Vključimo tudi vaje za vokale in čeljust: on, 

ot, ov, ai, ais, air, av, au … Oponašamo muco, ki prede, se oblizuje 

okoli ustnic, oblizuje zobe, pije mleko itd. Ta vaja krepi mišico jezika.  

Pete vaje oz. melodične vaje vedno izvajamo ob spremljavi 

električnih klaviatur. Le-te uvajamo postopno in gremo od 

enostavnih k zahtevnejši. Posamezno vajo večkrat ponovimo. Da vaje 

ne postanejo monotone, jih izvajamo v igri in z gibanjem. S tem 

preprečimo zakrčenost in stiskanje grla v višjih legah. Med vajami 

stremimo k temu, da tonski obseg širimo navzgor, včasih tudi višje 

od c2. S tem razvijamo otrokov glas in širimo glasovni obseg. Ker 

glasu ne smemo preobremeniti, dejavnost časovno omejimo. 

Predvsem smo pozorni, da med petjem nismo preglasni in da se 

otroci ne začnejo dreti.  

 

Da ni vsaka pevska ura enaka prejšnji, povežemo prvi in drugi del v 

»pravljico«. Z določeno tematiko otroci spoznajo vsebino nove 

pesmi. Če pesmi ne uvajamo preko tega postopka jim zbudimo 

zanimanje za pesem s krajšim pogovorom, uganko ali lutko. Nato jim 

pesem karseda čim lepše zapojem. Zapojem jo doživeto  in estetsko 

interpretiram kot celoto, saj želim, da pesem otroke prevzame. Za 

učenje pesmi in melodije uporabim metodo imitacije in metodo 

pripevanja. Ker ne želim, da bi petje postalo monotono, vključimo 

različne načine utrjevanja petja. Enkrat ponovijo dečki, drugič 

deklice. Z glasbeno-didiaktičnimi igrami si popestrimo uro. Del 

pesmi, ki otrokom povzroča težave, ga večkrat ponovimo v različnih 

načinih. Pri njih poskušamo biti karseda ustvarjalni. Pevska vaja ves 

čas poteka skozi igro. Oblikovana je tako, da jo načrtujem kot neko 

celoto, ki ima celo uro rdečo nit. Ko otroci pesem dodobra usvojijo, 

jo zapojemo s klavirsko spremljavo. Da popestrimo pevske ure in da 

otroci dobijo občutek za harmonsko »podlago« si pesem zapojemo 

ob spremljavi na ukulele. Intenzivnejše pevske vaje imamo takrat, ko 

je pred nami kakšen nastop. Vsakoletno jih izvajamo ob različnih 

priložnostih. Pevski zbor sodeluje na  decembrskem nastopu, ko v 

vrtec povabimo babice in dedke, v mesecu decembru sodelujemo 

tudi na šolskem dobrodelnem koncertu, sodelujemo na zaključni 

vrtčevski prireditvi in na vsakoletni reviji pevskih zborov naše občine.   

 

Evalvacija našega dela 

S petjem v pevskem zboru so otroci mnogo pridobili. Ker je bilo v 

pevski zbor včasih vpisanih čez 30 otrok smo se postopno učili biti 

bolj potrpežljivi oz. strpni drug do drugega, naučili smo se, da je 
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včasih potrebno počakati, da prideš na vrsto. Ob enem smo razvijali 

občutek za pomoč, odgovornost in tudi za varnost (npr. med 

gibalnimi vajami). Če smo želeli, da se bomo slišali in kaj novega 

naučili smo morali vsi upoštevati določena pravila in dogovore, ki 

smo jih prej dorekli. Ob intenzivnih govornih vajah so otroci skozi 

celo šolsko leto  krepili obrazne mišice in kar je še pomembnejše, 

mišice jezika. To jim je omogočilo večji  napredek  v govoru oziroma 

artikulaciji besed. Najbolj je bil viden napredek pri otrocih z 

govornimi težavami. Nekaterim je celo uspelo odpraviti oz. popraviti 

govorne težave. Z besedili pesmic in pogovorom o dogajanju v 

pesmih so otroci širili svoj besedni zaklad. S ponavljanjem težjih 

melodij, delčki skladb, ki so bile nekoliko bolj zahtevni smo se urili v 

natančnem poslušanju, odzivnosti in kar je najpomembnejše v 

pozornosti. Proti koncu leta so že kmalu ugotovili, kdaj nismo dovolj 

natančno zapeli. Ko smo se igrali ritmične igre, smo poleg ritma, 

mimogrede vadili tudi štetje. Ker smo vsake toliko dodajali nov 

ritmični vzorec, ki so si ga sproti izmišljevali otroci, so otroci krepili in 

razvijali svojo ustvarjalnost in ponovno pozornost.  Ob gibanju z 

ritmičnimi vzorci so otroci razvijali in krepili tako fino kot grobo 

motoriko ter orientacijo v prostoru (naprej, nazaj, levo, desno). S 

petjem na različnih prireditvah otroci sodelujejo in so vključeni v ožje 

in širše družbeno okolje. Na nastopih se seznanjajo s kulturnim 

vedenjem na prireditvah in obenem nekatere otroci premagujejo 

tudi tremo pred nastopi. Po vsakem nastopu so navdušeni in ponosni 

nase. Zavedajo se, odgovornosti, ki jo prinaša nastop na prireditvi. 

Torej pevski zbor oz. petje v pevskem zboru po Kurikulu ne vključuje  

le ciljev iz umetnostnega področja, temveč  tudi cilje iz matematike, 

jezika, družbe in tudi narave. Glavni namen oz. cilj našega pevskega 

zbora je, da bi otroci radi prepevali. To nam zagotovo dobro uspeva. 

Poleg tega cilja smo zraven razvijamo tudi potrpežljivost, občutek za 

pomoč, občutek za odgovornost, učimo se natančnega poslušanja, 

odzivanja in pozornosti, razvijamo glasbeni posluh, učimo se 

bontona – pozdravljanje, razvijamo grobo in fino motoriko,  vedno 

se soočamo z novimi izzivi in nadgrajujemo usvojeno znanje. 

Ugotovili smo, da glasba pozitivno vpliva na naša razpoloženja. 

 

ZAKLJUČEK 

Glasba in petje imata čarobno moč. Naj bo petje v zboru vsem v 

veselje, tako vzgojiteljem kot tudi otrokom. V pevski zbor naj bo 

vključen vsak otrok, ki si želi peti. Nič hudega, če je kdaj število otrok 

malo večje ali če imamo vmes kakšnega brundalčka. Pomagajmo 

otroku razvijati svoj glasbeni potencial, saj je na predšolski stopnji še 

v fazi razvoja. Vzgojitelji imamo kot zborovodje v vrtcu odločilno 

vlogo pri vzgoji, razvoju in motivaciji, zato jih pri petju spodbujajmo 

kar se le da. S svojo strokovnostjo in osebnostjo naj zborovodja 

prispeva k odnosu otrok do zborovskega petja. Kot vzgojiteljica in 

zborovodja vedno iščem nove ideje za ustvarjanje in delo z otroki v 

pevskem zboru. Ideje črpam in iščem iz bogate slovenske ljudske 

dediščine in umetno nastalih otroških pesmi. Otroke ves čas  

opazujem in spremljam, da spoznam dinamiko, vsako leto, na novo 
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nastalega zbora. S pevskim zborom sodelujemo in bogatimo 

najrazličnejše prireditve v našem vrtcu, šoli in naši občini. Tudi v 

prihodnje si želimo sodelovati z ožjim in širšim okoljem ter morda v 

naslednjem šolskem letu izvesti samostojen koncert. Kot zborovodja 

se zavedam, da pevski zbor ni namenjen le doseganju vrhunskih 

rezultatov. S svojo osebnostjo želim otrokom še naprej krepiti željo 

po petju in veselje ob izvajanju glasbe. 
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Povzetek: Vstop v vrtec je tako za otroke kot tudi za starše velika 

sprememba, za otroka pa še toliko bolj, saj je to njegova prva ločitev 

od staršev. Ko otrok vstopi v vrtec, je vzgojiteljica tista, ki je večina 

dneva ob njem, zato je zelo pomembno, da otroka dobro pozna, da 

pozna njegovo rutino, potrebe … Pri vsem tem pa je najbolj 

pomembno dobro sodelovanje s starši in medsebojno zaupanje. V 

teoretičnem delu sem se posvetila temu, kaj strokovnjaki menijo o 

tem, kako naj bi potekalo uvajanje otrok v vrtec. Prav tako pa me je 

zanimalo, kaj o tem mislijo druge vzgojiteljice. Pripravila sem anketni 

vprašalnik za vzgojiteljice, ki sem ga v praktičnem delu predstavila in 

odgovore primerjala z različnimi mnenji strokovnjakov. V uvajalnem 

obdobju otroci, starši in tudi vzgojitelji doživljajo številne stiske in 

tukaj je ključnega pomena dobro sodelovanje in medsebojno 

razumevanje med starši in vzgojitelji. Cilj mojega članka je bil 

ugotoviti razlike med mnenji strokovnjakov o uvajanju otrok v vrtec 

in mnenji vzgojiteljev. 

 

Na podlagi anket sem ugotovila, da so si strokovnjaki in vzgojitelji 

zelo različnega mnenja o uvajanju otrok v vrtec. Strokovnjaki menijo, 

da bi uvajanje moralo biti postopno, brez stresa in prilagojeno 

otroku, brez hitenja … Na drugi strani pa so vzgojitelji, ki so mnenja, 

da prej ko starš pusti otroka samega v igralnici, prej se bo tak otrok 

vrtca navadil. Vzgojitelji prav tako spodbujajo na čim krajšo 

prisotnost staršev v oddelku.  

 

Ključne besede: uvajanje v vrtec, otroci, starši 

 

Abstract: Entering kindergarten is a big change for both children and 

parents. Even more so for the child, since this is his first separation 

from his parents. When a child enters kindergarten, the educator is 

the one who is with him most of the day, so it is very important that 

she knows the child well, that she knows his routine, needs, etc. In 

all this, the most important thing is good cooperation with parents 

and mutual trust. In the theoretical part, I focused on what experts 

think about how children should be introduced to kindergarten. I was 

also interested in what other educators thought about it. That's why 

I prepared a survey questionnaire for educators, which I presented 

in the practical part and compared the answers with different 

opinions of experts. During the introductory period children, parents 

and educators experience many distress. And here good cooperation 

and mutual understanding between parents and educators is crucial. 

The goal of my article was to find out the differences between the 

opinions of experts about introducing children to kindergarten and 

the opinions of educators in kindergarten. Based on surveys, I found 
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that experts and educators have very different opinions about 

introducing children to kindergarten. Experts believe that the 

introduction should be gradual, without stress and adapted to the 

child, without rushing ... On the other hand, there are teachers who 

are of the opinion that the sooner the parent leaves the child alone 

in the playroom, the sooner such a kindergarten child will get used 

to it. Educators also encourage parents' presence in the department 

to be as short as possible. 

 

Keywords: introduction to kindergarten, children, parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

Ko otrok prvič zakoraka v vrtec, se mora soočiti z novim okoljem, z 

novimi izzivi, stiskami, ločevanjem, veseljem … Takrat potrebuje nas, 

saj potrebuje občutek, da vemo, kaj doživlja. Da bo prehod iz 

družinskega okolja v vrtčevsko čim lažji, je pomembno, kako mi 

pristopimo k uvajanju. Zelo pomembno pa je tudi dobro sodelovanje 

med starši in vzgojitelji. Moj cilj vsako leto je, da bi otroci in starši v 

uvajalnem obdobju doživljali čim manj stresa, zato vsako leto strmim 

k temu, da bi skupaj s starši našli način, ki bi bil za njihovega otroka 

najbolj ustrezen. V teoretičnem delu bom predstavila različna 

mnenja strokovnjakov o tem, kako naj bi potekalo uvajanje ter 

kakšne so naloge vzgojitelja pri tem, v praktičnem delu pa bom 

predstavila odgovore anketiranih vzgojiteljev iz vrtcev v Mariboru, 

kaj zanje pomeni uvajanje, kako se naj pripravijo ter kaj predlagajo 

staršem pred prihodom v vrtec. Na koncu pa bom med seboj 

primerjala mnenja strokovnjakov in mnenja vzgojiteljev. 

 

Pomen uvajanja 

»Uvajanje otroka v vrtec je zelo pomembno. Otrok se lahko postopno 

privaja na novo okolje, pri tem pa so mu v veliko pomoč starši, edini, 

ki jih v prvih trenutkih pozna« (Sorko, 2004, str. 22). Tudi I. Japelj 

Novak (2004) se strinja, da je uvajanje v vrtec proces, v katerem je 

nujna strokovna pomoč vzgojiteljice tako otroku kot staršem, dokler 

ni otrok sposoben ostati v varstvu brez staršev. »Uvajanje otroka v 

vrtec je psihosocialen proces, katerega namen je vzpostavitev 
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kvalitetnega in medsebojnega vplivanja med otrokom in vzgojiteljico. 

Prisotni straši odigrajo vlogo pomembnega posrednika med otrokom 

in vzgojiteljico, ki se še ne poznata, in tako lajšajo otrokovo 

separacijsko stisko« (Žibert, 2003/2004). Kot je zapisala T. N. Snoj 

(2011) v intervjuju, , ki ga je opravila z N. Turnšek, je pred konceptom 

postopnega uvajanja veljal model institucionalne vzgoje, ki je vse 

otroke obravnaval enako, tako da so vsakdanje rutine potekale bolj 

ali manj po načelu: vsi na enak način in vsi hkrati. Strokovnjaki so 

začeli glasno opozarjati pred pretirano institucionalizacijo. Pred 

zapisom v Kurikulum za vrtce, da ima vsak otrok pravico do 

postopnega uvajanja, je bilo to prepuščeno  volji ali praktičnosti 

vzgojiteljice (Snoj, 2011). Eden od načinov sprejemanja otrok je 

princip »vsi na enkrat«, ki je po vrtcih še vedno prisoten. Če 

povzamem mnenje N. Turnšek (v Snoj, 2011) je to način, pri katerem 

uvajanje načeloma omogočijo, obenem pa ga staršem zelo zagrenijo, 

ker vse starše povabijo v oddelek za kratek čas. Največ kaj lahko otrok 

od tega odnese, je bežno seznanjanje s prostorom, zagotovo pa se v 

vsej tej gneči počuti neprijetno. Nadaljuje, da naslednji dan 

vzgojiteljica že pošlje starše iz igralnice in temu reče uvajanje. S tem 

se sicer zadosti norma, a se jo izigra. Na nek način s tem ne osebno 

ne strokovno ne stojiš za pravico otrok (Snoj, 2011). Postopno 

uvajanje je torej zaželen način uvajanja, ki je glede na tradicionalni 

pristop bolj prijazen staršem in otrokom. Večina otrok se uvaja v 

prvem starostnem obdobju oz. kot pravi Žibert (2003), po 

porodniškem dopustu, ko se mame vrnejo na delovno mesto. Pri 

uvajanju v oddelek najmlajših obstajajo določene posebnosti glede 

na to, da psihični procesi pri enoletnem otroku potekajo pretežno na  

nezavedni in čustveni ravni. Čeprav pri enoletniku s pogovorom ne 

bomo dosegli takega odziva kot pri triletniku, pa je pogovor vseeno 

smiseln. Otrok na svoji ravni sprejema in dojema ton, ki ga roditelj pri 

tem uporablja, in posamezne besede, ki jih že razume, to pa vpliva 

na vzajemnost take priprave (Verjačič Rajko, 2007, str. 45). 

Strokovnjaki priporočajo uvajanje, ki je umirjeno, sočutno in 

počasno, če se da neprekinjeno. Prednost počasnega uvajanje je, da 

otrok počasi pridobiva zaupanje v vrtec in navezanost na 

vzgojiteljico, otrok in starš pa se povezujeta na nov način. To je 

izjemnega pomena s stališča teorije navezanosti, ki dokazuje, da so 

izjemno pomembni načini, kako se otrokovi prvi bližnji povezujejo z 

njim (Sočutno starševstvo, 2017). 

 

Vloga vzgojitelja pri uvajanju otrok 

Odrasli v vrtcu delujejo s svojim vedenjem v celoti spodbudno in 

pomirjajoče, vljudnost in spoštovanje v njihovi komunikaciji in 

vedenju je zgled za otroke. Vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ali druga 

odrasla oseba, ki lahko sodeluje pri vzgojnem procesu, je ves čas z 

otroki in med otroki, bodisi v mali, večji skupini ali individualno; v 

vseh teh interakcijah je odrasla oseba usmerjevalka, vendar ne 

direktivna, in praviloma zgled za prijetno in prijazno komunikacijo. 

Tako med pomembne elemente interakcije med otroki in med otroki 

in odraslimi sodijo pogostnost pozitivnih interakcij z otroki (nasmeh, 
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dotik, prijem, govorjenje v višini otrokovih oči); odzivanje na 

otrokova vprašanja in prošnje; spodbujanje k zastavljanju vprašanj, 

razgovoru, udeleženosti; spodbujanje otrok k delitvi izkušenj, idej, 

počutja; pozorno in spoštljivo poslušanje; uporaba pozitivnih navodil, 

usmeritev (spodbujanje zaželenega vedenja, preusmerjanje otroka 

na bolj sprejemljive dejavnosti in vedenje, reševanje konfliktov na 

socialno sprejemljiv način, konsistentna in zelo jasna navodila in ne 

kritike, kazni in ponižanja kar splošno); spodbujanje ustrezne 

(upoštevajoč otrokovo starost) neodvisnosti. Vse to prispeva k 

ugodni socialni klimi v oddelku oz. skupini, k vzpostavljanju 

ravnotežja med sodelovanjem in tekmovanjem pri socialnem učenju 

(Kurikulum, 1999). 

 

Pomembno je, da sta vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, ki delata z 

otrokom, prijazna, sposobna vživeti se v otroka in njegovo težavo ob 

ločitvi od staršev. Pomembno je, da imajo ljudje, ki delajo z otroki, le-

te brezpogojno radi in jih sprejemajo takšne, kakršni so, z vsemi 

njihovimi napakami in pozitivnimi lastnosti. Pomembno je tudi, da si 

vzgojitelj za vsakega posameznega otroka najde čas in se mu posveti, 

posebno še v času uvajanja. Z otrokom novincem se vzgojitelj več 

igra, ga nadzira in se z njim pogovarja. Zato je pomembno, da je v 

oddelku naenkrat prisotnih manjše število novincev, da uvajanje 

poteka postopoma, skupaj s starši. otrok tako počasi pridobi 

zaupanje v vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, spozna prostor in se 

nanj navadi. Takšno uvajanje lahko poteka brez joka in velo manj 

stresno. Otrok, ki se počuti varnega in sprejetega pri svojem 

vzgojitelju in pomočniku vzgojitelja, bo rad prihajal v vrtec in bo 

hitreje navezoval tudi stike z vrstniki v skupini (Peternelj, 2012). 

 

Vzgojitelji morajo s svojim strokovnim znanjem in oblikovanjem 

kulture bivanja otrokom omogočiti spodbudno okolje, v katerem se 

bodo otroci počutili varne in sprejete (Kobal, 2009). D. Logar (2011) 

pravi, da v današnjem času vzgojiteljica otrokom predstavlja odraslo 

osebo, s katero preživijo največji del dneva, zato je pomembno, da se 

zavedamo njenega vpliva na razvoj otroka.    

 

Vloga staršev pri uvajanju 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti 

predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k 

ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Pri 

odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti 

in različnih pristojnosti. Institucija naj staršem nudi storitve, ne pa 

posega v njihovo sfero zasebnosti. Tako mora vrtec spoštovati 

kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, 

navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morajo upoštevati meje 

svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije. 

Še posebej je pomembno, da imajo starši pravico do postopnega 

uvajanja otroka v vrtec in možnost dogovora o najbolj sprejemljivem 

načinu vključevanja svojega otroka v vrtec (Kurikulum, 1999). 
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Prvo leto življenja so starši tisti, ki skrbijo za otrokove potrebe, 

oblikujejo dnevni ritem, ki ustreza družini, in natanko vedo, kaj 

otroka razveseli ter pomiri. Od trenutka, ko otrok prestopi vrtčevski 

prag, pa ta pripada neki novi skupnosti. Eden izmed bistvenih 

sestavnih delov otrokovega razvoja je pripadnost različnim 

skupnostim in doživljanje različnih oblik sobivanja. V otrokovem 

življenju so starši najpomembnejše osebnosti, toda s prihodom v 

vrtec se krog ljudi, ki jim otrok lahko zaupa, razširi. Starši igrajo 

bistveno vlogo pri krepitvi tega zaupanja, saj se otrok najprej odzove 

na obrazno mimiko staršev ob prvem srečanju z vzgojitelji. Naloga 

staršev je, da so odprti za nove stike, pripravljeni naj bodo tudi na to, 

da vzgojitelju povedo čim več o svojem otroku, hkrati pa vzgojitelju 

zaupajo svoja razmišljanja in skrbi (Devjak in Berčnik, 2019). 

 

Stiske otrok, staršev in vzgojiteljev 

D. Rakovič (2004) pravi, da ob ločitvi od staršev večina otrok na 

začetku obiskovanja vrtca joče ali se počuti neprijetno. Če otrok niče 

v vrtec, se lahko prilagoditvene težave kažejo zjutraj kot otrokovo 

močno upiranje, da noče v vrtec. Ob prihodu v vrtec se oklepa 

staršev, joče in ne želi, da bi odšli, lahko tudi brca, otepa z rokami. Če 

staršem uspe otroka pripeljati in pustiti v vrtcu, se te prilagoditvene 

težave lahko pojavljajo in kažejo tudi v vrtcu. Otrok je občutljivejši, 

vsaka sprememba ga hitro vznemiri, je neprijazen do drugih otrok, 

lahko odklanja hrano ali pa nazaduje, to je začne ponovno lulati in 

kakati v hlačke, čeprav je bil že suh. Eden od znakov stiske je tudi, da 

se otrok odzove z ljubosumjem, ko opazi, da se straši posvečajo 

drugim otrokom ali vzgojiteljici, ko uvajanje še poteka (ali kasneje). 

Ne razume, zakaj so staršem tuji otroci pomembnejši kot on. Zato 

poskuša pritegniti pozornost staršev, zaseda njihovo naročje in jih 

strogo čuva. Povečana ljubosumnost je le poskus prepričati se o 

njihovi naklonjenosti (Varjačič Rojko, 2007). 

 

Stisko doživlja večina staršev, ne glede na to, kako so se pripravili na 

uvajanje in kakšen odnos z otrokom imajo. Gledati, kako otrok joče 

ob slovesu, kako mu drug otrok iz rok puli igračko, kako mu morda 

ne prija hrana v vrtcu, ni enostavno. Roditelj trpi skupaj z otrokom in 

včasih se ni moč izogniti občutkom krivde, da delamo otroku nekaj 

slabega. Če bi lahko v tem primeru dali nasvet: »Bodite mirni, vse to 

je del uvajanja in skozi to mora iti vsak otrok,« in bi ta nasvet deloval, 

bi bilo res lepo. Morda je bolje reči, naj si roditelj, ki uvaja, poišče 

osebo, ki ji bo lahko zaupala svoje skrbi in stiske. Ta oseba je lahko 

partner, prijatelj, roditelj iz iste skupine, starši itd. (Varjačič Rajko, 

2007).  

 

Na starše bi preložili preveliko breme, če bi od njih zahtevali, naj se 

poskušajo vživeti še v kožo vzgojiteljev. Saj so vendar vzgojitelji tisti, 

ki naj bi olajšali marsikatero stisko staršev! Pa vendar je poznavanje 

tega, kaj pri uvajanju doživljajo vzgojitelji, pomembno, ker vpliva na 

kvaliteto našega vzajemnega odnosa z njimi. Včasih starši opazijo, 

kako zelo se vzgojitelji trudijo. Občudujejo jih, kako zmorejo 
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upravljati tako število otrok. Da, za to so se izobraževali in si pridobili 

izkušnje. Skupino otrok ne zna obvladati nihče tako dobro kot oni 

(Varjačič Rajko, 2007). 

 

A včasih starši opazijo, da so vzgojitelji utrujeni ali da ravnajo z otroki 

nestrpno. Tudi to je realnost. Upoštevati moramo, da sta v jaslični 

skupini naenkrat prisotni le dve strokovni osebi – vzgojiteljica in 

pomočnica vzgojiteljice. Otrok pa je deset ali štirinajst. Večinoma so 

vsi novi in se še uvajajo, zato so nespretni, nebogljeni in zahtevajo 

veliko pozornosti. Resnično imamo občutek, da morajo biti vzgojitelji 

na več koncih hkrati. Čez čas se tudi oni utrudijo in niso vedno zmožni 

dati od sebe tisto najboljše (Varjačič Rajko, 2007). 

 

Raziskovalni del 

V praktičnem delu me je zanimalo, kaj o uvajanju otrok v vrtec menijo 

vzgojiteljice in ali se njihovo mnenje razlikuje od mnenja 

strokovnjakov. Na podlagi tega, sem sestavila anketo, ki je vsebovala 

4 vprašanja. Anketo sem razdelila med vzgojiteljice po Mariboru in 

nato naredila analizo. Vprašanja so se glasila: 

1. Kaj za vas pomeni uvajanje otroka v vrtec? 

2. Kako se na uvajanje pripravite? 

3. Ali naletite na kakšne težave pri uvajanju in kako jih rešujete? 

4. Kaj predlagate staršem pred prihodom v vrtec? 

 

 

Analiza  

1. Kaj za vas pomeni uvajanje otroka v vrtec? 

Od vseh anketiranih vzgojiteljev je bil najpogostejši odgovor, da 

uvajanje otrok v vrtec za vzgojitelje pomeni velik stres. Na drugem 

mestu je bil odgovor, da otrokom olajšamo, prilagodimo in 

omehčamo prihod v vrtec in ločitev od staršev. Na tretjem mestu 

pa je bil najpogostejši odgovor: postopno uvajanje otrok v vrtec v 

dogovoru s starši. 

2. Kako se na uvajanje pripravite? 

Ob vprašanju, kako se vzgojitelji pripravijo na uvajanje, je bil 

najpogostejši odgovor, da pripravijo prijetno vzdušje v igralnici. Drugi 

odgovor je bil, da se najprej pogovorijo s starši o vseh posebnostih 

pri otroku. Tretji najpogostejši odgovor pa je bil, da se na uvajanje ne 

pripravljajo posebej. 

3. Ali naletite na kakšne težave pri uvajanju in kako jih rešujete? 

Kot najpogostejšo težavo vzgojitelji navajajo, da se starši predolgo 

zadržujejo v igralnicah in da je samo uvajanje v prisotnosti starša 

predolgo. To težavo rešujejo tako, da staršem svetujejo, da je za 

otroka bolje, če starša ni zraven in se otrok tako hitreje navadi na 

vrtec. 

 

Na drugem mestu vzgojitelji navajajo težavo s tuje govorečimi starši 

in nasploh sporazumevanje z njimi. S to težavo se srečujejo tako, da 

vzgojitelji vseeno poskusijo sporazumevanje v tujem jeziku, 

priporočajo tolmača, ali pa si pomagajo s telefonom (google 
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translate). Tretji najpogostejši odgovor je bil, da je težava pretiran jok 

otrok. Vzgojitelji se s to težavo srečujejo tako, da poskušajo otroka 

potolažiti in ponuditi otroku, v katerem se bo počutil varno. 

4. Kaj predlagate staršem pred prihodom v vrtec? 

Kot predloge za starše so vzgojitelji navedli naslednje stvari (od 

najpogostejše naprej): 

1. čim krajše uvajanje otrok v vrtec, kjer so prisotni starši, 

2. pogovor z otrokom (starejše skupine), 

3. navajanje otrok na dnevno rutino že doma, 

4. zaupanje v delavce vrtca, 

5. postopno uvajanje brez stresa. 

 

Če med seboj primerjam mnenja strokovnjakov in mnenja 

vzgojiteljev ugotovim, da se ta mnenja delijo. Strokovnjaki vedno 

poudarjajo, da je za otroka zelo pomembno postopno uvajanje s čim 

manj stresa. Da pridemo staršem naproti, da jih razumemo in da 

skupaj načrtujemo sam potek uvajanja.  

 

Pri anketah pa se je ugotovilo, da je večina vzgojiteljem ravno 

nasprotnega mnenja. Da je za otroka manj stresno, če ga starši čim 

manj časa uvajajo in da so nasploh manj časa skupaj z otrokom 

prisotni v igralnici. Mnenje vzgojiteljev je, da se otrok prej navadi 

vrtca in njegove rutine, če starš v igralnici ni prisoten.  

 

Zaradi majhnosti vzorca in geografske osredotočenosti na eno mesto 

(Maribor) pridobljenih podatkov ne moremo posplošiti na širšo 

populacijo strokovnih delavcev v vrtcu. Možnost za nadaljnjo 

raziskavo vidim v primerjalni analizi vrtcev v različnih regijah v 

Sloveniji. Zanimiva bi bila tudi primerjava uvajanja v vrtec med 

javnimi in zasebnimi vrtci.  

 

Med pisanjem članka sem pridobila veliko znanja tudi sama. Po 

prebrani literaturi in po svojih izkušnjah z uvajanjem menim, da 

uvajanje otrok v vrtec nikakor ne gre vzeti za enostavno in 

samoumevno. Vzgojitelji smo včasih nehote postavljeni v več vlog; 

smo kot piloti letala, ki pelje starše in otroke na varen kraj, včasih po 

mirnem nebu, včasih med nevihtnimi oblaki. In glede na to, da je prvi 

stik z novim okoljem za otroka najpomembnejši, menim, da del 

odgovornosti o našem pilotiranju nosi tudi vodstvo vrtca, ki bi moralo 

poskrbeti, da so delavci na uvajalno obdobje čim bolj pripravljeni.  
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Zanimanje udeležencev 
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Povzetek: Namen raziskave je bil ugotoviti, katere uporabne rastline 

bi lahko pri pouku biologije uporabili za motivacijo. Vzorec je zajemal 

61 romskih udeležencev v izobraževanju odraslih. Anketa je bila 

izvedena na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK) ter 

Razvojno–izobraževalnem centru Novo mesto (RIC). Uporabili smo 

anketni vprašalnik o uporabnih rastlinah, ki ga je v svoji raziskavi 

uporabil Pany (2014). Ugotovili smo, da so se mlajšim udeležencem 

izobraževanja odraslih večinoma zdele zanimive iste uporabne 

rastline kot starejšim. Edina razlika se je pokazala pri rastlinah, iz 

katerih pridobivamo mamila in pri temi pridobivanje opija in heroina 

iz maka. Obe temi sta se zdeli udeležencem, starim 20-24 let, 

nadpovprečno zanimivi, medtem ko so ju mlajši in starejši udeleženci 

ocenili s podpovprečnimi ocenami. Ugotovili smo tudi, da bi bilo 

treba za udeležence izobraževanja odraslih pripraviti posebne 

učbenike, ki bi bilo bolj prilagojeni njihovim interesom in potrebam. 

Ključne besede: biologija, Romi, izobraževanje za odrasle, uporabne 

rastline 

 

Abstract: The goal of the diploma thesis was to find out, by means of 

a questionnaire, which useful plants could be used for motivation in 

biology class. The sample comprised 61 Roma participants in adult 

education. Surveys were conducted at the Centre for Education and 

Culture Trebnje (CIK) and Development and Education Centre Novo 

mesto (RIC). We searched for differences between the responses 

among respondents of different age, sex and place of education. 

Between the responses of younger participants were differences 

only in the plants from which drugs are obtained and getting opium 

and heroin from poppies. Both topics have appeared to participants 

aged 20-24 years, above-average interest while there were younger 

and older participants evaluated with below average ratings. We find 

out that for participants in adult education needs to be prepared 

special textbooks which has to be adjusted  to their interests and 

needs. 

 

Keywords: biology, roma population, education for adults, useful 

plants 
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UVOD 

Romi sodijo v skupino učencev, ki so drugačni tako po družbenem 

življenju kot po svojih navadah. Zato so velikokrat izpostavljeni in 

marsikje tudi nezaželeni. Pogosto se zgodi, da ne zaključijo osnovne 

šole in so prepuščeni sami sebi in življenjskemu slogu, ki so ga vajeni.  

Na tej točki pa v Sloveniji posredujejo javni centri, kot sta Zavod za 

zaposlovanje in Center za socialno delo, ki najstnike usmerjata. 

Napotijo jih v izobraževalne zavode, ki izobražujejo odrasle, in jim 

pomagajo, da zaključijo osnovno šolo. Na Dolenjskem so to Center za 

izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK), Razvojno–izobraževalni 

center Novo mesto (RIC), Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj 

(ZIK) in Ljudska univerza Kočevje (LU). 

 

Cilji 

V naši raziskavi smo se posvetili samo skupini uporabnih rastlin. 

Zanimalo nas je, ali so med uporabnimi rastlinami take, za katere je 

med udeleženci izobraževanja odraslih več zanimanja. Poleg tega 

smo želeli identificirali tudi rastline oziroma skupine rastlin, za katere 

je med temi učenci najmanj zanimanja. Naš končni cilj je torej bil najti 

rastline, s katerimi bi lahko pri pouku dosegli največji učinek, saj bi 

pri učencih že same po sebi vzbudile določeno raven motivacije. 

 

Hipoteze 

Postavili smo naslednjo hipotezo: 

Mlajšim udeležencem izobraževanja odraslih se zdijo zanimive druge 

uporabne rastline kot starejšim. 

Rastline ali živali? 

Mnogi raziskovalci so preučevali odnos ljudi do drugih živih bitij. 

Raziskovali so odnos do živali in ga primerjali z odnosom do rastlin. 

Veliko raziskav je pokazalo, da ljudi na splošno bolj zanimajo živali kot 

rastline (Wanderseee in Schlusser, 2001; Strgar, 2008). Hershey 

(1992) je navedel številne članke, ki kažejo, da so bile rastline redko 

ali slabo predstavljene v šolah. Avtor je predstavil pet razlogov, zakaj 

je temu tako: 

− večina ljudi meni, da so živali bolj pomembne kot rastline, 

− učitelje rastline manj zanimajo kot živali, 

− učitelji se bolj pripravijo na učenje o živalih kot o rastlinah, 

− učbeniki vsebujejo manj informacij o rastlinah kot o živalih, 

− učenci imajo raje živali kot rastline. 

 

Učitelji so eni izmed tistih, ki lahko povečajo zanimanje za rastline. 

Strgar (2007) je v svoji raziskavi ugotovila, kako lahko učitelj zbudi 

zanimanje, če rastline predstavi z nove perspektive. Prišla je do 

naslednjih ugotovitev: 

− vključevanje učiteljev lahko poveča zanimanje za rastline pri 

učencih s slabim začetnim interesom, če uporabimo primerne 

metode, 

− posebno znanje, navdušenje in interes učitelja izboljšajo 

zanimanje učencev, 
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− da so rastline zanimive mlajšim učencem, jim je treba rastlino 

pokazati, in tako je lahko doseženo večje zanimanje. 

 

Romi in izobraževanje v Sloveniji 

Podatki o izobrazbeni strukturi in o številu brezposelnih oseb med 

pripadniki romske skupnosti v primerjavi z ostalo populacijo v 

Sloveniji kažejo, da imajo Romi bistveno nižjo izobrazbeno raven, ter 

da je med njimi nadpovprečno število brezposelnih oseb. V grafu 1 

so podatki o izobrazbeni strukturi pripadnikov romske skupnosti, ki 

izkazujejo nizko izobrazbeno strukturo, saj več kot 65 % (60 % 

moških, 70 % žensk) pripadnikov romske skupnosti nima dokončane 

osnovne šole. V grafu 2 je prikazan razrez podatkov o doseženi 

stopnji izobrazbe pripadnikov romske skupnosti glede na spol. 

Opazna je manjša zastopanost romskih žensk v vseh kategorijah 

dosežene izobrazbe, ki presega osnovno šolo. Prav zaradi nepopolne 

osnovnošolske izobrazbe veliko Romov nadaljujejo osnovnošolsko 

izobraževanje na centrih za izobraževanje odraslih, saj jih tja napoti 

Zavod za zaposlovanje in Center za socialno delo okoliša, v katerem 

Romi prebivajo. Tako imajo Romi možnost zaključiti osnovno šolo, 

dobijo pa tudi nadaljnjo pomoč pri srednješolskem izobraževanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Romsko prebivalstvo v Sloveniji po izobrazbi in spolu (popis 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Dosežena izobrazba Romov na Dolenjskem (Ministrstvo za izobraževanje, 

2013) 
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Izobraževanje za odrasle 

Izobraževanje odraslih označuje celoto organiziranih izobraževalnih 

procesov katere koli vsebine, stopnje, uporabljenih metod, formalno 

ali drugačno, ki bodisi nadaljujejo ali nadomeščajo začetno 

izobraževanje v šolah. Lengrand (1975) pravi, da je izobraževanje 

odraslih učenje, s katerim se človek moralno, intelektualno in 

čustveno dopolni. Draper (1998) pa zapiše, da izobraževanje odraslih 

pomeni vse dejavnosti, ki omogočajo učenje odraslih. Izobraževanje 

odraslih temelji na posameznikovih potrebah in je povezano s 

socialnim, političnim, kulturnim kontekstom, v katerem poteka. Zato 

je treba organizirati čim več možnosti za učenje. 

 

V izobraževanje za odrasle se vpisujejo osebe različnih starosti in z 

različno predhodno izobrazbo. Med njimi je veliko oseb brez vsake 

izobrazbe, ki so tudi nepismeni. Močno se razlikujejo tudi glede 

psihosocialnih lastnosti, na eni strani so visoko motivirani udeleženci, 

medtem ko na drugi strani udeleženci doživljajo šolo kot nadlogo in 

vsiljeno dejavnost. 

 

Material in metode 

Vprašalnik 

Podatke smo zbrali z vprašalnikom (priloga 1), ki ga je pripravil in v 

svoji raziskavi uporabil Peter Pany (2014). Vprašalnik smo prevedli in 

ga nekoliko priredili. Dodali smo dve vprašanji na koncu, s katerima 

smo preverili, odnos udeležencev do raziskave, v kateri so sodelovali. 

V celoti je vprašalnik vseboval 17 vprašanj, ki so bila vsa zaprtega tipa.  

Vzorec 

Vprašalnik je izpolnilo 61 udeležencev izobraževanja za odrasle. Kot 

je razvidno iz grafa 3, je bilo v Novem mestu izpolnjenih 68,9 % 

vprašalnikov romskih udeležencev, ki se šolajo v Razvojno-

izobraževalnem centru Novo mesto. V Trebnjem je bilo izpolnjenih 

31,1 % vprašalnikov romskih udeležencev, ki obiskujejo pouk na 

Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje. Vprašalnike so udeleženci 

večinoma izpolnjevali pri pouku biologije, deloma pa tudi pri 

nekaterih drugih šolskih urah. Vprašalnik je bil anonimen. Vsi 

udeleženci izobraževanja za odrasle so izpolnili anketni vprašalnik v 

celoti. Porazdelitev udeležencev glede na starost (graf 4) pokaže, da 

je bilo največ udeležencev iz najmlajše starostne skupine, starih 15–

19 let (49,2 %), sledili so udeleženci, stari 20–24 let (27,9 %), najmanj 

pa je bilo udeležencev najstarejše skupine, starih 25–30 let (23 %). Ti 

podatki povedo, da je v izobraževalnih centrih največ mlajših 

udeležencev, ki se izpišejo iz redne osnovne šole, in če želijo šolanje 

nadaljevati, jim to možnost dajejo ti centri. Starejših udeležencev pa 

je čedalje manj, saj naj bi velika večina udeležencev, ki je šolanje na 

centrih začela že s 15 leti, nekako do 25. oz. 30. leta šolanje na tej 

ravni zaključila. Graf 5 prikazuje, koliko romskih udeležencev je 

izpolnjevalo vprašalnik glede na spol. Opaziti je, da je bilo anketiranih 

približno enakovredno število moških (50,8 %) in žensk (49,2 %). 
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Graf 3: Število romskih udeležencev glede na kraj šolanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Število romskih udeležencev glede na starost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Število romskih udeležencev glede na spol 

 

Obdelava podatkov 

Podatke smo vnesli v program Excel in jih nato prenesli v statistični 

program SPSS (verzija 21), s katerim smo jih statistično obdelali. 

