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Beseda urednice  

 

Z novim koledarskim letom je vredno v tokratni številki uvodoma 

spregovoriti o kakovosti v izobraževanju, namreč to je navsezadnje 

tudi poslanstvo revije, da prenaša primere dobrih praks, znanj, 

metod, tehnik na ostale strokovne sodelavce po vertikali in 

horizontali. Glede na vse prispevke, ki jih dobivamo, vidimo, da se 

potrjuje dejstvo, da je za kakovost v izobraževanju nujno potreben 

konceptualni okvir, ki pojasnjuje odnose med številnimi 

komponentami izobraževanja, in seveda tudi med različnimi 

izobraževalnimi ravnmi izobraževalnega sistema. S prispevki avtorjev 

razumemo kakovost izobraževanja v šolah kot bistven korak k 

zagotavljanju zdravih strokovnih osnov za proučevanje kakovosti na 

vseh izobraževalnih ravneh, ki jih revija pokriva. To, da izhajamo iz 

prakse, da poskušamo teorijo vpeljati na najboljše možne načine v 

izvedbo, je naše dodatno strokovno delo, za katerega kot 

posamezniki namenimo kar nekaj časa, volje in dodatnega znanja, ki 

ga pridobivamo na različne načine. K temu smo tudi kot pedagoški 

delavci zavezani, da stremimo k napredku, k izboljšavam. Zdi se, da 

vsak posameznik počasi dovoljuje, da se avtonomija pedagoga izniči 

z zunanjimi nepedagoškimi vplivi. Tako razumemo tudi posamezne 

odhode iz pedagoških vrst in odklone pri izbiri poklica, ker ravno 

večjo prisotnost avtonomije pogrešamo. Zavedanje, da je 

avtonomija del naše izobrazbe in je ena izmed temeljnih kazalnikov 

kakovosti, ki pripeljejo k napredku, izboljšavam, jo moramo krepiti, 

se o tem odkrito pogovarjati in biti prisotni na projektih, ki naše 

poslanstvo utrjujejo na vseh fazah pedagoškega ustvarjanja.  

 

V minulem tednu se je odvil že 8. Teden pisanja z roko. Tudi v Realki 

smo temu namenili kar nekaj dejavnosti, saj vemo, da je pisanje z 

roko pomemben člen pismenosti tako otrok kot tudi odraslih. Veliko 

smo se pogovarjali tudi o tem, kdaj začnemo pisane črke pozabljati 

in pisanice tako rekoč takoj zamenjamo s tiskanimi črkami, ker je 

tako hitrejše in bolj enostavno. Ker smo v letošnjem letu usmerjeni 

tudi k Prekmurju, naj bo zadnji stavek namenjen tudi našemu 

drugemu knjižnemu jeziku: »Janči bači koula vlači, v Müro skoči, rit 

namoči« (ljudska). 

 

Jasna Colnerič 

prof. slov., mag. manag. izobr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KAZALO 

 

ALENKA VODOPIVEC  

Metoda veččutnega učenja črk                   1 

ANITA PERPAR 

Spoznavanje čarovnice Mice preko formativnega spremljanja  9 

ANITA SOTLAR 

Komunikacija v vrtcu        17 

BARBARA CINDRIĆ 

Utrjevanje zlogovanja z didaktično igro      24 

BARBARA DULAR 

Gibanje je igra, igra je učenje             30       

BARBARA TOMŠE 

Rekreativni odmori na predmetni stopnji     38 

BRIGITA SEVER  

Spoznavanje zelišč s pomočjo izkustvenega učenja    46 

DAŠA SIRŠE 

Mesec požarne varnosti, pobuda za projekt     53 

ELIZABETA PIRNAT 

Izzivi poučevanja pevskih zborov v osnovni šoli    60 

GAJA KEROVEC DE MORAIS 

Spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja ter razumevanje 

navodil s pomočjo lutke in pripomočkov            67 

 

 

HELENA ZANJKO 

Vpliv izvajalca dodatne strokovne pomoči na učno 

motivacijo učenca        73 

JAKOB TRATAR 

Nordijska hoja v šoli        81 

JERNEJA TERLIKAR 

Gozd kot spodbudno učno okolje za učenje matematike v jesenskem 

in zimskem času        88 

JOŽICA SUŠEC 

Povezovanje družinskega branja z vrtcem           96 

LEA KRAJNC LEŠNIK 

Lutkovna predstava in učenje pesmi              103 

MAJA MARIJA MINIH 

Obravnava samopoškodbenega vedenja s strani šolske svetovalne 

službe                      112 

MAJA PERŠIČ 

Informacijsko-komunikacijsko opismenjevanje s pomočjo 

medpredmetnega povezovanja v srednjem poklicnem 

izobraževanju                                 121 

METKA MEHLIN 

Zmeda zaradi malega medveda                 130 

METKA MEHLIN 

Raziskovanje elektrike v vrtcu                 140 

MOJCA SIMIČAK 

Bralna pustolovščina – bralne minutke              149 



 
 

NATAŠA REBEC LUKŠIČ 

Aktivno vključevanje učencev z učnimi težavami v vzgojno-

izobraževalni proces pri pouku geografije na primeru projektnega 

dneva         160 

SIMONA ŠPOLAD 

Unesco na OŠ Stražišče Kranj     169 

SONJA ČENČIČ 

Ljudski ples na razredni stopnji     176 

ŠPELA CEGLAR PINTAR  

Pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami    185 

TINA GORENC 

Terapevtske pravljice v osnovni šoli     193 

TINA LOMOVŠEK 

Poučevanje slepega učenca v rednem oddelku 4. razreda osnovne 

šole         202 

URŠKA FABJAN 

Gibalne urice v popoldanskem času     211 

VANJA STRMŠEK   

Kotički z naravnimi materiali      218 

VERONIKA HRIBAR 

Žabica Skokica       227 

URŠKA FABJAN  

Objava avtorske skladbe     236 

   