Statistično pomembnost razlik med udeleženci različne starosti smo 

ugotavljali z neparametričnim preizkusom Kruskal-Wallisov. 

Porazdelitev odgovorov udeležencev glede na starost 

V raziskavi so sodelovali udeleženci različnih starosti, ki smo jih 

razdelili v tri skupine: 15–19 let, 20–24 let in 25–30 let. Za statistično 

pomembnost razlik med odgovori udeležencev različnih starosti smo 

uporabili preizkus Kruskal–Wallis (tabela 1). Našli smo samo dve 

statistično pomembni razliki, in sicer so se rastline, iz katerih 

pridobivamo mamila in tema pridobivanje opija in heroina iz maka 

zdele najbolj zanimive udeležencem starim 20–24 let. Ocenili so ju z 

nadpovprečno oceno (M > 2,5), medtem ko sta se mlajšim in 

starejšim udeležencem obe temi zdeli podpovprečno zanimivi. 
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Tabela 1: Statistična pomembnost razlik med odgovori udeležencev različne 

starosti. (Statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom.) 

 

Razprava  

Ljudi bolj zanimajo živali kot rastline, kot pravi Hoekstra (2000), je 

vzrok temu že sama podobnost med ljudmi in živalmi. Po drugi strani 

pa se zdijo rastline ljudem manj zanimive, ker nimajo enakih lastnosti 

kot mi.  

 

V naši raziskavi smo se posvetili samo skupini uporabnih rastlin. 

Zanimalo nas je, ali so med uporabnimi rastlinami take, za katere je 

med udeleženci izobraževanja odraslih več zanimanja. Poleg tega bi 

radi identificirali tudi rastline oziroma skupine rastlin, za katere je 

med temi učenci najmanj zanimanja. Naš končni cilj je torej najti 

rastline, s katerimi bi lahko pri pouku dosegli največji učinek, saj bi 

pri učencih že same po sebi vzbudile določeno raven motivacije. 

 

Starost učencev močno vpliva na njihov interes za živa bitja. Tako 

živali kot rastline zelo zanimajo mlajše učence. S starostjo njihov 

interes pada. Mlajše učence pritegnejo zelo raznoliki dejavniki, 

medtem ko se starejši bolj odzovejo na posamezne značilnosti, ki se 

nanašajo na živa bitja (Strgar, 2008). 

 

Phillpis in Gentry (1993) sta v svoji raziskavi ugotavljala, kaj od rastlin 

zanima posamezne starostne skupine, ki sta jih vključila v svojo 

raziskavo. Ugotovila sta, da mlajše zanima predvsem, katere rastline 

so užitne oziroma kateri deli teh rastlin so užitni. Pri starejših se 

zanimanje kaže predvsem za rastline, ki imajo zdravilne učinke. 

Srednjo generacijo (okrog 40 let) pa zanima zgradba rastlin, 

komercialna uporaba, užitnost in tudi zdravilni učinki. Če 

povzamemo, je srednja starostna skupina v njuni raziskavi pokazala 

največ zanimanja za rastline v celoti.  
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Tunnicliffe (2001) ugotavlja, da starost učencev močno vpliva na 

pogovor o rastlinah. Starejši učenci kažejo več zanimanja za rastline. 

Največ vprašanj o rastlinah pa zastavljajo prav mlajši učenci. 

 

ZAKLJUČEK 

Naša hipoteza se je glasila, da se mlajšim udeležencem izobraževanja 

odraslih zdijo zanimive druge uporabne rastline kot starejšim. To 

hipotezo smo delno sprejeli, saj so se statistično pomembne razlike 

pokazale samo pri rastlinah, iz katerih pridobivamo mamila in pri 

temi pridobivanje opija in heroina iz maka. Obe temi sta se zdeli 

udeležencem, starim 20-24 let, nadpovprečno zanimivi, medtem ko 

so ju mlajši in starejši udeleženci ocenili s podpovprečnimi ocenami. 

V izobraževanju za odrasle se veliko poudarja vsakdanja raba in stik s 

naravo. Priporočljivo bi bilo, da bi za ta način šolanja izdelali poseben 

učbenik z uporabnimi podatki, ki bi koristili udeležencem tudi v 

vsakdanjem življenju, saj je veliko udeležencev tega izobraževanja 

dejansko odraslih ljudi, ki si že ustvarjajo družino in dom, zato bi jim 

marsikateri podatek še kako koristil (skrb za družino, varstvo okolja).   
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Povzetek: Naši otroci odraščajo v času družbe sedečih ljudi. Z 

gibanjem lahko razbijemo sedeč način poučevanja in povečamo 

motiviranost učencev za šolsko delo. Prav tako izboljšamo učni uspeh 

učencev in popestrimo izvedbo učne ure. Z gibalnimi igrami učenci 

zadovoljijo osnovno potrebo po gibanju in druženju. Zaradi prevelike 

količine obravnave učne snovi, lahko učenci postanejo 

preobremenjeni. Učitelj naj avtonomno organizira učno uro in pri 

tem aktivno in gibalno vključi učence v šolsko delo. V članku želim 

predstaviti praktične primere uporabe gibalnih iger v času gibalnega 

odmora v prvem razredu. Gibalni odmori so v učnem načrtu 

poimenovani kot minuta za zdravje. So kratki in intenzivno zbudijo 

možgane ter telo. Izvajamo jih lahko naključno pri vsakem učnem 

predmetu, v času pouka, pred poukom in po pouku. Uporabimo jih 

po presoji, glede na obremenjenost učencev. Doprinesejo nam boljšo 

razredno klimo, povečano medsebojno sodelovanje, večjo 

motiviranost otrok za šolsko delo in sprostitev. 

 

Ključne besede: minuta za zdravje, gibalni odmor, gibalne igre, prvi 

razred 

Abstract: Our children are growing up in an age of sedentary society. 

Movement can help break the sedentary nature of teaching and 

increase students' motivation for school work. We also improve 

student achievement and make the lesson more enjoyable. Through 

movement games, pupils satisfy their basic need to move and 

socialise. Too much material to cover can cause students to become 

overwhelmed. The teacher should organise the lesson 

autonomously, involving the pupils actively and physically in the 

school work. In this article, I want to present practical examples of 

the use of movement games during movement break in the first 

grade. The movement breaks are referred to in the curriculum as 

Health Minute. They are short and wake up the brain and body 

intensely. They can be carried out randomly in each subject, during 

lessons, before lessons and after lessons. They are used at our 

discretion, depending on the students' workload. They bring us a 

better classroom climate, increased cooperation, more motivation 

for school work and relaxation. 

 

Keywords: minutes for health, gibal rest, gibal games, first class 
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UVOD 

Prehod otroka iz vrtca v šolo je velika sprememba, ki jo lahko 

doživljajo kot veselje in navdušenje, lahko pa tudi kot strah in 

nelagodje. Organizacija in struktura pouka se razlikujeta od 

vrtčevskega načina dela. Da učenci ne postanejo preobremenjeni, 

smo v prvem razredu aktivno uporabljali gibalne odmore, v katere 

smo vključili raznolike gibalne igre. Pri tem učenci zadovoljijo 

osnovno potrebo po gibanju, hkrati pa so bolj motivirani za nadaljnje 

delo pri pouku. Gibalne odmore izvedemo po presoji s pomočjo 

opazovanja, pri katerem opazujemo motiviranosti učencev za delo. Z 

gibalnimi igrami omogočimo učencem sprostitev in počitek od učne 

snovi. Lahko jih uporabimo za utrjevanje novih pojmov. Pri tem 

vključimo različne oblike dela (individualno, v paru in skupinsko). 

Gibalni odmori nam lahko doprinesejo pozitivno klimo v razredu, 

večjo medsebojno povezanost in boljše sodelovanje.  

 

Obremenjenost učencev in učiteljeva avtonomnost 

Velikokrat slišimo, da so učenci v šoli obremenjeni z učnim načrtom 

in domačimi nalogami. V članku je Rutar Ilc (2019, str. 15–16) 

izpostavila, da je temu tako le takrat, ko se učitelji pri poučevanju 

opirajo predvsem na učbenike. Učitelji naj izhajajo iz učnih načrtov. 

V njih so opredeljeni učni cilji in standardi, ki jih lahko realiziramo na 

različne načine. Pri tem smo učitelji avtonomni, saj sami izbiramo 

didaktične pristope, uporabo učbenikov in drugih učnih sredstev. 

Določeni učitelji pretiravajo z zahtevnostjo in količino snovi in s tem 

preobremenijo učence. Rutinsko in miselno zahtevne naloge lahko 

povzročijo občutek preobremenjenosti. Učitelj naj premišljeno 

izbere naloge in jih raznoliko razporeja. Domače delo, naj ne odvrača 

otroka od šole, temveč krepi veselje do raziskovanja in učenja.   

 

Vrste obremenjenosti 

Šenica (2014, str. 6–10) v svojem magistrskem delu izpostavlja štiri 

vrste obremenjenosti; psihomotorne (fizične – dolgo sedenje in 

psihične – intelektualne obremenitve), telesne (težke šolske torbe, 

nepravilno sedenje …), čustvene (strah, občutek negotovosti) in 

intelektualne (memoriranje učne snovi skozi pasivni pouk). Kot 

posledica obremenjenosti pa se pojavita stres in utrujenost. Z 

izvajanjem minute za zdravje (gibalnim odmorom), pripomoremo k 

manjši preobremenjenosti, izboljšanju telesne drže in aktivnemu 

sledenju pouka.   

 

Gibanje 

Današnji otroci so postali del nove družbe sedečih ljudi. Gibanje 

izboljša delovanje možganov. Bolje telesno pripravljeni učenci 

dosegajo boljši učni uspeh, saj le-ta spodbuja rast možganskih celic. 

Možganske igre za možganske pavze (gibalne odmore) omogočajo 

učenje s pomočjo gibanja (Prgić, 2020, str. 5).  
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Pomen gibanja  

Podaljševanje časa sedenja med učnim procesom (v obliki domačih 

nalog in šolskega dela) zavira učenčeve učne zmožnosti. Otroški 

možgani delujejo po načelu manj je več. Raziskave kažejo, da 

krajšanje časa za sedenje in povečanje časa za telesne dejavnosti 

pripelje do boljše učne uspešnosti (Starc, 2019, str. 11). Intenzivnost 

koncentracije med poukom je odvisna od starosti otroka, ki naj bi 

znašala od tri do pet minut na vsako leto starosti. Z gibanjem lahko 

pripravimo možgane na učenje in jim omogočimo odmor od 

obravnavane učne snovi. Z gibanjem spodbujamo možgane k večji 

zbranosti in pozornosti. Pomembno je, da pri tem sodelujeta obe 

možganski polobli. To dosežemo z gibalnimi vzorci, kjer z roko ali 

nogo sežemo z ene (npr. leve) na drugo (npr. desno) stran telesa 

(Prgić, 2020, str. 6–7). Gibalni spomin je praktično neuničljiv (hoja, 

tek, plavanje, vožnja s kolesom, medtem ko se gibanja naučimo, ga 

ne pozabimo). Učenje z gibanjem je bistveno hitrejše in 

učinkovitejše. Starc (2019, str. 13) predlaga, da učitelji v osnovni šoli 

opustijo učbenike in delovne zvezke ter učencem snov predstavijo na 

svoj način. V primeru uporabe učbenikov, pa učno snov dobro 

prefiltrirajo in učence naučijo bistvene podatke. Otroci potrebujejo 

počitek od šole. Preko iger si spočijejo svoje možgane. Ob telesni 

dejavnosti se izločajo endorfini, ki izboljšajo počutje in sprožijo 

občutke evforije. Po takšnem stanju je poučevanje otrok 

učinkovitejše (Starc, 2019, str. 21). 

 

Medsebojna povezanost 

Gibalne aktivnosti lahko ustvarjajo medsebojno sodelovanje učencev 

in posledično boljšo povezanost v razredu. Učenci urijo 

komunikacijske spretnosti, s katerimi izboljšajo medsebojni odnos in 

iskreno zanimanje za drugega, dobijo občutek pripadnosti in večajo 

samozavest (Prgić, 2020, str. 12). 

 

Odmor in minuta za zdravje 

Z odmori omogočamo, da se možgani odpočijejo od učenja. Približno 

90 % kisika v telesu je postanega, razen če zazehamo, globoko 

vdihnemo in se razgibamo. Pomanjkanje kisika privede do 

zmedenosti, zmanjšanje koncentracije in poslabšanje možnosti 

pomnjenja (Prgić, 2020, str. 9).  

 

V šolstvu imajo učenci med učnimi urami krajše (pet minutne) 

odmore, ter daljšega (dvajset minutni) za malico. Učitelji lahko po 

lastni presoji izvedemo več krajših odmorov, imenovanih minuta za 

zdravje. Le ta je opredeljena v učnem načrtu za šport pod rubriko 

Dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi, vključevanje učencev je 

prostovoljno. V priporočilu piše, da naj učitelji prekinemo pouk za 

nekaj trenutkov in med tem časom prezračimo učilnico ter sprostimo 

učence z gibalnimi vsebinami (Učni načrt, 2011, str. 6 in str. 54). 

 

Vključevanje minute za zdravje v pedagoški proces pripomore k 

ohranjanju zdravja in izboljšanju pozornosti ter delu učencev. 
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Raziskave kažejo, da vključevanje gibanja v pouk v različnih oblikah 

(kot minuta za zdravje, aktivni odmor) med pedagoških procesom, 

pomembno vpliva na učni uspeh otrok. Raziskave, opravljene na 

delovno aktivni, sedeči populaciji, so ugotovile, da z vključevanjem 

minute za zdravje povečamo učinkovitost dela in vključevanje v 

športne aktivnosti, hkrati pa zmanjšamo bolniške odsotnosti in 

tveganja za pojav kroničnih nalezljivih bolezni (Štemberer in 

Leitinger, 2022, str. 261–262). 

 

Pozitivne lastnosti gibalnega odmora 

Z gibalnim odmorom omogočimo, da učencem zmanjšamo občutek 

preobremenjenosti z vsebino, omogočimo smeh in zabavo, 

preusmerimo pozornost na novo vsebino, telesu in možganom 

povrnemo energijo in razvijamo družabne veščine. Možganske pavze 

lahko uporabimo pri vseh učnih predmetih. Učenci imajo večjo 

zanimanje za udeležbo in sodelovanje pri pouku, boljšo motivacijo in 

disciplino, boljše komunikacijske spretnosti in lažje sledijo učni snovi. 

Eden izmed najpomembnejšimi cilji pa je seveda izvedba potrebe 

počitka za možgane (Prgić, 2020, str. 12–15). 

 

Gibalni odmor v prvem razredu - primeri dobre prakse 

Opisali bomo primere dobre prakse, ki so bili izvedeni na vzorcu 

učencev prvega razreda osnovne šole, z metodo uporabe igre in 

zastavljenim splošnim ciljem – zadovoljiti osnovno potrebo po 

gibanju.  

V prvem razredu uporabljamo različne gibalne igre, s katerimi 

izvedemo gibalni odmor. Ko opazimo, da je koncentracija učencev 

padla, uporabimo eno iz med spodaj opisanih gibanj. Učenci aktivno 

sodelujejo in se pri tem razgibajo. Posledično lažje in bolj 

skoncentrirano nadaljujemo s poukom. Gibalni odmor uporabljamo 

večkrat tedensko ali dnevno, po lastni presoji. Z njim dosegamo 

različne specifične učne cilje iz različnih predmetnikov ter splošni cilj; 

zadovoljimo osnovno potrebo po gibanju. Spodaj smo opisali naše 

gibalne igre in jih razdelili v skupine, glede na obliko dela.  

 

Kratke in intenzivne gibalne igre  

TEK NA MESTU 

Kratka in intenzivna gibalna igra, ki možgane napolni s kisikom in jim 

povrne koncentracijo. Uporabimo jo lahko večkrat na dan. 

Popestrimo jo z navodil za različne hitrosti tempa teka (teci počasi, 

teci hitro, teci zelo hitro). 

 

PLOSKANJE IN ŠTETJE 

Hitra in učinkovita gibalna igra, ki učence učinkovito zbudi in omogoči 

hitri dovoz kisika v telo. Z učenci skupaj petkrat zaploskamo (glasno 

štejemo) in nato petkrat poskočimo, nadaljujemo s štirimi ploski in 

štirimi poskoki, nato s tremi, dvema, enim in na koncu počepnemu. 

Igra nam vzame zelo malo časa in doprinese energijsko budnico. Z 

igro v začetku šolskega leta v prvem razredu utrjujemo štetje od pet 

nazaj.  
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Individualne igre  

RAZREDNO POTOVANJE 

Učencem naročimo, naj »potujejo« po razredu in dobro poslušajo 

povedana navodila. Med sprehajanjem iščejo določene predmete, ki 

se jih dotaknejo.  

Primeri: Dotakni se nečesa, kar je: rdeče, modro, belo, rumeno, črno, 

zeleno … 

               Dotakni se nečesa, kar je leseno,stekleno, kovinsko, mehko, 

plastično … 

               Dotakni se nečesa, kar je mehko, trdo, mrzlo, živo, mokro … 

Učenci v prvem razredu z gibalno igro utrjujejo določene cilje 

(poznavanje barv, razlikovanje materialov itd.). 

 

ČAROBNE KARTICE 

Najpogosteje uporabljana dejavnost v gibalnem odmoru so čarobne 

kartice. V učilnici imamo majhno škatlico, v kateri so plastificirani 

kartončki z aktivnimi nalogami. Z učenci določimo število nalog, ki jih 

bomo realizirali. Izbrani učenec iz škatlice izžreba čarobno kartico in 

prebere navodilo ali piktogram. Nalogo na kartici izvedemo.  

 

Primer naših nalog čarobnih kartic: postanemo robotki, po učilnici 

plavamo kot ribice, naredimo deset poskokov, naredimo deset 

trebušnjakov, hitro tečemo na mestu deset sekund, objamemo tri 

sošolce, v snegu naredimo angelčka, smučamo po razredu, 

spremenimo se v balerine, zapojemo pesem Žabice, naredimo deset 

sklec, vozimo ležeče kolo, glasno zazehamo. Med šolskim letom 

učenci dodajo svoje ideje za čarobne kartice, zato škatlico dodatno 

polnimo z gibalnimi idejami.  

 

ORIENTACIJA 

Učenci se po navodilu gibajo po učilnici. Pri gibanju uporabljamo 

besede za orientacijo (leva, desna, naprej, nazaj) in matematične 

izraze (dolgo, kratko). Gibalna igra je primerna za začetne mesece 

poučevanja v prvem razredu, saj utrjujemo zgoraj omenjene učne 

pojme.  

Primer: Naredite tri korake v levo. Pojdite štiri korake nazaj. Naredi 

pet poskokov v desno. Premakni se za dva dolga koraka v levo. Z 

osmimi kratkimi koraki se premakni naprej itd.  

 

EN MEDVEDEK JE 

Učence naučimo uporabe bansa En medvedek je. Vsi na enkrat 

začnemo z bansom in sproti prikazujemo govorjeno besedilo.  

En medvedek je (z rokami pokažemo ušesa na glavi) 

in s kolesom gre, (z rokami naredimo mlinček) 

z repkom mahlja, (z rokami pokažemo na rep in pomigamo s prsti) 

trili, tralala.  (z rokami prikažemo, kot bi piskali na piščal najprej na 

levo, nato na desno stran) 

 

Najprej prikažemo in govorimo celotno besedilo, nato ponovimo 

besedilo tako, da zadnjo vrsto (trili, trala) ne izgovarjamo, temveč 
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samo pokažemo. Nadaljujemo po enakem postopku, dokler celoten 

bans samo prikažemo in ne govorimo. Učenci so za izvajanje bansa 

pokazali velik interes.  

 

Igre v paru 

OGLEDALO 

Učenci poiščejo par. Prvi v paru postane ogledalo, drugi pa se vanj 

gleda. Ogledalo posnema gibanje prvega učenca. Pari vlogi 

zamenjajo. Pri tem se učenci urijo v gibalnem posnemanju in 

pravilnem zrcaljenju telesa.  

 

SENCA 

Igra je podobna igri ogledalo, le da eden učenec postane senca 

drugemu. Senca sledi učencu po učilnici. Prvi učenec se različno giba 

(hodi počasi, hitro, levo, desno, naprej, nazaj …), drugi  mu sledi in ga 

posnema.  

 

PODAJANJE ZA HRBET 

Učenci si izberejo par, s katerim se s hrbtom obrneta drug proti 

drugemu. Izbereta predmet (peresnica, lepilo, določena igrača itd.) 

in si med igranjem glasbe podajata predmet v desno stran, pri čemer 

se zasučeta v ramenih in bokih. Predmet jima ne sme pasti na tla. Ko 

se glasba ustavi, zamenjata smer podajanja.  

 

 

Igre za sprostitev 

MASAŽA (PICA, PALAČINKE) 

Gibalna igra, ki jo uporabljamo kot sprostitev po daljšem učnem delu 

(pisanje, računanje). Z učenci poiščemo ustrezen prostor v učilnici, 

kjer si poiščejo svoj par in uležejo na tla. Eden izmed parov leži na 

trebuhu in se prepusti masaži. Drugi učenec sedi poleg prvega in po 

navodilu učiteljice »speče« pico ali palačinke. Peka poteka tako, da z 

rokami na hrbet ležečemu učencu rišemo in izvajamo kuharske 

postopke. Učencem naročimo, da je bistvo masaže, da se ležeči 

učenec sprosti in v njej uživa. Vlogi zamenjamo. Učenci pri tem 

razvijajo dobre medsebojne odnose in se sprostijo. 

 

PLESNA RUTICA 

Z učenci naredimo krog. Uporabimo svileno rutico, ki služi kot 

pripomoček za izražanje pri plesu. Uporabimo instrumentalno glasbo 

(npr. Vivaldi – Jesen). Učenec, ki ima rutico, stopi v sredino kroga in 

ob glasbi pleše s pomočjo rutice. Ko želi, preda rutico poljubnemu 

sošolcu. Učenci se urijo v gibalnem nastopanju in ustvarjalnem 

gibanju. Na začetku šolskega leta učenci sramežljivo plešejo in 

njihova dolžina plesa je kratka, proti koncu šolskega leta pa uživajo in 

z rutico odplešejo čudovite izrazne plese.  
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Skupinske igre  

IGRA ATOMČKI  

Učencem naročimo, naj se prosto gibajo po učilnici. Ko zaslišijo zvok 

triangla, se ustavijo in tvorijo atomčke (skupine) po navodilu učitelja. 

Učitelji povemo število (dva, tri, štiri, … deset …).  Igro nadgradimo 

tako, da številu dodamo še del telesa (dva komolca, tri noge, pet rok 

…). Primer: Dva komolca; dva učenca se združita tako, da se dotikata 

s komolci.  

              Tri noge; trije učenci se združijo tako, da se dotikajo z nogami.  

Učenci z gibalno igro utrjujejo poznavanje števil.  

 

ROKOVANJE IN POZDRAVI 

Učenci hodijo po razredu in se z mimoidočim sošolci rokujejo na 

različne načine (navadno rokovanje, petka, kepca (naredijo pest), s 

komolcem, s kolenom in kar se sami spomnijo in je primerno za 

šolsko okolje). Z dejavnostjo krepijo medsebojne odnose in dobro 

razredno klimo. 

 

BALON 

Učence razdelimo v manjše skupine. Vsaka skupina dobi balon, ki ga 

odbija s katerim koli delom telesa. Skupina mora ostati povezana in 

poskrbeti, da jim balon ne pade na tla, pri tem pazijo na varnost 

soigralcev. Igro popestrimo tako, da dodamo dodaten balon. Ekipa, 

ki obdrži oba balona najdlje časa v zraku, zmaga. Ekipe lahko tudi 

združimo. Dejavnost omogoča krepitev timskega sodelovanja in 

povezanosti.  

 

ZAKLJUČEK 

Z uvedbo gibalnega odmora smo v prvem razredu doprinesli 

izboljšanje razredne klime, večjo povezanost med učenci, manjšo 

preobremenjenost in predvsem zabavno gibanje. Učenci so pokazali 

velik interes za sodelovanje.  Z izvedbo gibalnih iger časovno nismo v 

primanjkljaju, saj je njihova izvedba kratka, pozitivne posledice pa so 

povečana motiviranost učence za učno delo. Omenjene gibalne igre 

smo izvajali po presoji (ne prepogosto) glede na utrujenost in 

obremenjenost učencev. Največkrat so bile izvedene proti koncu 

pouka, med tretjo in peto šolsko uro. Gibalne igre smo uporabljali 

tudi v dejavnostih v predurah in po pouku. Otroci za svoj razvoj in 

dobro počutje potrebujejo veliko gibanja in igre. V prvem razredu jim 

lahko to omogočimo tako, da načrtujemo aktivne učne ure, s čim 

manj sedenja in več gibanja.  
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Domače branje pri pouku 

slovenščine za učence z disleksijo 
 

LUCIJA LUKNAR PEV, mag. prof. slovenščine in mag. prof. španščine 

lucija.luknar@guest.arnes.si 

 

Povzetek: Učenci z disleksijo čutijo do branja izrazit odpor, ki je 

pravzaprav njihova obrambna startegija. Ker do branja doživljajo 

negativna čustva, je vloga učitelja, da jim jih pomaga premagati in 

posledično izboljšati branje. Namen članka je spodbuditi učitelje, da 

za učence diferencirajo domača branja in tistim, ki imajo bralne 

težave, ponudijo za njih primernejša gradiva. Tako v pričujočem 

članku teoretično predstavim disleksijo kot specifično učno težavo, 

na kratko predstavim priporočljiv način poučevanja učencev in 

predstavim kriterije oblike in izgleda bralnih gradiv. V praktičnem 

delu predstavim, kako obravnavati besedila z učenci z disleksijo in 

predstavim seznam lažje berljivih knjig, ki so primerne za domače 

branje. Sledi še primer dobre prakse obravnave domače branja z 

učenci z disleksijo oz. celim razredom. Učenci z disleksijo za domače 

branje izbirajo knjige sami, nato pa prebrano knjigo predstavijo na 

različne načine. Na ta način sledim ciljem UN in poskrbim, da tudi 

učenci z disleksijo preberejo vsaj eno leposlovno delo v celoti, kar je 

nujno za popolno bralno izkušnjo.  

 

Ključne besede: disleksija, domače branje, slovenščina, seznam 

priporočljivih knjig 

 

Abstract: Dyslexic students are often reluctant to read which is in 

fact their defence mechanism. It is the teacher's job to help students 

overcome their negative emotions towards reading and 

consequently improve their reading skills. The purpose behind this 

article is to encourage teachers to differentiate home reading and 

offer more appropriate reading materials to students with reading 

difficulties. Therefore, I first present dyslexia as a learning disability, 

the recommended manner of teaching and the criteria for selecting 

appropriate reading materials in the theoretical part. In the second 

part of the article, I describe how to discuss texts with dyslexic 

students and I present a list of books which are easier to read and 

are appropriate for home reading. Moreover, I present a good 

practice example of discussing a home reading with dyslexic students 

or the whole class. By allowing dyslexic students to choose books for 

home reading themselves and then presenting their books in various 

ways. the teacher follows the curriculum goals. At the same time, he 

makes sure that dyslexic students read at least one fiction book in 

whole which is necessary for a complete reading experience.  

 

Keywords: dyslexia, home reading, Slovene, a list of recommended 

books 

mailto:lucija.luknar@guest.arnes.si


113 
 

UVOD 

O prednostih branja je napisanega že veliko. Branje spodbuja 

mišljenje, zmanjšuje stres, širi besedni zaklad, izboljšuje spomin, 

prinaša novo znanje, krepi sposobnost analitičnega mišljenja, 

izboljšuje spretnost pisanja, nas umiri … Učencem z disleksijo, ki ne 

berejo avtomatizirano, branje ne predstavlja zabave, ampak napor in 

stres. Ker je eden od ciljev pouka slovenščine tudi razvita recepcijska 

zmožnost, je slovenščina kot učni predmet manj priljubljena pri 

učencih z disleksijo, saj v večini primerov doživljajo stres in napor.  

Učenec/učenka recepcijsko zmožnost »pokaže tako, da 

interpretativno in tiho bere umetnostna besedila ter samostojno 

govori/piše o umetnostnem besedilu/predstavi. Svoje ugotovitve o 

umetnostnih besedilih skladno s cilji v tem učnem načrtu predstavi 

ter vrednoti in utemelji svoje mnenje.« (Učni načrt, 2018, str. 60) Da 

učenec/učenka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja to 

doseže, mora učitelj prilagoditi pouk, in sicer diferencirati vsebine, 

cilje, pripomočke, domače naloge in tudi domača branja z namenom 

omogočiti najbolj optimalen razvoj in doseganje ciljev.  Ker učenci 

daljša prozna besedila največkrat preberejo doma, je smiselno 

razmisliti, katera besedila naj učenci z disleksijo berejo. Z vnaprej 

določenim seznamom obveznega domačega branja učitelji določimo 

                                                           
1 Peklaj (2016) med učne težave našteva specifične bralno-napisovalne težave, 

specifične učne težave pri matematiki, dispraksija, neverbalne specifične učne 

težave, specifični primanjkljaji na področju jezika, učne težave pri učencih z motnjo 

pozornosti in hiperaktivnosti, učne težave pri učencih, ki počasneje usvajajo 

eno knjigo za vse učence v oddelku. Na ta način ne dosegamo 

temeljnega cilja pouka književnosti, ki je, da učenci ohranjajo in 

razvijajo pozitiven odnos do branja. Namen članka je pripraviti 

seznam knjig, ki so primernejša izbira za bralce z disleksijo. Z izbiro 

primernejših knjig lahko učencem pomagamo premagati negativna 

čustva do branja in tudi izboljšati njihovo branje.  

 

Disleksija – specifična učna težava 

Učenci se spopadajo z različnimi skupinami učnih težav1. Pri pouku 

slovenščine najbolj stopa v ospredje disleksija oz. težave pri branju. 

Mednarodna organizacija za disleksijo (IDA – Internatioanl Dyslexia 

Association; po Reid, (2011, str. 10–11) opredeljuje disleksijo kot 

 »prvenstveno nevrološko motnjo, za katero so značilne 

težave v točnem in tekočem prepoznavanju besed ter slabše 

sposobnosti dokodiranja, črkovanja in pravilnega zapisa. Te 

težave so navadno posledica primanjkljaja v fonološki 

komponenti jezika in niso pričakovane, če jih primerjamo z 

drugimi spoznavnimi sposobnostmi posameznika ali z 

ustreznim poučevanjem. Sekundarne posledice lahko 

vključujejo težave z bralnim razumevanjem in zmanjšane 

znanje, učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti, čustveno 

pogojene učne težave, učne težave zaradi drugojezičnosti ali socialno kulturne 

drugačnosti in učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti – revščine.  
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bralne izkušnje, ki lahko okrnijo rast besednega zaklada ter 

znanja.«  

 

Vzroki za specifične bralno-napisovalne težave so po Peklaj (2016, 

str. 38) notranji, nevrofiziološki. Nevrofiziološki vzroki povzročijo pri 

učencih težave v spoznavnih procesih. Prve težave se kažejo pri 

zaznavanju informacij, ki so podane besedno, na verbalen način. 

Učenci imajo težave pri zaznavanju in ločevanju posameznih glasov v 

besedi, kar posledično povzroča težave pri usvajanju branja s 

pomočjo abecednega sistema. Proces avtomatizacije branja poteka 

počasi, saj lahko ima učenec težave z analiziranjem besed in njihovim 

povezovanjem v celoto. Branje tako poteka počasi, z veliko težavami 

in nepopolno. Ker tehniki branja in pisanja nista avtomatizirani, 

predstavljata za učenca velik napor. Sčasoma lahko do njiju dobi tudi 

odpor. 

 

Poučevanje in pomoč učencem z disleksijo 

Velikokrat se pri učencih pojavi izrazit odpor do branja kot obrambna 

strategija oz. njihov način soočanja s težavo. Do branja doživljajo 

negativna čustva, ki jim jih naj učitelj pomaga premagati in 

posledično tudi tako izboljšati branje. Za dosego tega cilja je 

pomembno, da učitelj do učenca in poučevanja razvije pozitiven 

odnos. Peklaj (2016, str. 41) zapiše, da je pomembno, da učitelj 

učenca z disleksijo ne izpostavlja pred drugimi učenci z glasnim 

branjem, ampak naj krepi njegova močna področja. Pouk naj bo 

dobro strukturiran in voden. Posledično bo napredovanje branja in 

pisanja v majhnih korakih. Pravilno zaporedje poučevanja branja in 

pisanja naj bo časovno prilagojeno učencu, saj zaradi počasne 

avtomatizacije učenje poteka bistveno več časa. Z dovolj vaje bo 

učencu omogočeno tudi dobro utrjevanje znanja. Osredotočiti se je 

potrebno na učenčeva močna področja, kar lahko učitelj doseže z 

veččutnim pristopom, pri katerem učenje vključuje »vse čutne 

kanale, po katerih lahko učenec sprejema in obdeluje informacije, tj. 

vidni, slušni, gibalni in taktilni kanal« (Peklaj, 2016, str. 41).  

 

Spodbujanje učencev z disleksijo k branju domačega branja 

V nadaljevanju je navedenih nekaj tehnik, ki se jih lahko učitelj 

poslužuje pri učencih z disleksijo za spodbujanje usvajanja tekočega 

branja in tudi razumevanja prebranega (Peklaj, 2016, str. 43). 

− Če učenec sam izbere besedilo, ki ga bo prebral in če mu je 

omogočeno, da ga prebere v svojem tempu, do branja goji manjši 

odpor. Učitelj naj učenca spodbudi, da v besedilu podčrta ključne 

besede, jih izpiše. Na koncu se učitelj pogovori z učencem, kaj je 

prebral. 

− Učitelj lahko učencu vnaprej predstavi besede, ki jih bo srečal v 

besedilu in ga nanje s pogovorom pripravi (pomen besede itd.). 

− Pri branju v paru učitelj hitrost branja prilagodi učenčevi. Učenec 

mora prebrati vsako besedo, če se zmoti, ga učitelj popravi. Čez 

čas, ko postane učenec samozavestnejši, lahko svoje napake 

popravi tudi sam.  
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− Učitelj lahko učenca tudi posname med branjem in mu predvaja 

posnetek. Na začetku mora učitelj izbrati besedilo, ki ga učenec 

pozna, da naredi čim manj napak, in tako dobi učenec občutek 

učinkovitosti.  

Oblika in izgled bralnega gradiva, ki olajša branje bralcem z disleksijo 

Večina ljudi pri branju ne doživlja zavestnega napora, saj je branje 

avtomatizirano. Za bralce z disleksijo branje ni avtomatizirano, ravno 

nasprotno imajo večkrat občutek, da črke pred njihovimi očmi 

plešejo, poskakujejo, se prekrivajo in premikajo. Posledično je lahko 

prepoznava črk otežena do te mere, da jih ne prepoznajo. Ker v 

branje oz. prepoznavanje črk vlagajo veliko napora, je spremljanje oz. 

razumevanje vsebine oteženo in okrnjeno in bralci sporočilu 

napisanega težje sledijo. K uspešnosti branja veliko pripomore oblika 

in jezikovna zahtevnost bralnega gradiva. Košak Babuder (2009, str. 

66) povzame kriterije iz slogovnega vodnika za disleksijo (Dyslexia 

Style Guide). Opiše kriterije, ki so nam lahko v pomoč za opredelitev 

slikanic in knjig, dostopnejših za bralce z disleksijo. Pomembni so 

oblika tiskanih črk, papir, slog predstavitve besedila in stil pisanja.  

− Oblika tiskanih črk oz. tipa pisave je pomembna, saj zaokrožene 

črke, z razločnim in čitljivim izgledom povzročajo manj težav. 

Med najbolj ustreznimi tipi pisav so ariel, comic sans, verdena, 

tahoma in helvetica. Najmanj ustrezne so črke z neobičajno 

obliko in črke v poševni obliki. Nekateri učenci lažje berejo, ko je 

večji tisk (velikost črk od 12 do 18), ko je večji razmik med 

vrsticami (1,5 ali 2). 

− Papir naj bo krem ali sivo-bele barve in nebleščeč. Bleščanje 

ustvarja tudi črna barva tiska na beli podlagi.  

− Na samo berljivost vpliva tudi slog predstavitve besedila. Vrstice 

naj imajo največ 60–70 znakov, med odstavki so priporočljivi 

presledki, ki ločijo besedilo. K lažji berljivosti pripomore tudi 

samo leva poravnanost besedila. Če je besedilo obojestransko 

poravnano, bralci hitro preskočijo vrstico zaradi enakomernega 

izgleda.  

− Zapleten jezikovni stil pisanja bralcu z disleksijo otežuje 

razumevanje prebranega, saj se v zapletenih povedih težje 

orientira in le s težavo sledi besedilu, v katerem je veliko 

pridevnikov, opisov, razmišljanj itd. V knjigah naj tako prevladuje 

dvogovor, saj se bralec vanj lažje vživi. Povedi naj bodo kratke in 

enostavne. 

 

Obravnavanje besedil 

Pri izbiri in obravnavi besedil mora učitelj upoštevati tudi potrebe 

otrok z disleksijo. Domače branje jim predstavlja še dodatno 

zadolžitev, ki je za njih težja kot za ostale sošolce. Zato je prav, da 

učitelj tudi zanje predvidi prilagoditve, ki bodo učencem z disleksijo 

omogočale lažje branje domače branja. Ker jim branje knjig za 

domače branje predstavlja preveč težav, učenci velikokrat 

predpisanih domačih branj ne preberejo. Učitelj lahko k branju 

učence spodbudi na najrazličnejše načine, in sicer: 
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− učitelj in učenec skupaj izdelata časovni načrt branja. Načrt z 

okvirnimi datumi bo učencu pomagal obdržati pozornost pri 

branju. Učitelj pa bo lahko spremljal učenčev napredek.  

− Učitelj naj knjigo ustrezno predstavi. To lahko naredi tudi na 

bralnih urah, pri katerih prebere odlomke iz knjige.  

− Da bi učitelj v učencu vzbudil zanimanje za knjigo, jo mora 

predstaviti na zanimiv in drugačen način. V veliko korist so 

vizualne predstavitve.  

− Seznam knjig za domače branje naj bo prilagojen za učence z 

disleksijo (Košak Babuder, 2009, str. 67).  

 

Priporočljivo je, da se besedilo obravnava v manjših skupinah ali 

individualno. Mentor naj pogovor usmerja, da se pogovor ne izgubi v 

podrobnostih. O prebranem besedilu naj ima učenec možnost svojo 

predstavitev pripraviti tudi v drugačni obliki, kot je strip, z grafičnimi 

oznakami, miselnimi vzorci in ilustracijami. Pri pripravi predstavitve 

mu naj učitelj nudi pomoč z opornimi točkami, ključnimi besedami, 

ki bodo pripomogle k tekočemu pripovedovanju.  