1 
 

Metoda veččutnega učenja črk 
 

ALENKA VODOPIVEC, prof. razrednega pouka  

alenka.vodopivec@os-iroba.si 

 

Povzetek: Učitelji v procesu poučevanja spoznavamo učence in 

vemo, da med njimi obstajajo razlike glede predznanja, učenja in 

pomnjenja. Zavedamo se, da je za učinkovito učenje potrebno 

prilagoditi poučevanje, pri tem pa velja upoštevati tudi različne 

zaznavne sisteme otrok. Pravimo, da v pouk vključujemo veččutno 

poučevanje, saj vplivamo na vizualni, avditivni, kinestetični, 

olfaktorični in gustatorični zaznavni sistem otrok. Poznavanje in 

izvajanje veččutnega poučevanja omogoča učencem, da se hitreje in 

trajneje učijo novih vsebin. Pri pouku slovenščine, natančneje pri 

obravnavi črk v drugem razredu, smo v pouk vključili veččutno 

učenje. Otroci so preko različnih dejavnosti veliko hitreje usvojili 

pravilen zapis črk in izboljšali fonološko zavedanje. Po obravnavi so 

imeli tudi manj težav s priklicem črk kot običajno. Napredovali so pri 

branju, tako da je večina otrok iz črkovanja prešla na vezano branje, 

nekateri pa tekoče. Bistveno so se izboljšali tudi zapisi daljših besed, 

povedi in krajših sestavkov, saj so vsebovali vedno manj napak.  

 

Ključne besede: zaznavni sistemi, dominantni zaznavni čut, veččutno 

učenje, predpisalne zmožnosti, opismenjevanje 

Abstract: In the teaching process, we as teachers get to know our 

students and we are aware that there are differences between them, 

be it in prior knowledge, learning and memorization. We realize that 

it is neccessary to adapt our teaching methods in order to teach 

effectively. In doing so, we must stimulate children's perceptual 

systems. This is reffered to as multi-sensory teaching, meaning we 

influence the child's visual, auditory, kinesthetic, olfactory and 

gustatory perception system. The use of multi-sensory teaching 

enables students to aqcuire knowledge faster and more 

permanently. During the Slovene lessons, especially in the second 

grade, where letters are taught, we applied multi-sensory teaching. 

Through various activities, the children accepted the correct stroke 

of the letter much faster and improved their phonological 

awareness. After the lesson, they also had less trouble recalling the 

letters than usual. Their reading capabilities also improved, 

demonstrated by the fact that most of the children moved from 

spelling to connected, or even fluent reading. The children's 

notations of longer words, sentences and shorter compositions also 

improved significantly, containing fewer and fewer errors. 

 

Keywords: perceptual systems, dominant perceptual sense, multi-

sensory learning, prescriptive abilities, literacy 
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UVOD 

V drugi razred sem sprejela učence, ki so se v prvem razredu zaradi 

epidemioloških razmer šolali na daljavo. Že v prvih tednih pouka sem 

opazila, da je veliko učencev imelo težavo s priklicem velikih tiskanih 

črk. Izkazalo se je, da imajo tudi slabše razvite finomotorične 

spretnosti. Nekateri otroci so imeli težave z orientacijo v zvezku in 

pravilno smerjo zapisa velikih tiskanih črk. Ker sta branje in pisanje 

tesno povezana, je veliko otrok pri branju črkovalo. Prevzelo me je 

zavedanje, da bo potrebnih veliko praktičnih vaj s konkretnimi 

materiali, več pred-opismenjevalnih vaj, vaj glaskovanja in 

zlogovanja besed ter posluževanje različnih metod in oblik dela, ki bi 

pripomogle k napredku učencev na področju opismenjevanja. 

Osredotočili smo se na veččutno učenje črk. 

 

Različni otroci, različni zaznavni sistemi 

Mehanizmi delovanja možganov niso pri vseh otrocih enaki. Nekateri 

učenci si hitro zapomnijo stvari, ki jih vidijo, še bolje, če jih otipajo. 

Drugi se najhitreje naučijo stvari, ki jih sami naredijo, nekaterim pa 

se najbolj vtisne v spomin tisto, kar slišijo. Šepec, (2013, str. 275) 

pravi:  

Načini sprejemanja, shranjevanja in kodiranja podatkov v možganih 

(vid, sluh, otip, vonj in        okus) se imenujejo zaznavni sistemi. 

Zaznavni sistemi so razdeljeni po principu VAKOG, ki ljudi deli na 

vizualne (vid), avditivne (sluh), kinestetične (otip), olfaktorne (vonj) 

in gustatorne (okus) tipe. Kljub temu, da je čutil pet, pa le sodobna 

literatura olfaktorni in gustatorni tip priključila k kinestetičnemu, 

tako da večinoma ne govorimo o zaznavnem sistemu VAKOG ampak 

o zaznavnem sistemu VAK. 

 

Zaznavni sistem VAK 

»Ljudje ne zaznavamo okolja le z enim čutilom, vendar sčasoma eden 

izmed naših čutov postane prevladujoč. Pravimo mu dominantni ali 

primarni zaznavni čut« (Šepec, 2013, str. 276). Tudi pri učenju nihče 

ne sprejema informacij le na en način. Vsak ima svojo kombinacijo 

načinov. Vsi učenci pa se največ naučijo, če v učenje vključimo vse 

čute (Tomić, 1999). 

Vizualni tip človeka: Okolico zaznava in dojema po večini skozi slike 

in druge podobe, zelo dobro ima razvite vidne predstave. Takšnim 

učencem so v pomoč fotografije, prikazi in video predstavitve.  

Avditivni tip človeka: Svet zaznava večinoma preko slušnega kanala, 

zapomni si tisto, kar sliši. Takim otrokom so pri učenju v veliko pomoč 

rime in pesmice.  

Kinestetični tip človeka: Okolico zaznava z otipom. Vedno je v gibanju 

in se najlažje nauči ročnih spretnosti. Tak otrok si zelo dobro 

zapomni, kar izkusi, zato zelo rad razstavlja in sestavlja stvari.  

 

Veččutno učenje 

Če poznamo različne zaznavne sisteme, se lahko večini učencev 

približamo tako, da učno vsebino predstavimo na več različnih 

načinov. V pouk vključimo veččutno poučevanje. 
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Tako kot učenci so tudi učitelji podvrženi uporabi svojih primarnih 

zaznavnih sistemov. V tem tipu običajno tudi podajajo informacije in 

se tega morda niti ne zavedajo. Za učence, ki niso enakega 

zaznavnega tipa kot učitelj, je to zagotovo moteče. Prav je, da učitelj 

zadovolji potrebe in pričakovanja cele skupine, zato naj v poučevanje 

vključi vse čute (Kraljič, 2001). 

 

Šepec (2013, str. 277) razmišlja o prednostih veččutnega poučevanja 

in pravi: 

     Veččutno poučevanje ima veliko prednost pred klasičnim 

enočutnim poučevanjem predvsem zaradi ugotovitev stroke, da si 

zapomnimo ali usvojimo:  

• 10 % od tega, kar beremo,  

• 20 % od tega, kar slišimo, 

• 30 % od tega, kar vidimo,  

• 50 % od tega, kar slišimo in vidimo,  

• 70 % od tega, kar sami rečemo,  

• 90 % od tega, kar sami naredimo.  

     Veččutno poučevanje v literaturi nastopa tudi pod imeni 

»celostno«, »globalno« ali »integrirano« poučevanje, saj gre za 

poučevanje s pomočjo besednega, predstavnega in gibalnega načina.  

 

Naše možgane urimo z učenjem. S tem dodajamo nove vzorce v že 

obstoječo živčno mrežo. Učenje je torej predelovanje novih sporočil, 

da se uskladijo s privzetimi in se obenem tudi delno preoblikujejo. Pri 

razvijanju človekove inteligence imajo tudi roke velik pomen. 

Natančne roke in natančna inteligenca se razvijajo vzporedno. Za 

vzpostavljanje in vzdrževanje pridobljenih povezav pa so ključna 

čutila in gibala. V naših možganih so spravljene vse naše kognitivne 

sposobnosti, vendar, če v ranem otroštvu ne spodbujamo dovolj 

določenih možganskih funkcij lahko kasneje, ob vstopu v šolo pride 

do težav. Znano je, da so tiste funkcije, ki so evolucijsko najmlajše 

tudi najobčutljivejše. Med slednje pa sodi tudi pisanje (Frigelj, 2015). 

 

Pisanje kot del procesa opismenjevanja 

Pisanje in branje sta procesa, ki potekata vzporedno. Pravzaprav pri 

začetnem opismenjevanju lahko rečemo, da gre za istočasen razvoj 

štirih sporazumevalnih zmožnosti: poslušanja, govorjenja, branja in 

pisanja. Obstaja več opredelitev za pojem opismenjevanje. 

Osredotočimo se na opredelitev, ki jo navaja Pečjak (v Križaj Ortar, 

2000, str. 43): 

Na splošno je opismenjevanje proces, v katerem se ljudje 

usposobimo za branje in pisanje različnih besedil. Bistvo je, da si z 

njimi v življenju pomagamo in jih znamo uporabljati. V ožjem 

pomenu vključuje branje in pisanje, v širšem pomenu pa razvijanje 

tistih spretnosti in sposobnosti, ki vodijo do funkcionalne pismenosti 

pri ljudeh. 
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Predpisalne zmožnosti  

Večina otrok ob vstopu v šolo že razlikuje in poimenuje večino velikih 

tiskanih črk. Otroci na tej starostni stopnji že napišejo svoje ime in 

posamezne črke po nareku. Postopno spoznavajo različne jezikovne 

vidike, skladnjo in besedišče ter pridobivajo pogled v zgradbo besed. 

Besede razčlenjujejo na glasove in zloge kot tudi povezujejo glasove 

v besede (Grginič, 2010). Učenje branja in pisanja temelji na vidnem 

in slušnem zaznavanju ter drugih miselnih procesih. Otroci v 

predšolskem obdobju zaznavajo besedila celostno, globalno. Šele 

kasneje so sposobni natančnejšega zaznavanja podrobnosti. Učitelji 

moramo torej spodbujati razvoj zaznavnih zmožnosti. Pri vidnem 

zaznavanju je pomembno, da učenci vidno prepoznavajo znake, pri 

slušnem zaznavanju pa je bistveno razlikovanje in razčlenjevanje 

glasov. Za napredek pri branju in pisanju je zagotovo pomembno tudi 

glasovno zavedanje. Učenci naj izvajajo vaje s poudarkom na glasovni 

zavesti posameznih enot, kot so zlogi, rime, začetki besed in  ostali 

glasovi v besedah. Učinkovitost je še večja, če fonološko zavedanje 

kombiniramo z učenjem črk abecede. Izolirani glasovi so za otroke 

abstraktni, v kombinaciji s črkami pa pridobijo konkretno obliko. Pri 

procesu učinkovitega opismenjevanja je pomembna tudi pozornost, 

ki omogoča, da se otroci pri pisanju in branju premikajo od enega 

dela sporočila k drugemu v pravilnem zaporedju. Predvsem pri 

učenju pisanja so pomembne tudi otrokove sposobnosti zaznavanja 

prostora. Ta sposobnost se začenja z orientacijo na lastnem telesu in 

v domačem okolju. Kot učitelji pa je prav, da otrokom ponudimo 

dovolj priložnosti, preko katerih si razvijajo ročne spretnosti, 

koordinacijo oči- roka ter orientacijo na papirju in v prostoru. 

(Grginič, 2010). 