Priporočilni seznam lažje berljivih knjig, primernih za domače branje 

V Učnem načrtu za slovenščino ni seznama ali predpisane literature 

za domače branje. Samostojno domače branje je omenjeno v 

poglavju 5. 4 Preverjanje in ocenjevanje znanja, v odstavku B) 

KNJIŽEVNOST (UN SLJ, str. 77). Prav tam piše, da naj učitelj oz. 

učiteljica vrednoti (po)ustvarjanje ob umetnostnem besedilu, ki je 

bilo izbrano po skupni izbiri učitelja oz. učiteljice in učenca oz. 

učenke. Priporočljivo je še, da naj učenci v enem šolskem letu 

preberejo najmanj tri čimbolj raznovrstna književna besedila.  

V zadnjih letih se je pojavilo kar nekaj mladinskih knjig, ki so 

oblikovane v skladu s priporočili za oblikovanje za učence z disleksijo. 

Tilka Jamnik je pripravila seznam lažje berljivih knjig, ki so namenjene 

bralcem z različnimi bralnimi težava oz. tistim, ki potrebujejo pri 

branju določene prilagoditve (dislektiki, oklevajoči bralci, priseljenci, 

migranti, slovenski izseljenci ...). Sama sem s pomočjo njenega 

seznama lažje berljivih knjig oblikovala priporočljiv seznam knjig za 

domače branje za učence 3. triletja osnovne šole, ki se ga poslužujejo 

učenci z disleksijo. Spodaj naštete knjige so izšle pri založbi Malinc. 

Gre za knjige, ki so med učenci dobro sprejete in so jih učenci tudi 

izbrali in prebrali.  

− 7. razred  

- Mariasun Landa, Moja roka v tvoji 

- Care Santos, Prodam mamo 

- Elení Katsamá, Gorila na luni 

- Ana María Shua, Čudesa cirkusa 

- Juana Cortés Amunarriz, Greta in cirkus Jo-Jo 

− 8. razred 

- Juan José Millas, Moja resnična zgodba 

- Andrij Bečinski, 140 decibelov tišine 

- Kristina Gudonyté, Dnevnik poredne punce 

- María Teresa Andruetto, Stefano 
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− 9. razred 

- Ana Saldanha, Za starejše od šestnajst 

- Walter Riso, Pravico imaš reči NE 

- Care Sabtos, Laž 

- Maite Carranza, Poti svobode 

-Federio García Lorca, 12 pesmi 

  

Kobi ali kako prebrati knjigo, ki oblikovno ni prijazna dislektikom 

Ker za vsa gradiva, ki so bila predvidena v letnem delovnem načrtu, 

nisem našla ustrezne zamenjave, sem učencem (in njihovim staršem) 

predstavila tudi aplikacijo Kobi, katere edina pomanjkljivost je, da je 

delno plačljiva. Aplikacija omogoča, da fotografirano stran katerekoli 

knjige, prikaže v bralcu prijetni pisavi, z bralcu primernimi razmaki 

med vrsticami, izbrano poljubno barvo ozadja. Glede na izbiro bralca 

obarva tudi določene črke v izbranih barvah. Algoritem aplikacije 

črnobelo besedilo spremeni v pisan zapis, ki ga bralec lažje dekodira 

in posledično prebere. V praksi je to recimo pomenilo, da je učenec 

z disleksijo prebral samo eno ali dve starogrški bajki. Tisti učenci, ki 

so uporabljali Kobi, so izbrani bajki prebrali natačno in lahko aktivno 

sodelovali pri uri. 

 

Primer dobre prakse – Domače branje po lastnem izboru 

Moje izkušnje z (ne)branjem knjig za domače branje pri učencih z 

disleksijo so bile, da so največkrat učenci prebrali obnovo knjige, ki 

so jo našli na spletu. Večkrat so si pogledali kar film, če je za 

predpisano knjigo obstajal. Posledično je bilo njihovo znanje o 

vsebini knjige šibko, pomanjkljivo oz. ga sploh ni bilo. Pri uri je to 

pomenilo, da niso mogli sodelovati v debati, ki se je razvila o prebrani 

knjigi. Večkrat se je tudi zgodilo, da so bili zaradi neprebrane knjige 

slabše ocenjeni.  

 

Ker sem opazila, da učenci z disleksijo ne zmorejo prebrati 

predpisanih knjig, sem jim na začetku šolskega leta razdelila 

priporočilni seznam knjig, ki so oblikovno in vsebinsko 

primerne/primernejše za njih. V celem šolskem letu so morali 

prebrati vsaj 2 knjigi po lastni izbiri. Na izbiro so imeli tudi knjige, ki 

oblikovno niso primerne za njih. Eno prebrano knjigo so morali 

predstaviti, in sicer so imeli dve možnosti; predstavitev kot govorni 

nastop ali predstavitev v obliki video posnetka. Navodila so bila za 

obe možnosti enaka, skladna s cilji iz UN. V predstavitvi so morali 

predstaviti:   

– kratek življenjepis avtorja,  

– temo in sporočilo zgodbe,  

– določiti kraj in čas dogajanja zgodbe,   

– napisati opis in oznako glavnih oseb,  

– zapisati kratko obnovo zgodbe, in sicer v 5–10 povedih,   

– zapisati utemeljeno mnenje o knjigi in razložiti, zakaj so takšnega 

mnenja.  
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Pred njihovo predstavitvijo učence povabim, da se o knjigi 

pogovorimo in nejasnosti tudi razložimo.  Tako preverim, da so knjigo 

res prebrali in prebrano tudi razumeli. Izkazalo se je, da se v parih, 

manjših skupinah razvije bolj konstruktivna debata o prebrani knjigi 

kot v celem razredu. Učencem je všeč, da imajo možnost izbire knjige. 

Všeč jim je, da lahko knjigo predstavijo na vsaj dva različna načina in 

da so pri svojem branju, delu spremljani s strani učitelja.  

 

ZAKLJUČEK 

Zaradi disleksije kot specifične učne težave imajo učenci kar nekaj 

težav, ki so najbolj opazne pri učnih urah, kjer je veliko branja. Branje 

kot tako jim predstavlja težave in zaradi tega učenci gojijo do branja 

odpor. Naloga učitelja je, da učne ure prilagodi tako, da bodo lahko 

enakovredno sodelovali tudi učenci z disleksijo. Med te prilagoditve 

prištevam predvsem izbor knjig oz. besedil, ki jih bomo obravnavali 

pri urah. Izbor in predstavitev primerne knjige tudi za učence z 

disleksijo je predpogoj, da učenci ne bodo imeli prevelikih težav z 

branjem. Ko izbiramo besedilo, moramo biti pozorni na obliko 

tiskanih črk oz. tip pisave, papir, slog besedila in jezikovni stil pisanja. 

Ko zadostimo oblikovnim kriterijem besedila, je pomembno, da 

besedilo obravnavamo dislektikom prilagojeno. Časovni načrt branja 

in pogovor pred branjem navadno prineseta zelo dobre rezultate. 

Nato učencem predstavim priporočilni seznam knjig za domače 

branje. Vse knjige na seznamu so oblikovno in slogovno primerne za 

dislektike. Nekateri učenci si branje olajšajo tudi s plačljivo aplikacijo 

Kobi, s katero traja branje sicer dlje časa. Odkar imajo učenci 

možnost lastne izbire knjige, opažam, da učenci preberejo vsaj eno 

knjigo v šolskem letu, česar prej niso, oz. so se posluževali obnov na 

spletu. Z branjem njim primernih knjig učenci doživijo celostnost 

leposlovnega besedila, kar je eden od ciljev v UN. Branje jim je 

olajšano in nima več zgolj negativnega predznaka, kar je zame kot 

učiteljico pokazatelj, da sem se odločila pravilno.  
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Povzetek: Virtualna učilnica je eden od neštetih načinov za 

vključevanje  učencev v pouk. Interaktivne naloge, video gradiva, 

projektne naloge, izbor literature in virov za raziskovalno delo, kvize, 

izbor skupine za sodelovanje ipd., ki jih učenci odpirajo in rešujejo, je 

mogoče povezati v samo eno sliko in to tudi zelo enostavno uporabiti. 

Učenci izbirajo interaktivne predmete in odkrivajo skrite povezave. Te 

skrite povezave so lahko tudi zabaven način za igrifikacijo njihovega 

učenja. Na primeru nemške učilnice Bitmoji so prikazane možnosti za 

boljšo organizacijo in spremljanje učnega načrta in napredka učencev. 

Vse vsebine lahko hranimo na enem mestu in dodajamo nove, s 

premišljenim izborom digitalnih orodij pa lahko spodbujamo razvoj 

vseh jezikovnih veščin: Ustvarjanje avatarjev za vadbo dialogov in 

ustvarjanje stripov, vadba pisanja skozi digitalno pripovedovanje 

zgodb in povedano/ poslušane dialoge, osebni avatar bitmoji pa je 

lahko zabaven, vizualen način predstavitve informacij za učence. 

Učilnico Bitmoji lahko uporabljamo za najavo tem, razvijanje 

rezultatov, formativno spremljanje in vrednotenje, ustvarjanje 

virtualne knjižnice za spodbujanje bralne pismenosti, sodelovalno 

učenje s prikazovanjem nalog v eni izmed videokonferenčnih 

aplikacij. Poleg oblikovanja dejavnosti znotraj učilnice Bitmoji, 

študente lahko vključimo v številne virtualne aktivnosti z namenom 

sporazumevanja v nemškem jeziku. 

 

Ključne besede: digitalna pismenost, tuji jezik, nemščina, digitalne 

tehnologije, jezikovne in komunikacijske kompetence 

 

Abstract: A virtual classroom is one of countless ways to involve 

students in  learning. In just 

one picture, interactive tasks, videos, project assignments, selection 

of literature and sources for research work, quizzes, selection of a 

collaborative group, etc. can be connected, which students can open 

and solve, and it is very easy to use. Students select interactive 

subjects and discover hidden links. These hidden links can also be a 

fun way to gamify their learning. The example of the Bitmoji German 

language classroom shows the possibilities for better organization 

and monitoring of the curriculum and student progress. We can keep 

all the we can encourage the development of all language skills: a 

fun, visual way to display information to students. We can use the 

Bitmoji classroom to announce topics, elaborate outcomes, 

formative monitoring and evaluation, create a virtual library to 

encourage reading literacy, collaborative learning by displaying tasks 

mailto:fazlic.nusreta@gmail.com
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in one of the video conferencing applications.In addition to designing 

activities within the Bitmoji classroom, we can involve students in 

numerous virtual activities with the aim of communicating in 

German. 

 

Keywords: digital literacy, foreign language, German, digital 

technologies, language and communication competences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

Pandemija koronavirusa je v zelo kratkem času na nek način povezala 

učitelje, učence in njihove starše ter določila organizacijo in izvedbo 

pouka za nekaj časa, za katerega nihče ni mogel predvideti, da bo 

trajalo tako dolgo, in zdi se, da določene situacije še vedno zahtevajo 

na ta način sodelovati, poučevati in se učiti. Da bi takšna oblika 

poučevanja sploh delovala, je treba izpolnjevati več pogojev – dostop 

do interneta, računalnik, tablico ali pametni telefon ter osnovno 

poznavanje dela na njih. Zahvaljujoč trudu in sodelovanju vseh je 

pouk potekal brez večjih težav. Glede na to, da številna digitalna 

orodja in metode naredijo poučevanje interaktivno, ni treba pozabiti, 

kaj nam je uspelo razviti in začeti z učenci, da bi jih motivirali in 

spodbudili k delu. Ravno nasprotno, z delom s temi orodji in 

platformami v realnem času v učilnici lahko razvijemo inovacije. Eden 

od načinov za spodbujanje in razvijanje motivacije, radovednosti in 

ustvarjalnosti pri pouku nemškega jezika je zagotovo virtualna 

učilnica: učilnica Bitmoji. Personalizirani avatar vodi učence skozi 

okrašeno učilnico, napolnjeno s pohištvom, interaktivnimi 

povezavami, ki se skrivajo pod detajli v sobi, ki jih je ustvaril učitelj, in 

omogoča, da imajo učenci vedno na voljo vsebine z možnimi 

nadgradnjami. V nadaljevanju bodo predstavljene aktivnosti in ideje 

organizacije pouka nemškega jezika preko virtualne učilnice in 

gradiva. 
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Bitmoji 

Bitmoji je aplikacija, s pomočjo katere je mogoče ustvariti svoj osebni 

avatar. Ko ustvarite avatar, ga lahko uporabite v aplikaciji s številnimi 

ozadji in situacijami. Zanimivo je, da aplikacija sledi trendom, avatar 

pa lahko ustvarimo vezano na praznike, pomembne datume in 

vsakodnevne situacije v šolskem okolju. Za uporabo avatarja pri 

pouku, za ustvarjanje učnih gradiv, je potrebno namestiti razširitev 

Google Chrome. Bitmoji je odličen primer izdelave izhodnih kartic za 

formativno vrednotenje učencev, tako namesto klasičnih emojijev ali 

kljukic, bitmoji avatar dodatno spodbuja učence k izpolnjevanju 

obrazca, saj vsebuje vprašanje učitelja. Obstaja veliko načinov, kako 

lahko Bitmoji uporabljate pri pouku nemškega jezika. Nekateri izmed 

njih so: 

− izdelava nalepk za dijaške značke z motivacijskimi sporočili v 

nemškem jeziku, 

− izdelava predstavitev za roditeljske sestanke pri pouku nemškega 

jezika, 

− oblikovanje meril za vrednotenje in ocenjevanje tečaja nemškega 

jezika, 

− izdelava virtualne razstave z dodatkom Bitmoji avatarjev, 

− izdelava pasic z jezikovno vsebino v nemškem jeziku, 

− izdelava potrdil za učence za sodelovanje na tekmovanjih, 

predstavah, dogodkih, 

− izdelava razrednih fotografij, 

− izdelava gradiva za razredni pano, 

− izdelava video del, 

− ustvarjanje stripov, 

− ozadje namizja, 

− izdelava štampiljke z ocenami. 

 

Videoklici in mednarodno sodelovanje 

Video klici so okno v svet in učiteljem ter učencem omogočajo 

ustvarjanje virtualnega sveta učenja, medpredmetnega povezovanja, 

pridobivanja znanja, izkušenj ter širjenja jezikovnih in medkulturnih 

kompetenc. Da bi bila izkušnja intenzivnejša in spodbudila globalno 

učenje, lahko učilnico Bitmoji vključimo v virtualno interakcijo in 

sodelovanje. Videokonference učenci poznajo iz spletnega pouka in 

so postale sestavni del projektnega pouka na mednarodni ravni. Na 

ta način je študentom omogočena izmenjava idej, izkušenj, znanj in 

stališč. Nekatere videokonferenčne aktivnosti vključujejo igrifikacijo 

učnega procesa, obisk muzejev, raziskovanje mest, iskanje informacij 

o institucijah, intervjuje z učitelji ali ljudmi iz inštituta, izvedbo kviza 

znanja ob evropskem dnevu jezikov, predstavitve za starše, učitelje. 

Projektno poučevanje je kompleksen postopek, ki se začne pri 

določenem načrtu in je usmerjena v doseganje določenih ciljev, glede 

na koncept strategije pa ki določa dolgoročne cilje in poti za njihovo 

doseganje, je tudi delovanje  usmerjeno v doseganje določenega cilja 

po dolgotrajnem načrtovanju in način za dosego določenega cilja 

(Matijević in Radovanović, 2011, str. 166). Če učence vključujemo v 

projektne aktivnosti z drugimi šolami, lahko v učilnici Bitmoji tudi 
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projektne aktivnosti, naloge in navodila za učence, ki jih skupaj z njimi 

pregledamo, opredelimo in izvedemo po podanem urniku, in kot sem 

že omenil, lahko učenci dostopajo kadar koli stran in brskanje. Skozi 

interakcijo in sodelovanje z drugimi učenci iz drugih držav in šol 

nastane virtualna projektna knjiga, ki močno krepi izkustveno učenje. 

Eden od načinov je virtualno potovanje po sodelujočih šolah.Naravno 

so interesi otrok: zanimanje za pogovor in stike z ljudmi, zanimanje za 

raziskovanje, zanimanje za ustvarjanje ali gradnjo in zanimanje za 

umetniško raziskovanje (Matijević in Radovanović, 2011, str. 169). 

 

 

Slika 1: Primer navodil in opisa teme za učence 

                                                                            Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

Slika 

2: 

Predstavitev navodil z gradivi za učence 

Vir: Lasten 

 

Virtualna učilnica in učna gradiva 

Motivacija je ključni dejavnik pri učenju tujega jezika in učitelj, ki želi, 

da je motivacija učencev na zadovoljivi ravni, jo mora razvijati naprej 

z delom v razredu, ustvarjanjem učnih gradiv in vključevanjem 

tehnologije v pouk. Učna gradiva pri pouku tujih jezikov morajo biti 

predvsem verodostojna, prilagojena potrebam in znanju učencev ter 

usmerjena v razvoj jezikovnih in sporazumevalnih kompetenc. Učenci 

se morajo najpogosteje naučiti tujega jezika, da se lahko 

sporazumevajo z vrstniki iz držav, katerih jezik se učijo, da razumejo 

glasbo, filme, objave na družbenih omrežjih in na potovanjih. 
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Oblikovanje struktur in jasno opredeljenih ciljev, prilagajanje gradiva 

učencem s težavami, pa tudi nadarjenim učencem, je tesno povezano 

z uspešnostjo učnega procesa. Da bi bila učna gradiva strukturirana 

in učencem enostavna za pregledovanje in obdelavo, lahko 

uporabimo našo virtualno učilnico, kjer bomo jasno navedli te korake 

in učencem dali dovolj časa za raziskovanje in učenje. 

 

Medijska kultura je lahko virtualna 

Ker sta kultura in jezik povezana v celoto, bi moral biti pouk tujega 

jezika zasnovan tako, da bi učenci imeli možnost pridobiti znanja s 

področja kulture in medijske pismenosti. Cilj tovrstnega pouka je 

jasen – razvijanje kritičnega mišljenja ter razbijanje predsodkov in 

napačnih predstav, ki jih imajo učenci do kulture. Kultura in mediji ne 

bi smeli biti ločeni od jezika, ampak bi morali biti skupaj vključeni v 

poučevanje. Obstaja veliko načinov, na katere lahko učitelji povežejo 

eno jezikovno domeno z drugo. Organizacija pesniških večerov, 

performansov, glasbenih dogodkov, filmskih večerov. Če jih ni 

mogoče organizirati, lahko to vedno storimo virtualno in k 

sodelovanju povabimo starše, učence in druge deležnike vzgojno-

izobraževalnega procesa pri ozaveščanju o pomenu kulture in 

medijske pismenosti. Vključevanje medijskih vrst v poučevanje teži k 

razvoju prav tiste kompetence, pri kateri imajo učenci sposobnost 

izbirati in sprejemati določene informacije ter jih posredovati v 

jezikovni komunikaciji. 

 

 

Slika 3: Virtualni dogodek - filmski večer 

Vir: Lasten 

 

Virtualna gradiva v razredu 

Spletno poučevanje je od učiteljev zahtevalo, da najdejo načine, 

metode in materiale za organizacijo in izvedbo pouka, ta proces pa ni 

dosti drugačen v klasični učilnici. Uporaba tehnologije pozitivno in 

učinkovito vpliva na delo učiteljev, pa tudi na stopnjo vključenosti in 

sprejemanja sodelovanja pri pouku s strani učencev. Velik del 

komunikacije med učiteljem in učenci opravijo učna gradiva, ki so 

sestavni del učiteljeve priprave. Ključni so tudi pri obogatitvi učnega 

okolja – ustvarjanje predstavitev, kratkih video posnetkov s 

strukturami ciljnega jezika, vizualnih elementov, ki krepijo 

koncentracijo in izvajanje vrstniškega vrednotenja ter 

samoevalvacije. Pomembno je, da učitelj pozna in zna prepoznati 
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orodja in tehnologije, ki najbolj ustrezajo njegovim učencem. 

Vključevanje tehnologije v razrede je priložnost, da komunikacijo 

okrepimo in jo naredimo še uspešnejšo, hitrejšo in enostavnejšo, pa 

ni nujno, da poteka samo med učenci in učenci. Pri tem sodelujejo 

vsi, ki ustvarjajo uspeh učencev  in njihov nadaljnji razvoj. Veliki del 

jezičnega vnosa s pomočjo katerega učenec uči tuji jezik mu se 

posreduje kot govorjena beseda (Huneke, Steinig, 2010, str. 138). V 

virtualni učilnici je ta glas morda močnejši in se učenec izraža lažje in 

samozavestneje kot v neposredni komunikaciji, a pred tem je treba 

učence naučiti varne uporabe digitalnih orodij in tehnologije. Katera 

digitalna gradiva bomo uporabljali in v kolikšnem obsegu je odvisno 

od učencev, njihove starosti in interesov ter nujno omejiti njihovo 

količino in čas aktivnosti. Na ta način tehnologijo uporabljamo 

odgovorno in učinkovito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Interaktivne naloge pri pouku nemškega jezika 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Predstavitveno delo, učenci 6. razreda 

Vir: Lasten 

 

Pomen inovativnega pristopa pri pouku nemškega jezika 

V času pospešenega razvoja tehnologij in globalizacije je treba v 

izobraževanje vnesti določeno mero inovativnosti z uporabo 

inovativnih metod učenja in poučevanja. Pri pouku nemščine kot 

tujega jezika je tehnologija bistvenega pomena pri razvoju vseh 

jezikovnih spretnosti: poslušanja, branja, govorjenja in pisanja, še bolj 

pomembno pa je, kako učitelj to tehnologijo uporablja, v kolikšni meri 

in ali so te tehnologije uporabne, primerne za učence. Projektne 

dejavnosti, dejavnosti v razredu so tesno povezane s predmetnim 

učnim načrtom in morajo vsebovati inovativnost, ki pomaga učencem 

in učiteljem pri doseganju ključnega cilja. Preden učitelj začne 

ustvarjati učno uro in vanjo vključevati virtualnost, mora dobiti 

odgovore na več pomembnih vprašanj – kaj je cilj učne ure, kaj bodo 
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učenci znali in zmogli ter katere veščine bo učenec pri tem 

razvil.Tehnologija je le ena komponenta odprtega učenja na daljavo, 

vendar je tudi vidik učenja kurikuluma, ki ga morajo obravnavati tako 

pripravniki kot učitelji (Danaher, Abderrahman, 2010, str. 42). Učitelj 

naj uporablja takšne metode, ki bodo spodbujale učenčevo 

domišljijo, radovednost, samostojnost in kritično mišljenje, 

inovativne metode pa lahko to zagotovijo in spodbujajo razvoj 

kognitivnih dejavnosti učencev. Učenci svoj jezikovni potencial 

razvijajo v sodelovanju in timskem delu, pri čemer jih spodbujajo 

učitelji, ki jasno pokažejo, kako jim je mar za njihov uspeh. Vsekakor 

lahko okrepimo sodelovanje z izvajanjem aktivnosti, ki vključujejo 

sodobne tehnologije. 

 

ZAKLJUČEK 

Razvoj digitalnih tehnologij nas nikakor ne bo vrnil nazaj in nas 

ponovno prepustil klasičnemu načinu učenja in poučevanja. Svet se 

je med pandemijo spremenil z nepričakovano hitrostjo in naše 

spretnosti v digitalnem svetu so dosegle raven, za katero si nikoli 

nismo mislili, da jo bomo dosegli. Zahvaljujoč naši volji in želji, da se 

v kratkem času naučimo tehnik in metod, spoznamo nešteto orodij, 

da bi jih pri pouku uporabljali na najbolj sprejemljiv način, so naši 

učenci nadaljevali s pridobivanjem znanja in veščin in niso bili 

prikrajšani. Za vse je bil izziv in potreben je bil čas, da smo se navadili 

na napake in se iz njih naučili. Te napake so spodbudile tako učitelje 

kot učence, da so si še naprej prizadevali za ustvarjalnost, 

inovativnost, samostojnost in sodelovanje pri poučevanju. Pri pouku 

nemškega jezika uporaba tehnologije zagotovo vpliva na razvoj 

jezikovnih kompetenc, njihovo samozavest, samostojnost in željo po 

raziskovanju v sodelovalnem okolju ter na možnost vključevanja 

veščin v vsakdanje življenje in življenje zunaj učilnica. Ključno pri 

poučevanju nemščine kot tujega jezika je variiranje učnih metod in 

postopkov, ustvarjanje pozitivnega vzdušja in okolja za razvoj 

čustvene in duševne stabilnosti, občutek varnosti v tem, kar govori 

učitelj, in sprejemanje napak kot način krepitve samozavesti. 
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Zakaj z otroki v gozd?   
 

ŠPELA NOVAK, dipl. vzg. 

spelafit@gmail.com 

 

Povzetek: Vrtec Antona Medveda Kamnik je že od leta 2012 vključen 

v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije, kajti v svoj program vključuje 

gozdno pedagogiko in pedagoško delo v gozdu.  Cilji mreže so 

razvijati koncepte gozdne pedagogike in pedagoškega dela v gozdu, 

vzpostaviti standarde poučevanja v naravnih okoljih in spodbujati 

ustvarjalnost, radovednost, inovativnost v učnem procesu. Redno 

dva do trikrat na teden obiskujemo bližnji gozd, ter naravna okolja, 

kot so obrobje gozda, biodiverzitetna gozdna učna pot, travnik, 

obrobje gozda. Pri svojem delu uporabljamo in razvijamo različne 

metode dela in pripomočke  s pomočjo katerih gradimo znanje 

posameznika in krepimo otrokov osebni razvoj. Dnevno se veliko 

gibamo (intenziteta gibanja vsaj 30 minut 3x10), iščemo izzive, ki so 

nujno potrebni za razvoj nevrološkega sistema, pomembna je 

svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov, kritično razmišljanje 

in razvoj miselnih sposobnosti. Iščemo pot nazaj k naravi, k večji 

svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali a ga je 

izrinil svet elektronike. 

 

Ključne besede: otroci, gozd, gibanje, opazovanje, raziskovalno 

učenje 

 

Abstract: The kindergarten of Anton Medved Kamnik has been 

included in the Network of Forest Kindergartens and Schools of 

Slovenia since 2012, because its program includes forest pedagogy 

and pedagogical work in the forest. Our goals are to develop the 

concepts of forest pedagogy and pedagogical work in the forest, 

establish teaching standards in natural environments, and encourage 

creativity, curiosity, and innovation in the learning process. We 

regularly (2-3X/week) visit the nearby forest and natural 

environments such as the edge of the forest, biodiversity forest 

learning trail, meadow, edge of the forest. In our work, we use and 

develop various work methods and tools with the help of which we 

build the knowledge of the individual and strengthen the child's 

personal development. We move a lot every day (intensity of 

movement at least 30 minutes 3x10), we look for challenges that are 

absolutely necessary for the development of the neurological 

system, freedom, free play, building social relationships, critical 

thinking and the development of mental abilities are important. We 

are looking for a way back to nature, to a greater freedom of 

movement and thinking, which we used to know, but which was 

displaced by the world of electronics. 
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UVOD 

Otroci so zelo vedoželjna bitja. Imajo prirojeno željo po raziskovanju. 

Ob pomoči odraslega lahko samostojno raziskujejo in pri tem 

pridobivajo nove in nove izkušnje. Otrokom je gozd blizu in je 

prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in naravo otrok. 

Učenje v naravi skriva nekaj več – našim otrokom ne omogoča samo 

doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje samih sebe in 

svojih vrstnikov. Otroci v gozdu ne krepijo samo znanja s področja 

narave, družbe, matematike, jezika, umetnosti, ampak vsak otrok na 

najboljši možni način razvija svoje individualne sposobnosti, cela 

skupina se razvija kot celota in krepijo se socialne vezi. Opazila sem, 

da se nemir, nepozornost, občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, 

pomanjkanje samozavesti, čas uvajanja otrok v oddelek, v  gozdu 

umaknejo ustvarjalnemu navdihu, igri vlog in sodelovanju. Učenje v 

gozdu je več kot primerno za celostni razvoj otrok. Gozd nam nudi 

dovolj prostora za vsa znanja, razvoj socialnih veščin, izkušnje, 

sodelovanje in osebno predanost delu, radovednost, domišljijo in 

spontane individualne iniciative (Mreža gozdnih vrtcev in šol 

Slovenije, Inštitut za gozdno pedagogiko, spletna stran). 

 

Pri svojem delu sem si zastavila naslednje cilje: 

− Zagotavljati vsakodnevno gibanje zunaj. 

− Tedensko preživeti v naravnem okolju, gozdu vsaj 2-krat na 

teden. 
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− Načrtovanje in izvajanje usmerjenih dejavnosti z vnašanjem 

možgansko stimulativnega gibanja, ki spodbuja optimalno 

delovanje. 

− Upoštevati zmožnost posameznika in njihove individualne 

lastnosti. 

− Spodbujanje aktivnega učenja otrok v sozvočju z gibanjem in 

prosto igro zunaj, s poudarkom na dvigu intenzivnosti gibanja. 

− Gozd vpliva na celosten razvoj otrok. 

 

Zagotavljanje spodbudnega učnega okolja 

Stalna skrb za zagotavljanje spodbudnega učnega okolja v veliki meri 

sodoloča kakovost življenja v vrtcu. Spodbudno okolje pomeni, da je 

zagotovljeno zdravo, varno in prijetno okolje, da je zagotovljena 

zasebnost otrok v skupini, da je omogočena fleksibilnost in 

stimulativnost prostora glede na starost otrok, glede na potrebe 

posameznih otrok in glede na dejavnosti, ki potekajo v gozdu. 

Vzgojiteljice skrbimo za sprotno zagotavljanje spodbudnega učnega 

okolja, ki omogoča izhajanje tako iz njegovega načrtovanega in 

nenačrtovanega usmerjanja kakor tudi iz otrokovih samoiniciativnih 

pobud. Pripravimo različen material in sredstva, da lahko otroci sami 

raziskujejo in se učijo drug od drugega. Opazujemo proces igre in 

učenja otrok in se vključujemo, ko je potrebno. Pomembne so 

povratne informacije od otrok in njihovi odzivi, tako ugotovimo, kaj 

jim je bilo všeč, kaj jih zanima ter kje oziroma kdaj so se dobro 

počutili, in preverimo, ali so otroci razumeli, denimo navodila, 

vsebino ali dejavnost. 

 

Zavedati se moramo, da prostor v igralnici sam po sebi, pa čeprav z 

bogatimi didaktičnimi sredstvi, ki so otrokom ves čas na voljo, 

nekaterim otrokom ne pomeni spodbudnega učnega okolja. Tukaj 

imam v mislih otroke, ki se igrajo vedno z isto igračo, vedno isto igro 

in ne znajo oziroma ne zmorejo samoiniciativno izkoristiti tega, kar 

jim je na voljo. Pogosto je potrebno te otroke šele naučiti uporabljati 

sredstva in material, ter izrabo prostora v vrtcu in igre z drugimi 

otroki. Spodbudno učno okolje vključuje predvsem vzgojitelja, ki 

otroke opazuje, spremlja in podpira v razvoju. Za bogato spodbudno 

učno okolje sta pomembna vzgojiteljeva predpriprava in 

ustvarjalnost, da otrokom ne ponudimo samo kupljenih igrač in 

didaktičnih sredstev, pač pa tudi pester nestrukturiran material in 

sredstva, ki so bolj ciljana na aktualni razvoj otrok in spodbujajo 

njihovo ustvarjalnost.  Gozd je zato idealen prostor (Vključujoča šola: 

Priročnik za učitelje in druge strokovne delavce).  

 

Možgansko stimulativno gibanje  – gozd, naravno okolje 

 Sodobna družba se sooča s posledicami splošne digitalizacije in 

odvisnosti od računalnikov tako med otroki in odraslimi, zaradi česar 

otrokom zmanjkuje časa za spontano gibanje, raziskovanje in igro. 

Delovna mesta, ki bodo iskana v naslednjih nekaj letih, bodo 

zahtevala najvišje možganske funkcije. Zato bo potrebno v 
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sodobnem vzgojno-izobraževalnem sistemu preoblikovati 

zaposlitvena znanja in veščine populacije. Ker se otrokovi možgani 

najbolj razvijajo v prvih petih letih življenja, se mora otrok v tem 

obdobju čim več gibati v senzorno bogatem okolju – naravi. Otroci za 

zdrav razvoj nujno potrebujejo gibanje, čas za raziskovanje v naravi 

in spontano igro, ki učenju postavlja temelje. Statičnost sodobnih 

otrok je eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na razvojne 

motnje v predšolskem in šolskem obdobju, posledično pa število 

otrok z razvojnimi motnjami narašča. Na osnovi raziskav se danes 

ugotavlja porast motenj pozornosti, hiperaktivnosti, govorno 

jezikovnih motenj, čustvenih in vedenjskih težav, kar so tudi 

ugotovitve Nacionalnega inštituta za javno zdravje z leta 2018 

(Jakovljević, 2019). Strokovna javnost vse pogosteje opozarja na 

pomembnost zavedanja, da so gibanje, igra z vrstniki in preživljanje 

prostega časa v naravi izredno pomembni dejavniki, ki vplivajo na 

zdravje, boljšo prilagodljivost, lažje spopadanje s stresom, boljšo 

koncentracijo, vedenje in posledično boljši uspeh v šoli. Odgovornost 

odraslih je otrokom dnevno zagotoviti dovolj: 

− Gibanja in igre na različne načine in v različnih okoljih. 

− Preizkušanje materialov, možnosti graditi, materiale oblikovati in 

z njimi operirati na najrazličnejše načine. 

− Eksperimentiranja. 

− Spontanosti in izražanja v plesu in petju. 

− Poslušanja zgodb, uprizarjanja le-teh v vsakodnevnih 

dejavnostih, pripovedovanja. 

− Učenja iz izkušenj. 

 

O možganskem stimulativnem gibanju govorimo takrat, ko se otroci 

spontano gibajo in igrajo na terenu, ki ni raven, ko imajo možnost 

prenašanja težjih bremen, kotaljenja, plazenja, vlečenja, potiskanja, 

hoje po različnih talnih strukturah in imajo možnost manipulirati z 

različnimi naravnimi materiali. Naravno okolje - še posebej gozd- je 

prostor, ki je izredno gibalno stimulativen in otrokom daje neizmerne 

možnosti in spodbude za zdrav celostni gibalni, socialno-čustveni in 

intelektualni razvoj. Raziskovanje in gibanje je naravna danost, a jo je 

v sodobnem času izkušenj z naravo vedno manj, zato jih je potrebno 

vnaprej načrtovati. Zavedajmo se, da so vsi otroci neutrudni 

raziskovalci, ki v igri izredno uživajo, če jim to možnost le omogočimo. 

J. Benson in J. L. Miller pravita, da je naravno okolje tudi 

pospeševalec socialnih interakcij. Zakaj je to pomembno? Najnovejše 

raziskave kažejo, da se danes otroci redkeje družijo s prijatelji, ne 

hodijo več ven, komunikacija prevečkrat poteka preko družabnih 

omrežij, s čimer z ljudmi vzpostavljajo vedno manj stikov. Posledica 

tega so najbolj osamljene generacije otrok (Twenge J. World 

economic forum, 2019). 

 

Možgani otrok se razvijajo hierarhično in razvoj višjih miselnih funkcij 

poteka preko stimulacij iz nižje ležečih možganskih struktur, ki jih 

oživčuje otrokovo spontano gibanje in igra na neravnem terenu 

(ravnotežnostni organ predstavlja vstopno točko v višje miselne 
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funkcije). V populaciji otrok 21. stoletja stroka zaznava porast 

kognitivnih in čustvenih odklonov v razvoju. Da bi se možganske 

strukture, ki otrokom omogočajo procese učenja, razvoja kognicije 

ter predelovanje stresa, ustrezno oživčile, otroci potrebujejo dnevno 

kontinuirane gibalne dejavnosti za stimulacijo možganov, katerih 

osnovo predstavlja aktivacija ravnotežnostnega organa. Otroštvo 

sodobnih otrok pa se je preselilo pred ekrane in številne vodene 

aktivnosti, v katerih otroci žal ne dobijo dovolj stimulacij za delovanje 

višjih miselnih funkcij. Posledica tega je inhibirano delovanje 

centralno živčnega sistema sodobnih otrok, kar se kaže v porastu 

motenj, ki sem jih omenila že zgoraj (Jakovljević, 2019). 

 

Bivanje v naravnih okoljih – koliko časa v gibanju v naravnih okoljih 

Svetovna zdravstvena organizacija (World Healt Organisation – 

WHO) v priporočilih za otroke od prvega do 17 leta starosti navaja, 

da je za normalen razvoj in zdravje otrok in mladostnikov potrebnih 

vsaj 60 minut zmerne do  visoke intenzivne gibalne dejavnosti 

dnevno (Jones-Palm in Palm, 2005). 

 

ZUNANJE UČNO OKOLJE OBSEG ČASA, DA SE DOSEŽE 

PRIPOROČENO KOLIČINO PO 

GIBANJU 

GOZD 3 ure/ dnevno 

IGRIŠČE 2 uri / dnevno 

 

Tudi v slovenskih priporočilih za gibalno aktivnost otrok in 

mladostnikov v starostni skupini od dveh do 18 let je navedeno, naj 

se otroci in mladostniki vsak dan v tednu udeležujejo srednje in 

visoko intenzivne gibalne aktivnosti, ki naj traja vsaj 60 minut. Pred 

pričetkom vadbe naj se otroci ogrejejo, ob koncu te pa umirijo in 

sprostijo (Plevnik, Pišot, 2016, str. 41–42). 

 

Podatki iz vrtca AMK, leta 2022 

Vsakodnevno bivanje v zunanjih učnih okoljih 

1. Priporočljiv čas bivanj 

 

STAROSTNA STRUKTURA 

ODDELKOV 

PRIPOROČLJIV ČAS BIVANJA V 

ZUNANJIH UČNIH OKOLJIH  

ODDELKI I. starostne skupine 1–

3 let 

1–1,5 h 

ODDELKI II. Starostne skupine 

3–6 let 

      1,5–2 h 

 

2. Količina časa v gibanju in igri v naravnem okolju 

STAROSTNA 

STRUKTURA 

ODDELKOV 

ŠTEVILO ODDELKOV POVPREČEN ČAS 

BIVANJA ZUNAJ/na 

dan v urah 

ODDELKI  I. 

starostne skupine, 

1–3 let 

20 1,0 ura 
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ODDELKI II. 

starostne skupine, 

3–6 let 

20 2,0 ure 

RAZVOJNI ODDELKI, 

1–6 let 

2 1,5 uri 

 

Primer dobre prakse 

Naš vrtec leži v urbanem naselju in je obdan z bloki. Vrtec ima veliko 

travnate površine, hrib, igralo, peskovnik in pravljično hišico. S 

skupino otrok se zato dva do trikrat na teden odpravimo v bližnji 

gozd. Otroci mu pravijo »naš gozd«. Skupaj smo oblikovali pravila, ki 

veljajo v gozdu in prav vsakič, ko vstopimo v gozd, jih ponovimo. Velja 

pravilo 3P, Pazi na sebe!, Pazi na druge!, Pazi na gozd! Gozdni otroci 

v gozdu ne smetijo, ne brcajo gob, spoštujejo in imajo radi vse gozdne 

živali, ne lomijo vej dreves in ne pulijo rastlin, ne jejo rastlin, ki jih ne 

poznajo, na dogovorjen znak se vedno vrnejo k skupini in se ne 

oddaljujejo od skupine. Otroci z velikim veseljem prihajajo v gozd, 

kajti vedno jih čaka kašno presenečenje (naloga). Sredstva, ki jih pri 

svojem delu največkrat uporabljam, so lupe, opazovalni lončki, 

otroške žage, gozdne kartice (Gozdni otrok) in različni didaktični 

pripomočki. Narava dela nam ne omogoča, da bi bili vsak dan v 

gozdu, zato tisti dan, ki ga preživimo v vrtcu na igrišču, ravno tako 

izkoristimo za gibalne aktivnosti in prosto igro. Dnevno zunaj 

preživimo 2-2,5 uri. Ven se odpravimo v vsakem vremenu, tudi kadar 

dežuje. Starši so otrokom priskrbeli dežne hlače, jakne in škornje. 

Ob prihodu v gozd najprej poskrbimo za gibalne minutke, ki so vsakič 

malo drugačne.  Ogrejemo naše telo z lahkotnim tekom po neravnih 

tleh, preskočimo oviro, če je pred nami, skačemo po eni nogi, hodimo 

nazaj, izvajamo vaje v paru, se vrtimo okrog svoje osi, prenašamo  

bremena, potiskamo debla, plezamo, lovimo ravnotežje, hodimo po 

vseh štirih, vlečemo večje veje, izvajamo vaje, kjer je potrebno križno 

gibanje čez sredino, križno upogibanje in iztezanje nog, poteg rok, 

stimulacija dlani. Vse usmerjene dejavnosti z vnašanjem možgansko 

stimulativnega gibanja, stimulirajo otrokove možgane, spodbujajo 

optimalno delovanje in so pomembne za nadaljnji otrokov celostni 

razvoj. Pomagajo pri težavah z motorično kontrolo rok, fine 

motorike, grafomotorike, raziskovanje lastne meje, srečanje z 

ovirami v življenju, govor, komunikacija, sproščanje čustvene 

napetosti, pisalne spretnosti, izražanje pri pisanju, vplivajo na hitrost 

zaznavanja in mišljenja, agresivno vedenje, pobeg v svoj svet, osamo 

… V času ogrevanja poskrbim, da se otrokom dvigne srčni utrip, da je 

intenziteta gibanja po določenih vajah intenzivna in da imajo ob 

koncu dejavnosti otroci rdeča lička. 

 

Gibanje in igra v naravnem okolju (gozdu) omogoča otrokom razvoj 

socialnih in čustvenih sposobnosti v sodobni družbi. Različne misli in 

čustva izrazimo z občutki. Velikokrat otroci ne znajo povedati, kako 

se počutijo, zato si pri svojem delu pomagam s čustvom metrom. 

Vprašam jih, kakšne barve je tvoje čustvo? Ali pa, kako veliko je tvoje 

čustvo (kot gora, kot skala, kot kamenček)? Če bi se čustva lahko 
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dotaknil, kako bi ga občutil? (mehko, trdo, bodeče, gladko, hrapavo). 

Kje na telesu občutiš to čustvo? (in otrok pove in pokaže, srček, noga, 

glava, roka …). Kako pa občutiš to čustvo (vroče, toplo, hladno, 

mrzlo/zelo težko, težko, lahko, zelo lahko). Vedno jim v naprej podam 

določene možnosti. Odgovori, ki mi jih povedo, so vsi pravilni, 

nepravilnega odgovora ni in prav je tako. 

 

Otroci so skozi zgodbo o dobrih in prijaznih gozdnosrčnežih ( gozdni 

jezko (divji prašič), gozdni veselko (zajec), gozdni strahko (medved), 

gozdni žalostinko (sova), gozdni navduško (lisica), gozdni radovedko 

(ježek) in gozdni gnusko (polh)) spoznali različna čustva s katerimi se 

dnevno srečujemo.  Gozdnosrčneži so jim blizu in otroci, ki prihajajo 

iz tujejezičnih družin lažje pokažejo, kot povedo svoja občutenja. 

Naloga otrok je bila sledeča. Na gozdnih tleh poberi vejico, 

kamenček, praprot, list in kar boš našel. Poleg gozdnosrčnežev, ki so 

bili položeni na gozdna tla položi svoj najden predmet in če želiš, 

lahko poveš, zakaj se ravno ta trenutek tako počutiš. Otroci so bili 

najbolj radovedni, kaj jih čaka, nekaj je bilo navdušenih in veselih, 

žalosten je bil samo eden. Strah ni bilo nobenega otroka, ravno tako 

ni bil nihče jezen. Sledil je še pogovor o tem, kako se počutiš v gozdu, 

kadar vidiš polomljeno deblo, smeti, polža, žabo, cvetlico … Tako kot 

so si med seboj različni otroci, takšni so bili tudi odgovori, različni, 

izvirni vsi pravilni. 

 

 
Slika 1: Ustvarjalno izražanje čustev                Slika 2: Gozdnosrčneži 

Vir: Lasten                                                                 Vir: Lasten 

 

Sledijo različne naloge, ki jih predhodno pripravim. Za konec pa 

seveda  prosta igra, igra vlog, spontana igra, ustvarjalna igra in 

raziskovanje gozda. Cilje, ki sem si jih zastavila, smo tudi realizirali. 

           
Slika 3: Poligon                                       Slika 4: Lovljenje ravnotežja 

Vir: Lasten                                               Vir: Lasten                               
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Slika 5: Križno gibanje čez sredino                       Slika 6: Prenašanje bremen 

 Vir: Lasten                                                               Vir: Lasten           

 

ZAKLJUČEK 

Prišla sem do ugotovitve, da je igra v gozdu po gibalnih aktivnostih, 

bolj umirjena, sproščena, koncentracija je daljša, med otroki ne 

prihaja do konfliktnih situacij. Opazila sem, da je mnogo več igre vlog 

v gozdu, kot v igralnici in to brez rekvizitov. Otroci imajo možnost 

izbire med nestrukturiranim materialom, ki je tisti letni čas na 

razpolago. V gozdu ne potrebujejo ob sebi toliko pomoči odrasle 

osebe kot v igralnici, kjer ves čas slišiš »pomagaj mi, tega ne zmorem 

...«. Otroci so pridobili na samozavesti, bolj so samostojni, pomagajo 

si med seboj, opažena je  sodelovalna igra in tudi bolj so empatični. 
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Storytelling je že del nas 
 

TJAŠA PEGAN, prof. ang. in soc. 

tjasa.pegan_leversund@dusanabordona.si 

 

Povzetek: TPRS je metoda, ki postavi na glavo tradicionalni pristop 

poučevanja angleščine in razlaganja slovnice. Osredotoča se na 

soustvarjanje zgodb v interakciji z učenci/dijaki, katerih možgani 

iščejo ogromne količine interakcije in razumljivega vnosa pri 

usvajanju tujega jezika. Učitelji imajo veliko svobode in prostora za 

ustvarjanje priložnosti zanje, da med poukom govorijo, zlasti z 

odgovarjanjem na vprašanja že v prvih korakih. Postopoma postajajo 

samozavestni pri izražanju sebe v angleščini, tudi s pomočjo 

pozitivnih čustev in prave miselne naravnanosti. TPRS kaže bolj 

naraven način učenja jezikov in ima uspešne rezultate v 

kvantitativnih in kvalitativnih raziskavah, čeprav se nekaterim zdi 

kvazifenomenološka. 

 

Ključne besede: pripovedovanje zgodb, metoda TPRS, metoda TPR, 

učenje angleščine, poučevanje angleščine 

 

Abstract: TPRS is a method that turns the traditional way of teaching 

English and explaining grammar upside down. It focuses on co-

creating stories in interaction with pupils/students whose brains look 

for enormous amounts of interaction and comprehensible input to 

acquire the foreign language. Teachers have much freedom and 

space to create opportunities for them to speak during the lesson, 

especially by answering questions already in the first steps. 

Gradually, they become confident in expressing themselves in 

English, also with the help of positive emotions and the right 

mindset. TPRS shows a more natural way of learning languages and 

has successful results in quantitative and qualitative research, even 

though to some the method sounds quasi-phenomenological. 

 

Keywords: storytelling, TPRS method, TPR method, learning English, 

teaching English 
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UVOD 

Narava, zemlja in življenje na Zemlji komunicirajo z nami na različne 

načine, jezikovna spretnost pa je človeška danost in inteligenca v 

razvoju posebne vrste. Jeziki nam pomagajo odpirati vrata v globalno 

vas preko razumevanja zunanjosti, ki se skriva zakodirana v 

strukturah, slovnicah in besednih zakladih maternih jezikov – v naših 

možganih. K sporočilnosti zgodb, pri vpeljevanju pripovedovanja v 

raznorazne pore našega vsakdana, dodajamo elemente bivanja, 

svetosti in globine življenja, ali drugih človeških moči, vzgibov in 

pogojenosti. Z zgodbami premikamo meje in poklanjamo vpogled v 

razumevanje nas samih. S tem se v nas prebudi nekaj starodavnega 

in večnega, s čimer so se ukvarjali naši predniki z vseh koordinat 

zemeljske oble še iz časov, ko se kot Zemljani nis(m)o znali besedno 

bogato pogovarjati med seboj. Vse to povzdigne pripovedovanje 

zgodb v zanimiv pristop in čudovito metodo poučevanja in učenja 

jezika v današnjem času. 

 

Pogled v zvezdnato nebo je bil navdih in še vedno je izvor 

pripovedovanja zgodb, mitov in legend, s katerimi domorodci, npr. 

avstralski aborigini, kot najstarejša, nepretrgana kultura na Zemlji, 

gradijo svojo identiteto in na mlajše generacije prenašajo dragoceno 

znanje in modrost, zato da z njihovo perspektivo, kljub boleči 

preteklosti zatiranja, odvzemanja otrok in uničevanja dediščine s 

strani asimilacijske politike pri t.i. ukradenih generacijah otrok (ang. 

Stolen Generations), dandanes svetu vračajo pomen pripovedovanja 

zgodb in bogastvo naučenega v skupno dobro vseh. 

 

S starodavnim vedenjem in videnjem enosti, s sposobnostjo 

prepoznavanja vzorcev, oblik komuniciranja in medsebojne 

prepletenosti, z zaznavanjem in spoštovanjem bogastev narave in 

vseh oblik življenja na tem planetu, s katerimi tvorimo celoto in smo 

v soodvisnem odnosu eden z drugim, hkrati tudi v simbiotskem 

razmerju z življenjem samim, se lahko nadgradimo, razvijamo, 

rešimo, pozdravimo in bolje spoznamo, zato da prispevamo k boljši 

zapuščini in zgodbi, ki jo kot človeštvo pišemo na Zemlji (Yunkaporta, 

2020). 

 

Prav to človeštvo pozna eno posebno zgodbo, ki jo pripovedujemo in 

odigramo vsakoletno znova, ker vanjo verjamemo in jo prenašamo 

naprej, predvsem odrasli. Govori o dedku z velikim trebuhom, 

oblečenim v rdečo-belo odpravo, ki prihaja iz severnih dežel v družbi 

pomočnikov, da pridnim otrokom dostavijo težko pričakovana darila. 

Zgodba z Božičkom je usmerjena v zunanjost, kulturna kraja bogate 

dediščine prvotnih evropskih domorodcev, ljudstva Sami, zaradi 

lastninjenja zgodbe s strani Zahoda, ki je imela v originalu elemente 

rituala, naravnih moči, duhovne prakse in starodavne kulturne 

dediščine. Nova verzija, ki jo bolje poznamo, pa širom sveta 

povzdiguje imperij potrošništva (prav tam, str. 55–56). 

 



136 
 

Pripovedovanje zgodb 

Zato se je pri ustvarjanju, pripovedovanju in prenašanju zgodb 

pomembno vprašati, na kakšni podlagi so zgrajene, kaj želimo 

povedati in s kakšnimi nameni jih širimo – informiramo, poučujemo, 

vzgajamo, zabavamo, spreminjamo, zavajamo, manipuliramo, 

razsvetljujemo? Kaj poklanjamo naslednji generaciji poslušalcev 

preko naših odločitev? Pripovedovanje vedno vključuje aktivno 

poslušanje, ki nas ponese v sedanjost trenutka prav z namenom – 

zakaj nekaj delimo – in s prisotnostjo – da se potopimo v tok 

dogajanja –, tukaj in zdaj. Pripovedovanje je sposobnost in hkrati 

orodje, da si predstavljamo in z eno mislijo že ustvarjamo boljši svet. 

Je kot povabilo, da se začnemo spraševati, kaj pa če ... To prebudi 

raziskovalni duh, učečnost in vedoželjnost v nas ter neguje kreativni 

navdih, ne glede na našo starost. S pripovedovanjem se v naših 

možganih pletejo posebne nevropovezave, na kar smo navajeni že od 

otroštva. Ko odrastemo, začnemo iz avtentičnega mesta v sebi pisati 

in pripovedovati svojo lastno umetnino, s katero imamo 

odgovornost, da jo delimo s poslušalci. Katerakoli oblika 

pripovedovanja dobesedno postane del nas, ker zgodbe imajo tak 

vpliv in tako zapuščino (Burton, 2022). 

 

Metoda TPRS = metoda TPR+S(torytelling) 

TPRS 

TPRS (ang. Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling) je 

stil poučevanja, ki ga je v 90. letih prejšnjega stoletja začel Blaine Ray, 

učitelj španščine. Izvaja se na različne načine, saj je v fazi razvoja in 

vsaka učna situacija v razredu predstavlja svojevrstno individualno 

posvetilo. Pri vseh učiteljih in učencih v drugem in tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju ter dijakih v srednji šoli pa je pomembno, 

da: 

− poznamo svoje učence/dijake, 

− soustvarjamo in nadgrajujemo pouk z njimi, 

− vzdržujemo raven pogostosti besedišča, 

− imamo veliko število vložkov ciljnega jezika in 

− omejujemo prevajanje besed ali povedi (Lichtman, 2019). 

 

Tak način dela je preobrat od tradicionalnega pristopa, kjer je učitelj 

pogon dela in učbenik center znanja, vezan večinoma na slovnično in 

besedno usvajanje. Če primerjamo na znanstveno-raziskovalni 

razvni, je opaziti, da se metodo TPRS rado postavlja ob bok z neko 

drugo izbrano metodo, vendar v študijah primerov ni kontrolnih 

skupin, večinoma je opredeljena deskriptivno ali kvalitativno in v 

sklepnih ugotovitvah kaže učinkovitost uporabe, a ne bolj kot 

katerakoli druga izbrana metoda poučevanja. Kvantitativno gledano, 

v primeru šestnajstih znanstvenih študij, jih 10 kaže prednosti pri 

vpeljevanju metode k pouku, 6 pa jih ima mešane rezultate. Večja 

opažena kritika se nanaša na pomanjkljivo vpeljavo kulturnega 

konteksta, ki je pogrešan, vendar je to del odgovornosti, odločitve in 

spretnosti učitelja, ne metode. Večina raziskovalnih dosežkov nam 

vzorčno pove, da učenci z metodo TPRS: 
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− prekašajo učence po tradicionalnih metodah poučevanja, 

predvsem v segmentih usvajanja jezikovnih spretnosti, 

izgovorjave in priklica spomina; 

− ohranjajo usvojeno znanje z malo truda in veliko stopnjo 

učinkovitosti; 

− zmanjšujejo raven anksioznosti ob učenju tujega jezika; 

− spodbujajo aktivno učenje in samostojne dejavnosti; 

− kažejo ugodnosti, kljub različnosti oseb in učnih stilov (prav tam). 

 

TPRS ima poudarek na grajenju besednega zaklada, ki ni oddaljen od 

takojšnjega smiselnega in razumnega konteksta za prenos znanja, saj 

je cilj pripraviti učenca k praktični uporabiti, to je da tuj jezik govori 

iz sebe, ne le da spregovori besedne zveze. Slednje hkrati vključuje 

dvoje: (1) eno izmed najbolj znanih teorij v svetu usvajanja in učenja 

jezika, po Krashenovo s pomenom razumljivega vnosa s podporo v 

hipotezi o inputu in hipotezo o afektivnem filtru ter (2) metodo 

popolnega telesnega odziva, ang. TPR. S takim namenskim 

prepletanjem obstoječega dopolnjujemo, nadgrajujemo in hkrati 

odpravljamo pomankljivosti že znanih teorij, uporabnih metod in 

uspešnih pristopov. 

 

TPR  

TPR (ang. Total Physical Response) je uvedel James Asher konec 70. 

let na premisi, da se tuje jezike poučuje in uči v koordinaciji govora in 

telesne aktivnosti. Do tega je prišel na podlagi opazovanj dojenčkov 

in staršev (v t.i. komunikaciji jezika in telesa) ter zaključkov lastnih 

raziskav leve možganske polovice. Naši možgani so samostojen organ 

pri procesiranju informacij in imajo odgovore vsaj pol sekunde pred 

nami, kar velja za otroke in odrasle. Zato je TPR pomembna metoda 

za razumevanje evolucije metode TPR Storytelling, tako metodološko 

kot didaktično. TPRS je možno poučevati brez telesnega odziva (npr. 

brez kretenj, obrazne mimike in uporabe ostalih predmetov iz realie), 

ampak prav telesni odziv privede učence do razumevanja, ko neko 

besedo ali besedno zvezo slišijo prvič, prav tako lahko odreagirajo s 

telesnim odzivom nanjo ob vnovičnem slišanju le te. Ko ponotranjijo 

ciljni jezik, se pojavi kognitivni zemljevid v možganih, preko katerega 

razumejo, kaj govorijo, in to izvajajo spontano (Bernal Numpaque in 

García Rojas, 2010; Nuraeningsih in Rusiana, 2016). 

 

TPR in TPRS 

Sledi predstavitev opisnega modela usvajanja tujega jezika po 

izvedbenih korakih kombiniranja obeh metod (Bernal Numpaque in 

García Rojas, 2010, str. 160): 

 

1. STOPNJA: 

− pripravi učno okolje; 

− gradi pričakovanje do pripovedovanja; 

− naredi inventar ciljnega besedišča in elaboriraj gradivo (npr. 

poster, risbo, ikono) z zapisom besed; 

− odigraj in pokaži besedišče za preverjanje razumevanja. 
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2. STOPNJA: 

− modeliraj in izvedi pripovedovanje celotne zgodbe; 

− učenci v skupinah mimično pripovedujejo epizode; 

− nagrajuj in deli pohvale za usvojene dosežke; 

− medvrstniško pripovedovanje; 

− individualno pripovedovanje; 

− ponovno nagrajuj in deli pohvale za usvojene dosežke. 

 

3. STOPNJA: 

− rišejo velike knjige s pisanjem in branjem zgodbe v naučenem 

ciljnem jeziku; 

− ustvarjajo nove zgodbe; 

− vadijo pripovedovanje novih zgodb medvrstniško; 

− pripovedujejo nove zgodbe z recikliranjem naučenega; 

− prevajaj za razumevanje, le če je potrebno; 

− nagrajuj jih in pohvali (prav tam). 

 

Zgoraj predstavljeno kombinacijo obeh metod bi lahko strnili v 

sledeče ključne ukaze: 

− PRIPRAVI, ZAPIŠI, POKAŽI, 

− PRIPOVEDUJ, OBNOVI, PRIPOVEDUJ, 

− RIŠI, PIŠI, BERI, PRIPOVEDUJ. 

 

Emuallim (2018) predlaga sledeče korake: 

1. DELO Z BESEDIŠČEM 

Prevedi in tabelsko zapiši besede/fraze. Uporabi gestikulacijo oz. 

zaigraj pomen. Večkrat ponovi. Vključi učence, da so aktivni. Naj bo 

smešno. Dodaj osebna vprašanja. 

2. SOUSTVARJANJE ZGODBE 

Sproti ustvarjaj vsebino zgodbe s celotnim razredom, preko 

postavljanja nenehnih vprašanj. Ciklično sprašuj za utrjevanje 

ciljnega besedišča, gramatične strukture in podatkov iz predhodnega 

koraka. Učenci naj odigrajo zgodbo. 

3. BRANJE 

Skupaj prevedite besedilo. Posvetite se gramatiki, ki se usvaja oz. 

ponavlja v zgodbi, a brez večjih razlag. Učenci naj razvijejo 

samostojno razumevanje novih struktur. Naj vidijo in slišijo ciljni jezik 

v ogromnih količinah, preden začnejo govoriti in pisati. 

 

Učiteljeve izkušnje 

Baker (2017) je s kvalitativno raziskavo v svoji doktorski disertaciji 

ugotovil, da učitelji tujega jezika, ki se niso odločili za uporabo 

metode TPR Storytelling, kljub opravljenemu usposabljanju in 

pripravah, so navedli sledeče razloge: (1) nezadosten trening; (2) 

nerazvite spretnosti poučevanja; (3) težave z vodenjem razreda; (4) 

odklonilen odnos ljudi v šolskem prostoru; (5) dodatna skrb glede 

izpeljave učnega načrta; (6) želja po bogatejšem besedišču; (7) želja 

po uporabi učbeniškega kompleta (ki sloni na slovnici); (8) 

pomanjkanje ustrezno predpripravljenih gradiv; (9) vprašljiva 
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neuporaba maternega jezika; (10) časovni okvir načrtovanja pouka in 

(11) visoke zahteve v ravni energije za izvedbo učne ure po metodi 

TPR Storytelling.  

 

Intervjuji učiteljev so pokazali tudi, da je nezadovoljstvo z učenčevimi 

rezultati in učnim uspehom najverjetneje posredovalo pri začetkih 

vpeljevanja nove metode v upanju razrešitve učne situacije in 

nudenja dodatne strokovne pomoči učencem, ki bi jim bila bližja. Po 

drugi strani pa se je osredotočenost učnega procesa na učence pri 

izbranih učiteljih bolje pokazala v odnosu spoštovanja in ljubezni do 

njih, ne toliko v novem načinu dela.  Zaključne misli študije bi bile, da 

je za uporabo metode TPRS potrebna sprememba v paradigmi, 

filozofski orientaciji in sistemu lastnih prepričanj, kar informira 

možgane in vpliva na izide naših odločitev in profesionalnost 

nastopov v razredu. Med pozitivne skupne ugotovitve učiteljev, ki z 

veseljem in uspešnostjo poučujejo po metodi TPR Storytelling, gre 

šteti:  

(1) vztrajanje, kljub začetnim izzivom in neuspehom;  

(2) podpora s strani učencev, staršev, sodelavcev in vodstva šole;  

(3) beležen učni uspeh tako na strani učencev kot učiteljev;  

(4) samozavest na poti usvajanja novih profesionalnih spretnosti 

poučevanja s TPRS;  

(5) občutek, da si v toku (ang. flow) z dogajanjem v razredu in v 

odnosu z učenci;  

(6) sposobnost uspešnega soočanja in reševanja konfliktov in izzivov, 

ki so v zgornjem odstavku omenjeni kot razlogi, da se nekateri učitelji 

niso odločili za vpeljavo metode TPRS k svojim uram pouka (prav 

tam). 

 

Primer dobre prakse 

Da bi naključna opica v neskončni množiči sebi enakih opic 

opremljenih z računalnikom potipkala naslov tega članka, bi samo na 

besedo 'story' čakali najmanj 1.299.505 poiskusov v prvo, kar je 

najboljši zadetek danes. To nam pove, kako posebni smo ljudje z 

razvito danostjo izražanja kompleksne jezikovne spretnosti. 

 

 
Slika 1: Računalniški izpis opičjih tipkanj 

Vir: Lasten 
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Spoznali smo, da se v življenju srečujemo z raznolikimi zgodbami, ki 

pasivno ali aktivno pridejo do nas. Vsidrajo se v naš vsakdan in imajo 

potencial uporabe v učnem procesu, kar nam prišepne tudi 

etimološki slovar – beseda 'story' je vezana na zgodovino, zrasla je na 

podlagi latinske 'historia' oz. 'storia' in ima korenine zasidrane v 

grškima 'idein' (videti) in 'eidenai' (vedeti/znati). Poleg znanja in 

videnja sveta beseda 'story' vključuje tudi bogastvo učenja, 

spoznavanja in poizvedovanja. Da smo priče in strokovnjaki 

dogajanja, ko zgodbe pripovedujemo, da razumemo in ustvarjamo 

njihov pomen v vsakdanu življenja. Podobno je v ožjem segmentu, na 

področju vzgoje in izobraževanja, ko soustvarjamo pouk z 

učenci/dijaki. 

 

 
Slika 2: Zgodba v spletnem etimološkem slovarju 

Vir: https://www.etymonline.com/search?q=story 

Takšen je bil uvod v naše tri ure pouka TJA na temo pravljic, z 

namenom testiranja korakov metode TPRS in s ciljem uspešne 

izdelave digitalne knjige s petošolci. Vključeval je širšo perspektivo v 

svet pripovedovanja: kaj je po njihovi definiciji zgodba in kje vse jih 

srečujemo. Najboljši odgovori so bili: zgodbe najdemo v reklamah, ob 

okušanju jedi kuharskih mojstrov, na fotografskih potovanjih, opisih 

življenja oseb na pogrebni slovesnosti, v stripih, video igricah, šolskih 

potegavščinah in pravljicah za lahko noč. S slednjimi so si avtorji 

učbenika Super Minds 2 faktografsko zastavili uro pouka z danim 

besedilom, s pomočjo katerega smo si pripravili teren. Izluščili smo 

lastnosti, začetke, legendarne primere in obvezne sestavine 

pravljice. 

 

Sledil je razmislek, katere pravljice za lahko noč so bile učencem 

najbolj všeč in prišli so do TOP #1 pravljice: Moj dežnik je lahko balon, 

avtorice Ele Peroci. Učence sem povabila k jezikovnemu izzivu – 

pisanju moderne verzije v angleščini. Razdelili so se v več skupin; 

vsaka kolona po sedežnem redu je bila glavna množica, skupno 3, 

znotraj teh pa so ustvarili še podmnožice, od 2 do 4 učencev, tako da 

so bili še dodatno aktivni pri odločanju, izbiranju in soustvarjanju 

znotraj lastne učne skupine. 

 

Predhodne ure pouka po učnem načrtu so bile posvečene prevoznim 

sredstvom in načinom potovanja po vodi, zemlji in zraku, kar nam je 

pri tej uri prišlo še kako prav. Besedo balon iz originalnega naslova 



141 
 

smo zamenjali po spontani, improvizirani učni dejavnosti s 

ponovitvijo že usvojenega besedišča. V množici predlogov so se 

učenci odločili za ekstravaganten 'blimp' – My Umbrella Can Be a 

Blimp (slov. Moj dežnik je lahko cepelin, čeprav naša beseda cepelin 

ni bila najboljši strokovni prevod, zaradi tehničnih detajlov, ki 

naredijo razliko med zračnima ploviloma). Zadolženi za ilustracijo 

platnice so končni, lastnoročno napisan in narisan izdelek oddali na 

listu A4, ki je bil z računalniškimi spretnostmi zlit v digitalno podobo, 

ker sem si v končnem izdelku zaželela prisotnosti obeh rok, človeške 

in računalniške. 

 
Slika 3: Platnica pravljice z novim naslovom 

Vir: Lasten 

 
Slika 4: Družina, z lastno in digitalno roko 

Vir: Lasten 

 

Pedagoške in didaktične predpriprave so vključevale vedenje, da so 

moji učenci šibkega znanja pri postavljanju vprašanj in odgovarjanju 

nanje, zato se mi je zdela metoda TPRS vredna posvetila in doživetja. 

Poleg tega so mi razredna opazovanja z refleksijami poklonila 

spoznanje, da bi vsi mi lahko bolj verjeli vase in v svoje sposobnosti, 

kaj vse lahko dosežemo pri spoznavanju in srkanju formalnega in 

neformalnega znanja med najboljšim možnim poukom angleščine, če 

bi se znali bolje postaviti in disciplinirati v miselni in čustveni 

naravnanosti ter z boljšim povezovanjem z učno snovjo. Zato sem ti 

dve učni dejavnosti – Questions in My Superpowers – delno pripravila 
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predhodno, saj bi se ta snov ujela s katerokoli izbrano pravljico. Šele 

druga ura pouka je bila bolj usmerjena na variacijo izbrane slovenske 

pravljice. S tem sem si poklonila čas priprave učnih korakov, pri 

čemer so učenci še vedno imeli moč soustvarjanja vsebine, ravno na 

podlagi odgovorov na vprašanja. 

 

Potek učnih dejavnosti z Yes/No in Wh- Questions: 

Končni odgovor na vsako zastavljeno vprašanje po metodi TPRS je 

podala skupina, ki je bila na vrsti z močjo odločanja, na podlagi 

predlogov podanih s strani lastnih podskupin, saj je razred štel 26 

učencev. Najboljši odgovor skupine so reprezentativno za celoten 

razred napisali na listke, da nismo pozabili. Po izbrani TOP #1 pravljici 

smo z odgovarjanjem na vprašanja vsebinsko ponovili zgodbo 

Perocijeve pravljice v originalu in prevedli še kakšno besedo v 

angleščino. Za časa izvajanja koraka kroženja po metodi TPRS smo pri 

postavljanju vprašanj utrjevali novo besedišče in vsebinsko gradili 

novo pravljico. Po tem ustnem izražanju je sledilo narekovanje, saj 

sem se odločila, da variacijo zgodbe potipkam na šolskem 

računalniku. Besedilo sem projicirala, tako da so učenci hkrati aktivno 

poslušali, ponovno odgovarjali na vprašanja in brali, kar se je 

istočasno tipkalo izpod mojih prstov. 

 

Potek učne dejavnosti My Superpowers: 

Ta dejavnost je v pravljici potekala vzporedno z opisom članov 

družine glavne junakinje, ki so se jo odločili poimenovati Mary 

(podobno kot v odlomku slovenske različice z Jelko), zato da smo 

imeli prikazano protiutež miselne in čustvene naravnanosti, če se 

posveča pozornost sistemu človeških pogojenosti, čustev, kontrole, 

odločitev in reagiranja na zunanje dogajanje. Druga verzija ljudi pa je 

kazala iskanje rešitev, zaupanje v inteligenco zgodbe in kreiranje 

boljšega sveta s pomočjo t.i. outfita. To je avatar s super močmi za 

uresničevanje naloge s fizičnimi pripomočki in notranjimi močmi, ki 

se jih ne da kupiti v trgovini; poklonjene so v izmenjavi z naravo in 

zadano nalogo, množijo se s pravilno uporabo in uspešnim 

prestajanjem treninga, vsak v svojem tempu.  

 

Preden so učenci začeli z dopolnjevanjem besedila pravljice in 

risanjem pripadajočih ilustracij, so prejeli učne liste s super močmi za 

prvi stik z novim besediščem. Dobili so tudi možnost izbire stvari, 

sposobnosti in pridevnikov s pripravljenega seznama po angleško, ki 

so za učitelje prostodostopna gradiva na spletni strani 

iSLCollective.com. Najprej so opisali sebe in preko večinskih 

odgovorov istočasno ustvarili avatar z outfitom glavne junakinje in 

njenega pustolovskega pomočnika, Aquamana, ki ga je Mary našla v 

krizni situaciji preko aplikacije SOS Help Portal kot uporabnica 

pametne tehnologije. 
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Slika 5: Super moči v izmenjavi z naravo 

Vir: Lasten 

 
Slika 6: Pustolovščina z Aquamanom 

Vir: Lasten 

 

Nova zgodba je bila vizuelno dopolnjena z risbami, ki so popestrile 

digitalno knjigo, hkrati pa so bile učencem v pomoč, ko so 

samostojno pripovedovali novo pravljico, ki so jo z veseljem ustvarili. 

Sprotne priprave za izpeljavo pouka po metodi TPRS z mojimi dodatki 

za uresničevanje jezikovnih ciljev, potreb pouka in izraznosti učencev 

bi strnila v ključne korake, ki se glasijo tako: 

Lesson 1 

1  WARM-UP ACTIVITIES 

2  TOP #1 CHILDHOOD FAIRY TALE 

3  REMEMBERING THE ORIGINAL: Q & A 

Lesson 2 

4  VOCABULARY BUILDING: Q & A 

5  CREATING THE NEW STORY: Q & A 

6  STORY TYPING 

7  DRAWING STATIONS 

Lesson 3 

8  READING THE DIGITAL BOOK 

9  ACTING IT OUT 

10  COPYING THE CREATION 

11  RETELLING THE STORY TO PEERS 
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Slika 7: Zaključek naše pravljice 

Vir: Lasten 

  

Napadi kreativnosti pri ustvarjanju digitalne pravljice so bili možni s 

pomočjo znanja, navdiha, dreves (papirja) in polnih peresnic v lasti 

petošolcev ter s čarobnim dotikom digitalnih orodij, za katera sem 

hvaležna, da obstajajo: Gimp, Inkscape in Canva for Education. 

 

ZAKLJUČEK 

Metoda TPR Storytelling je simpatična 'novost' v svetu poučevanja 

angleščine, ki jo učitelji izberejo glede na učenčeve/dijakove potrebe, 

interese, lastna prepričanja o profesionalnem nastopu in načinu dela 

v razredu, predvsem pa v kombinaciji implementiranja učnih ciljev, 

razumevanja človeškega kapitala in brez suhoparnega razlaganja 

slovnice. Je zabavna, lahkotna in vključujoča pri usvajanju jezikovnih 

spretnosti tujega jezika. Učiteljem pokloni prostor svobodnega 

odločanja in ustvarjanja, saj nima strogo predpisanih postopkov. V 

začetnih praktičnih korakih izstopajo: postavljanje vprašanj, 

poslušanje za soustvarjanje zgodbe, pomnjenje preko sekvenc in 

interakcija z razumljivim vnosom. TPRS kaže uspešne učne rezultate 

in ima nekaj, kar težko najdemo pri drugih metodah, hkrati pa je 

učiteljem in raziskovalcem težko opisati, kaj je tisto drugačno, kar 

ima, saj na trenutke deluje kvazifenomenološko. Na začetku 

potrebuje vzpostavitev odnosa in postopno vpeljevanje, morda celo 

z mešanjem metod in pristopov, da pride do adaptacije na nov način 

dela, ki lahko pokloni dodaten zagon, če je odziv učencev že na 

začetku pozitiven. Taka naravnanost je njihova notranja zgodba, brez 

afektivnega filtra, da s prepričanji, notranjim zaupanjem in stabilnim 

čustvenim pogonom verjamejo vase in v usvajanje znanja, brez večjih 

interferenc in blokad. Učenje angleščine naj bi bil naraven proces, ki 



145 
 

se internalizira sam od sebe, ko učenec postane pripravljen in 

sposoben svobodno govoriti iz sebe, brez 'piflarskega' ponavljanja, 

kar sproži vprašanje o pomenu zunanjega ocenjevanja znanja, če 

učenec ali učenka takrat še ni na tej stopnji, kar je še ena zgodba, ki 

si jo učenci ponavljajo – da ne znajo, ker niso sposobni ali dovolj 

dobri. S tega vidika metoda TPR Storytelling zadovolji potrebe 

učencev in jim pomaga graditi notranjo zgodbo z motivacijo in 

samozavestjo. To spreminja njih in njihove možgane, a kot učitelji se 

moramo zavedati, kako pomemben je namen, zakaj nekaj počnemo, 

izberemo in delimo, ker s tem dodajamo pomen učenju, šolskemu 

življenju, kreativnemu mišljenju, ustvarjanju in zgodbi inteligence 

Življenja, ki jo vsak izmed nas piše za človeštvo. Učitelji smo pravi 

učenci, saj se imamo največ za naučiti. Smo nosilci mnogoterih 

zgodb, ko z zgledom in odgovornostjo živimo svoje razredno 

poslanstvo. Sprejmimo darilo in povabilo, uporabljajmo metodo 

TPRS, dokler nekaj drugega ne pritegne naše pozornosti. Ali pa 

ostanimo zvesti njej in razvijajmo mojstrstvo metode pripovedovanja 

zgodb, saj smo ljudje naravnani na tako učenje že iz prastarih časov, 

v čemer je moč. 
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Povzetek: V članku sem predstavila spodbudno tehnično okolje 

vrtca. Dejstvo je, da je tehnika vse okrog nas in da nas spremlja iz 

preteklosti v sedanjost in prihodnost. Pomembnost učnega okolja in 

vlogo vzgojiteljev so prepoznali številni strokovnjaki in koncepti ter 

svetujejo, da naj se otrok že v predšolskem obdobju čim več srečuje 

s tehniko in jo povezuje z ostalimi področji, kot so gibanje, jezik, 

umetnost, družba, narava in matematika. Tako se namreč spoznava 

z novimi vsebinami, tehnikami na vseh področjih. Pri tehnični vzgoji 

otrok rokuje z različnim orodjem in spoznava različne materiale in 

tehnike dela. Vzgojitelji opažamo, kako pomembno je preko različnih 

dejavnosti ponuditi otroku možnost rokovanja z različnimi 

pripomočki in  orodjem, saj si samo tako lahko pridobi nova znanja, 

veščine in izkušnje. Seveda pa je treba poseben poudarek nameniti 

varnosti. Izdelovanje izdelkov, materiali, orodja, pripomočki, naprave 

in stroje, vzgojitelji predstavimo in prilagodimo otrokovim 

sposobnostim, starostnemu obdobju in razvoju. Ključna smernica naj 

nam bodo načela kreiranja bogatih učnih okolij. Naloga vzgojiteljev 

je približati in uporabiti področje tehnike v spodbudnem učnem 

okolju vrtca že pri najmlajših, saj s tem razvijajo fino motoriko, 

domišljijo, socialne veščine in celotno osebnost. 

Ključne besede: tehnično okolje in vzgoja,  varnost, načela, vloga 

vzgojitelja 

 

Abstract: In this article, I want to present the stimulating technical 

environment of the kindergarten. The fact is that technology is all 

around us and accompanies us from the past to the present and the 

future. The importance of the learning environment and the role of 

educators have been recognized by many experts and concepts. The 

child should encounter technology as much as possible in the pre-

school period and connect it with other areas such as movement, 

language, art, society, nature and mathematics. In this way, we get 

to know new content and techniques in all areas. In technical 

education, the child handles different tools and learns about 

different materials and work techniques. As educators, we notice 

how important it is to offer the child the opportunity to handle 

different tools through various activities, as this is the only way he 

can gain new knowledge, skills and experience. Of course, it is 

necessary to pay special attention to safety. Educators present and 

adapt the production of products, materials, tools, accessories, 

devices and machines to the child's abilities, age and development. 

Our key guideline should be the principles of creating rich learning 

environments. The task of the educators is to approach and use the 

field of technology in the stimulating learning environment of the 

kindergarten with the youngest children, as this helps them develop 

fine motor skills, imagination, social skills and the whole personality. 
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UVOD 

Tehnika v vrtcu je bila še do nedavnega omejena bodisi na starost 

otrok ali pa smo se jo izogibali z opravičilom, da je potrebno poskrbeti 

za varnost otrok. Dovoljena je bila uporaba plastičnih  igrač – orodja, 

ki pa je največkrat neuporabno za tehnično obdelavo lesa  in izdelavo 

izdelkov. Današnji vzgojno-izobraževalni pristopi temeljijo na 

poznavanju starostne in razvojne stopnje otrok, izhajanju iz otrok in 

na njihovi aktivnosti ter dejanskih izkušnjah. Največjo vlogo ima 

spodbudno okolje, saj otroci tako razvijajo svojo domišljijo in 

kreativnost. Nova spoznanja najmlajši odkrivajo in utrjujejo prav 

preko igre v spodbudnem učnem okolju, ki je v otroštvu pa tudi 

kasneje ključnega pomena za razvoj osebnosti. Primerov dobre 

prakse na področju tehnike v vrtcu je še vedno občutno premalo. 