 

»Če je otrokova grafomotorika v času, ko se začne sistematično 

opismenjevati, dobro razvita, hitreje napreduje, saj obvlada osnovne 

gibe, poteze, pravilno držo pisala ipd.« (Zrimšek, 2003, str. 21). 

Pravilna drža telesa in pisala sta predpogoj za pravilno izvajanje 

grafičnih potez. Učenec mora pri pisanju sedeti vzravnano, glavo 

držati pokonci, kolena pa mora imeti upognjena pod pravim kotom.  

Noge naj ima na sedežu do kolenskega upogiba, višina otrokovega 

stola pa naj bo takšna, da z nogami doseže tla. Miza naj bo visoka, da 

lahko podlahti položi na mizo, pri tem pa naj ramena ne bodo 

dvignjena. Smer podlahti naj bo karseda pravokotno poravnana z 

robom mize (Žerdin, 2000). Pri pisanju naj dlan in podlaket delujeta 

kot celota. Med pisanjem naj se roka premika le v ramenskem in 

komolčnem sklepu. Učenec naj pisalo drži s pincetnim prijemom. To 

pomeni, da ga s palcem in kazalcem drži nad ošiljenim delom, 

naslonjeno na sredinec. Zgornji del pisala pri tem nasloni na dlan, v 

pregib palca in kazalca (Zrimšek, 2000). Preden začnemo obravnavati 

črke morajo pridobiti izkušnje z različnimi pisali na različnih 

površinah. Na začetku vadijo pisanje po velikih površinah, kot so 

peskovnik, šolsko dvorišče, tabla, pisanje po zraku, po klopi, po hrbtu 

sošolca, ipd. Potem preidemo na manjše podlage, kot so npr. list 

papirja, zdrob, zvezek. Otrokom ponudimo tudi različna pisala: 
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mokro gobo, kredo, voščenko, debelejši flomastre, barvice, svinčnik. 

Učenci naj izvajajo različne vaje s pomočjo katerih se naučijo 

osnovnih grafičnih potez, ki so osnova za zapis črk. 

 

Sistematično opismenjevanje v drugem razredu 

Načrtno opismenjevanje se prične v prvi triadi otrokovega šolanja. 

Otroci spoznavajo abecedo in se začnejo sistematično učiti branja ter 

pisanja. Glasno berejo, besedilu sledijo z uporabo prstov. Pridobivajo 

besedišče in že obnavljajo prebrano besedilo, branje še ni povsem 

tekoče. V tem obdobju se učenci učijo najprej pisanja s tiskanimi 

črkami. Običajno na začetku drugega razreda ponovimo pravilen 

zapis velikih tiskanih črk. Nekateri učenci samostojno in pravilno 

zapisujejo že daljše besede in povedi, spet drugi ob pomoči učitelja 

in stavnice zapisujejo le krajše eno in dvozložne besede. Učence na 

osnovi tega lahko razdelimo v skupine in delo diferenciramo. Bralne 

aktivnosti za učence s slabšim predznanjem potekajo večinoma 

individualno, ob pomoči učitelja. Učenci z več znanja pismenosti pa 

vadijo branje v paru ali manjših skupinah. Sledi obravnava malih 

tiskanih črk. Nikakor ni priporočljivo, da bi male tiskane črke 

obravnavali hkrati z velikimi tiskanimi. Učence bi na tak način 

omejevali pri samostojnih zapisih in pri branju, saj bi sami lahko 

napisali zelo malo besed ali povedi. Pri obravnavi malih tiskanih črk 

pa učenci lahko še vedno pišejo krajše zgodbe in druge zapise z 

velikimi tiskanimi črkami (Grginič, 2010). 

Ko učenci spoznajo velike in male tiskane črke, sledi učenje male 

pisane abecede. Obravnava naj bo sistematična, poteka naj v 

zmernem tempu, saj ni nujno, da otroci spoznajo velike pisane črke 

v drugem razredu. Tudi v tem primeru bodo učenci med 

spoznavanjem malih pisanih črk lahko utrjevali branje in pisanje z 

malimi tiskanimi črkami. Izkušnje so pokazale, da se učenci pisane 

črke običajno zelo hitro usvojijo zaradi podobnosti ter številnih vaj 

pisanja s tiskanimi črkami. Če smo več časa namenili fonološkemu 

zavedanju, grafomotoričnim vajam ali drugim dejavnostim, ki so 

podaljšale opismenjevanje učencev v drugem razredu, spoznavanje 

velikih pisanih črk lahko prenesemo v tretji razred. Odločitev naj 

sprejme učitelj sam, na osnovi stopnje pismenosti učencev.  

 

Učenje črk z veččutnim zaznavanjem  

Učenci v osnovni šoli učenci glede na svojo zmožnost branja in 

pisanja, razvitost veščin, spretnosti in zmožnosti prehajajo 

individualizirano, postopoma in sistematično skozi dejavnosti 

začetnega opismenjevanja. Pred-opismenjevalne zmožnosti razvijajo 

z orientacijo na telesu, v prostoru na papirju, z vidnim, slušnim 

razločevanjem in razčlenjevanjem, grafomotoriko, držo telesa in 

pisala itd. (Učni načrt, 2011). Pomembno je, da otrokom pri 

spoznavanju črk ponudimo čim več dejavnosti, ki bodo aktivirale 

različne otrokove čutne zaznave. S tem omogočimo, da se učenci 

hitreje in uspešno opismenijo. 
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Primer dobre prakse 

V nadaljevanju predstavljam primere veččutnega poučevanja, ki jih v 

drugem razredu osnovne šole uporabljamo pri obravnavi črk. Učence 

vedno razdelimo v skupine. Pri izvedbi vaj uporabljamo različne 

pripomočke in konkretne materiale. Učenci se po vadbenih postajah 

gibajo tako, da vsi otroci opravijo vse vaje. 