Otroci namreč tako dobijo nazoren vpogled, kaj vse je potrebno, da 

na koncu igrača ali izdelek pristane v njihovih rokah. Večini otrok 

manjka igra z naravnim in nestrukturiranim materialom, saj jim 

odrasli največkrat ponudimo igro s tovarniško izdelanimi igračami, ki 

so že natančno obdelane in pobarvane.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Spodbudno tehnično okolje nekoč in danes 

V preteklosti so vzgojno – izobraževalne ustanove največkrat 

podajale znanje v frontalni obliki, tudi najmlajšim. Miselnost, da 

najmlajši ne zmorejo, se je močno zakoreninila in je žal, ponekod, še 

vedno močno prisotna. Najpomembnejše potrebe, kot so potreba po 

varnosti, sprejetosti in ljubljenosti, so bile največkrat napačno 
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predstavljene in razumljene. Že J. J. Rousseau pa je v delu Emil ali o 

vzgoji (1762) predvideval, da na otrokov razvoj vplivajo trije 

dejavniki: narava (dednost), ljudje (vzgoja) in stvari (učno okolje). 

Kljub temu da so izvori takega razmišljanja res že iz 18. stoletja, pa se 

je oblikovanje ustreznega okolja za vzgojo in učenje ohranilo in 

vseskozi nadgrajevalo.  Tudi koncept Montessori pedagogike 

poudarja pomen otrokovega okolja in vlogo odraslega. Montessori 

(1970, str. 103), ko razmišlja o nalogi odraslega, pravi: 

Naloga odraslega je, da pripravi okolje in material. Njegova 

najpomembnejša naloga je, da se mentalno pripravi, da bo 

otroku dopustil svobodo pri raziskovanju materiala, ne bo 

posegal v njegovo delo in bo obenem zaupal v njegove 

zmožnosti.  

Montessori (2018, str. 112), trdi: 

Če hočemo otrokom zagotoviti dober začetek življenja, 

moramo poskrbeti, da bo njihovo okolje zadovoljevalo njihovo 

potrebo po dejavnosti in razvoju, hkrati pa si moramo 

zapomniti, da naša vloga ni vloga inštruktorja in tistega, ki se 

vmešava, ampak vloga pomočnika in prijatelja. 

V konceptu Reggio Emilia, bivalno okolje vrtca pojmujejo kot tretjega 

vzgojitelja (Devjak in ostali, 2010, str. 92).  

 Fyfe (1994, str. 5), ko razmišlja o vzgojnem okolju kot o tretjem 

vzgojitelju, trdi: 

Koncept »vzgojnega okolja kot tretjega vzgojitelja« se razvija 

ob tem, ko proučujemo vsak košček naše ustanove. Začenjamo 

se zavedati, da gre za mnogo kompleksnejši koncept, kot le 

kateri koli nabor navodil za ustrezno opremo, materiale, 

oblikovanje igralnice, razstavljenih predmetov. Povezan je z 

našo podobo otroka; z našim razumevanjem podpore 

otrokovemu učenju (scaffolding); z našo rabo dokumentacije; 

in z našimi načini razmišljanja o organizaciji časa in odnosov 

med vsemi člani učne skupnosti. 

Kroflič (2016, str. 2), ko opredeljuje pedagoško delo, razlaga: 

Kot vzgojitelji se moramo zavedati, da se naše pedagoško delo 

ne začne šele s prihodom v skupino in neposredno 

komunikacijo z otroki, ampak že takrat, ko pripravljamo 

prostor, namenjen otrokovi igri, dnevni rutini in dejavnostim. 

Naša naloga  je, da skrbno nadzorujemo otrokovo okolje in 

svoja vzgojna prizadevanja uskladimo z otrokovo naravo.  

 Kroflič (1997, str. 220) tudi pravi: »Biti gospodar nad vsem, kar 

obkroža otroka, naj postane prvi imperativ naravne vzgoje!« 

Zuljan (2015, str. 266), ko razmišlja o tehnološki pismenosti v 

predšolskem obdobju, trdi: 

Med razvojem tehnološke pismenosti v predšolskem obdobju 

je treba upoštevati posebnosti učenja v tem obdobju; med 

učnim procesom je treba izhajati iz otrokove naravne 

radovednosti in potrebe po igri, vedeti otrokove izkušnje in 

njegovo predznanje, povezovati spontanost in načrtovane 

aktivnosti, individualne in skupinske dejavnosti ter 

individualizirati spodbude in metode pomoči otroku.  
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Vrtčevsko okolje 

Vrtčevsko okolje, v katerem se otrok uči – pa naj bo preko 

vzgojiteljičinega posredovanja informacij, odnosov z vrstniki ali 

izkušenj, ki jih pridobi ob različnih dejavnostih, lahko razstavimo na 

fizične, socialne, simbolne in domišljijske prostore (Kroflič, 2016, str. 

6). Povezave med njimi omogočajo, da otrok samostojno preverja 

pomene socialnih navad in družbenih pravil v varnem okolju 

domišljijskih dejavnosti ter tako vzpostavlja avtorizirano učenje 

(Kroflič, 2016, str. 21). Kroflič (2016, str. 14), ko razmišlja o načelih 

kreiranja bogatih učnih okolij, razloži:  

       • načelo zaupanja v otrokove zmožnosti 

       – podoba bogatega  otroka  

       • načelo spodbujanja avtoriziranega učenja  

       – učenje, ki odgovarja na otrokova temeljna življenjska 

vprašanja po smislu bivanja   in    pomenu pojavov, ki ga 

obkrožajo v realnem ali domišljijskem prostoru  

      • načelo spodbujanja eksperimentiranja in izkustvenega 

učenja  

      – otrok se najbolj osebno poglobljeno uči s pomočjo 

udeleženosti v različnih odnosih in dejavnostih  

      • načelo raznolikosti  

     – vednost se razvija v (fizično, socialno, simbolno in 

domišljijsko) raznolikem okolju mnogo bolje kot v homogenem 

okolju  

      • načelo inkluzivnosti  

      – raznolikost učnega okolja zaznamujeta vrednoti 

vključenosti vseh otrok v kakovostno učno okolje, ne glede na 

spol, raso, vero, kulturno pripadnost, intelektualne zmožnosti  

        • načelo demokratičnosti  

        • načelo odzivanja na otrokove pobude 

− participacija 

− pravica do bogatega učnega okolja v duhu Konvencije o 

otrokovih pravicah (1959), vzpostavlja ravnotežje med 

zaščito otroka pred možnimi nevarnostmi in zlorabami in 

njegovo pravico do participacije 

        • načelo subjektifikacije preko otrokovega odzivanja na 

izzive v okolici in reševanja realnih problemov  

– vzgoja ni priprava na vključevanje otroka v družbeno okolje 

enkrat v prihodnosti, ampak zagotavljanje možnosti, da se že v 

zgodnjem otroštvu naslavlja kot subjekt, ki zmore sodelovati, 

prispevati k doseganju skupnih ciljev  

        • načelo partnerstva pri oblikovanju učnih okolij  

– vrtec ne sme biti prostor, ločen od vsakodnevnega 

družbenega in naravnega okolja, ampak mora prostor učenja 

razširiti na institucije v lokalnem okolju, ki zagotavljajo 

avtentično učenje (npr. botanični vrt, kmetija, muzej, 

gledališče, umetniška razstava. 

Krašna (2018), ko razlaga o učenju predšolskega otroka, pravi: 

Vzgoja predšolskega otroka v vrtcih temelji na tem, da je učenje 

predšolskega otroka na njegovi neposredni aktivnosti s 
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predmeti in pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, 

razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju predstav in 

predpojmovnih struktur na osnovi pravih generalizacij, na 

notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter na 

pridobivanju socialnih izkušenj. 

Krašna (2018), prav tako trdi: 

V vsakdanjem življenju se otrok vedno več srečuje s tehniko, 

tehničnimi predmeti in sredstvi. Skozi igro si tako predstavlja, 

zamišlja, konstruira, prireja in razčlenjuje ter uporablja svoje 

lastne izkušnje. Preko lastne aktivnosti prihaja do spoznanj o 

sebi, drugih ljudeh, predmetih, ki jih potrebuje za igro in o delu 

z njimi.  Načrtovana dejavnost v vrtcu mora otroku omogočati, 

da samostojno ugotavlja, preizkuša, izdeluje, razstavlja, 

sestavlja, gradi, primerja, načrtuje in vrednoti. Poudarek je na 

prepoznavanju in seznanjanju z materiali, obdelovalnih 

tehnikah, orodju in napravah ter na konstruiranju. 

Papotnik (1999, str. 94), ko razlaga o spodbudnem tehničnem 

okolju vrtca, svetuje: 

V spodbudnem tehničnem okolju vrtca tako otroci  

spoznavajo materiale, orodja, naprave in obdelovalne 

tehnike. Pri tem ugotavljajo, preizkušajo, sestavljajo, 

razstavljajo, gradijo, primerjajo in vrednotijo ter si 

pridobivajo spretnosti, delovne navade, izkušnje in 

ustvarjalne sposobnosti. Za vse te aktivnosti, pa je s strani 

vzgojitelja oziroma vzgojne ustanove potrebno priskrbeti 

posebno osnovno opremo, orodja in naprave. 

Poslanstvo vzgojiteljev je, da skrbno pripravimo in nadzorujemo 

otrokovo okolje in naša vzgojna prizadevanja uskladimo z otrokovo 

naravo.  

Vivodinac (2008), ko razmišlja o socialnih veščinah, pojasnjuje:  

Ena izmed mnogih nalog vzgojitelja je namreč prepoznavanje 

otrokovih potreb in vedenj, ki otrokom pomagajo vzpostaviti 

kakovostno komunikacijo. Obravnava problematike 

sistematičnega načrtovanja dejavnosti in napotitve otrok v 

medsebojno sodelovanje, pozitivno vplivajo na otrokovo 

samozavest in njihovo usposobljenost. Otroci s sprejemanjem 

in »vadbo« socialnih veščin v vsakodnevni interakciji krepijo 

tudi socialno kompetenco. Z razvijanjem socialnih veščin čutijo 

uspeh in zadovoljstvo, ker so sposobni samostojno in dobro 

komunicirati z vrstniki. Otroke spodbujamo k samostojnemu 

reševanju problemov, saj se tako učijo in pridobivajo veščine, 

ki so pomembne za izboljšanje njihovih odnosov. Pri tem  se 

otroci zavedajo svojega pomena pri vsakodnevnih dejavnostih. 

Dobra komunikacija jim pomaga zgraditi kakovosten in spoštljiv 

odnos. 

 

Tehnične dejavnosti v vrtcu 

Pri načrtovanju dejavnosti sem se odločila, da bomo tokrat raziskali 

področje narave (tehnike), matematike in družbe. V skupini so otroci 
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stari 3 do 4 leta. Skupina je zelo živahna, saj v njej močno 

prevladujejo dečki, razmerje je kar 13 : 6. Prav to razmerje me je 

spodbudilo, da sem izbrala področje tehnike, saj sem želela 

egocentrizem otrok in nenehno željo po dokazovanju usmeriti v bolj 

ustvarjalne vode. Pri izbiri globalnih ciljev sem se osredotočila na 

dejstvo, da otrokom ponudim možnost varnega rokovanja z orodjem 

in učenje spretnosti za pravilno uporabo, da spoznajo različne 

materiale in obdelovalne tehnike ter razvijajo matematično mišljenje 

(abstraktno-logično mišljenje in geometrijske predstave).  

 

Operativni cilji so temeljili na pridobivanju zanimanja in interese za 

tehnične izdelke, pojave, procese, na oblikovanju iz 

nestrukturiranega materiala ter na razvijanju tehničnih zmožnosti in 

opravil (brušenje, lepljenje). Vse cilje sem izbrala v Kurikulumu za 

vrtce (1999). Za spodbudno učno okolje sem poleg tehničnega 

kotička, ki smo ga z otroki predhodno izdelali iz kartonske embalaže 

in lesenega dela, uporabila tudi sredstva in pripomočke, kot so 

različne vrste in izrezane oblike lesa, brusni papir (grobi, fini), trši 

karton (večslojni), lepilo za les Mekol, lončke in široke čopiče (št. 10). 

Najpomembnejša je bila seveda vloga otrok, in sicer, da se seznanijo 

z varnostjo in zaščito pri delu, spoznavajo material (izvor, lastnosti, 

postopek obdelave), ponovno uporabo materiala (recikliranje) ter 

spoznajo različna orodja in varno uporabo orodij, se urijo se v 

različnih tehničnih opravilih, pomagajo pri pripravi, pospravljanju 

sredstev, materialov, prostora ter pri shranjevanju izdelkov. 

Naslednji dan pa se igrajo s hišami, ki so jih izdelali. 

 

1. dejavnost:  tehnični kotiček 

Kot uvodno motivacijo v spoznavanje področje tehnike, smo si 

najprej izdelali naš tehnični kotiček in spoznavali orodje. Vsako 

orodje smo poimenovali in mu določili namen uporabe ter ga 

preizkusili. Vzporedno smo se pogovarjali tudi o primerni zaščitni 

opremi (očala, rokavice, delovna obleka in obutev) in pravilni uporabi 

orodja. 

 

 
Slika 1: Tehnični kotiček 

Vir: Lasten 

 

V tehničnem kotičku imajo otroci možnost poljubne igre in rokovanja 

z orodjem ter nestrukturiranim materialom. Po končani dejavnosti ali 

igri kotiček vedno samoiniciativno uredijo. Tehnični kotiček tudi 
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vseskozi dopolnjujemo z naravnimi in nestrukturiranimi materiali, ki 

jih naberemo na sprehodih v okolici vrtca. Močno je tudi sodelovanje 

s starši, ki nas oskrbujejo z različnimi materiali in sredstvi. Velik 

poudarek pa namenjamo tudi načelu naše skupine, Odpadno je lahko 

tudi ponovno uporabno. 

 

2. dejavnost: brušenje, lepljenje in konstrukcija 

 V okviru tematskega sklopa Materiali okrog nas smo že spoznali les, 

zato smo znanje o njem ponovili in utrdili. Zdaj že vemo, da je treba 

vsak material primerno pripraviti oziroma obdelati. Predstavila sem 

jim brusni papir. Otroci so s tipnimi receptorji in opazovanjem 

spoznavali razliko med grobim in finim brusnim papirjem. Najprej so 

se po skupinah,  preizkusili z grobim brušenjem lesa, nato pa so 

obdelavo lesa končali še s finim brušenjem. Eden izmed dečkov me 

je opozoril na razliko, ki jo je začutil z otipom.   

 

 
Slika 2: Brušenje z brusnim papirjem 

Vir: Lasten 

Z odprtimi vprašanji sem jih pozvala, da predlagajo ideje, kaj bi iz 

različnih kosov lesa lahko naredili. Predlagali so cesto, most, ograjo 

in hiše. Po glasovanju smo se odločili za hiše. Načrta za hišo nismo 

imeli, zato so bili otroci prepuščeni svoji domišljiji in ustvarjalnosti. 

Tako smo jih poimenovali kar Hiše, takšne in drugačne. Najprej smo 

s skupnimi močmi prinesli še ostale zaboje z različnimi kosi lesa. Mize 

smo zaščitili s časopisom ter pripravili lončke z lepilom in čopiče. Vsak 

otrok si je samostojno nalil lepilo in ga odnesel na mesto izdelave 

svoje hiše. Po moji demonstraciji, kako in kam nanašamo lepilo, so 

otroci začeli z izdelavo svojih hiš. Sestavljanje in lepljenje, jih je tako 

motiviralo, da niso utegnili pogledovati ali posnemati vrstnika. 

Nekateri, so bili pri lepljenju zelo natančni, drugi manj. Vsi pa so se 

zelo trudili. Kasneje se je zataknilo pri izdelavi strehe in je večina 

potrebovala  pomoč v obliki nasveta ali usmeritve. Kljub temu da je 

bila dejavnost dolgotrajna, so bili otroci motivirani. Brez težav so 

priskočili na pomoč pri pospravljanju sredstev in prostora. Ostanke 

lepila v lončkih so postrgali s čopiči in jih vrnili v prvotno posodo 

lepila. Lončke in čopiče so očistili pod vodo in jih razporedili za 

sušenje na pladnju. Poskrbeli so tudi za varen prenos svojega izdelka 

na mesto za sušenje. Naslednji dan pa so se že lahko igrali z hišami in 

jih tudi primerjali. Nekateri so zelo jasno predstavili svojo hišo, saj so 

imele dimnik, balkon, garažo … Prav vsaka je bila drugačna, zato so 

Hiše, takšne in drugačne, nadvse posebne in čudovite, saj odražajo 

kreativnost in samostojnost otrok. Z izdelanimi hišami se še vedno 

zelo radi tudi igrajo, si jih izmenjujejo in se o njih pogovarjajo. 
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Slika 3: Hiše, takšne in drugačne 

Vir: Lasten 

 

3. dejavnost: očkova delavnica 

V začetku oktobra sva s sodelavko v okviru Letnega delavnega načrta 

organizirali Očkovo delavnico, kjer so se očetje s svojim naraščajem 

preizkusili v izdelovanju ptičjih hišic in hotelov za žuželke. Nastale so 

prave unikatne mojstrovine, ki smo jih razstavili tudi v enoti Knjižnice 

Domžale, v Ihanu. 

 

4. dejavnost: vodovod 

V tematskem sklopu Ločujemo, varčujemo, recikliramo, smo preko 

poučnih vsebin in s pomočjo Kapljice in Listka, spoznavali tudi 

vodovod in kam potujejo naše odplake. Za lastno izkušnjo smo 

izkoristili kar napeljavo vrtca in si ogledali potek napeljanih cevi za 

vodo in kanalizacijo. Vodovod smo ponazorili s pobarvanimi tulci, ki 

smo jih nalepili po narisani črti dečka. Zdaj že vemo, da modra črta 

na zemljevidu ponazarja vodo.  

 

5. dejavnost: kanalizacija 

S striženjem in lepljenjem slamic so otroci sledili narisanemu načrtu 

kanalizacijskih cevi. Težave so imeli predvsem, kadar so izbrali 

predolgo ali prekratko slamico in niso mogli natančno slediti 

potovanju črte. Otroci so se tako srečali tudi s problemskim 

reševanjem. 

 

 
Slika 4: Napeljava kanalizacijskih cevi 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Dejavnosti s področja tehnike so se izkazale za izredno uspešne. 

Otroci so bili dolgotrajno motivirani in raziskovalno razpoloženi. 
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Opazila sem tudi veliko medsebojnega sodelovanja in dogovarjanja. 

Konfliktnih situacij nisem opazila. Pri izvajanju dejavnosti smo 

uporabljali individualno, skupno in skupinsko obliko sodelovanja. S 

področja narave sem uporabila naslednje metode dela: opazovanje, 

igra, urejanje, postavljanje hipotez, pogovor. Pri matematiki so se 

prepletale metode dela: igra, učenje, razvrščanje, prirejanje, štetje, 

merjenje, razlaga, opazovanje, primerjanje in poročanje. Pri družbi 

pa metoda aktivnega učenja (aktivno in sodelovalno učenje, 

samostojnost in občutek odgovornosti). Moje mnenje je, da je treba 

že najmlajšim predstaviti področje tehnike in jo povezovati z ostalimi 

področji. Otrokom je treba omogočiti igro in ustvarjanje s pravim 

orodjem, seveda pa je treba poskrbeti za varnost, jim predstaviti 

orodje in rokovanje z njim. 
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Igrajmo se skupaj! 
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Povzetek: Igra je temeljna otrokova potreba. Izbira igre mora biti 

preudarna in premišljena, odvisna od namena in ciljev, ki jih želimo 

doseči. Na taborih oz. na ekskurzijah, ko je potek dnevne rutine 

običajno namenjen učnim, športnim in drugim vsebinam, je izvedba 

večerne animacije pika na 'i', da se učenci še bolj povežejo, sprostijo 

in na prijeten način zaključijo dan. Izvedba večerne animacije zahteva 

predhodno precej priprave in dober premislek v smeri izbire iger, 

priprave pripomočkov, primernosti iger glede na starost udeležencev 

in jasnosti v podajanju navodil. V praktičnem delu je podanih nekaj 

primerov družabnih iger, ki so vam (lahko) odskočna deska pri 

nadaljnjem raziskovanju neskončnih možnosti idej. Zato, igrajmo se 

skupaj! 

 

Ključne besede: družabne igre, sprostitev, animacija, vloga odraslega 

 

Abstract: Play is a child's basic need. The choice of the game must be 

prudent and deliberate, depending on the purpose and goals we 

want to achieve. At the camps or on excursions, when the course of 

the daily routine is usually dedicated to learning, sports and other 

content, the performance of the evening animation is the finishing 

touch, so that the students connect even more, relax and end the day 

in a pleasant way. The implementation of the evening entertainment 

requires a lot of preparation in advance and good consideration in 

the direction of the selection of games, the preparation of 

accessories, the suitability of the games according to the age of the 

participants and the clarity of the instructions. In the practical part, 

some examples of board games are given, which can be a springboard 

for you to further explore the endless possibilities of ideas. Therefore 

- let's play together! 

 

Keywords: board games, relaxation, animation, adult role 
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UVOD 

Animacija otrok je moja strast. V izziv mi je sestavljati zabavne igre in 

iskati nove ideje oz. različice že obstoječih iger. Veliko izkušenj sem 

pridobila v svoji skoraj 20-letni karieri v kolonijah. Tukaj ne mislim 

samo na izkušnje v raznovrstnosti iger, ki smo jih pripravljali za otroke, 

pač pa tudi izkušnje, kakšno animacijo pripraviti, da bo zanimiva za 

udeležence in kako se moram jaz, torej animator, pripraviti, da bom 

pritegnila otroke. Pri izbiri družabnih iger me vodi več načel: 

− igre morajo biti sestavljene tako, da se jih lahko hkrati udeleži čim 

več otrok, 

− igre naj bodo čim manj izključevalne oz. naj ne bo prioriteta 

izpadanje, 

− igre morajo biti čim bolj gibalne, 

− igre vključujejo čim manj predmetov, 

− igre naj bodo čim bolj enostavne in zabavne, 

− izbira kandidatov naj bo prostovoljna. 

 

Več o posameznem kriteriju bo pojasnjeno v nadaljevanju. 

 

V tem članku se bom dotaknila psihosocialnega razvoja otrok skozi 

igro, v praktičnem delu pa bom podala nekaj primerov družabnih iger. 

 

Zavedam se, da je težko stopiti v čevlje voditelja večerne animacije, 

če ti je to področje tuje oz. nimaš izkušenj, kako in kje sploh začeti. 

Zato upam, da te bom skozi teoretične vsebine in praktični del 

pripeljala do točke, da ti bo šlo. Verjamem pa, da boš z izkušnjami šel 

v smeri: dober, boljši, odličen animator. Vabim te, da se mi pridružiš 

na tej poti raziskovanja … 

 

Otrok se ob vstopu v šolo sooča z razvojnimi spremembami na 

različnih področjih. Za potrebe tega članka se bom osredotočila na 

psihosocialni razvoj in pomen vrstniške interakcije v korelaciji z 

družabnimi igrami. 

 

»Psihosocialni razvoj je povezan z emocionalnim, osebnostnim in 

socialnim razvojem, kjer so vplivi družine, družbe in kulture 

osrednjega pomena« (Rakar, 2022). 

 

Nastanek vrstniških skupin 

Če so otroci zgodnjega otroštva (Marjanovič Umek in Zupančič, 2020, 

str. 489–571) bolj usmerjeni vase (so egocentrični), pa otroci v 

obdobju srednjega in poznega otroštva, tj. v času od 6. leta pa do 

pubertete, več časa preživijo v vrstniških skupinah. Vrstniške skupine 

nastajajo naravno. Običajno se družijo otroci, ki stanujejo blizu ali pa 

hodijo skupaj v šolo (Papalia, Wendkos Olds in Feldman, 2003, str. 

283–352). Vrstniške skupine se prav tako ločujejo po spolu, saj imajo 

otroci glede na spolno delitev različne interese. 

 

Od staršev do prijateljev 

Obdobje zgodnjega otroštva pomeni premik od starševskega nadzora 
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do lastnega vodenja in spremembe okolja, v katerem potekajo 

vrstniške interakcije. Skozi vrstniške skupine oz. klike otroci ocenjujejo 

svoj položaj in popularnost v skupini, poglabljajo odnose in razvijajo 

različne spretnosti sporazumevanja, vodenja, sodelovanja ter pravil. 

Skozi pripadnost razvijajo občutek identitete (Papalia, Wendkos Olds 

in Feldman, 2003, str. 283–352). Vrstniki otroku pokažejo nov pogled 

na stvari in jim dajo možnost drugačnega presojanja za stvari, ki so jih 

predhodno sprejemali brez vprašanj. 

 

Teorija potrebe po pripadnosti 

Urška Bedek v svojem magistrskem delu pojasni teorijo pripadnosti 

po Baumeisterju in Learyju. Pove, da »potreba po pripadnosti 

predstavlja temeljni človeški motiv in da je z upoštevanjem te 

potrebe mogoče pojasniti in integrirati različna spoznanja o vedenju 

v medosebnih odnosih. Vsi ljudje imamo potrebo po oblikovanju in 

vzdrževanju vsaj minimalne količine trajnih, pozitivnih in pomembnih 

medosebnih odnosov. Z zadovoljeno potrebo se povezujejo pozitivne 

emocije (sreča, zadovoljstvo), medtem ko se ogroženost socialnih 

odnosov, njihova izguba ali odsotnost povezuje z negativnimi občutji 

(tesnobnost, depresija, ljubosumje, žalovanje)« (Bedek, 2018). Eden 

od načinov, kako okrepiti socialne odnose med otroki, je vsekakor 

tudi igra. 

 

Vpliv tehnološkega napredka 

Seveda pa je tehnološki napredek spremenil družbene navade in 

načine preživljanja prostega časa. V porastu je preživljanje prostega 

časa pred televizijskimi ekrani in igranje igric na računalniku oz. na 

telefonu, za kar pa se ne zahteva toliko socialnih spretnosti. Po drugi 

strani pa se otroci udeležujejo velikega števila prostočasnih 

dejavnosti, kar jim, poleg opravljanja šoloobveznih nalogah, vzame 

vedno več popoldanskega časa. 

 

Šola v naravi 

V učnem načrtu za šport je zapisano, da je »šola v naravi izjemna 

priložnost za spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov med 

učenci, saj nudi možnost poglobljenega spoznavanja in drugačnega 

skupnega sodelovanja učiteljev ter učencev« (Učni načrt za šport, 

2011). 

 

Pomen igre 

Igra spremlja otroke praktično že od rojstva. Skozi njo otrok spoznava 

sebe, druge, svet, razvija komunikacijske veščine in usvaja pravila. 

Igra je najosnovnejša oblika vzgoje in sprostitve (Mlakar, 2022). S 

pogostim igranjem iger se pri otrocih zmanjšuje stres, ki je v 

današnjem času že vsakodnevna stalnica, ob tem pa se povečuje tudi 

fokus in aktivnost možganov (Hadžipašić, 2020). 

 

 

Pred izvedbo iger je potrebno upoštevati nekaj navodil (Collard, 

2017).: 
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a) priprava pred izvedbo iger 

Kadar pripravljamo igre, si moramo odgovoriti na naslednja 

vprašanja: 

− Katere igre so primerne za starostno skupino, s katero se udeležiš 

tabora/ekskurzije ipd.? 

− Kakšen je namen iger? 

− Katere cilje želim doseči z izbrano igro? 

− Ali razumem navodila igre? 

− Ali znam navodila igre jasno in razumljivo posredovati učencem? 

− Ali imam na voljo potrebne pripomočke/rekvizite? 

− Kakšen prostor potrebujem za izvedbo iger? Je ta prostor na 

lokaciji na voljo? 

 

b) vključi humor 

Učenci obožujejo igre, pri katerih je vključeno veliko smeha, bodisi v 

tipu zabavne/nenavadne naloge bodisi se v igro vključi učitelj/-e 

bodisi se organizirajo igre kot tekmovanje med razredi, spoli … 

 

c) delitev v skupine 

»Sedaj pa si poiščite par/trojko …,« lahko pri marsikaterem učencu 

vzbudi stisko. V kolikor se želimo temu ogniti, se učenci lahko 

razporedijo v skupine s pomočjo štetja (prvi, drugi, tretji …), barv 

izvlečenih listkov/predmetov, slik na kartončkih, števila črk v imenu … 

Domišljija pri delitvi v skupine nima meja.   

 

d) vedno vprašaj za prostovoljce 

Ne glede na to, koliko časa bo potrebno počakati, vedno se bo našel 

učenec, ki bo želel izpeljati določeno igro. Moja izkušnja z izpeljavo 

animacijskih večerov nakazuje, da se učenci radi udeležujejo tako 

skupinskih iger, kot tudi tekmovanj med posamezniki. Pri slednji je 

potrebno omeniti, da je potrebno več časa, da se prostovoljci 

opogumijo, zato je učencem v veliko pomoč to, da se jim predhodno 

pove potek igre oz. se izvedbo igre demonstrira. 

 

e) prekini z aktivnostjo na vrhuncu 

S tem ko se igra/animacija prekine na vrhuncu, si bodo učenci želeli 

še več oz. bodo komaj čakali na igro naslednji večer. Ta prekinitev 

ohranja dobro energijo, napeto ozračje in pričakovanje, kaj sledi 

naslednjič. Večerno animacijo običajno izvajam na nadstandardnih 

ekskurzijah, ko je za nami že vsaj 10-urna vožnja z avtobusom in nato 

še celodnevno ogledovanje znamenitosti. Ko se zvečer vrnemo v 

hotel in povečerjamo, si učenci želijo samo še prostega časa. Običajno 

se prvi dan pritožujejo, da ne bi imeli vodene animacije. In vedno so 

po izvedbi družabnega večera dobre volje, nasmejani in komaj čakajo, 

kaj se jim bo pripravilo za naslednji večer.  

 

f) vključi čim več učencev 

Izbiramo take dejavnosti, ki ne vključujejo izpadanja otrok oz. 

izbiramo take igre, kjer lahko vključimo čim več (vse) učence. Ob tem 
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pa izbiramo tudi dejavnosti, ki niso pretirano sedeče. Seveda je to 

odvisno tudi od prostora, ki je na voljo. 

 

Primer dobre prakse 

Ideje, v kateri smeri pripraviti večerno animacijo, so zelo raznolike. 

Lahko izbirate med trenutno zanimivimi oddajami na televiziji, npr. 

Vse je mogoče, Minuta do zmage, Male sive celice … Lahko izbirate 

med športnimi večeri, npr. Gladiatorski boji, Blatne igre, Vodne igre, 

Igre brez meja, Orientacija … Lahko izbirate med ljubezenskimi 

vsebinami: Ples parov, Zmenkarije, Poroke … Lahko izbirate med 

'statičnimi igrami', npr. Kviz, Tombola … Lahko se poslužujete 

aktualnih izzivov, ki preplavijo spletna omrežja in niso nevarna za 

izvedbo. Lahko pa uporabite že izdelane namizne igre, ki jih dodelate 

glede na udeležence.  

 

V nadaljevanju bom opisala 3 večerne animacije, ki so vam lahko v 

pomoč pri izpeljavi večerov. 

a) VEČER STAV 

 

Pripomočki: 

• tabela za zapisovanje rezultatov, 

• stavni listi, 

• pripomočki, vezani na posamezno stavo. 

 

Potek: Učence razdelite v skupine. Vsaka skupine prejme stavni list. 

Nanj bodo zapisovali ime tistega, na katerega stavijo v posameznem 

izzivu. Staviti je potrebno pred izvedbo izziva. V kolikor oseba, na 

katero se stavi, zmaga, skupina prejme točko. Rezultate sproti 

zapisujete v tabelo, ki je vidna vsem deležnikom. 

 

Primeri stav: 

1. Pred vami je več trditev, ki veljajo za posameznega učitelja. Vsak 

učitelj je o sebi napisal dve trditvi. Vaša naloga je, da ugotovite, 

kateremu učitelju pripada posamezna trditev. 

2. Kdo bo najhitreje in najboljše strgal iz papirja obliko avta? 

3. Kdo bo vrtel obroč najdlje časa okoli vratu? 

4. Kdo najhitreje pove abecedo nazaj? 

5. Kdo bo najhitreje spravil piškot s čela v usta, brez pomoči rok? 

6. Kdo bo prvi naredil 6-nadstropni stolp iz jogurtovih lončkov? 

7. Kdo najboljše jodla? 

8. Kdo bo preskakoval kolebnico najdlje časa? 

9. Kdo bo povedal najboljšo šalo? 

10. Kdo se zna z jezikom dotakniti nosu? 

11. Kateri fant bo najlepše nalakiral nohte dekletu? 

b) 100 VPRAŠANJ 

 

Pripomočki: 

− igralne kocke, 

− listi z vprašanji. 
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Priprava: V kolikor imate na voljo zunanji prostor, potem listke z 

vprašanji razrežete in jih naključno zalepite na vidna mesta poljubno 

po prostoru. V kolikor je na voljo manjši prostor, potem zapišete 

vprašanja po vrsti od 1 do 100 in  jih učitelj sproti bere. 

 

Potek (se bo navezoval na manjši notranji prostor, kjer tekanje ni 

možno): Učence razdelite v skupine. Vsaka skupina bo prejela igralno 

kocko. Vsaki skupini se dodeli učitelj. Izbrani učenec vrže igralno 

kocko (npr. pade št. 3) in učitelj prebere skupini vprašanje pod št. 3. 

Ko nanj pravilno odgovorijo, ponovno vržejo igralno kocko (npr. pade 

št. 6) in učitelj jim prebere vprašanje pod št. 9 (3 + 6). Cilj igre je, da 

skupina čim hitreje pride do št. 100. V kolikor skupina odgovori na 

vprašanje napačno ali odgovora ne ve, se učenci vrnejo za dve številki 

nazaj. 

 

Primeri vprašanj: 

1. 
Kateri živali pravimo, da je kralj živali? 

(lev) 

2. 
Kaj je suha južina? 

(vrsta pajkov) 

3. 

Nikoli ne veš, kakšna bo v notranjosti, nekateri jo v ta namen 

tresejo in trkajo po njej. Drugi jo preprosto prerežejo na pol. 

Sadež vsebuje veliko vode. Je rdeče barve in vsebuje koščice. 

Kaj je to? 

(lubenica) 

4. Črkujte besedo: čoln. 

5. 

Povejte naslov pravljice: »Živela je svoje dni uboga vdova, ki 

je imela sedem otrok, enega manjšega od drugega, ali jesti so 

morali vsi. Od zore do mraka je morala mati služiti vsakdanji 

kruh. Le ob dolgih zimskih večerih je imela toliko časa, da je 

naredila otrokom srajčice, da bi ne hodili goli po svetu.« 

(Kdo je napravil Vidku srajčico) 

6. Razložite pregovor: rana ura, zlata ura. 

7. 
Kako imenujemo plod hrasta? 

(želod) 

8. Naštejte tri države ali mesta na črko N. 

9. 
Koliko je 37 + 45? 

(82) 

10. … 

 

c) VEČER IZZIVOV 

 

Pri prvih treh izzivih je cilj igre ta, da mora skupina v določenem času 

(npr. 20 minut) sestaviti najvišji samostoječi stolp, samo z uporabo 

pripomočkov, ki so navedeni pri posameznem izzivu. 

 

Papirni izziv Izziv z baloni Marshmallow izziv 

Pripomočki: 

• 20 listov A 4 

 

Pripomočki: 

• 20 balonov, 

• lepilni trak, 

Pripomočki: 

• 20 surovih 

špagetov, 
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• škarje. 

 

• 1 m lepilnega 

traku, 

• 1 m vrvice, 

• 1 marshmallow, 

• škarje. 

 

Jajčna škatla 

Pripomočki: 

• 20 slamic, 

• 1 lepilni trak, 

• surovo jajce, 

• škarje. 

 

Potek: Skupina mora v določenem času (npr. 20 minut) izdelati takšno 

škatlo/zaščito za jajce, da se ne bo razbilo, ko ga boste spustili z 

določene višine. 

 

ZAKLJUČEK 

Igranje je otrokova potreba. Pomembno je, da tudi odrasli v svoje 

življenje vključi igro/igranje, saj na tak način ohranja svojo igrivost. Z 

igro v živo razvijamo bistveno več socialnih spretnosti, kot če bi se 

igrali samo na daljavo. Interakcija z drugimi deležniki je neprecenljiva. 

In zabavna. Tekmovalna. In ustvarjalna. Z družabnimi igrami lahko 

pomagamo šibkim ali izločenim učencem, da pridejo v ospredje oz. 

da jih drugi deležniki spoznajo v popolnoma novi luči. Z igro v skupino 

vnašamo humor in iskrice v očeh. Igranje iger je zabavno. 
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Aktivnosti za spodbujanje 

razvoja poslušanja in slušne 

pozornosti  
 

TAMARA SEVŠEK, mag. prof. logopedinja-surdopedagoginja 

tamara.sevsek@pivkaptuj.si 

 

Povzetek: Naši otroci odraščajo v času številnih slušnih dražljajev, 

med katerimi se hitro izgubijo. Pogosto ne zmorejo določiti, kateri 

dražljaj je najpomembnejši v določeni situaciji, zato pogosto prihaja 

do nerazumevanja in stiske otrok. V šoli je slušna pozornost 

pomemben dejavnik otrokove uspešnosti, saj večino pouka poteka 

preko slušnega kanala. Ravno zato je razvoj poslušanja in slušne 

pozornosti že v zgodnjem otroštvu izjemnega pomena, saj daje 

otroku dobre temelje, na katerih lahko gradi svoje znanje. V članku 

želim predstaviti pomen dobro razvite slušne pozornosti za 

razumevanje, razvoj govora pri otroku in uspešno učenje. Opisane so 

različne aktivnosti za spodbujanje poslušanja in slušne pozornosti, ki 

jih lahko uporabljamo tako na individualnih urah dodatne strokovne 

pomoči, kot tudi v skupini v vrtcu ali v razredu.  

 

Ključne besede: slušna pozornost, razvoj, sluh, pozornost, aktivnosti 

Abstract: Our children grow up in world full of different auditory 

stimulus in which they quickly lost themselves. Often they can not 

determinate which stimuli is more important for them in different 

situations, so they are often misunderstated and in distress. In 

school, auditory attention in the most important factor of childs 

success, because most of the lessons passes through the auditory 

canal. Therefore development of listening skills and auditory 

attention in early childhood is the most important, because it gives 

the child good foundations on which he can build his knowledge. In 

an article I want to introduce the meaning of well-developed 

auditory attention for understanding, speech development and 

successful learning. Various activities are described to promote 

listening and auditory attention, which can be used both in individual 

lessons of additional professional help, as well as in a kindergarten 

or in a class. 

 

Keywords: auditory attention, development, hearing, attention, 

activities 
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UVOD 

Okolje, v katerem dandanes živimo, je polno slušnih dražljajev. Tudi 

pri svojem delu kot mobilna učiteljica za dodatno strokovno pomoč 

– logopedinja in surdopedagoginja opažam, da se otroci zmeraj manj 

odzivajo na slušne dražljaje, so nanje manj pozorni. Opažam, da je 

dobro razvita slušna pozornost v predšolskem obdobju tudi temelj 

učinkovitega poslušanja v šoli. Ker imajo učenci v šoli vse več težav z 

zbranim poslušanjem in sledenjem učiteljevi razlagi, sem se odločila, 

da v prispevku predstavim različne aktivnosti za spodbujanje razvoja 

poslušanja in slušne pozornosti, ki so primerne tako za vrteške 

otroke, kot tudi za učence prve triade osnovnih šol.  

 

Poslušanje 

Poslušanje je prva komunikacijska dejavnost, ki se pri otroku pojavi. 

Preko nje se otrok uči svojega jezika (Pečjak, 2009). Pečjak (2009) 

navaja, da poznamo 5 različnih vrst poslušanja: razločujoče 

poslušanje, priložnostno poslušanje, poslušanje z razumevanjem, 

doživljajsko poslušanje in terapevtsko poslušanje. Temelj vsem 

vrstam poslušanja predstavlja razločujoče poslušanje. V našem 

življenju se vrste poslušanj prepletajo, v zgodnjem otroštvu pa je 

najbolj prisotno doživljajsko poslušanje. To je poslušanje materinega 

glasu, zvokov glasbenih igračk (Mravlje, 1999). 

 

 

 

Slušna pozornost 

Slušna pozornost je sposobnost otroka, da se osredotoči na zvok. 

Pomembna je za ustrezen razvoj poslušanja, razumevanja in razvoja 

govora pri otroku. Ustrezno razvita slušna pozornost omogoča 

otroku, da hitreje širi besedišče in razumevanje pomena besed. Je 

temelj za razvoj fonološkega zavedanja in kasneje za učenje branja in 

pisanja (Levc, 2014). S slušno pozornostjo se soočimo že v 

prenatalnem obdobju. Fetus začne v zadnjem trimesečju nosečnosti 

aktivno procesirati slušne signale in loči med jezikom, glasbo in 

preostalimi zvoki (Klass, 2017). Na razvoj učinkovitega poslušanja 

vplivajo različni dejavniki. Eden izmed najpomembnejših bioloških 

dejavnikov je sluh. Če je pri otroku prisotna izguba sluha (tukaj je 

treba omeniti tudi pogosta vnetja ušes), je otrokova slušna pozornost 

slabša. Na razvoj slušne pozornosti vplivajo tudi različni okoljski 

dejavniki. Življenje v stresnem okolju, okolju, kjer je prisotna 

neprestana raba elektronskih naprav, lahko negativno vpliva na 

otrokovo pozornost. Otrok se v takšnem okolju težko osredotoči na 

govor osebe, pozornost je kratkotrajnejša in hitreje odkrenljiva 

(Mravlje, 1999). V obdobju zgodnjega otroštva je pozornost pri 

predšolskih otrocih šibkejša, krajša in manj usmerjena (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004). Slušna pozornost nam omogoča, da se 

znotraj mnogih slušnih dražljajev hitro in natančno osredotočimo na 

akustični dražljaj, ki nas zanima. Poteka lahko v dveh smereh. Od 

zgoraj-navzdol (prostovoljno oziroma odvisno od naloge) ali od 

spodaj-navzgor (iskan dražljaj, ki temelji na točno določenem zvoku). 
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Pozornost v smeri od zgoraj-navzdol, vodi do hitrejše obdelave 

informacij, vedenjske občutljivosti in skrajšanega časa odziva. 

Pozornost od zgoraj-navzdol je selekcijski proces, ki se osredotoča na 

kortikalno obdelavo dražljajev najpomembnejših senzoričnih 

informacij, z namenom ciljno usmerjenega vedenja. Pozornost v 

smeri od spodaj-navzor pa ima pomembno vlogo pri »branju« vseh 

akustičnih dražljajev naenkrat in selektivnem prestrezanju iskanih oz. 

točno določenih akustičnih dražljajev (Fritz, J. B., Elhilali, M., David, 

S. V. in Shamma, S. A., 2007). Reynell (1980) definira različne stopnje 

pozornosti, preko katerih poteka ravoj slušne pozornosti pri otroku: 

1. stopnja (0–1 leto): dojenček zmore usmeriti in vzdrževati 

svojo pozornost zgolj na en dražljaj za nekaj trenutkov; hitro 

ga zmotijo novi zvoki in drugi, zanimivejši dražljaji. Ko je otrok 

pozoren na neko aktivnost, ne zmore slediti hkrati še našemu 

govoru. 

2. stopnja (1–2 leti): malček zmore osredotočiti svojo pozornost 

na določeno aktivnost že za dalj časa, vendar samo, če si je 

aktivnost izbral sam. Rad posluša različne zvočne igrače, 

glasbo in petje. Med igro ne zmore biti osredotočen hkrati še 

na naš govor, zato moramo najprej pridobiti njegovo 

pozornost tako, da ga pokličemo po imenu ali se ga 

dotaknemo.  

3. stopnja (2–3 leta): otrok je še zmeraj osredotočen zgolj na 

eno aktivnost, vendar jo že zmore prekiniti in preusmeriti 

svojo pozornost na drugo, kadar ga pokličemo po imenu ali 

mu ponudimo vizualni dražljaj. Otrok zmore dalj časa slediti 

govoru druge osebe, vendar ga hitro zmotijo drugi, 

zanimivejši dražljaji. Rad posluša govor namenjen njemu, 

vendar je naprej potrebno pridobiti njegovo pozornost (ga 

poklicati po imenu). 

4. stopnja (3–4 leta): otrok začne kontrolirati svojo pozornost in 

zmore prekiniti svojo igro ter se posvetiti osebi, ki z njim 

govori. Za vzdrževanje pozornosti še zmeraj potrebuje očesni 

stik s sogovorcem.  

5. stopnja (4–5 let): otrok zmore preklapljati med dvema 

dražljajema brez očesnega stika s sogovorcem. Hkrati se torej 

zmore igrati ter poslušati, kar mu oseba govori.   

6. stopnja (5 let): otrok zmore vzdrževati pozornost na različnih 

nalogah in dražljajih istočasno, v različno velikih skupinah. 

Zmore ignorirati zunanje dražljaje in vzdrževati pozornost za 

daljše obdobje.  

 

Kako spodbujati slušno pozornosti pri otroku? 

Najpomembnejša stvar pred pričetkom pogovora je, da moramo 

pridobiti otrokovo pozornost tako, da se spustimo na njegovo fizično 

raven in ga pokličemo po imenu. Med samim pogovorom z otrokom 

vzpostavljamo in vzdržujemo očesni stik. Kadar se z otrokom 

pogovarjamo, moramo omejiti število dražljajev v okolju (npr. otroka 

si pokličemo v tihi kotiček, ugasnemo glasbo v ozadju). Navodila 

moramo prilagoditi otrokovi starosti. Malčkom do drugega leta 



165 
 

dajemo kratka, enodelna navodila, starejšim otrokom pa že 

sestavljena navodila. Ko otrok govori, je zelo pomembno, da ga ne 

prekinjamo in zraven ne počnemo drugih stvari. Tako mu damo jasno 

vedeti, da ga poslušamo (Razvoj in pomen slušne pozornosti pri 

predšolskem otroku). 

 

Aktivnosti za spodbujanje razvoja poslušanja in slušne pozornosti 

Počasna ptica-hitra ptica 

Za izvedbo te aktivnosti potrebujemo  nek pripomoček, ki proizvaja 

zvok. Lahko je to boben, palčke, kakšen drug instrument. Otroku 

povemo, da naj pozorno posluša in sledi hitrosti zvoka. Če je zvok – 

ritem počasen, njegova ptica »leta« počasi, če je zvok hiter pa »leta« 

hitro. Včasih se zgodi, da ptica počiva – zvoka ni (pavza). Otrok pri tej 

dejavnosti razlikuje med hitrim in počasnim tempom. 

Zapomnitev ritma 

Z različnimi ritmičnimi vzorci otroka uvedemo v svet poslušanja 

ritma. Lahko izberemo dejavnosti, vezane zgolj na en slušni dražljaj 

(npr. ploskanje), ali se odločimo za kombinacijo različnih slušnih 

dražljajev (ploskanje-udarec z nogo-tleskanje). Dodamo lahko tudi 

glas – povezava giba z besedo (piktografska ritmika). Otrok pri tej 

dejavnosti razlikuje med različnimi ritmičnimi vzorci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Primer ritmičnega vzorca-piktografske ritmike 

Vir: Lasten 

 

Skrivnostna vreča 

V vrečko skrijemo različne predmete, ki proizvajajo zvok. Enega za 

drugim predmete vlečemo iz vreče, otrok poskusi ugotoviti, kakšen 

zvok sliši. Otrok pri tej dejavnosti razlikuje med različnimi zvoki 

vsakdanjih predmetov.  
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Slika 2: Vsebina skrivnostne vreče 

Vir: Lasten 

 

Identifikacija zvokov iz narave 

Lažja različica: Pred otroka postavimo sličice vozil/živali. Sličice 

skupaj z otrokom poimenujemo, da smo prepričani, da je beseda v 

otrokovem receptivnem besedišču. Nato otroku povemo, da bo slišal 

določen zvok vozila/živali. Poskusi naj ugotoviti, kateri zvok sliši. 

Težja različica: otroku povemo, da smo v naravi posneli različne zvoke 

vozil/živali. Po poslušanju posameznega zvoka naj poskusi ta zvok 

identificirati. Otrok pri tej dejavnosti slušno razlikuje med različnimi 

zvoki iz okolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Identifikacija zvokov živali 

Vir: Lasten 

 

Slušni spomin 

Embalažo, ki je na videz popolnoma enaka, napolnimo z različnim 

materialom. Po dve embalaži napolnimo z istim polnilom. Sama sem 

izbrala škatlice od Kinder jajčk, katere sem napolnila s koruzo, rižem, 

vodo, kamni, mivko in zdrobom. Otrok nato išče pare jajčk na podlagi 

slušne zaznave. Pri tej dejavnosti lahko uporabimo različna polnila in 

s tem večamo zahtevnost. Uporabimo lahko polnila, ki proizvajajo 

podoben zvok (prosena kaša, riž); uporabimo lahko večje število 

parov. 
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Slika 4: Slušni spomin s Kinder jajčkami 

Vir: Lasten 

 

Slušna zgodba 

Pripravimo si zgodbo, v kateri bomo večkrat uporabili določeno 

besedo. Otroku povemo, da naj bo pozoren na točno določeno 

besedo. Ko jo bo slišal, naj vstane. Primer zgodbe, ki sem si jo izmislila 

za urjenje slušne pozornosti: 

Zgodba o medvedu – ključna beseda: »medved«  

V gozdu je živel medved Žiga. Bil je zelo prijazen medved. Vse živali 

so ga imele rade. Najraje so k medvedu hodile na obisk, saj jim je 

zmeraj postregel z jabolki in medom. Nekega dne pa je v gozd 

prilomastil merjasec. Na poti je srečal medveda Žigo. Medved Žiga ga 

je lepo pozdravil, merjasec pa je medveda pogledal, prhnil in odtacal 

stran. »Le kaj je s tem merjascem?« se je spraševal medved Žiga. 

Merjasec pa je šel svojo pot skozi gozd. Med potjo je večkrat slišal 

govorice živali, ki so pripovedovale o prijaznem medvedu Žigi in bilo 

mu je žal, da medveda ni vsaj pozdravil. Zato se je odločil, da poišče 

medveda Žigo, se mu opraviči in z njim malce poklepeta. Medved 

Žiga je bil merjasca zelo vesel, povabil ga je na jabolka in med. Tako 

je tudi merjasec postal medvedov dober prijatelj. 

 

Prepoznavanje besed 

Ta dejavnost je namenjena spodbujanju slušne pozornosti na 

področju govora in jezika ter od otroka zahteva široko poznavanje 

besedišča. Izberemo lahko besedišče, ki ga z otrokom v tistem 

trenutku usvajamo. Lahko je to hrana, vozila, divje živali, oblačila, 

prevozna sredstva, pohištvo, ipd.  

Primer: Otroku počasi beremo besede, otrok ob vsaki slišani živali 

počepne ali zaploska. 

MALINA, UTA, MEDVED, PES, ČOP, KOŠ, NOJ, ZOB, HIŠA, STORŽ, 

METULJ, MESEC, VOLK, MIŠ, JABOLKO, TRAVA, HVALA, ŠOLA, 

ŠTORKLJA, HRUŠKA, VOZI, VID, KIT, KROKODIL, BONBON, SLON, 

LUŽA, KUŽA, TAČKA, MAČKA, MASKA, ROBOT, POT, KOZOROG, LEV, 

MUKA, VOLNA, KIVI, DLAKA, RIBA, RACA, RAB, JAGODA, VESELJE, 

VESLO, VEVERICA, GOBA, COPAT, ČEBELA, ČOLN, ČMRLJ, ČASOPIS, 

DEŽNIK, DEŽEVNIK, GUGALNICA. 

 

Sledenje enostavnim, dvodelnim in tridelnim navodilom 

Pri aktivnosti sledenja enostavnim navodilom, sličice z navodilom 

položimo na kup. Izvlečemo eno sličico in navodilo preberemo otroku 

(npr. »Dotakni se popka.« ali »Hodi kot pošast.«). V kolikor otrok 



168 
 

nalogo uspešno opravi, dobi sličico. Če se zmoti, dobim sličico jaz. 

Zmaga tisti, ki zbere več sličic. 

Pri aktivnosti sledenja dvodelnim in tridelnim navodilom 

potrebujemo še kocko za metanje. Sličice z navodili ravno tako damo 

na kup. Izvlečemo eno sličico in navodilo preberemo otroku. V kolikor 

otrok nalogo uspešno opravi, vrže kocko in se premakne za toliko 

polj, koliko pik je na kocki. Zmaga tisti, ki prvi pride do cilja. 

Primer dvodelnega navodila: »Sedi na tla in preštej do 5.« 

Primer tridelnega navodila: »Sedi na tla, zapri oči in štej do 5.« 

       

Štorklja 

Otrok dobro posluša zgodbo, ki jo pripovedujemo in pri tem z gibi 

posnema naš govor. 

»Štorklja hodi po močvirju in išče žabe. Pri hoji visoko dviga noge in 

pregleduje levo in desno. Ko dvigne desno nogo, pogleda na desno. 

Ko dvigne levo nogo, pogleda na levo. Naredi 4 korake in obstane z 

dvignjeno nogo. Povsem pri miru je. Pozorno prisluškuje zvokom 

okoli sebe. Nadaljuje svojo pot.« (Mravlje, 1999, str. 36). 

 

Risanje po navodilu 

Otrok pri tej nalogi potrebuje zgolj prazen list papirja in svinčnik ali 

barvico. Preden pričnemo z risanjem po navodilu, moramo preveriti 

ali otrok razume vse pojme, ki se bodo v navodilu pojavili. Nato 

navodilo dva krat glasno preberemo. Otroku med risanjem ne 

smemo razlagati besed.  

Primer risanja po navodilu, povzeto po Mravlje (1999): 

1. Na sredino lista nariši polževo hiško. 

2. Na desni strani te hiške nariši trikotnik tako, da se osnovnica 

dotika polževe hiške. 

3. Na zgornji levi strani hiške nariši manjši krog. 

4. Vanj nariši krožec. 

5. Na levi strani manjšega kroga nariši dva trikotnika tako, da se 

osnovnici dotikata kroga. 

6. Pod hiško nariši dve veliki tiskani črki L, tako, da se hiške 

dotikata. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Pričakovana risba glede na navodilo 

Vir: Mravlje (1999) 

 

Premetanka 

Na mizo postavimo različne predmete ali sličice predmetov. Le-te z 

otrokom najprej poimenujemo, saj mora otrok vse pojme poznati. 

Nato predmete/sličice enega za drugim naštevamo in prosimo 

otroka, da nam predmete/sličice zloži v enako zaporedje, kot smo jih 
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naštevali. Sprva lahko naštejemo zgolj dva ali tri pojme, nato pa, z 

uspešnostjo otroka, število poimenovanih pojmov večamo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Primer izbire predmetov 

Vir: Lasten 

 

Uganke 

Otrokom beremo različne uganke. Za najmlajše izberemo lahke, za 

starejše otroke pa lahko posežemo že po kompleksnejših in 

sestavljenih ugankah. Primer lažje uganke (povzeto po Jeršan Kojek, 

H. (2008)): »Leta s cveta na cvet, pridna je in da nam med.« 

 

Primer zahtevnejše uganke: 

»Na nebu sije sonce. Po dvorišču se sprehajata Maja in Luka. Maja 

ima majhen dežnik z majhno luknjo, Luka pa velik dežnik z veliko 

luknjo. Kateri otrok je bolj moker?« 

 

ZAKLJUČEK 

Poslušanje je dejavnost, ki smo ji vsakodnevno izpostavljeni vsi. Ker 

se s poslušanjem otroci učijo tudi svojega jezika, je pomembno, da z 

aktivnostmi za spodbujanje poslušanja in slušne pozornosti začnemo 

dovolj zgodaj. Tekom izvajanja aktivnosti sem ugotovila, da je najprej 

potrebno ugotoviti, na kateri stopnji slušne pozornosti se otrok 

nahaja in pri aktivnostih izbrati takšno, ki izhaja iz njegovih interesov. 

Ker je pri vrteških otrocih in prvošolcih najučinkovitejše učenje 

konkretno učenje, sem se posluževala konkretnega materiala, 

različnih didaktičnih iger in konkretnih izkušenj. Med vsemi aktivnosti 

so bile otrokom najbolj pri srcu ravno aktivnosti, katere zraven 

poslušanja vsebujejo še druga čutila (gibanje, risanje, tipanje). Otroci 

so tako tekom igre nezavedno usvajali nova znanja in urili svoje 

poslušanje ter širili slušno pozornost. Z aktivnostmi smo si popestrili 

marsikatero uro, otroci pa so od ure odšli zadovoljni in opremljeni z 

veščinami, ki jim bodo pomagale pri premagovanju vsakdanjih ovir. 

 

Viri in literatura 

1. Fritz, J. B., Elhilali, M., David, S. V. in Shamma, S. A. (2007): Auditory attention 

— focusing the searchlight on sound. Current Opinion in Neurobiology. 

Pridobljeno s 

https://engineering.jhu.edu/lcap/data/uploads/pdfs/curropneurobio2007_fr

itz.pdf 

2. Jeršan Kojek, H. in Škof Pavlinec, D. (2008). Pajkec Piko: posluša, govori, bere, 

piše: delovni zvezek za 2. razred osnovne šole: prilagojeni izobraževalni 

program z nižjim izobrazbenim standardom. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 



170 
 

3. Klass, P. (2017). Language lessons start in the womb. The New York Times. 

Pridobljeno s  

https://www.nytimes.com/2017/02/21/well/family/language-lessons-start-

in-the-womb.html 

4. Levc, S. (2014). Liba laca lak: kako pomagamo otroku do boljšega govora. 

Ljubljana: samozal. 

5. Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: 

Filozofska fakulteta 

6. Mravlje, F. (1999). Pozorno poslušanje z razumevanjem: priročnik za učitelje, 

vzgojitelje in starše. Nova Gorica: Educa. 

7. Pečjak, S. (2009). Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

8. Razvoj in pomen slušne pozornosti pri predšolskem otroku. (20. 9. 2017). 

Pridobljeno s http://gospodicnaknjiga.si/2017/09/razvoj-pomen-slusne-

pozornosti-pri-predsolskem-otroku.html/ 

9. Reynell, J. (1980). Language Development and Assessment. Lancaster, 

England: MTP Press Limited. Falcon House. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gospodicnaknjiga.si/2017/09/razvoj-pomen-slusne-pozornosti-pri-predsolskem-otroku.html/
http://gospodicnaknjiga.si/2017/09/razvoj-pomen-slusne-pozornosti-pri-predsolskem-otroku.html/


171 
 

Montessori, gibanje in zunanje 
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Povzetek: Strokovnjaki pravijo, da je gibanje bistvenega pomena za 

otroke, saj je osnova za razvijanje možganskih funkcij. Otrokovo 

primarno dejanje je igra, tam se otrok giblje in preko igre se tudi uči. 

Maria Montessori, ki je delovala kot učiteljica, vzgojiteljica in 

zdravnica, je imela še širši pogled v otroke in njihov razvoj. Stvari 

morajo biti otrokom zanimive in na dosegu rok, da jih lahko prime in 

z njimi manipulira. Tako se giba, razmišlja, uživa in uči. V članku bom 

povezala gibanje, montessori in zunanje okolje, ki  po mojem mnenju 

predstavljata ključni pomen za otrokov zdrav razvoj. 

 

Ključne besede: otrok, gibanje, Maria Montessori, didaktični 

materiali, učenje 

 

Abstract: Experts say that movement is essential for children, as it is 

the basis for developing brain functions. The child's primary action is 

play, where the child moves and learns through play. Maria 

Montessori, who worked as a teacher, educator and doctor, had an 

even broader view of children and their development. Things should 

be interesting and within reach for children to grasp and manipulate. 

This is how he moves, thinks, enjoys and learns. In the article, I will 

connect movement, Montessori and the external environment, 

which, in my opinion, are of key importance for a child's healthy 

development. 

 

Keywords: child, movement, Maria Montessori, didactic materials, 

learning 
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UVOD 

Otroci so v današnjem času vključeni v življenje, ki jih obremenjuje z 

hrupom, nasičenostjo, vtisi, tekmovalnostjo in močnim vplivom 

medijev. Gibanje in igra, za katero se otroci odločijo sami, se jim zdi 

zanimiva, je nedvomno vrednota, ki v življenje otrok vnaša veselje, 

srečo, sprostitev in jih čustveno bogati. Vzbudi veselje in interes do 

ustvarjanja, dela in je eden bistvenih smotrov predšolske vzgoje. 

Maria Montessori je s svojo metodo dela in igre, otrokom omogočila, 

da si lahko sami, z lastno aktivnostjo, izberejo igro, ki jim je zanimiva 

in jih spodbuja pri njihovem celostnem razvoju. Otrok se celostno 

razvija le takrat, ko čuti v igri udobje in ni vanjo prisiljen, torej ga 

zanima in si jo izbere sam. vloga odraslega pa je, da mu pripravi 

primerno okolje. Seveda je najbolj primerno okolje za otroka, zunaj, 

le tam si razvija vse čute, ki se v notranjih prostorih žal ne morejo 

razviti v polni meri. 

 

Maria Montessori in njena pedagogika 

Maria Montessori ni imela namena ustvarjati pedagogike, niti 

metode ali vzgojno-izobraževalnega sistema. Želela je razumeti 

otroka in s svojim izrednim darom opazovanja otrok je prišla do 

odkritij, ki so spremenila pogled na otroka, s tem pa tudi pedagoški 

pristop. Njena ključna odkritja, ki so danes temelj montessori 

pedagogike, so: 

− Srkajoči um je značilnost vseh otrok na svetu v obdobju od rojstva 

do 6 let, najbolj izrazito do treh let. Otrok zaradi te svoje 

sposobnosti z veliko lahkoto, kakor goba, vpija iz okolja. Izkušnje, 

vtisi in znanje, ki jih otrok sprejema v tej fazi nezavednega 

srkanja, so v njem zakoreninjeni veliko bolj trajnostno kot pa to, 

kar je kasneje naučeno zavestno in z namernim naporom. 

− Občutljiva obdobja so strnjen čas v življenju otroka, ko je otrok 

posebej doumljiv za določene dražljaje do te mere, da ostali 

stopijo v ozadje. Otrok ima poseben interes za tisto določeno 

stvar. Ta interes traja določen čas, kasneje v življenju se več na 

ponovi. Občutljiva obdobja so značilnost vseh otrok, ne glede na 

kraj bivanja, kulturo ali socialno okolje (npr. razvoj jezika). 

− Polarizacija pozornosti je fenomen, ko se otrok posveti nekemu 

delu s vso svojo pozornostjo in pri tem pokaže popolno zbranost. 

Posledica te zbranosti je sprememba, ki se zgodi pri otroku: otrok 

je po zbranem, čeprav napornem delu, miren in srečen. Maria 

Montessori govori o normalizaciji otroka. 

− Pripravljeno okolje je pojem, ki obsega vse, kar pripravimo odrasli 

v okolju, ki obdaja otroka, če se zavedamo njegovih značilnosti in 

potreb. Če je okolje skrbno pripravljeno, potem delajo otroci v 

njem z vedno večjo zbranostjo in notranjim nadzorom 

(samokontrolo). 

− Razvojni materiali so del pripravljenega okolja, ki jih je Maria 

Montessori oblikovala in jih še danes oblikujejo tako, da 

pomagajo razumskemu razvoju, razvoju zbranosti, koordinacije, 

samostojnosti, socializacije in občutka za red. okolje otroku 
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omogoča, da razvija občutek za druge na naraven in neprisiljen 

način (Montessori, 2008, str. 7–8). 

 

Montessorijeva (2018, str. 79) tudi človeškim rokam daje izredno 

velik pomen: »Človeška roka, krhka in hkrati tako prefinjena, 

omogoča našemu duhu, da odkriva samega sebe. Še več – z roko vse 

naše bitje vstopa v privilegiran odnos s svojim okoljem … Z rokami si 

človek jemlje v last okolje okrog sebe. Roke, ki jih vodi njegov razum, 

spreminjajo svet in mu omogočajo, da izpolnjuje svoje poslanstvo na 

svetu.« 

 

Montessorijeva je že pred časom razmišljala, kako je gibanje roke, 

kot tudi gibanje celega telesa, pomembno za intelektualni razvoj 

otroka. Ne gibamo se samo zato, da bi bili zdravi in bi pridobili zunanji 

izgled, ampak tudi za to, da bi razvili možgane. Otrok se rodi z 

devetimi milijardami nevronov, ki so z rojstvom pripravljeni, da se 

začnejo razvijati v neštete spretnosti in znanja. Le-te pa se razvijajo s 

primernim okoljem in gibanjem in če gibanja ni dovolj, zamrejo. 

Otroke pa lahko spodbudimo k premišljenemu gibanju s pomočjo 

pripravljenega okolja z vrsto materialov s področja senzomotorike. 

To jim bo omogočilo uravnotežen razvoj gibanja, misli in senzorike.  

 

Človekovi gibi niso določeni in omejeni tako kot pri živalih. Lahko se 

sam odloči, katerih se bo naučil. Nekatere živali imajo poseben dar 

za plezanje, tek ali plavanje, človek pa se lahko nauči vseh načinov 

gibanja in je v njih celo boljši od živali (Montessori, 2008, str. 170). 

Torej živali se gibajo nagonsko, človek pa uporabi um, ki pa pripelje 

do želenega cilja. Vsak gib, ki ga otrok naredi, pomisli, zakaj in kam 

želi. Zato moramo otroka znati opazovati in mu pripraviti spodbudno 

učno okolje. Pri tem pa otroku lahko tudi škodujemo in mu na njegovi 

poti postavimo ovire. Te ovire so dveh vrst: okolje in odrasli. 1. pod 

okolje mislimo tako okolje, ki je prilagojeno le odraslim, v katerem ni 

nič prilagojeno velikosti in trenutni zmožnosti otroka. Otrok, ki je v 

primerjavi z odraslim šibak, v sebi pa ima veliko potrebo po 

oblikovanju lastne osebnosti, namreč potrebuje okolje, ki je 

prilagojeno njegovi fizični velikosti, trenutnim notranjim potrebam in 

interesom. 2. pod odrasli pa mislimo tiste, s katerimi se mora otrok 

spopasti, saj ga na vsakem koraku ovirajo pri njegovem prizadevanju. 

Ovira pa ni namenska, pač pa je posledica razumevanja otroka in 

njegovega dela (Montessori, 2018, str. 25). 

 

Montessorijeva (2009, str. 102) pravi: »Skrivnost otroštva se skriva v 

otrokovem okolju. Okolje je tisto, ki ga moramo urediti tako, da se bo 

otrok lahko pokazal tak, kakršen je v resnici. Otrok je v obdobju 

ustvarjanja in osvajanja, zato bo dovolj že, če mu samo odpremo 

vrata.« 

 

Spodbujajoče zunanje okolje 

Montessori okolje pa lahko ustvarimo tudi zunaj, v naravi, gozdu ali 

kakšni jasi. V naravi si otrok krepi čute in senzorne izkušnje. Zunaj 
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lahko doživi suho in mokro, hrapavo, gladko, svetlo in temno, toplo 

in mrzlo. V notranjih prostorih je vse to okrnjeno, je toplo, suho, čisto 

ni grobih vogalov, skratka vse je prilagojeno udobnemu bivanju.  

 

Vsaka površina na prostem lahko postane zanimiv prostor za otroke. 

Gledati mlade ptice, kako zapuščajo gnezda, valjati se v travi, vonjati 

zrak po pomladnem dežju, opazovati sezonske spremembe ali 

topljenje snega, vse to so dejavnosti na prostem. Celo dejavnosti, ki 

se izvajajo v igralnici, se lahko prenesejo na prosto in se tako 

doživljajo na drugačen način. Poslušanje zgodbe ob vetrovnem 

dnevu pod drevesom, medtem ko veter ziblje veje, omogoča 

popolnoma drugačno doživetje od poslušanja te iste zgodbe v 

igralnici. Zunanje okolje doda vsaki dejavnosti okoliščine, barve, 

vonjave in zvoke. Zunanje okolje omogoča uravnovesiti dan (Hansen, 

Kaufmann, Walsh, 2000, str. XV-2). 

 

Veliko montessori materialov lahko prenesemo v zunanje okolje, jih 

prilagodimo, povečamo, da se otroci ob delu z njimi tudi sprehajajo 

in tako še dodatno krepijo gibalne sposobnosti. Zunaj, kadar pa sveti 

sonce in so otroci vzpostavljeni sončnim žarkom, pa s tem v telo 

vnašajo D vitamin, ki je zelo pomemben za dobro delujoč imunski 

sistem, močne kosti in dobro počutje otrok. Zaradi svežega zraka, 

gibanja, sonca…se otroci počutijo sproščeno, so veseli in tako se 

zmanjša tudi njihov stres. Tudi zelena barva, ki je prisotna v naravi, 

ima izjemno pomirjujoč učinek. Montessori pa lahko prenesemo tudi 

v gozd, kjer imajo otroci tisoč in eno možnost za ustvarjanje. Na 

primer spoznavanje različnih dreves, maha, listja, storžev, plodov, 

kamenčkov, živali in vse to lahko primejo, povonjajo, okusijo in 

otipajo. Skratka, si razvijajo vse svoje čute. Otrokom tudi v gozdu 

lahko pripravimo okolje, kjer morajo uporabiti domišljijo, 

ustvarjalnost in vse to brez prisile, v naravi so otroci svobodni in 

srečni. 

 

Primeri nekaterih Montessori dejavnosti, ki jih lahko izvajamo tudi 

v zunanjem okolju 

Brisanje površin 

Otroku pripravimo posodo, v katero nalijemo vodo in vanjo damo 

gobo in pa suho brisačko. Pokažemo mu, kako naj potegne po 

površini z gobico, iztisne vodo nad posodo in nato površino obriše še 

s suho brisačko. Poskusimo ga motivirati k pomivanju in brisanju, 

brez pritiska, da se bo tega opravila večkrat lotil. 

 

 
Slika 1: Brisanje notranjih in zunanjih površin 

Vir: Lasten 
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Pometanje 

Otroku pokažemo, kako se drži metlo in mu v počasnem ritmu 

predstavimo pometanje. Če bomo hiteli, nam ne bo mogel slediti in 

bo pomedel površno.  

       

                                       
Slika 2: Pometanje notranjih in zunanjih površin 

Vir: Lasten                                                                                       

 

Presipanje, pretakanje 

V igralnici otrokom predstavimo presipanje v majhnih posodah, kjer 

lahko presipavamo gres, polento, mivko, moko, fižol, zunaj pa v 

večjih posodah kamenčke, storže, lubje … Vse to lahko sami 

naberejo. Ravno tako pretakajo vodo, v igralnici to počnejo za 

majhnimi vrči, zunaj pa z zalivalkami. 

 

     

               
Slika 3: Pretakanje vode 

Vir: Lasten                                                                                           

 

Razvrščanje 

Otroci lahko razvrščajo obliko, barvo ali pa trdoto predmeta. U 

notranjih prostorih imajo predmete za razvrščanje pripravljene v 

posodicah, zunaj pa si jih lahko sami poiščejo in se s tem tudi dodatno 

razgibajo. Naberejo lahko različne plodove, listje, kamenje, palice 

(daljše – krajše, debelejše – tanjše) in jih razvrstijo po barvi, obliki, 

velikosti ali otipu. 

         

 
Slika 4: Razvrščanje plodov in listov                                                                      

     Vir: Lasten 
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Čutna pot 

V notranjih prostorih imamo že pripravljene čutne steze, ali kroge, po 

katerih otroci hodijo bosi. Zunaj pa lahko hodijo po različnih naravnih 

površinah, kot so na primer: kamenje, lubje, trava, mah, mivka, 

zemlja, voda … 

           

                                         
Slika 5: Čutna pot v telovadnici in zunaj 

Vir: Lasten 

                     

Zvoki v okolju 

V igralnici sami proizvajamo različne zvoke s pomočjo radija ali cd 

predvajalnika, v naravi pa poslušamo prave, naravne zvoke (ptičje 

petje, šum gozda, listja, žuborenje potočka, zvok prometa). 

 

       

              
Slika 6: Poslušanje pravljice v igralnici 

Vir: Lasten 

 

Nizanje predmetov na palico ali vrv 

V igralnici imamo za otroke pripravljen material za nizanje na primer: 

perlic ali pa lesenih oblik na palico ali vrv. V naravi pa lahko otroci 

uporabijo domišljijo in nanizajo cvetove ali pa različno listje na veje 

dreves. 

    

Prebadanje 

Za prebadanje različnih oblik v papir, imamo v igralnici za to 

namenjeno pikalo. Otroci s pikalom tako prebadajo papir in naredijo 

želeno obliko. V naravi pa lahko s palico delajo luknjice v zemljo ali 

mivko in tako narišejo svojo sliko. 
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Slika 7:  Pikanje s pikalom po pikicah v papir in mivko 

Vir: Lasten 

 

Risanje slike v pesek 

Otrokom v igralnici pripravimo pesek ali mivko na pladenj in nato 

lahko vanjo rišejo s palico ali prstom. Zunaj pa poiščejo večjo palico, 

s katero rišejo po mivki ali zemlji. 

 

Risanje, slikanje 

Slikanje ali risanje na platno je ena izmed montessori dejavnosti pri 

umetnosti, kjer otroci lahko uporabijo različne likovne tehnike, kot 

so tempera barve, suhe barvice, flomastri, oglje, voščenke ali pa 

krede. Otroci lahko slikajo na slikarskem stojalu, ali pa kar na papir, 

ki ga odložijo na mizo. Pri slikanju zunaj pa največkrat uporabijo 

krede, s katerimi slikajo po tleh ali pa jim ravno tako pripravimo papir 

in slikajo s čopiči. 

 

 
Slika 8: Slikanje s čopičem na papir 

Vir: Lasten                                                                                           

 

Izdelovanje mandal ali različnih oblik iz palic 

Mandale lahko otroci narišejo s svinčnikom na papir in jih z barvicami 

pobarvajo ali pa jih oblikujejo iz palic. Lahko pa izdelajo svojo 

mandalo iz naravnih materialov v gozdu, na primer: palic, listja, 

plodov, lubja ali trave. Otroci lahko uporabijo svojo domišljijo in 

ustvarijo prekrasno umetnijo. 

 

Telovadba - poligon 

V telovadnici otrokom postavimo poligon, kjer morajo plezati, se 

plaziti, premagovati razne ovire. V naravi pa je poligon že izdelan, kot 

so na primer razne večje ali manjše korenine, skale, drevesa, hribčki, 

pločniki … 
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Ples 

Otroci zelo radi plešejo. V igralnici jim predvajamo glasbo, kjer se 

gibajo v ritmu melodije. V naravi pa jim glasbo proizvajajo ptice, 

veter, šumenje potočkov, rek, gibajo naj se svobodno, kakor želijo. 

      

Sejanje rastlin 

Tudi v notranjih prostorih lahko otroci posadijo kakšno rastlino in 

opazujejo, kako iz semena zraste kalček in nato rastlina. Še bolj 

zanimivo pa je, če posadijo ali posejejo semena kar v vrtiček in nato 

skrbijo zanje. Jih zalivajo, plejejo in opazujejo njihovo rast. 

                    

                                    
Slika 9: Sajenje rastlin v notranjem prostoru 

Vir: Lasten 

 

Stolp 

Med Montessori materiali najdemo več različnih lesenih kock, iz 

katerih otroci lahko zgradijo stolp, jih razvrstijo po velikosti ali 

postavijo v ravno vrsto od največjega proti najmanjšemu. Vse to pa 

lahko izvedejo tudi zunaj, in sicer iz manjših hlodov, ki jih prenašajo, 

kotalijo in postavljajo v najrazličnejša zaporedja. 

 

Risanje oblik 

V igralnici otroci na papir rišejo razne oblike, na primer krog, ravna 

črta, ukrivljena črta, trikotnik, kvadrat in nato po črti drsijo s prstom. 

Zunaj pa vse te oblike s kredo narišejo na tla in nato hodijo po 

narisanih črtah. 

                                              

Pisanje črk  

Otroci na list papirja napišejo črko, nato po njej drsijo s prstom in jo 

na glas izgovarjajo. V gozdu pa lahko iz palic, hlodov ali vej izdelajo 

črke, ki jih tudi poimenujejo.  

 

V članku sem predstavila nekaj idej, kako lahko Montessori 

dejavnosti prenesemo v zunanje okolje, vendar jih obstaja še veliko 

več, ki jih lahko odkrijete sami, uporabiti je potrebno samo domišljijo 

pri čemer pa vam lahko pomagajo otroci. 

 

ZAKLJUČEK 

Večina dejavnosti, ki jih otroci izvajajo v notranjih prostorih, so v 

sedečem položaju in izolirani od zunanjih dražljajev. V zunanjem 

okolju pa otrokom pripravimo dejavnosti tako, da se morajo veliko 

gibati in tako še dodatno krepimo njihove gibalne zmožnosti. 
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Predšolski čas je za otrokov gibalni, čustveni in intelektualni razvoj 

najpomembnejši. Njegovi možgani se v tem času hitro razvijajo in 

rastejo. Kako kvalitetno pa se bodo razvili, pa je odvisno od njihovih 

izkušenj, ki mu jih nudimo starši in vzgojitelji. Če otrok počne neko 

stvar z veseljem in veliko vnemo, se nauči največ. Zato se igrajte z 

otroki vsak dan, jim dajajte veliko svobode in ljubezni. Pripravite jim 

zanimivo in bogato okolje in oblikujte samozavestnega in srečnega 

človeka. Peljite jih ven, v naravo, gozd in jim pustite, da so svobodni. 
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Kako motivirati današnje učence 

in biti dober učitelj? 
 

RENATA ŠPOLJAR, prof. slov. 

spoljar.renata@gmail.com 

 

Povzetek: Učitelji, ki jim je mar za njihove učence. Učitelji, ki so 

sposobni prisluhniti svojim učencem, jim nameniti svoj čas in se z 

njimi povezati. Zavedamo se, da je čas, ki je za nami, povzročil veliko 

sprememb. V razredih nimamo samo tihih, pridnih, delavnih 

učencev, ki sedijo pri miru, poslušajo razlago in naredijo točno to, kar 

pričakuje učitelj. V današnjem svetu je ta idealna slika skozi oči 

učitelja popolnoma drugačna. Pred nami so živahni, razigrani, 

klepetavi učenci, ki hrepenijo po zanimivem pouku. Ko pride učitelj v 

razred, ni dovolj, da učencem preda novo znanje, temveč mora najti 

način, kako jih pritegniti k poslušanju in jih motivirati k delu. Učna 

motivacija upada, saj sodobne otroke bolj kot šola zanimajo telefoni, 

računalniki, televizija, spletne aplikacije, druženje s prijatelji in ne 

samo sedenje v razredu, poslušanje in prepisovanje snovi v zvezek. V 

članku predstavljam vlogo učitelja in kako s sprotnim preverjanjem 

znanja priti do želenih rezultatov, da bi zadostili kriteriju dober 

učitelj. 