 

Vaja:  Pesmica o črki  

Čutno zaznavanje: Vidno, slušno, gibalno 

Pripomočki in materiali: besedilo pesmi, kartonček z malo tiskano 

črko  

Potek dejavnosti: Učenci poslušajo pesmico o novi črki. Besedilo 

prebere učiteljica. Pri delu v skupini lahko nalogo prepustimo 

učencu, ki že pozna male tiskane črke. 

Ostali učenci poslušajo in vidno zaznavajo novo črko ter puščice, ki 

nakazujejo smer pisanja nove črke. S prstom prevlečejo novo črko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Vaja: Pesmica o črki 

Vir: Lasten 

Vaja:  Prevleci črko na tabli 

Čutno zaznavanje: Vidno, gibalno  

Pripomočki in materiali: tabla, flomaster 

Potek dejavnosti: Učitelj pred začetkom vaje na tablo napiše novo 

črko večjega formata. Učenci prevlečejo črko s flomastrom. Pri tem 

pazijo na pravilno smer in obliko zapisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Vaja: Prevleci črko na tabli 

Vir: Lasten 

 

Vaja:  Zapiši črko v zdrob 

Čutno zaznavanje: vidno, gibalno, tipno 

Pripomočki in materiali: posoda z zdrobom, kartonček s črko 

Potek dejavnosti: Učenci si ogledajo črko na kartončku. S prstom jo 

prevlečejo v smeri puščic. Nato jo na enak način zapišejo še v zdrob.  
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Slika 3: Vaja: Zapiši črko v zdrob 

Vir: Lasten 

 

Vaja: Igrica Klip- klop 

Čutno zaznavanje: slušno, gibalno 

Pripomočki in materiali: kartončki z besedami ali sličicami 

Potek dejavnosti: Eden od učencev v skupini dobi vrečko. V njej so 

kartončki s sličicami in besedami. Izžreba kartonček in poimenuje 

sličico ali prebere besedo. Če se izrečena beseda začne na 

obravnavano črko, učenci stojijo, če se ne začne na dano črko, pa 

počepnejo. 

 

Vaja: Oblikuj črko 

Čutno zaznavanje: tipno, gibalno 

Pripomočki in materiali: kamenčki, fižol, plastelin, kosmate žičke, 

trakovi …  

Potek dejavnosti: Učenci iz danih materialov oblikujejo črko, ki so jo 

spoznali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Vaja oblikuj črko 

Vir: Lasten 

 

Vaja: Oblikuj črko s telesom 

Čutno zaznavanje: gibalno 

Pripomočki in materiali: lastno telo, blazina 

Potek dejavnosti: Učenci v skupini oblikujejo črko s pomočjo lastnih 

teles. Pri tem se lahko postavijo v različne položaje: ležijo, stojijo, se 

povezujejo/ držijo za dele telesa. 

 

ZAKLJUČEK 

Z metodo veččutnega učenja so otroci spoznavali črke preko različnih 

čutil. Delo po kotičkih jim je omogočilo večkratne ponovitve vaj in 

usvajanje glasov in črk preko različnih zaznavnih kanalov. Primarni  

cilj  vaj veččutnega učenja črk je bil, da učenci bolje izkoristijo čas 

namenjen opismenjevanju v drugem razredu in dosežejo boljše 

rezultate na področju branja in pisanja. Tak način dela je na učence 

vplival zelo pozitivno. Učenci so naloge zelo radi opravljali. Učenje so 

jemali kot igro, med delom so bili sproščeni. Omogočal je 
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medvrstniško sodelovanje, individualizacijo in diferenciacijo. Sama 

priprava na pouk je od učitelja zahtevala nekoliko več dela, vendar je 

ta način dela omogočil boljše in lažje spremljanje individualnega 

napredka učencev. Na osnovi dosežkov otrok sem lažje načrtovala 

dejavnosti v celotnem procesu opismenjevanja. Učenci, ki so 

potrebovali več vaj in utrjevanja, so opisane vaje lahko izvajali  tudi 

pri dopolnilnem pouku. Sama sem opazila, da so najraje izvajali vaje, 

kjer je bil pri opismenjevanju v ospredju njihov dominantni zaznavni 

čut. V sodelovanju s starši so ti učenci zelo dobro napredovali tako 

na področju branja kot pisanja, najvidnejši napredek je bil za celotno 

skupino na področju fonološkega zavedanja in grafomotorike. 
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Spoznavanje čarovnice Mice 

preko formativnega spremljanja 
 

ANITA PERPAR, dipl. vzg.  

anita.zaletelj@gmail.com 

 

Povzetek: V prispevku je predstavljeno formativno spremljanje in 

prenos le-tega v praktični pedagoški proces. V prvem delu 

predstavljam pojem formativno spremljanje in njegove elemente, 

vlogo otrok in pedagoških delavcev, v drugem pa se osredotočam na 

proces in potek dejavnosti, v kateri so glavni igralci aktivni otroci, 

vloga vzgojitelja pa je stranska. V skupini 3–4-letnih otrok je bila 

vseskozi prisotna močna motivacija, ki nas je vodila iz dejavnosti v 

dejavnost, z izrazito željo po novem znanju in izkušnjah. Otroci so lik 

čarovnice vzeli za svojega in iskali informacije na vsakem koraku.  

 

Ključne besede: formativno spremljanje, aktivni otrok, motivacija, 

novo znanje 

 

Abstract: The paper presents formative monitoring and its transfer 

into the practical pedagogical process. In the first part, I present the 

concept of formative monitoring and its elements, the role of 

children and pedagogical workers, while in the second I focus on the 

process and flow of activities in which the main players are active 

children, and the role of the educator is secondary. In the group of 3-

4-year-old children, there was always a strong motivation that led us 

from activity to activity, with a distinct desire for new knowledge and 

experiences. The children took the character of the witch as their 

own and looked for information at every turn. 

 

Keywords: formative monitoring, active child, motivation, new 

knowledge 
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UVOD 

Pri svojem delu uporabljam vzgojno izobraževalni pristop, ki temelji 

na konceptu aktivnega učenja in pridobivanja znanja. Otrokom 

omogočam pridobivanje bogatih izkušenj s pripravo aktivnega in 

bogatega okolja, ki je pomembno še posebej v obdobju zgodnjega 

otroštva. V skupini 3–4-letnih otrok smo izvedli zanimive dejavnosti, 

preko katerih so otroci spoznali postopek priprave marmelade, 

predvsem pa so izhajali iz lastnega interesa in motivacije.  

 

Kaj je formativno spremljanje? 

Formativno spremljanje otrok je pravzaprav zagotavljanje ustrezne 

podpore in spodbudnega učnega okolja, ki otroku omogoča razvoj in 

učenje v danem trenutku. Formativno spremljanje strokovnemu 

delavcu v vrtcu omogoča, da s spremljanjem otrok lahko načrtuje 

ustrezno podporo, ki jo predšolski otroci potrebujejo za razvoj in 

učenje. Načrtno in sistematično spremljanje otroka je namenjeno 

temu, da spozna otroka, oceni njegovo počutje in razvoj. Le na ta 

način lahko ustrezno načrtuje dejavnosti, ki bodo spodbujale razvojni 

napredek otroka. Otrokovi odzivi in odgovori nam sporočajo, kako 

nekaj razumejo in so naše izhodišče pri načrtovanju nadaljnjega dela. 

Vzgojitelj otroka spodbuja s pogovorom, dogovorom, kako bomo 

prišli do želenega cilja, kaj bodo počeli, kako in zakaj. Vzgojiteljeva 

strokovna odgovornost je, da zagotavlja uravnoteženo uresničevanje 

ciljev področij kurikuluma za vrtce. Cilj formativnega spremljanja pri 

najmlajših otrocih je zagotavljanje najbolj ustrezne podpore za 

otrokov razvoj in učenje v danem trenutke, spodbujanje razvoja 

njihovih veščin učenja, učenja in spodbujanja razvoja 

metakognitivnih strategij (Holcar Brunauer idr., 2016). V zgodnjem 

otroštvu je spremljanje razvoja izziv, saj je razvoj hiter, 

neenakomeren, različno intenziven na posameznih razvojnih 

področjih in pod velikim vplivom okolja. V otrokovem razvoju 

opažamo obdobja hitre rasti in obdobja mirovanja ali zatišja. 

Opazovanje otrok in spremljanje njihovega razvoja je temelj 

razvojno-procesnega pristopa v vrtcu. Pomembno je, da so 

dejavnosti načrtovane na podlagi temeljitega poznavanja in 

razumevanja otrokovega razvoja, njegovih zmožnosti in potreb. 

 

Aktivna vloga otrok 

V razvojno procesnem načinu dela je ključna tako aktivna vloga 

otroka kot soustvarjalca lastnega učenja in znanja, kot tudi aktivna 

vloga vzgojitelja v tem ustvarjalnem procesu. Proces formativnega 

spremljanja pomeni interakcijo vzgojitelja in otroka, pri čemer nista 

pomembna samo opazovanje in ugotavljanje, kaj otrok zmore, 

temveč tudi tega, kaj otrok zmore v interakciji z drugimi otroki. To 

pomeni, da je vključenost vsakega otroka v različne socialne 

interakcije izjemno pomembna za življenje otrok v vključujoči družbi 

(Cotič Pajntar in Zore, 2017). Intenzivna aktivna miselnost otroka, 

pomeni njegovo zanimanje in željo, da bi bil udeležen v procesu igre, 

učenja, raziskovanja, odkrivanja. S tem se otrok uči in razvija. Otrok 

je najuspešnejši, kadar je soudeležen, aktiven, sodeluje pri 
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ustvarjanju skupnih ciljev in ima možnost graditi smisel učenja 

(Batistič Zorec, 2010). Tudi Kurikulum za vrtce (1999) zagovarja 

aktivni način učenja, kjer je načelo aktivnega učenja zapisano kot 

zagotavljanje za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje iz 

vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja, kakor 

tudi iz otrokovih lastnih pobud. Aktivni otrok: 

−  Raziskuje, odkriva, primerja, preizkuša, se čudi, poizkuša, 

−  Išče vire, sredstva, informacije, 

−  Ureja in razvršča pridobljene informacije, 

−  Predvideva, sklepa, 

−  Se strinja, se ne strinja, sprašuje, se pogaja, dokazuje, 

−  Načrtuje, predlaga, se dogovarja, 

−  Razlaga, pripoveduje, nariše, dramatizira, oblikuje, sestavi, 

zgradi, zapoje, zapleše, 

−  Daje ideje, pobude, 

−  Vrednoti svoje znanje, učenje in napredek (Formativno 

spremljanje v vrtcu, ZRSŠ). 

 

Ko je otrok aktiven, dela smiselne povezave med svojimi izkušnjami, 

znanjem in tem, kar odkrije in izkusi na novo. 

 

Elementi formativnega spremljanja 

Ko govorimo o formativnem spremljanju, ne moremo mimo 

elementov formativnega spremljanja: aktivne vključenosti otrok v 

procesu, dokazov, povratnih informacij, učenju otrok od otrok in 

vrednotenja in samovrednotenja. Ti elementi vplivajo na otrokov 

razvoj in na njegov napredek pri učenju, hkrati pa so podpora 

vzgojitelju pri nadaljnjem načrtovanju.  

 

Aktivna vključenost otrok v proces pomeni, da vzgojitelj zagotavlja 

otrokom možnost, da se aktivno vključujejo v načrtovanje dejavnosti 

in jih spodbuja, da sami dajejo pobude za uresničevanje njihovih 

interesov, kar jim daje občutek nadzora. Ko se otrok znajde v aktivni 

vlogi, lahko dela smiselne povezave med svojimi predhodnimi izkuš-

njami in med tem, kar že ve oz. kaj na novo odkrije. Naloga vzgojitelja 

je, da predhodno preveri, ali so otroci razumeli, kaj od njih pričakuje 

in da jih spodbuja k razmišljanju s postavljanjem odprtih vprašanj. Pri 

tem mora upoštevati njihova predhodna znanja in zelo natančno 

vedeti, na kateri točki razvoja je posamezni otrok oz. cela skupina.