 

Ključne besede: vloga učitelja, dober učitelj, motivacija učencev, 

sprotno preverjanje znanja 

 

Abstract: Teachers who care about their students. Teachers who are 

able to listen to their students, devote their time to them and 

connect with them. We are aware that the time behind us has 

brought about many changes. In our classrooms, we don't just have 

quiet, hard-working, hard-working students who sit still, listen to 

explanations and do exactly what the teacher expects. In today's 

world, this ideal picture through the eyes of a teacher is completely 

different. In front of us are lively, playful, chatty students who yearn 

for an interesting lesson. When the teacher comes to the classroom, 

it is not enough to teach the students new knowledge, but he has to 

find a way to get them to listen and motivate them to work. Learning 

motivation is declining, because modern children are more 

interested in phones, computers, television, online applications, 

socializing with friends than school, and not just sitting in class, 

listening and copying material into a notebook. In the article, I 

present the role of the teacher and how to achieve the desired 

results by continuously checking knowledge in order to meet the 

criterion of a good teacher. 

 

Keywords: the role of the teacher, a good teacher, student 

motivation, ongoing knowledge testing 

 



181 
 

UVOD 

Biti učitelj v današnjem se spreminjajočem svetu je velik izziv. Ko 

opravljamo poklic učitelja, smo ves čas deležni preizkušenj s strani 

učencev, staršev in družbe kot celote. Večino časa smo pod 

drobnogledom, saj naša najmanjša napaka lahko spremeni vse. Delo 

učitelja nam narekuje, da moramo spoštovati zakonodajo, ob tem se 

držimo učnih načrtov, naše poučevanje mora biti zanimivo in znanje, 

ki smo ga učencem predali, mora biti pravilno ocenjeno. Ob vsem 

tem pa ne smemo pozabiti, da učna motivacija učencev pada. Želijo 

si biti uspešni tako v šoli kot izven nje, a včasih ne zmorejo obojega 

ali ne najdejo poti, ki bi jim to omogočila. Ko se izgubijo, jim ni 

zanimivo sedeti ob knjigah in zvezkih, saj jih zunaj čaka svet, poln 

dogodivščin in nepričakovanih izzivov. V razredih imamo včasih tudi 

pasivne učence, ki samo čakajo, da bo konec šolske ure. In kaj lahko 

naredimo mi kot učitelji? Vemo, da je v prvi meri učiteljevo bistvo 

poučevanje, vzgoja in usmerjanje pouka. A je to dovolj? Zagotovo ne, 

saj je to le majhen delček tistega, kar si želijo naši otroci. Njihova 

pričakovanja so velika, saj jih k delu na prvem mestu motivirajo 

odlične ocene, katere želijo njihovi starši in so potrebne za vpis v 

srednje šole. Želijo si v čim krajšem času naučiti učno snov, da se 

lahko potem družijo s sovrstniki. Želijo si čim več sodobne 

tehnologije, s katero bo učitelj zagotovil, da bo jim učna snov 

predana na zanimiv, njim razumljiv način. Skratka, želijo si več 

aktivnosti in ne monotonega, tradicionalnega pouka. 

 

Kdo je dober učitelj? 

Učitelji imajo pomembno vlogo, saj smo nekakšna vez med 

strokovnimi delavci, učenci in starši. Učencem posredujemo znanje, 

ob tem iščemo najustreznejše poti, kako jim prenesti to znanje. 

Učitelj je torej tista oseba, ki mora za svoj razred najti ustrezen način 

poučevanja. Ne glede na to, ali učimo več oddelkov iste generacije, 

še ne pomeni, da lahko uporabljamo isto učno strategijo v vseh 

razredih. Najprej moramo spoznati posamezni razred, nato lahko z 

njim zaživimo in zadihamo. Ko se povežemo z učenci, vemo, kaj jih 

motivira k delu, kakšen način dela jim odgovarja in kako lahko na 

produktiven način izpeljemo učno uro. V današnjem času imamo 

veliko ponudbo informacijsko-komunikacijske tehnologije, saj imajo 

šole računalniške učilnice, razredi so opremljeni z računalniki, 

projektorji, pametnimi oz. interaktivnimi tablami. Vse to nam 

omogoča, da v tradicionalno poučevanje vpeljemo interaktivne vaje, 

učencem lahko približamo pouk in snov na zanimivejši način, hkrati 

pa lahko informacijsko-komunikacijska tehnologija spodbudi učence 

k sodelovalnemu učenju. 

 

Sama se večkrat poslužim aplikacije Kahoot!, ki jo pri pouku 

uporabljam za ponovitev in utrjevanje predelane snovi. Ta aplikacija 

mi omogoči popestritev samega učnega procesa, učenci pa ob tem 

preverijo, kaj znajo in kaj se še morajo naučiti. Lahko bi v razred 

prinesla delovne liste za utrjevanje, a jim je ta način dela bolj zanimiv 

in jih tudi motivira. Učenci pa vedo, da ni to zgolj samo igra, temveč 
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ima drugi namen. Do sedaj se je to izkazalo kot dobro motivacijsko 

orodje. 

 

Poleg tega, da učitelj učencem posreduje znanje, pa hkrati vpliva tudi 

na oblikovanje njihove osebnosti, kar zanj predstavlja veliko 

odgovornost. Ker ga vežeta pogodba in zakonodaja, je dolžan svoje 

delo opravljati v skladu s predpisi, hkrati pa je dolžan delati z učenci 

v skladu s svojim strokovnim znanjem. Za svoje delo v šoli je 

odgovoren ravnatelju, sodelavcem in učencem. V odnosu do staršev 

in učencev mora delovati kot strokovnjak in odražati moralno 

odgovornost (Grah, 2008). 

 

Učenci velikokrat z učitelji, ki so jim pripravljeni poslušati in so v njih 

najdli svoje zaupnike, delijo svoje skrivnosti. Prav poseben občutek 

je, ko veš, da imaš z učencem dober odnos in se v tvoji družbi odlično 

počuti. Ne samo, da postaneš njegov/njen najljubši učitelj, si tudi 

tista oseba, ki  lahko vpliva na motivacijo in jih usmerja k delu. Včasih 

je potrebno le malo našega časa, saj otroci hrepenijo po pozornosti,  

pogovoru, pripadnosti, skratka, da lahko začutijo, da so del sveta nas 

odraslih. Če jim bomo dali to možnost, nas bodo tudi veliko naučili. 

Vsi skupaj pa bomo stkali vezi, ki nam bodo omogočile pozitiven 

končni rezultat. Imeli bomo motivirane učence, ki bodo radi z nami v 

razredu. Skupaj bomo uspešni pri delu, saj bomo vsi vedeli, kaj želimo 

doseči in kako nam bo to uspelo. Da nam bo to uspelo, je potrebno 

sprotno preverjanje znanja in povratna informacija. 

Učitelji smo vse večkrat postavljeni pred nove izzive, saj ne vemo, kaj 

bo prinesel novi dan. Lahko korakamo skupaj s časom in se tako 

prilagajamo novim situacijam. Če pa ostanemo na istem mestu, ne 

bomo doživeli poklicne in osebnostne rasti, saj si ne bomo dali 

prostora za napredek. Nismo samo mi tisti, ki učimo, temveč so v tej 

vlogi tudi naši učenci, ki nas skozi formalna in neformalna druženja 

znova in znova pozitivno presenečajo, saj v določenih situacijah vedo 

več kot mi odrasli. Ustavimo se. Prisluhnimo jim. Dajmo jim 

priložnost, da nam pokažejo tisto, v čemer so uspešni. Tudi, če kdaj 

ta otrok ne bo pravilno postavil vejice, vedel, katerega leta se je 

začela francoska revolucija, bo pozabil kakšno matematično formulo 

itd. še ne pomeni, da ne bo uspešen v življenju. Pomembno je, da ga 

naučimo, kako priti do teh informacij, kako jih uporabiti in kje nam 

bo to prišlo prav. Vemo, da je dandanes vse dostopno na spletu, zato 

jim pokažimo pot do tja. 

 

Kako motivirati učence? 

Kot učitelji se zadnje čase srečujemo z nemotiviranimi učenci. Ob tem 

se nam porajajo različna vprašanja. Kako motivirati takšne učence? 

Katero metodo poučevanja izbrati? Ali lahko spremenimo pogled 

nemotiviranih učencev in jih pripravimo k delu? Vse je možno, ampak 

od nas je odvisno, kako se bomo potrudili zanje. Samo prisluhniti jim 

moramo in dobili bomo smernice, kaj si želijo. Ne želijo si veliko. 

Želijo si biti sprejeti, uspešni in slišani. A jim lahko to damo? Lahko, a 

začeti moramo z majhnimi koraki. Vključimo jih v sam učni proces in 
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jih motivirajmo k učenju, jih seznanimo, zakaj jim bo to znanje nekoč 

prišlo prav v življenju. Bolj ko bomo imeli motivirane učence v 

razredu, kakovostnejša bo naša predaja učne snovi. 

 

Peklaj idr. (2009) povzemajo Paul R. Pintricha, da kadar govorimo o 

učni motivaciji, se sprašujemo, kaj je tisto, kar učenca pripravi k 

učenju, ga pri učenju usmerja, določa intenzivnost učenja in mu 

omogoča, da pri učenju vztraja. Motivacija je torej psihološki proces, 

ki posameznika spodbudi k dejavnosti, ga pri tej dejavnosti usmerja 

in dejavnost vzdržuje skozi čas. 

 

V zadnjem času je trend, da učence motivira le odlična ocena. Če je 

ocena nižja, jim hitro pade motivacija in potrebujejo veliko časa, da 

se zopet vrnejo v začrtane tirnice. Zaskrbljujoče je, da ostale ocene 

niso dovolj dobre. Vsi ne moremo biti odličnjaki in nimamo vsi 

sposobnosti, da bi blesteli na vseh področjih. Moramo se sprejeti in 

vedeti, česa smo sposobni. Tudi, ko ne bo v redovalnici odlična ocena, 

bomo vedeli, da smo se potrudili po svojih najboljših močeh in smo v 

danem trenutku dali vse od sebe. To moramo naučiti svoje učence in 

jih moramo znati spodbujati še naprej.  

 

»Osnovni cilj vsake šole je, da učence motivira, da širijo svoje 

potrebe, spreminjajo zavest, izboljšujejo in bogatijo svoja vedenja. 

Učitelj si mora zastaviti dva pomembna cilja. Prvi je, da ustvari stanje 

motiviranosti za učenje, da učence produktivno vključi v delo v 

razredu. Drugi cilj pa je, da pri učencih razvije vrlino motiviranosti za 

učenje, da bi se bili sposobni samostojno učiti vse življenje« 

(Woolfolk, 2002). 

 

Način učiteljevega dela v razredu ter odnos, ki ga učitelj vzpostavlja z 

učenci, pomembno sooblikujeta motivacijo učencev za učenje ter 

zanimanje za predmet, ki ga učitelj poučuje. Učitelj je oseba, ki zlasti 

mlajšim učencem predstavlja pomemben model za odnos do 

izobraževanja in učenja. Za mlajše učence je učitelj odrasla oseba, ki 

veliko ve, jih vodi in usmerja, zna odgovoriti na njihova vprašanja, ter 

oseba, ki ji zaupajo. Mlajši učenci tudi vrednotijo svojo uspešnost in 

ustvarjajo svoj položaj v razredu na osnovi učiteljevih pohval in 

naklonjenosti (Peklaj idr., 2009). 

 

Mlajši učenci želijo biti pri učitelju priljubljeni, zato se trudijo, da s 

svojim vedenjem sledijo njegovim zahtevam in navodilom. Ob vstopu 

v mladostništvo učitelj začenja izgubljati avtoriteto, zlasti če jo gradi 

na moči nagrajevanja in kaznovanja ter na neizpodbitni strokovni 

avtoriteti. V ospredje stopijo drugi interesi in druge pomembne 

osebe (vrstniki, idoli), s pomočjo katerih mladostnik razvija osebno 

identiteto in določa vrednotne in interesne prioritete, motivacija za 

učenje pa upada. Čeprav učitelji ponavadi ne predstavljajo oseb, s 

katerimi mladostnik vzpostavlja diadni zaupni odnos (kot je značilno 

za odnos s starši in vrstniki), in ta odnos ni nujno vzajemno pozitiven, 
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učitelji v določeni meri še vedno ohranjajo pomembno socializacijsko 

vlogo (Peklaj idr., 2009). 

 

Sprotno preverjanje znanja motivira učence 

S šestošolci smo se letos dogovorili, da bomo sproti preverjali njihovo 

znanje. Na več možnih načinov zbiramo informacije, kako posamezni 

učenci razumejo učne vsebine, kako napredujejo in kako dosegajo 

učne cilje. Preden začnemo z novo učno temo, naredimo kratko 

nalogo Preveri se!, kjer preverimo predznanje učencev.  

Pri tem primeru, učenci tvorijo pare. Skupaj odkrijemo, za kakšno 

povezavo gre med povezanimi besedami in potem jim povem, da 

takšen odnos med besedami poimenujemo sopomenke. Z razlago 

snovi in dodatnimi nalogami izpopolnimo tisto, kar že znajo. 

 

 
Slika 1: Preverjanje znanja 

Vir: Lasten 

 

Povratne informacije in nagrade, ki jih učenec dobi iz okolja lahko 

povečajo notranjo motivacijo, če zvišujejo otrokov občutek 

kompetentnosti, vendar le v povezavi z občutkom avtonomnosti. Ni 

dovolj, da ima učenec občutek, da je nekaj naredil dobro, zato da bo 

notranje motiviran, pomembno je tudi, da ima občutek, da se je za 

svoja dejanja odločil sam (Patall, Steingut, Vasquez, Trimble, Pituch 

in Freeman, 2017, str. 2). Sprotno preverjanje znanja da učencem 

vpogled, koliko že znajo in kaj se še morajo naučiti. Pri tem 

uporabljamo različne tipe nalog. Učenci pri tem radi sodelujejo, saj je 

delo razgibano in ni zgolj reševanje nalog v delovnem zvezku. Najbolj 

jim je zanimivo učenje skozi igro. Na prvem mestu je Kahoot!, nato 

igra spomin. Radi dopolnjujejo miselne vzorce, ni pa jim niti težko 

reševati kratke naloge. S pomočjo teh nalog utrdijo svoje znanje. 

Koliko so se naučili, pa ob koncu učne teme preverijo še s 

samopresojo znanja. Takšen način dela jih motivira, saj sproti dobijo 

povratno informacijo o svojem napredku. 

 

Sprotno preverjanje znanja s pomočjo kratkih nalog 

Za učence pripravim kratke naloge, ki nam v razredu vzamejo malo 

časa za reševanje in pregled pravilnih rešitev. Ko učenci zaključijo z 

reševanjem, si sami s pomočjo rešitev preverijo, kako so bili uspešni 

pri reševanju le-teh. Učenci takoj dobijo povratno informacijo, kaj 

znajo in kaj ne. Ker sproti ponavljajo naučeno snov, se je do sedaj 

pokazalo, da učenci dobro rešujejo te kratke naloge. 
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Slika 2: Kratke naloge 

Vir: Lasten 

 

Nepopoln miselni vzorec 

Učenci dobijo nepopolne miselne vzorce. Dopišejo, kar manjka. 

Primere ponazorijo z risbo. Kar so pozabili, skupaj ponovimo in učenci 

lahko zapolnijo vse manjkajoče prostorčke. 

 

 
 

Slika 3: Nepopoln miselni vzorec 

Vir: Lasten 

  

Kahoot! 

Učenci s pomočjo aplikacije Kahoot! utrjujejo in ponavljajo naučeno 

snov. Všeč jim je, da lahko tekmujejo s sošolci, ob tem pa preverjajo, 

koliko so se naučili. 
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Slika 4: Kahoot! Vaja 

Vir: Lasten 

 

Igra spomin 

Učence razdelim v skupine. Kartice obračajo v smeri urinega kazalca. 

Na nekaterih sličicah so zapisane besede, na drugih so sličice. Ko 

zaključijo z igro, ostalim skupinam pokažejo, katere pare so našli in 

potem morajo drugi učenci ugotoviti, kakšen odnos med besedami 

predstavljajo najdeni pari. 

 

 
Slika 5: Igra Spomin 

Vir: Lasten 

 

Samopresoja učenčevega znanja 

Ko smo predelali učno snov s pomočjo različnih tipov nalog, 

naredimo kritično oceno učenčevega znanja. Učenci dobijo listke, na 

katerih označijo, kaj že znajo in kaj še ne znajo. Ko se ocenijo, se 

pogovorimo, kaj se še morajo naučiti in koliko časa bodo potrebovali 

za učenje.  

Učenci na ta način dobijo povratno informacijo, kaj še morajo 

narediti, da bodo izboljšali svoje znanje. 
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Slika 6: Samopresoja učenčevega znanja 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Učitelji, naše poslanstvo je, da motiviramo tako mlajše kot starejše 

učence. Naj v nas prepoznajo voditelja, ki jih bo peljal po poti do 

uspeha. Motivirajmo jih in jim pomagajmo, da ne bodo izgubljeni 

tavali po svetu. Pokažimo jim zanimanje zanje, se povežimo z njimi in 

se učimo eni od drugih. Skupaj ustvarimo pozitivno in spodbudno 

okolje, v katerem bo vsak učenec lahko uspešen.  
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Učenje branja v 6. razredu pri 

urah angleščine 
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Povzetek: Slovenski učenci pri učenju branja začnejo spoznavati črke, 

ki jih povezujejo v zloge in kasneje besede. Ko se v prvem ali drugem 

razredu srečajo z angleščino, imajo z branjem tujih besed velike 

težave. Ker Učni načrt ne predvideva ocenjevanja branja do 4. 

razreda, se njihove težave lahko stopnjujejo. Članek predstavlja 

projekt učenja branja z metodo prepoznave celotnih besed. Pri 

projektu je bil uporabljen seznam besed Edwards Williama Dolcha. Z 

upoštevanjem načela postopnosti in sprotnim utrjevanjem so učenci 

osvojili pravilno izgovorjavo 220 najpogostejših angleških besed. 

Zaradi pandemije Covid-19 so se kot koristna izkazala spletna orodja 

in aplikacije, katerih uporaba pri klasičnem pouku sicer ne bi bila 

mogoča. Projekt je izboljšal glasno branje učencev in pozitivno vplival 

na njihovo samopodobo. Motivacija za učenje je bila visoka in 

rezultati usmerjenega učenja branja so bili vidni tudi kasneje v višjih 

razredih. 

 

Ključne besede: učenje branja, Dolch sight words, seznam pogosto 

uporabljenih angleških besed, izgovorjava 

 

Abstract: Learning to read in Slovenia starts with learning about 

individual letters of the alphabet. These are later connected into 

syllables and words. As Slovenian children are faced with the English 

language in first or second grade, some encounter great difficulties. 

The curriculum does not include reading assessment until fourth 

grade. Because of this, problems with reading may increase. The 

article introduces a project of learning to read using the method of 

whole-word recognition. The Dolch sight words list of 220 most 

commonly used English words was used in the project. Students 

learnt to read gradually and their progress was carefully monitored. 

The Covid 19 pandemic made it possible to use online tools. These 

proved to be very useful though they could hardly be used in the 

traditional class. The project improved reading skills and had a 

positive effect on their self-image. The kids were highly motivated 

and the effects of learning to read were visible even two years later. 

 

Keywords: learning to read, Dolch sight words, most commonly used 

English words, pronunciation 
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UVOD 

Učenje branja ni lahka naloga. Za slovenske otroke, ki jim je 

izgovorjava in branje angleških besed tuja, je branje v tujem jeziku 

lahko velik izziv. Sama opažam, da lahko izpostavitev učenca v 

razredu (pred sošolci) z zahtevo po branju povzroči velik stres. 

 

Spretnosti branja in pisanja sta v življenju posameznika zelo 

pomembni. Zaradi večmesečnega šolanja na daljavo v šolskem letu 

2020/21 bralna pismenost v zadnjem obdobju ni le mirovala, pri 

številnih je nazadovala (Munih, 2021). 

 

Ameriški sistem zgodnjega učenja branja 

Glenn Doman je ustanovitelj Ameriškega inštituta za doseganje 

človeškega potenciala (IAHP). Meni, da je prepozno, če se otrok 

začne učiti brati šele pri šestih letih, ko se zmožnost lahkega in 

naravnega učenja končuje (Doman, 2022). Ameriške raziskave o 

učenju in poučevanju branja potrjujejo, da je natančno dekodiranje 

osnova za kasnejše tekoče branje. Kadar otroci te veščine ne usvojijo 

dobro, se zatekajo k neučinkovitim strategijam, kot je ugibanje besed 

iz konteksta ali ugibanje glede na prvi glas (Munih, 2021). 

 

IAHP programi 

Učenje branja po sistemu inštituta IAHP temelji na preprostem 

pogovoru z otrokom, kjer se posameznih črk ne poučuje. Starš otroku 

predstavi besedo kot celoto in jo ponavlja toliko časa, da jo otrok 

usvoji. Učenje branja se začne s sličico, ki jo starš nadomesti s pisano 

besedo. Osnova pri učenju sta igra in visoka motivacija otroka. 

 

Dolch Sight Words 

Edward William Dolch je bil glavni zagovornik metode branja celotne 

besede. Menil je, da se branja angleških besed najlažje naučimo s 

pomočjo t. i. 'sight words' – večinoma enozložnih besed, ki se jih 

naučimo prepoznati ob samem pogledu nanje in ne z branjem in 

dekodiranjem posameznih črk. Leta 1936 je objavil besedni seznam, 

namenjen zgodnjemu poučevanju branja. Sestavljen je iz 220 besed 

in ne vsebuje samostalnikov. Glede na vrsto težavnosti in pogostost 

besed je seznam razdeljen na več težavnostnih stopenj: predšolsko 

obdobje (preprimer), vrtec (primer), prvi razred (first grade), drugi 

razred (second grade) ter tretji razred (third grade). Pri oblikovanju 

seznama naj bi Dolch uporabil med 50 % in 75 % vseh besed, 

uporabljenih v učbenikih, otroških knjigah, časopisih in revijah v 

tridesetih letih dvajsetega stoletja (Wikipedia, 2022). 

 

Fry Words 

Leta 1957 je dr. Edward Fry sestavil seznam 1.000 visokofrekvenčnih 

besed, s katerim je želel izboljšati Dolchev seznam. Fryev seznam 

vključuje vse dele govora. Leta 1980 so seznam posodobili z 

novejšimi besedami (Bales, 2019). 
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Slovenski sistem učenja branja v tujem jeziku 

V Sloveniji se formalno učenje branja začne z učenjem črk, šele zatem 

začnemo iz njih sestavljati besede. Tak pristop  je za slovenski sistem 

branja in izgovorjave smiseln. Besede v angleščini pa se ne izgovarjajo 

tako, kot so napisane, zato je branje zahtevnejša veščina, ki jo je težje 

usvojiti. Do vključno 3. razreda se morajo učitelji držati učnega 

načrta, v katerem pisno sporazumevanje še ni omenjeno. Učni načrt 

za 2. in 3. razred pri bralnem razumevanju govori le o prepoznavanju 

zapisa ter branju in razumevanju besedil ob nebesedni podpori 

(Pevec Semec idr., 2013). 

 

Pristop k učenju branja pri slovenskih osnovnošolcih 

Poučujem osnovnošolce od 5. do 9. razreda. Njihovo slušno in 

govorno razumevanje je pri 11. letih že zelo dobro. Kljub temu branje 

večini učencem povzroča težave, kar še zlasti velja za nove besede in 

neznana besedila. Šele ko sem začela raziskovati, kako se učenja 

branja lotevajo domači govorci, sem spoznala, da moji učenci nimajo 

težav z bralnim razumevanjem. Težavo so imeli predvsem z glasnim 

branjem, torej izgovarjanjem prebranega. Navdušila sem se nad 

Dolchevim in Fryevim seznamom besed. Na spletu sem našla veliko 

že dodelanega materiala, primernega za uporabo v razredu. Za 

preizkus v razredu sem izbrala šesti razred in seznam Edwarda 

Williama Dolcha, ker je krajši. Zavedala sem se, da bo učenje branja 

kljub postopnosti zahtevalo nekaj dragocenega časa vsake redne 

šolske ure in trajalo več tednov. 

Motivacija učencev 

V začetku septembra sem učence brez posebnih pojasnil preizkusila 

v glasnem branju neznanega besedila. Ob tem sem zapisala čas 

branja besedila vsakega posameznika. Po branju smo njihovo branje 

ovrednotili. Večina učencev je bila zelo samokritična in več kot tri 

četrtine (75 od 98) učencev z branjem ni bilo zadovoljno. Po evalvaciji 

sem učencem predstavila projekt učenja branja. Ob zagotovilu 

postopnosti in sprotnega utrjevanja so bili radovedni in pozitivno 

motivirani, saj česa podobnega še niso delali. 

 

Časovnica 

Za predstavitev in utrjevanje besed smo v prvih tednih porabili le po 

nekaj minut. Proti koncu projekta se je seznam besed daljšal in nam 

je vzel do deset minut šolske ure. Zaradi pandemije Covid-19 in 

šolanja na daljavo smo se morali prilagajati razmeram in celoten 

projekt je leta 2020 trajal od septembra do sredine decembra. 

 

Zapis in označevanje zahtevnosti 

Ker smo besede spoznavali v majhnih skupinah in sem želela, da 

imajo zapisane na enem mestu, smo jih zapisovali zadaj v zvezke. 

Pred vsako besedo so zapisali številko, da so se učenci kasneje pri 

utrjevanju lažje znašli. 
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Dodali smo poenostavljen fonetični zapis besed. Primer: 

 

a /ə/ 

and /end/ 

away / əwei/ 

big /big/ 

blue /blu/ 

can /kən/ 

come /kom/ 

down /daun/ 

 

Pred besedami, katerih izgovorjava je bila zahtevnejša od drugih, 

smo naredili klicaj. To so bile besede z nemimi glasovi, kot je 'know', 

ali besede, ki so se zdele težke učencem, na primer 'laugh'. Učenci so 

prav tako označevali besede, s katerimi so imeli težave oni sami. Tako 

so vedeli, katere besede morajo ponavljati in utrjevati bolj od ostalih. 

S tem smo poudarjali in spodbujali osebni napredek. 

 

Utrjevanje in preverjanje 

Izgovorjavo smo utrjevali in preverjali ob začetku vsake šolske ure. 

Vodila sem seznam bralcev, tako da je določeno skupino (po 4 

besede) vsakič bral nekdo drug. S tem sem zagotovila, da sem 

vsakega učenca vsako besedo slišala prebrati najmanj enkrat. Če se 

je učenec pri branju zmotil, je obkrožil številko pred besedo v svojem 

zvezku. Tako je vedel, na katere besede mora biti posebej pozoren in 

jih doma dodatno vaditi. Ob zaključku projekta sem pri vsakem 

učencu preverila izgovorjavo besed, pred katerimi so obkrožili 

številke. Učence sem spodbujala, naj spremljajo lastni napredek in se 

ne primerjajo z branjem sošolcev. 

 

Postopnost 

Dolchov seznam sem razdelila na skupine po osem do deset besed. 

Količina besedišča se je večala zelo postopoma in je bila tudi v 

otroških glavah obvladljiva. Skupina besed je bila natisnjena na dveh 

listih velikosti A4 tako, da so bile na vsakem listu po štiri besede. 

Učenci so jih nekajkrat ponovili za mano in šele zatem zapisali v 

zvezek. Dodali smo fonetično izgovorjavo. Nova lista sem vsakič 

pritrdila na steno učilnice k ostalim besedam. Zatem smo ponovili vse 

besedišče, ki smo ga spoznali do tedaj. Čisto na koncu smo ponovili 

nove besede, ki smo jih vzeli tistega dne. 

 

Stopnjevanje težavnosti 

Po tem, ko smo spoznali celotno stopnjo besed, smo besede 

združevali v fraze, ki sem jih našla na spletni strani Washington 

County Schools (www.wcde.org). Seznam vsebuje fraze, ki so 

sestavljene izključno iz besed na določeni Dolchevi stopnji. Vse so del 

vsakodnevnega jezika in niso umetna tvorba. Če znajo učenci besede 

tekoče povezati, je njihova angleščina slišati bolj tekoča in podobna 

izgovoru domačega govorca.  
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Primer: 

 

Iz besed the, to, and, he, a, I, you, it, of, in, was, said, his, that, she, 

for, on, they, but ter had smo sestavili fraze: 

 

he had to 

she said that 

to the 

you and I 

but they said 

on a 

for his 

of that 

that was 

 

Naslednji korak je bil povezovanje besed v smiselne povedi. V pomoč 

mi je bilo gradivo s spletne strani Spring Ford (www.spring-ford.net). 

Primer:  

 

 I will go in the hut. 

 Go in the car and visit me. 

 I see a kite up in the sky. 

 

Na spletni strani Reading Elephant (www.readingelephant.com) je 

velika izbira zgodbic, ki jih sestavljajo besede z Dolchevega seznama. 

Kljub preprostosti so se učencem zdele zabavne, saj jih ni bilo 

preprosto brati hitro.  

 

Primer: 

 

I had a cat. She was sad. My mom said that my cat 

was on the bed. You can come and see my cat. Do 

you have a cat? It is fun to have a cat but not when 

she is sad.  

 

Učiteljici Jill Perkins je uspelo vse besede z Dolchevega seznama 

združiti v eno samo smiselno zgodbo (The Best Thing in the World). 

Zgodbo smo uporabili za preverjanje znanja. Ker so učenci pokazali 

veliko navdušenja nad kratkimi zgodbicami, pri katerih se jim je 

zapletal jezik, smo projekt leta 2020 zaključili z izzivom, imenovanim 

Tongue Twister Challenge. Izzvala sem jih, naj se posnamejo pri 

izgovorjavi težkih povedi, na primer: 

 

 The big fat cat sat on the rat. 

 Smelly shoes and socks shock sisters. 

 A big black bug bit a big black bear. 

 If two witches watched two watches,  

which watch did each witch watch? 

 The big black back brake broke badly. 

 She sees cheese. 
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 If a dog chews shoes, whose shoes does he choose? 

  

Iz njihovih najboljših izdelkov smo sestavili video (dostopen je na 

povezavi: https://video.arnes.si/watch/Y2NjNTWncK5l). 

 

Šolanje na daljavo 

V času šolanja na daljavo učencev nismo želeli pretirano 

obremenjevati. Videokonference so bile krajše in nekaj časa je bilo 

potrebno nameniti tudi socialnim stikom in posameznikom, za katere 

smo učitelji vedeli, da jim doma ni lahko. Če bi ob tem 10 minut 

posvetili še učenju branja, bi porabljali dragoceni čas, namenjen 

razlagi in utrjevanju učne snovi. Kljub omejitvam in krčenju snovi bi 

bilo škoda opustiti projekt, za katerega so bili učenci dobro 

motivirani. Nove skupine besed sem jim začela snemati in 

posredovati v obliki videoposnetkov (primer je na povezavi: 

https://video.arnes.si/watch/r1kmrJdsEqDY). Šolanje na daljavo je 

obenem postreglo s ponudbo spletnih orodij in aplikacij, ki so 

učencem blizu in dvigujejo njihovo motiviranost za učenje. Učencem 

sem ponudila nekaj aplikacij in spletnih strani z interaktivnimi igrami 

na področju učenja branja ter izgovorjave Dolchevega seznama 

besed. Spletno orodje Bookwidgets omogoča možnost snemanja 

izgovora učencev. Vsi, ki so imeli na svojem računalniku mikrofon, so 

lahko izgovarjali besede, fraze in povedi ter se ob tem snemali. Svoj 

posnetek so lahko primerjali z mojim in izvajali samoevalvacijo, ali pa 

so posnetek oddali v pregled učiteljici. 

Težave 

V prvih tednih so imeli težave s strahom pred glasnim branjem 

predvsem učenci z nizko samopodobo, ki so se pogosto primerjali s 

sošolci. Sčasoma je branje zanje postalo lažje, saj so besede 

velikokrat slišali in ponavljali. Učenci, ki so bili odsotni pri obravnavi 

novih besed, so zamudili le njihovo prvo obravnavo. Ker smo celotno 

besedišče obnavljali na začetku vsake šolske ure, so vse besede slišali 

in vadili velikokrat. V času pandemije so bili učenci v matičnih 

učilnicah, zato sem morala pripraviti štiri komplete listov, ki smo jih 

pritrjevali na zid. S tem smo za daljše obdobje zavzeli velik delež 

prostora za oglasne deske v učilnicah, kar je nekatere učitelje motilo. 

Pri utrjevanju znanja se je zgodilo, da so bili učenci naveličani rutine 

branja vedno istih besed, zato sem uvedla številke ter izzive: 

− branje seznama od spodaj navzgor 

− mešano branje besed po različnih stopnjah 

− branje s spreminjanjem glasu (sad, surprised) 

− branje vsake tretje besede ipd. 

Pozornost učencev je bila večja, ko niso vedeli, kdaj bodo na vrsti. 

 

Evalvacija 

Projekt je zahteval nekaj časa, a je bil vreden vloženega truda. Branje 

učencev se je v nekaj mesecih močno izboljšalo. Za branje enakega 

odlomka z neznanim besedilom so učenci po končanem projektu 

porabili v povprečju tretjino manj časa in delali občutno manj napak.  
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Samopodoba učno šibkih učencev se je zvišala in strah pred glasnim 

branjem zmanjšal. Število učencev, ki so bili zadovoljni s svojim 

branjem, se je s prejšnjih 23 povzpelo na 68. Pomemben učinek se je 

pokazal pri učenju nepravilnih glagolov v sedmem razredu, ko smo 

uporabili enak pristop postopnosti in ponavljanja. 

 

ZAKLJUČEK 

Učenje s pomočjo Dolchevega ali Fryevega seznama je namenjen 

zgodnjemu učenju branja domačih govorcev angleškega jezika, a se 

je izkazalo za učinkovito tudi pri slovenskih učencih. Pristop k uporabi 

mora biti skrbno načrtovan. Tako učenje zahteva nekaj časa, sicer 

namenjenega rednemu pouku. Učenje mora biti postopno. Smiselno 

je, da zahtevnost počasi narašča in je učenje učencem ves čas v izziv. 

Učitelj se mora zavedati, da branje v tem primeru ne sme biti 

predmet ocenjevanja, saj bi s tem lahko negativno vplival na 

motivacijo učencev in povečal strah pred glasnim branjem. Pri učenju 

branja je dobro poudarjati osebni napredek posameznikov, saj učenci 

izhajajo iz različnih okolij in so bili na začetku na različnih stopnjah.  

V prihodnosti načrtujem uvedbo učenja branja s pomočjo 

Dolchevega seznama besed v petem razredu. V šestem razredu 

bomo branje nadgradili s Fryjevem seznamom, sistem pa nadgradili 

s postopnim učenjem nepravilnih glagolov v sedmem razredu. 
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Z igro do boljše grafomotorike in 

pravilne drže pisala 
 

SAŠA TRONTELJ, prof. RP 

sasa.trontelj@os-sticna.si  

 

Povzetek: Namen članka je spodbuditi učitelje prvega triletja in 

vzgojitelje v šolah in vrtcih k razmisleku o pomembnosti fine 

motorike oz. grafomotorike za otroke, ki vstopajo v šolo. Otrokova 

uspešnost v prvih letih šolanja je precej odvisna ravno od 

grafomotoričnih spretnosti, raziskave pa dokazujejo tudi, da je 

grafomotorična spretnost dober pokazatelj večjih intelektualnih 

sposobnosti v kasnejših letih šolanja. Ker v šolo prihaja vedno več 

otrok, ki imajo težave z grafomotoriko, v članku predstavljamo 

aktivnosti, ki spodbujajo to področje.  

 

Ključne besede: grafomotorika, otroci, drža pisala 

 

Abstract: The purpose of this article is to encourage primary school 

teachers and kindergarten teachers to consider the importance of 

developing child’s fine motor skills and graphomotor skills at an early 

age. A child's successfulness in the first school years greatly depends 

on his graphomotor skills. Studies also show that a child’s 

graphomotor skills are a good indicator of his intellectual ability later 

on. Because more and more students have problems with 

graphomotor skills, we described activities, which we can use to help 

develop them in a child. 

 

Keywords: graphomotorics, children, holding a pen 
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UVOD 

V prvih letih osnovnošolskega izobraževanja, zlasti v 1. in 2. razredu, 

je otrokova uspešnost precej odvisna od grafomotorične spretnosti, 

zato je prav, da temu področju posvetimo pozornost tako doma kot 

v vrtcu in šoli. To vrsto spretnosti razvijamo z nizom sistematičnih 

gibalno-grafičnih vaj, s pomočjo katerih otrok usvaja grafične poteze 

in vadi pravilno držo telesa, roke in pisala. Ker v šolo prihaja vedno 

več otrok, ki imajo težave z grafomotoriko, smo vajam za boljšo fino 

motoriko in grafomotoriko posvetili več časa in jih pripravili tako, da 

so jih učenci dojemali kot igro. Naš cilj je bil doseči boljšo 

grafomotoriko in pravilno držo pisala pri vseh učencih.  

 

Gibalni razvoj otroka  

Gibalni ali motorični razvoj pomeni napredovanje v nadzoru gibanja 

mišic celega telesa. Tako kot Žerdinova (2011), tudi Nemčeva in 

Kranjčeva (2011) pravijo, da je gibanje za otroka zelo pomembno, saj 

preko gibanja spoznava okolico in samega sebe, pridobiva izkušnje, 

spoznanja in znanja, kar je neizmerno pomembno za njegov razvoj na 

vseh področjih. Razvoj gibanja se odraža v vedno večji telesni moči, 

hitrosti, ravnotežju ter usklajenosti, gibljivosti in natančnosti gibov 

ter v vzdržljivosti (Nemec in Krajnc, 2011). Ločimo dve ravni 

gibalnega razvoja: grobi ali veliki gibi in drobni ali mali gibi. Grobi ali 

veliki gibi so v bistvu osnovne gibalne sposobnosti posameznika, ki so 

zapisane že v našem dednem zapisu, zato za njihov razvoj učenje ni 

potrebno. Naloga staršev oziroma skrbnikov je le, da zagotovijo 

otroku primerne priložnosti in prostor za razvijanje in preizkušanje 

lastnih telesnih zmožnosti in spretnosti (Nemec in Krajnc, 2011). Pri 

grobi motoriki uporabljamo velike telesne mišice, ki omogočajo 

sedenje, plazenje, hojo, plezanje, vožnjo s kolesom, igre z žogo in 

podobno. Drobne ali male gibe imenujemo tudi fina motorika. To je 

gibanje, ki zahteva uporabo majhnih mišic rok in zapestja ter oči. 

Finomotorične spretnosti omogočajo otroku določeno stopnjo 

samostojnosti (npr. da si sam zapne gumbe, zaveže vezalke) ter da se 

ustvarjalno izrazi in s tem poveča svojo samozavest in socialne 

spretnosti. Pogoj za vse večji nadzor drobnih gibov je napredek pri 

koordinaciji oko – roka. Koordinacija oko – roka pomeni usklajevanje 

gibov rok in oči. Napredek pri koordinaciji se kaže v vse večjem 

nadzoru in natančni usmerjenosti drobnih gibov. Drobni gibi so, v 

kombinaciji z motorično koordinacijo oko – roka, izredno pomembni 

pri pisanju. Težave s fino motoriko se kažejo na področju 

grafomotorike: otrok nima razvitega pincetnega prijema in pisala ne 

drži pravilno, nima razvitega krožnega gibanja in ne zmore oblikovati 

krožnih gibov, lahko ima okorno roko (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). 