  

Povratna informacija je namenjena temu, da vzgojitelj vsakemu 

otroku v skupini zagotovi kakovostne povratne informacije. Pri tem 

mora biti pozoren, da so le-te usmerjene na dejavnost otrok in ne na 

njegove osebnostne lastnosti. Pozoren mora biti, da je povratna 

informacija otroku razumljiva in pravočasna ter ustrezna glede na 

njegovo dejavnost. Ob tem mora biti pozoren na odzivanje otroka in 

da ga spodbuja k nadaljnjemu razmišljanju s tem, da mu postavlja 

dodatna vprašanja. Predvsem v starejših oddelkih je pomembno tudi 

to, da vzgojitelj otroke uči, da dajejo povratne informacije tudi drug 

drugemu. 
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Dokazi so element v procesu formativnega spremljanja, ki 

strokovnemu delavcu nalaga, da na različen način spremlja oz. 

dokumentira dokaze o razvojnem napredku otrok. Na kakšen način 

bo to počel, je odvisno od vsakega posameznika. Najpogosteje se 

vzgojitelji v vrtcu poslužujemo fotografiranja, snemanja, zbiranja 

otrokovih izdelkov, zapisovanja njihovih izjav in zapisa anekdotskih 

dogodkov. Pomen dokumentiranja se kaže v tem, da vzgojitelj na 

takšen način pridobi dokaze, ki mu omogočajo vpogled v otrokov 

proces napredka in učenja. 

 

Učenje otrok od otrok je element v procesu formativnega 

spremljanja, kjer vzgojitelj spremlja, na kakšen način otroci razlagajo 

oz. dojemajo stvari, dogodke in pojave ob skupnih dejavnostih z 

drugimi otroki v skupini. To je izredno pomemben proces v 

predšolskem obdobju, saj se na ta način otroci spoznavajo pomen 

medsebojnega sodelovanja in učenja. To je zelo lepo vidno predvsem 

v starostno mešanih skupinah, kjer se mlajši otroci učijo od starejših 

otrok v skupini, medtem ko starejši otroci pridobivajo dragocene 

izkušnje od mlajših otrok. 

 

Pri elementu vrednotenja in samovrednotenja v oddelku je naloga 

vzgojitelja, da razmišlja o tem, na kakšen način naj otrokom zagotovi 

bogato učno okolje, kar jih bo spodbujalo k aktivni udeležbi v vzgoj-

no-izobraževalnem procesu. Pomembno je, da v ta proces 

vrednotenja in samovrednotenja vključuje tudi otroke, da razmišljajo 

o tem, kaj so se naučili in kako lahko to znanje tudi uporabijo pri 

nadaljnjem delu. Znati mora spodbuditi njihovo notranjo motivacijo 

in hkrati krepiti njihovo samopodobo. Ob tem otroci razvijajo 

občutek o svojem napredku in so ga sposobni tudi sčasoma sami 

ovrednotiti. Otroci imajo na ta način možnost, da izrazijo svoje 

mnenje, hkrati pa razvijajo tudi svoje zmožnosti pripovedovanja in 

socialne ter emocionalne kompetence (Holcar Brunauer in idr., 

2016). 

 

Načini spremljanja razvoja otrok  

Poznavanje otrokovega razvoja je pomemben okvir, ki predstavlja 

osnova za otrokovo učenje in napredek na vseh razvojnih področjih. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da mora predšolska vzgoja 

temeljiti in graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju 

novih izkušenj, spoznanj, doživetij in mu omogočati aktivno učenje. 

Le na ta način se lahko otrok izraža, doživlja in pridobiva konkretne 

izkušnje ter socialne veščine. Pomembna pogoja za učenje 

predšolskega otroka sta dobro počutje otroka v vrtcu in njegova 

čustvena in miselna zavzetost. Otrok se bo v vrtcu dobro počutil, če 

se počuti varnega in sprejetega in razumljenega in da ima možnost 

vplivanja na stvari, ki se dogajajo okoli njega. Na ta način lahko 

uporablja različne strategije raziskovanja in rokovanja s predmeti in 

sredstvi, išče pomen in smisel v razmerah, preizkuša, raziskuje, 

predstavlja spoznanja in znanja, do katerih je prišel. V interakciji z 
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vrstniki in odraslimi se uči tako, da z njimi sodeluje, se pogovarja, jih 

posluša, razlaga in se dogovarja. 

 

Kaj in kako opazujemo?  

Vzgojitelj opazuje otrokove spretnosti in zmožnosti, besedno in 

nebesedno izražanje, njegovo razumevanje, strategije mišljenja, 

spontano igro. Pomembno je, da je posebej pozoren na otrokovo 

čustveno odzivanje v posameznih situacijah, saj ima le-to pomembno 

vlogo, na kakšen način se bo otrok odzival na ponujene dejavnosti oz. 

koliko bo notranje motiviran za sodelovanje pri dejavnosti. Opazo-

vanje otrok v vsakodnevnih interakcijah mu omogoči, da lahko 

ugotovi, v kolikšni meri se posameznik vključuje v ponujene 

aktivnosti. Če je otrok v aktivni vlogi in maksimalno vključen, se to 

odraža v njegovi zbranosti, motivaciji in nenazadnje v uživanju v 

aktivnosti, s katero se ukvarja. Vse te informacije, ki jih na ta način 

pridobi, pa so mu v pomoč pri načrtovanju. Prav tako ne sme pozabiti 

na opazovanje pri dnevni rutini (pri hranjenju, počitku, urejanju v 

garderobi …), saj mu tudi to opazovanje predstavlja pomembno 

informacijo o otrokovem počutju v vrtcu.  