 

Grafomotorika 

Izraz grafomotorika je sestavljen iz dveh delov. Beseda GRAF je vzeta 

iz starogrške besede GRAPHOS, ki pomeni pisati, beseda MOTORIKA 

pa pomeni enakomerno, nepretrgano, ritmično gibanje. 

Grafomotorika je torej sposobnost in spretnost pisanja, tj. 
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oblikovanja črk in drugih pisnih znamenj in je specifični del splošne 

motorike (Žerdin, 2011). 

 

Pomen grafomotorike 

Hrvaški raziskovalki N. Ambrosi-Randić in Ž. Glivarec sta leta 2017 

objavili študijo, v kateri sta potrdili domnevo o obstoju povezave med 

grafomotoriko in kasnejšimi intelektualnimi sposobnostmi. Raziskava 

je pokazala, da so učenci, ki so v šolski sistem vstopili z boljšimi 

grafomotoričnimi sposobnostmi, po štirih letih šolanja pokazali večjo 

intelektualno sposobnost. To razlago podpira tudi nevropsihološko 

stališče (Diamond, 2000), po katerem na razmerje med kognitivnimi 

in motoričnimi sposobnostmi vpliva sočasna aktivacija malih 

možganov, ki so pomembni za izvajanje kompleksnih in usklajenih 

gibov, prefrontalnih delov možganske skorje, ki so pomembni za 

kognitivne sposobnosti višjega reda.   

 

Grafomotorika je torej kompleksnejša gibalna sposobnost, ki pri 

izvajanju nalog zahteva hkratno vključevanje kognitivnih 

sposobnosti. Iz tega lahko sklepamo, da je razvoj oz. spodbujanje 

grafomotoričnih aktivnosti v predšolskem in šolskem obdobju 

izrednega pomena, saj s tem lahko preprečimo del učnih neuspehov 

(Ambrosi-Randić in Glivarec, 2017).   

 

 

 

Razvoj grafomotoričnih veščin  

Priprava otrok na pisanje se začne že zelo zgodaj. Žerdin (2011) v 

svojem delu predstavlja 3 faze razvoja rokopisnega pisanja pri 

posamezniku:  

1. PREDKALIGRAFSKA FAZA 

V to fazo sodi prvo spoznavanje s pisalom in prerisovanje črk in oblik, 

še preden se otrok začne sistematično učiti o pisanju. Zajema 

čečkanje, ki se razvije v risanje in »pisanje« znakov, podobnih črkam, 

ter kasneje v pisanje oziroma prerisovanje prvih pravih črk. 

2. KALIGRAFSKA FAZA 

Kaligrafska faza sovpada z začetkom sistematičnega opismenjevanja. 

V tej fazi skuša otrok čim bolje in čim lepše posnemati učiteljevo 

oblikovanje posameznih grafičnih simbolov. 

3. FAZA INDIVIDUALIZACIJE ROKOPISA 

Individualizacija rokopisa se pojavi med 9. in 10. letom starosti. 

Takrat se začne pisava spreminjati, dobivati individualne značilnosti. 

Otrok opušča natančno določene in jasne poteze, pisava se razobliči 

in pogosto postane grša. Otroci začnejo iskati svoj slog pisave (Žerdin, 

2011). 

 

Dejavniki, ki vplivajo na razvoj grafomotoričnih veščin 

Na razvoj grafomotoričnih veščin vpliva mnogo dejavnikov. Med 

najpomembnejšimi so zrela mišična napetost, razvita stranskost, 

razvoj telesne sheme (tj. zavedanje lastnega telesa), drža telesa, roke 

in pisala pri pisanju ter spodbude, ki jih dobi otrok iz svojega okolja.  
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Mišična napetost ali mišični tonus posamezniku omogoča pokončno 

držo in hoteno gibanje.  

Dozorevanje mišične napetosti poteka v dveh smereh:  

− v navpični smeri od glave navzdol (dojenček nadzoruje glavo že 

pri nekaj tednih starosti, hodi pa šele po prvem letu življenja), 

− v vodoravni smeri, od sredine telesa v levo in desno stran – od 

ramen preko komolcev in zapestij do prstov oziroma od kolkov 

preko kolen, pet, stopal do prstov na nogi (Žerdin, 2011). 

 

Proces dozorevanja mišic spodnjih okončin se konča že okoli 30. 

meseca starosti, gibi dlani in prstov na roki pa se izčistijo šele okrog 

6. leta starosti. Za pisanje mora dozoreti tudi mišična napetost na 

prstih rok, zato je otrok za pisanje zrel šele po 6. letu starosti (Žerdin, 

2011). 

 

Stranskost ali lateralizacija je prevlada roke, s katero pišemo. Je pogoj 

za učinkovit razvoj fine motorike in pisanja. Običajno se skristalizira 

med 3. in 4. letom starosti. Stranskost je prirojena, pogosto tudi 

podedovana lastnost, ki je nima smisla korigirati. Pomembno je, da 

vemo, katera roka (pa tudi noga, oko in uho) je pri otroku 

dominantna. Večina ljudi ima dominantno desno stran, le do 10 

odstotkov populacije je levičarjev. Ni pa nujno, da se prednostna 

roka, noga, uho in oko nahajajo na isti strani telesa. V tem primeru 

govorimo o križni stranskosti, ki pogosto vodi v razvoj učnih težav. 

Križna stranskost je sicer zelo redka.  

Zavedanje lastnega telesa se prične takoj po rojstvu. Otrok najprej 

raziskuje svoje telo, potem pa ga začne umeščati v prostor okrog 

sebe in razvija orientacijo na lastnem telesu. Slaba telesna shema je 

lahko vzrok za težave pri grafomotoriki. Težave se kažejo predvsem 

pri prostorski organizaciji zapisa (ne vedo, kje na listu naj začnejo 

pisati, izpuščajo vrstice, črke so neenakomerno velike, menjajo vidno 

podobne črke). Pri začetnem opismenjevanju je zelo pomembno, da 

smo pozorni na držo telesa, roke in pisala in to pri otroku vztrajno 

popravljamo. Otroka moramo nujno naučiti, kako se pravilno sedi ter 

poskrbeti, da ima ustrezno višino stola in mize, saj pravilna drža 

telesa zmanjšuje napore mišic pri pisanju, ustrezna višina stola in 

pisalne površine pa omogočata, da otrokovi komolci sproščeno ležijo 

na pisalni površini, kolena in komolci so pod kotom 90°, podplati pa 

v celoti ležijo na tleh. Tudi pravilni drži pisala je smiselno nameniti 

veliko pozornosti. Oprijem pisala naj ne bo premočan, s pisalom naj 

otrok lahkotno drsi po podlagi. Narisana črta ne sme biti premočna 

niti prešibka. Pisalo naj otrok z blazinicama palca in kazalca drži 

približno 2 cm nad konico, pisalo naj nasloni na sredinec. Mezinec, 

zunanji del dlani in del podlahti naj drsijo po ravni podlagi. Za pravilno 

držo pisala je zelo pomembno, da ima otrok razvit pincetni prijem. 

Pincetni prijem pomeni prijem drobnega predmeta z blazinicama 

palca in kazalca. Prvič ga lahko opazimo že pri dojenčku okrog 9. 

meseca starosti, ko z dvema prstoma pobere majhen predmet (npr. 

rozino). Pri treh letih so otroci že sposobni pravilno držati pisalo z 

blazinicami prstov (Nemec in Krajnc, 2011).  
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Razvoj drže pisala poteka postopoma in gre skozi različne faze, ki so 

opisane v spodnji tabeli.  

 

Preglednica 1: Različni prijemi pisala 

 
Vir: Lisak, Hromin, Mačković Dragojević in Novina, 2011, v: Gortnar, 2013 

 

 

 

Pri otrokovem opismenjevanju nasploh imajo velik vpliv tudi 

spodbude iz okolja. Želja po rabi pisala je odvisna od okolja, v 

katerem otrok odrašča. Najmočnejši vpliv imajo starši, takoj za njimi 

pa učitelji in vzgojitelji. Otrok bo segel po pisalih, če jih bo imel na 

dosegu roke in če bo imel možnost pri uporabi pisal opazovati druge.   

 

Težave z grafomotoriko 

Grafomotorične težave se v celoti pokažejo šele, ko začnemo otroka 

sistematično opismenjevati, a se napovedujejo že prej. Kažejo se 

lahko kot neskladnost gibov, splošna napetost, slaba orientiranost 

in/ali kot težava pri usklajevanju gibov (Žerdin, 2011). 

Ko začnemo z opismenjevanjem, se ponavadi opazi: 

− otrokova okorna drža telesa, roke in svinčnika, 

− drža svinčnika, ki je brez prave oziroma pravilne opore, pri konici 

ali previsoko, s členki namesto z blazinicami, 

− obračanje konice svinčnika proti sebi, obračanje roke v zapestju, 

− hitra utrujenost pri pisanju, 

− močan pritisk pisala ob podlago ali pa tako ohlapna drža 

svinčnika, da mu pada iz rok, 

− počasnost in nerodnost pri pisanju,  

− v celoti neurejen, težko berljiv rokopis (Žerdin, 2011). 

 

Primer dobre prakse 

Ko otroci vstopijo v 1. razred osnovne šole, so si tudi na področju 

grafomotorike zelo različni. V šolo prihajajo iz različno spodbudnih 



200 
 

okolij, z različnimi izkušnjami in zato z različnim predznanjem. S 

kolegicami opažamo, da v šolo prihaja vedno več učencev, ki imajo 

težave z grafomotoriko. Največkrat gre za okornost telesa, roke in 

zapestja, kar s sabo prinese nemalo težav pri pisanju – nepravilna 

drža, neprimeren pritisk, počasnost in nerodnost pri pisanju, slaba 

berljivost ter utrujenost.  

 

Dejavnosti za spodbujanje grafomotorike in pravilne drže pisala 

Žerdinova (2011) pravi, da je pisanje črk hoteno in nadzorovano 

gibanje, ki pa ga nekateri otroci ob vstopu v šolo, kljub temu da so na 

drugih področjih gibalno uspešni, še ne obvladajo. Žerdinova (2011), 

Nemčeva in Krajnčeva (2011) poudarjajo, da je tudi grafomotoriko, 

tako kot druge spretnosti, možno izboljšati z vajo. Zorenje organizma 

je le predpogoj za razvoj pisalnih spretnosti. Najboljše vaje so 

aktivnosti, kjer morajo otroci paziti na natančno delo s prsti – rezanje 

s škarjami, lepljenje malih koščkov, nizanje drobnih predmetov 

(perlic) na vrvico, barvanje pobarvank … Večino aktivnosti, ki 

spodbujajo napredek pri grafomotoriki, še posebej pri pravilni drži 

pisala, lahko vpletemo v vsakdanje življenje, tudi v vrtcu ali šoli. Tako 

v prvem in drugem razredu učencem vsako leto pogosto ponudimo 

različne aktivnosti, ki pripomorejo k boljši fini motoriki. Dejavnosti 

jim ponudimo v sklopu pouka, ali pa jim pripravim različne tematske 

kotičke. V kotičku se lahko igrajo med odmori, v času podaljšanega 

bivanja ali pa po končanem rednem delu pri pouku. S spodbujanju 

dejavnosti za razvoj fine motorike povabimo tudi starše na prvem 

roditeljskem sestanku v 1. razredu in jim predstavimo nekaj 

možnosti, npr. otrok naj se sam oblači in obuva – zapenjanje gumbov 

in zadrg in vezanje vezalk so odlična vaja za spretne prste.  

V šoli učencem navadno pripravimo naslednje dejavnosti: 

 

OBLIKOVANJE MEHKEGA MATERIALA 

Gnetenje in oblikovanje iz mehkih, gnetljivih materialov pomaga 

krepiti mišice rok – dlani in prstov, kar pomembno vpliva na 

uspešnost pri uporabi pisala. Uporabimo lahko plastelin, glino, testo, 

mivko ali kakšno drugo maso.  

 
Slika 1: Oblikovanje mehkega materiala 

Vir: Lasten 
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PRESTAVLJANJE IN RAZVRŠČANJE S PINCETO 

Pinceta je odličen pripomoček, saj od uporabnika zahteva pincetni 

prijem. Tako otroci nevede vadijo pravi prijem pisala. Otroku lahko 

pripravimo drobne predmete, ki ji polaga na črte ali pa te predmete 

(npr. cofke) razvršča po barvi ali kakšni drugi lastnosti. Pazimo, da 

otrok drži pinceto samo s palcem ter kazalcem in si ne pomaga s 

sredincem.  

 

 
Slika 2: Razvrščanje cofkov po barvi 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 3: Polaganje drobnih predmetov s pinceto na črte 

Vir: Lasten 

ZLAGANJE, SESTAVLJANJE  

Prosta in usmerjena igra z različnimi vrstami kock ima veliko koristnih 

vplivov na otroka. Z zlaganjem krepi mišice rok, pincetni prijem, 

oblikuje si prostorske predstave, preizkuša fizikalne zakone in krepi 

vztrajnost, pozornost, kreativnost in samozavest. Otroku omogočimo 

dovolj proste igre s kockami, včasih pa lahko igro tudi usmerimo. 

Ponudimo mu predloge, enostavne načrte, po katerih sestavlja.  

 

 
Slika 4: Sestavljanje lego kock 

Vir: Lasten 
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Slika 5: Sestavljanje link kock 

Vir: Lasten 

 

POLAGANJE DROBNIH PREDMETOV 

S polaganjem drobnih predmetov otrok krepi pincetni prijem. 

Ponudimo mu lahko različne naravne in umetne materiale ter 

podlage.  

 

 
Slika 6: Polaganje želoda 

Vir: Lasten 

 
Slika 7: Polaganje različnih kamenčkov na predloge 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 8: Polaganje drobnih predmetov 

Vir: Lasten 

 

REZANJE IN LEPLJENJE 

Otroku ponudimo dovolj kakovostne škarje in papir. Škarje naj bodo 

predvsem dovolj ostre, pozorni pa moramo biti tudi na otrokovo 

stranskost. Škarje za desničarje so drugačne kot škarje za levičarje. 
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Papir naj bo najprej tanek, pisarniški, kasneje pa mu lahko ponudimo 

tudi tanjši karton in druge materiale. Spodbujajmo ga k natančnemu 

rezanju. S to dejavnostjo spodbujamo predvsem vztrajnost in 

natančnost ter krepimo mišice rok.  

 

PIKANJE 

Za pikanje potrebujemo pisarniški papir (na njem je motiv lahko že 

narisan, lahko pa si ga otrok izmisli sam), penasto podlogo (pazimo, 

da je vseeno dovolj trdna, da otrokovi roki nudi dovolj opore) in 

pikalo, ki ga lahko nadomestimo z risalnim žebljičkom. Otrok prebada 

papir tako gosto, da iz njega lahko na koncu motiv iztrga. Z 

dejavnostjo otrok uri pravilno držo pisala, saj je pikalo dovolj majhno, 

da ne dopušča prijema z več prsti.  

 

POSNEMANJE ŠIVANJA IN NATIKANJE DROBNIH PREDMETOV 

Natikanje in šivanje spodbujata urjenje pincetnega prijema, 

vztrajnosti in natančnosti. 

 

UPORABA ŠČIPALK ZA PERILO 

Ta dejavnost je med najpreprostejšimi metodami, kako pri otroku 

spodbujati krepitev mišic prstov, pincetni prijem in mišično 

koordinacijo.  

 

 
Slika 9: Posnemanje šivanja – pretikanje vezalke v luknjičasto podlago 

Vir: Lasten 

 

RISANJE IN PISANJE NA VELIKE POVRŠINE Z RAZLIČNIMI PISALI 

Otroku ponudimo različne podlage (različni formati in materiali – 

papir, karton, barvni in časopisni papir, tabla, asfalt …) in različna 

pisala (svinčniki, barvice, flomastri različnih debelin, čopiči, voščenke, 

krede …). 

 

RISANJE IN PISANJE V RAZLIČNE MATERIALE 

Pripravimo pladenj, na katerega nasujemo sipek material (mivka, 

različni zdrobi, riž, sol, sladkor, moka). 
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Slika 10: Risanje in pisanje v koruzni zdrob 

Vir: Lasten 

 

IGRA Z DROBNIMI PREDMETI 

Otroku za igro večkrat ponudimo drobne predmete. Ena od koristnih 

in zelo preprostih dejavnosti je ruženje koruze. Ta dejavnost pomaga 

krepiti mišice rok. Koruzna zrna lahko kasneje porabimo še za vajo 

prelaganja. Otroku ponudimo žlico in lončka. V enem lončku je 

koruza, ki naj jo z žlico preloži v drugo skodelico. Dejavnost pomaga 

pri razvoju koordinacije oko – roka.  

 

POBARVANKE 

Otroku večkrat ponudimo pobarvanke, ki krepijo vztrajnost, 

natančnost ter ob spodbudi tudi pravilno držo telesa, roke in pisala.  

 

GRAFOMOTORIČNE VAJE 

Otroku po 6. letu starosti večkrat ponudimo tudi grafomotorične 

vaje. Zanimive jih naredimo tako, da otroku ponudimo različna pisala 

ali pa poiščemo grafomotorične dejavnosti v različnih oblikah.  

 

POMOČ PRI UČENJU PRAVILNE DRŽE PISALA 

Pri učenju pravilne triprste drže pisala si lahko pomagamo z 

nastavkom za pisalo ali pa otroku med pisanjem damo v roko droben 

predmet (npr. cofek), ki ga mora držati s prstancem in mezincem, 

medtem ko z ostalimi tremi prsti drži svinčnik. Če otroku pisalo ne 

leži v loku med palcem in kazalcem oziroma pisalo postavlja preveč 

navpično glede na pisalno podlago, mu lahko okrog zapestja in 

svinčnika napeljemo elastiko, ki svinčnik vleče v bolj ležeči položaj. 
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ZAKLJUČEK 

Zaradi vedno pogosteje opaženih sprememb in primanjkljajev na 

področju grafomotorike smo iskali možnosti, kako v pouk v prvem in 

drugem razredu vnesti čim več dejavnosti, ki spodbujajo razvoj 

grafomotorike pri učencih. Našli smo način, ki obsega ponujanje 

aktivnosti manjšim skupinam in priprava igralnih kotičkov. Med 

poukom organiziramo delo v manjših skupinah, kjer je vsaj ena izmed 

nalog namenjena urjenju grafomotoričnih spretnosti. Naloga je lahko 

namenjena samo temu, lahko pa je grafomotorika le del naloge (npr. 

urejanje/preštevanje/računanje in prelaganje drobnih predmetov s 

pinceto). Drugi del dejavnosti pa je urejanje razrednega kotička, ki 

spodbuja na primer pincetni prijem, igro z drobnimi predmeti … Vanj 

lahko učenci odidejo med prostim časom. Opazili smo, da te 

dejavnosti učence najprej pritegnejo, saj so oblikovane tako, da so 

prijetne tudi na pogled (barve, zanimivi materiali in pripomočki, 

pisala), potem pa se vsaj tisti, ki imajo z motoriko težave, kmalu 

umaknejo. Tu je pomembno, da učitelj vztrajno vabi in išče načine, 

kako take otroke pritegniti. Kljub temu pa je nujno poudariti in vzeti 

v zakup, da so med posamezniki pri grafomotoričnem razvoju lahko 

razlike velike in da so nekateri ljudje (ne samo otroci) grafomotorično 

enostavno bolj spretni kot drugi (Žerdin, 2011). 
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Zdrav vrtec 
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Povzetek: V predšolskem obdobju otroci pridobivajo izkušnje, 

stališča in vzorce vedenja, ki jih v večji meri obdržijo vse življenje, zato 

je pomembno, na kakšen način oblikujejo odnos do zdravega načina 

življenja. Zdravje v otroštvu določa le-tega v celotnem življenju 

posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. V vrtcu želimo 

oblikovati zdravo in varno okolje ter pozitivno vplivati na pomen 

dobrega zdravja in počutja v celotni družbi. Zavedamo se, da z 

ozaveščanjem pomena zdrave prehrane, telesnih aktivnosti, 

medsebojnih odnosih, osebni higieni in varnem fizičnem okolju 

pomembno prispevamo k zdravemu otroštvu in omogočamo pogoje 

za optimalen razvoj gibalnih in duševnih sposobnosti.  

 

Ključne besede: predšolski otrok, vrtec, gibanje, prehrana, higiena, 

zdravje  

 

Abstract: During the pre-school period, children acquire experiences, 

attitudes and patterns of behavior, which mostly stay with a child for 

the rest of their lives, therefore it is of great importance that they get 

to know the principles of a healthy lifestyle. Health in childhood 

determines health throughout the life of an individual and also 

affects the next generation. In the kindergarten, we want to create a 

healthy and safe environment and positively influence the 

importance of well-being and health in the whole society. We are 

aware that by raising the awareness of the importance of healthy 

nutrition, physical activity, mutual relations, personal hygiene and 

safe physical environment, we contribute significantly to healthy 

childhood and enable conditions for the optimal development of 

physical and mental abilities.  

 

Keywords: preschool child, kindergarten, movement, healthy diet, 

hygiene, health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 
 

UVOD  

Zdravje je pomembna vrednota, in ko gre za zdravje otrok, postane 

še pomembnejša. Otroštvo je namreč obdobje, ko otroci pridobivajo 

izkušnje, oblikujejo stališča in vzorce vedenja. Zdrav vrtec želi najti 

pot do vsake vzgojiteljice, ki bo sposobna s pedagoškimi metodami 

otrokom približati vedenje o zdravju in jim privzgojiti pravilen odnos 

do zdravja. Najti mora tudi pot do staršev, da svoj zdrav slog v družini 

ohranijo ali pa spremenijo nezdravega (Mramor, 1995). Največji vpliv 

na otrokov zdrav način življenja ima njegova družina. Starši so tisti, ki 

so v prvi vrsti vzor svojemu otroku. Pomembno vlogo pa ima tudi 

vrtec, v katerem otrok preživi večji del dneva. Zato mora le-ta izvajati 

ukrepe za ohranjanje zdravja in otroku nuditi pogoje za optimalen 

razvoj. Psihologija uči, da se je lažje naučiti, kot spreminjati naučeno. 

Prve izkušnje iz zgodnjega otroštva o zdravju pogosto vplivajo na 

nadaljnji razvoj, zato imamo odrasli poslanstvo, da smo dober vzgled. 

Sodelovanje med vrtcem in starši je eden od najpomembnejših 

vidikov kakovosti predšolske vzgoje. Sodelovanje je pomembno za 

uspešno uresničevanje zastavljenega cilja za ohranjanje in krepitev 

otrokovega zdravja (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Prehrana 

Prehrana otroka v predšolskem obdobju ima pomemben vpliv na 

zdravje. Gre za obdobje, ko se hrana porabi za rast. Izkušnje s 

prehrano v tem obdobju pa tudi zaznamujejo prehranjevanje v 

odrasli dobi. Prehrana, ki je tako glede snovi, ki jih vsebuje, kot glede 

količine usklajena – uravnotežena s potrebami posameznika, 

pozitivno vpliva na njegov celosten razvoj in mu omogoča dobro 

počutje, vitkost in vitalnost, fizične ter psihične sposobnosti, torej 

omogoča dobro zdravje (Kroflič, 1995). Naloga zdravega vrtca je, da 

upoštevamo prehranske potrebe otrok in zagotavljamo varno, 

raznovrstno in uravnoteženo prehrano. Ob tem v največji možni meri 

ponujamo lokalno in ekološko pridelano hrano. Otroke navajamo na 

ustrezno kulturo prehranjevanja in spodbujamo zdravo 

prehranjevanje otrok z različnimi dejavnostmi, ki vodijo k 

spoznavanju, kako ohraniti zdravje. Prehranjevanje poteka v 

naslednjih korakih: 

− priprava prostora in čiščenje miz,  

− pravilno umivanje rok otrok in strokovnih delavcev, 

− priprava mize s pogrinjkom, servietko in jedilnim priborom (glede 

na starost otrok),  

− razdelitev hrane – samopostrežba (glede na starost otrok), 

− pospravljanje posode, čiščenje hrane v posodo za odpadke 

(učenje odnosa do hrane),  

− umivanje rok in ust, mokro brisanje miz. 

 

Staršem ni dovoljen vnos hrane in pijače v vrtec. Tako je tudi, ko otrok 

praznuje rojstni dan. Takrat strokovni delavci upoštevamo želje 

slavljenca in tematsko obogatimo njegov praznik. V vrtcu potekajo 

naslednji projekti: 
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− projekt Zdrava hrana in prehrana (v okviru Eko) – otrok spozna, 

da mu uživanje različne hrane, telesne vaje in počitek pomagajo 

ohraniti zdravje, 

− projekt Hrana ni za tja v en dan (v okviru Eko) – otrok preizkuša, 

spoznava različno hrano, 

− projekt Tradicionalni slovenski zajtrk – izvajamo z namenom, da 

bi zboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno 

samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo.  

 

V našem vrtcu izvajamo tudi projekt Pedenjpedove vrtičkarije, kjer 

imamo svoj vrt z zelišči, dišavnicami in drugo zelenjavo. Otrokom 

želimo na njim razumljiv način približati pomen vzgoje le-tega ter 

uporabo v vsakodnevni zdravi prehrani. Z novim znanjem o zeliščih, 

zdravilnih rastlinah in zeleh so se otroci najprej srečali v igralnici, kjer 

so si ogledovali razne priročnike in strokovno literaturo za otroke. 

Otroke je navdušila zgodba Zelišča male čarovnice, ki je otrokom na 

njim razumljiv način približala pomen in uporabo zdravilnih rastlin, ki 

nas obkrožajo.  

 

Semena nekaterih zelišč smo posejali v korita. Postavili smo jih na 

okenske police v igralnici, jih pridno zalivali in opazovali, kdaj bodo iz 

semen zrasle mlade rastline. Medtem smo skupaj z otroki izbrali 

prostor na igrišču, ga prekopali in pripravili za setev in zasaditev. 

Greda, ki je imela obliko gomile, je otrokom omogočala, da bodo 

lahko sami skrbeli za rastline na njej, jih zalivali, opazovali njihovo 

rast in jih tudi nabirali za vsakdanjo uporabo. S pomočjo priročnika 

Mali vrtnar smo se seznanili z delom na vrtu in orodjem, ki ga z 

vrtnarjenjem potrebujemo. Ko so rastline v koritih dovolj zrasle, smo 

jih presadili na naš zeliščni vrt. Nanj smo posejali še rukolo, majaron, 

drobnjak, baziliko, peteršilj, timijan, meto, korenček, bučke, fižol, 

solato … Otroci so zasejani kotiček s ponosom pokazali tudi svojim 

staršem. Delo v njem je postalo njihovo vsakdanje opravilo. Najraje 

so opazovali, kaj se je v njem spremenilo in o tem z veseljem 

pripovedovali. Velikokrat so se ob gomili ustavljali, včasih s prstki 

zmečkali kakšen list zelišča, ga povonjali ali celo pojedli. Otroci vedo, 

da so rastline užitne in zdrave ter dopolnilo k uravnoteženi prehrani 

in zdravju. Nekateri otroci so jih hitro znali že poimenovati. Najraje 

pa so se igrali igro ugibanja, ko so ugotavljali imena posameznih 

rastlin. Kadar jih po vonju ali sliki niso uganili, so jim tisti, ki so že znali 

brati, z veseljem pomagali in prebrali pravo ime. Imena rastlin so 

namreč zapisali na označevalne tablice. Ko so rastline na gomili 

dovolj zrasle, so jih otroci porezali in odnesli v kuhinjo našim 

prijaznim kuharicam. In tako je v našem vrtcu iz sestavin, ki smo jih 

pridelali na našem vrtičku, nastala bučkina kremna juha, katera se 

večkrat pojavi na našem jedilniku. Z vedenjem, da jemo hrano, v 

kateri so zdrava živila, ki smo jih sami pridelali, si prav gotovo lahko 

vsak dan zaželimo »dober tek«. 
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Gibanje  

Gibanje je ena izmed primarnih otrokovih potreb. Z njim otrok 

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

ponos ter razvija zaupanje vase. Gibalni razvoj in razvoj gibalnih 

sposobnosti sta odločujoča predvsem v zgodnjem otroštvu, ko je 

organizem, zelo dovzeten za vplive okolja. Gibalne dejavnosti 

vplivajo tako na otrokove spoznavne, socialne ter tudi čustvene 

sposobnosti. Različne raziskave so dokazale, da je gibalna aktivnost 

ključnega pomena za vzpostavljanje in ohranjanje zdravja. Pri 

razvijajočem se otroku pomeni temelj za celoten razvoj 

psihosomatskega statusa, pri odraslem pa omogoča vzdrževanje 

želenega zdravstvenega stanja in ohranjanje z zdravjem povezane 

kakovosti življenja v pozno starost (Pišot, Završnik in Kropelj, 2005). 

 

Obogatitvene dejavnosti gibanja v našem vrtcu so: 

− Elementi športne značke »Mali sonček«,  

− Mali planinec – pohodi in izleti s starši in otroki, 

− Žogajmo se – projekt vrtca – čim več dejavnosti preživeti v 

gibanju. 

 

Pomena gibanja se zavedamo tudi zaposleni. Tako smo vključeni v 

Program promocije zdravja na delovnem mestu. Na izbiro imamo več 

različnih dejavnosti:  tibetanske vaje, različna druženja, telovadbo z 

različnimi izvajalci … Organizirana pa so tudi različna izobraževanja za 

zaposlene o zdravju (Zdravje o hrbtenici). 

Higiena 

Higiena je samostojna medicinska disciplina, ki nas uči, kako si 

zdravje ne le ohranjamo, ampak zdravje krepimo. Zdravje ni le 

odsotnost bolezni ali bolečine, temveč je popolna telesna, duševna 

in socialna blaginja v danem okolju (Kraker Starman, 1999). Že v 

otroštvu se pridobijo navade osebne higiene in so pomemben 

dejavnik preprečevanja nalezljivih in drugih bolezni. 

Najpomembnejši higienski ukrepi so:  

− umivanje rok in pripomočkov za osebno higieno, 

− upoštevanje higienskih načel pri previjanju otrok,  

− čiščenje bivalnih in igralnih površin, sanitarij,  

− čiščenje in razkuževanje igrač,  

− priprava in razdeljevanje hrane, 

− uporabljanje papirnatih robčkov in brisač za roke,  

− uporabljanje tekočega mila z dozirnim mehanizmom,  

− zračenje prostorov,  

− upoštevanje posebnih ukrepov ob epidemiji. 

 

Zdravje 

Zdravje omogoča in zagotavlja kakovostno življenje in je temeljni vir 

vsake družbe. Pravica do zdravja je osnovna človekova pravica in 

globalni cilj. Za zdravje je odgovoren vsak posameznik, država pa je v 

sodelovanju z različnimi strokami in znanostmi pristojna in 

odgovorna za ustvarjanje pogojev, v kateri lahko ljudje skrbimo za 

zdrav življenjski slog (Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, 
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2007). Med najpomembnejše elemente življenjskega sloga uvrščamo 

prehrano, telesno dejavnost, uporabo tobaka, alkohola in 

prepovedanih drog, ter obvladovanje stresa. Vsi elementi imajo 

močan vpliv na naše zdravje, od nas samih pa je odvisno, kakšen 

način življenja si bomo izbrali (Brdnik, 2011). 

 

ZAKLJUČEK  

Ali bo otrok živel zdravo, je večinoma odvisno od tistih, s katerimi 

preživi največ časa. To je družina, ki mu daje vzgled doma, in 

vzgojitelji, s katerimi otrok največkrat preživi tretjino dneva. Projekt 

Zdrav vrtec se izvaja z namenom, da bi mi in starši poskrbeli za 

pogoje, ki otroke spodbujajo k oblikovanju zdravega načina življenja. 

V vrtcu otroke vsakodnevno navajamo na zdrav način življenja. 

Zagotavljamo jim varno in spodbudno okolje, jih spodbujamo h 

gibanju in igri, jim nudimo zdravo prehrano in jih učimo pravilne 

osebne higiene, kajti zavedamo se, da je otroštvo tisti čas, ki nas 

zaznamuje za vse življenje.  
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Objava avtorske skladbe 

Branka Gašparič: Moj dan 

branka.gasparic81@gmail.com 

 

 

1. 
Glej, kako lep dan 
s soncem ves obdan. 
Pridi sem, greva tja, 
kjer pot se ne konča. 
 
In, ti, ti in ti, 
oči zdaj zapri, 
zavrti se močno,    
objemi vse lepo. 
 
In, ti, ti in ti, 
oči zdaj zapri, 
zavrti se močno, 
objemi vse lepo. 
 
2. 
Poglej u nebo,  
poišči mavrico, 
pridem jaz, prideš ti, 
le dežek nas hladi. 
 
In, ti, ti in ti, 
oči zdaj zapri, 

zavrti se močno, 
objemi vse lepo. 
 
In, ti, ti in ti, 
oči zdaj zapri, 
zavrti se močno, 
objemi vse lepo. 
 
3. 
Prelep je ta moj dan, 
nikoli nisi sam, 
ti in jaz, jaz in ti 
ves svet se lepši zdi. 
 
In, ti, ti in ti, 
oči zdaj zapri, 
zavrti se močno, 
objemi vse lepo. 
 
 
In, ti, ti in ti, 
oči zdaj zapri, 
zavrti se močno, 
objemi vse lepo. 

 

 

mailto:branka.gasparic81@gmail.com
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Pesem »Moj dan« se lahko tudi izvede kot rajalna igra. 

 

Vsebina pesmi: pesem govori o prijateljstvu, o dobrem razumevanju; 

torej s skupnimi močmi, dobro voljo in obdani s prijatelji, lahko 

premagamo vse. 

 

RAJALNA IGRA 

Metodični postopek (z gibalnimi motivi) 

 

UVOD: otroci formirajo krog, se držijo za roke in se predstavijo (vsak 

otrok pove svoje ime). 

JEDRO:  

1.kitica: 

Glej, kako lep dan, 

s soncem ves obdan… 

(otroci formirajo krog, se držijo za roke in začnejo prepevati 

besedilo, torej 1.kitico), 

(nato se spustijo, se več ne držijo za roke) in pri besedilu …pridi sem, 

greva tja…, (najprej skok v desno stran, nato še v levo stran), 

pri besedilu…kjer pot se ne konča…(z desno roko ponazorimo – 

pomahamo in z glavo »odkimamo«) 

Sledi refren, ki se ponovi 2-krat. 

Pri besedilu…In ti, ti in ti (kažemo z desno roko na enega, drugega in 

tretjega otroka, ki je v krogu..) 

Pri besedilu …oči zdaj zapri (z dlanmi si pokrijemo oči) in pri 

besedilu …zavrti se močno..(primemo se za boke in se zavrtimo na 

mestu)…objemi vse lepo (se objamemo). 

2.kitica: 

Poglej u nebo,  

poišči mavrico.. 

(Otroci formirajo krog, se ne držijo za roke, začudeno gledajo po 

zraku in iščejo mavrico), pri besedilu…pridem jaz, prideš 

ti..(pokažem z desno roko nase, nato še na drugega otroka), pri 
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besedilu…le dežek nas hladi (z obema rokama in s prsti ponazorimo 

dež). 

Sledi refren, ki se ponovi 2-krat. 

Pri besedilu…In ti, ti in ti (kažemo z desno roko na enega, drugega, 

in tretjega otroka, ki je v krogu..) 

Pri besedilu …oči zdaj zapri (z dlanmi si pokrijemo oči) in pri 

besedilu …zavrti se močno..(primemo se za boke in se zavrtimo na 

mestu)…objemi vse lepo (se objamemo). 

3.kitica 

Prelep je ta moj dan, 

nikoli nisi sam.. 

(Otroci formirajo krog, se ne držijo za roke, vsak otrok na mestu z 

obema rokama nariše velik krog), pri besedilu…ti in jaz, jaz in 

ti…(pokažem z desno roko nase, nato še na drugega otroka), pri 

besedilu...ves svet se lepši zdi…(primemo se za boke in se zavrtimo 

na mestu). 

Sledi refren, ki se ponovi 2-krat. 

Pri besedilu…In ti, ti in ti (kažemo z desno roko na enega, drugega, 

in tretjega otroka, ki je v krogu..) 

Pri besedilu …oči zdaj zapri (z dlanmi si pokrijemo oči) in pri 

besedilu …zavrti se močno..(primemo se za boke in se zavrtimo na 

mestu)…objemi vse lepo (se objamemo). 

 

ZAKLJUČEK 

Igra za umirjanje: Po končani pesmici se z otroki usedemo v krog 

(sedemo po »metulje« in se primemo za roke). Vsak otrok pove,  

 

 

 

 

 

zaželi lepo misel prijatelju, ki sedi zraven njega. Igra se konča, ko  

pridejo vsi otroci v krogu na vrsto.
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Branka Gašparič: Snežinke 
 

 

Snežinke, snežinke, 

v vetru se igrajo, 

iščejo otroke in 

jih pocrkljajo. 

 

Z veseljem jim pomaga 

dobri, stari  mož, 

ki ima na hrbtu 

poln, zvrhan koš. 

 

Zima je, oj zima 

z belo glavo kima, 

daril veseli se, 

božič spet med nami je. 

 

Snežinke, snežinke, 

v vetru se igrajo, 

iščejo otroke in 

jih pocrkljajo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

NAVODILA ZA AVTORJE 

   Članki za objavo v strokovni reviji Realka naj praviloma obsegajo okoli 

18.000 znakov s presledki ali okrog 2800 besed. Vse morebitne krajše ali 

daljše članke od teh omejitev bo uredništvo vzelo v presojo objave. Članek 

mora vsebovati povzetek s ključnimi besedami v slovenskem in angleškem 

jeziku, uvod in osrednjo vsebino, podprto z izsledki strokovne teorije, ki se 

odraža v praktičnem delu, na koncu zaključek ter viri in literatura.  

   V članku je lahko največ 5 slik/grafov, ki jih ustrezno označite pod 

sliko/grafom s podatki vira. Povzetek ima od 100 do 150 besed, ključne 

besede od 3 do 5 ključnih besed brez pike za ključnimi besedami. Razmik 

med vrsticami je poljubno 1,2 v celotnem besedilu, med ostavki je prosta 

vrstica, pisava je Calibri (telo), 12 pt, poravnava besedila obojestranska, 

literatura in viri so levo poravnani in razvrščeni po abecednem vrstnem 

redu z oštevilčenim seznamom (najmanj 5 virov).  

   Že objavljenih prispevkov, ki so v postopku presoje pri drugi reviji, ne 

sprejemamo v objavo. Ob oddaji članka podpišete tudi Izjavo o zaščiti in 

odgovornosti prve objave samostojnega avtorskega strokovnega članka 

v strokovni reviji Realka. Podatki o avtorju naj vsebujejo ime in priimek, 

strokovni naziv, naslov ustanove, domači naslov, telefonsko številko in 

elektronski naslov. Tematike revije ni določena, je pa osredotočena na 

vzgojo in izobraževanje. Glede na aktualnost pa bodo določene številke 

tudi tematsko določene. Revija izhaja enkrat na mesec, lahko tudi dvakrat 

ali trikrat.  

 

Za objavo v reviji pišite na realka.izobrazevanje@gmail.com in posredovali 

vam bomo podrobnejša navodila glede pisanja.  
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Med tekstom se tudi sklicujete na reference in sklicevanje, povzemanje, 

citiranje naj bo urejeno dosledno tako med tekstom kot tudi potem v 

bibliografskem opisu na koncu članka. Pri vsem tem smo vam tudi v pomoč 

in podporo. 
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