 

Prav je, da vzgojitelji pri vsakem otroku poišče njegova močna 

(pozitivne lastnosti, interese, spretnosti …) in šibka področja. Vsak 

otrok ima področja, na katerih je uspešen in se preko njih potrjuje 

sebi in vrstnikom. Zato je prav, da se vzgojitelji potrudimo in jih 

poiščemo, čeprav to včasih ni lahko. Pri šibkih točkah otrokovega 

razvoja pa mora analizirati, kaj lahko naredi sam oz. kje potrebuje 

pomoč drugega strokovnega delavca (specialnega pedagoga ali 

psihologa). Pri svojem opazovanju naj vzgojitelj opisuje otrokovo 

vedenje in ne sklepa o otrokovih osebnostih lastnostih na podlagi 

posameznih situacij, saj so lahko razlogi za neko določeno vedenje 

drugje, kot se mu zdi na prvi pogled. Poleg zapisov naj navede tudi 

svoje načrte oz. ukrepe, ki jih bo izvajal in po določenem času preveri, 

ali so nastale na podlagi teh ukrepov kakšne spremembe.  

 

Ob opazovanju otrok se zastavlja vprašanje, ali je potrebno opazovati 

vse otroke v skupini. Strokovni delavci smo bolj pozorni na otroke, ki 

izstopajo, vendar ne smemo pozabiti, da je nujno, da opazujemo vse 

otroke v skupini. Le na ta način lahko dobimo povratne informacije, 

ki so nam v pomoč pri našem nadaljnjem delu. Ko naredimo zapis o 

otrokovem razvoju, imamo možnost, da takrat bolj poglobljeno 

razmislimo o posameznem otroku. Način, kako bo opazoval otroke, 

je odvisen od vsakega posameznika. Vsak si na svoj način načrtuje 

oblike in metode spremljanja razvoja in napredka in način, kako bo 

preverjal posameznikov napredek. Pri tem ne sme pozabiti na 

dokaze, ki jih bo pridobil v tem procesu in mu bodo služili kot 

dokazilo, kako so otroci napredovali. To mu je tudi v pomoč, ko se 

pripravlja na pogovorne ure s starši, kjer jih predstavi otrokov 

napredek. Ob tem tudi načrtuje različne tehnike opazovanja (npr. 

anekdotski zapisi, sistematični zapisi, fotografije ...) in način, kako bo 

ta svoja opazovanja zapisal. 
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Primer dobre prakse: Raziskujemo – hišica na drevesu 

Na sprehodu skozi gozd smo opazili staro, skoraj podrto hišico na 

drevesu. Pogledali smo si jo od blizu in nekaj otrok je podalo idejo, 

da hišica pripada čarovnici. Kaj hitro so idejo vzeli za svojo tudi drugi 

otroci v skupini. Torej smo hišico opazovali večkrat, otroci so izražali 

želje, da nas pot vsakodnevno popelje mimo razpadajoče hišice. Ker 

smo poznali že kar nekaj pravljic, v kateri nastopajo čarovnice, so 

otroci predlagali, da bi bila to hišica čarovnice Mice. Ko smo tako 

večkrat hodili mimo, smo čarovnici narisali tudi rumene, sijoče 

zvezdice in z njimi okrasili čarovničino drevo. Čarovnica Mica nam je 

v zahvalo naslednji dan pustila pismo, v katerem se je zahvalila in 

nagovorila otroke, naj še prihajajo na obisk. To je bila dovolj močna 

motivacija, ki je otroke vodila skozi celoten projekt in je še vedno 

prisotna v skupini. 

 

Metla v igralnici 

Skozi celoten proces sva s sodelavko spremljali otrokov razvoj, 

mišljenje, znanje in jih spodbujali k razmišljanju in aktivnosti vsakega 

posameznika. Ko sva začutili, da so otroci dejavnost osvojili, sva 

dodajali nove dražljaje, ki so ponovno aktivirali otrokovo mišljenje in 

predvsem zanimanje. Nekega jutra, je otroke pred igralnico 

presenetila ,,sirkova metla''. Trajalo je nekaj časa, da so jo otroci 

zaznali in opazili. Med otroki se je vnel pogovor o metli in njeni 

namembnosti. Seveda smo metlo odnesli v igralnico in jo uporabili 

na različne načine. Z njo so plesali, leteli, pometali, se česali, masirali 

in še in še. Metla je bila torej prisotna vsakodnevno in otroci so kazali 

veliko zanimanje. Metlo smo kasneje na pobudo otrok obesili na 

strop in jo uporabili kot dekoracijo za našo igralnico. Ker se je bližal 

praznični čas, smo jo okrasili z lučkami in jo občudovali. 

 

Stopinje na sprehodu 

Otroci so na sprehodu opazili blatne stopinje in med njimi se je vnel 

pogovor. Stopinje so pripisali čarovnici Mici in si izmišljevali kam vse 

je čarovnica hodila. Domišljija jih je vodila  dalje in vseskozi so iskali 

predmete in dejanja, ki so jih pripisali čarovnici. Opazili so kupček 

pasje dlake in bili prepričani, da so to lasje, v gozdu smo našli 

izgubljena očala in kos filca, za katerega so menili, da je čarovničina 

brisača. Prehojena pot je bila polna idej, pogovora med otroki in 

vzgojiteljicami.  

 

Presenečenje v gozdu 

Pot nas je pripeljala čarovničine hiše, kjer smo zagledali culico z 

našim znakom. Otroci so culico odvezali in v njej našli prazen steklen 

kozarec in 3 hruške. Otrokom sem pustila dovolj časa, da razmislijo, 

se pogovorijo in učijo drug od drugega. Nekaj otrok je bilo mnenja, 

da hruške razdelimo in pojemo, vendar je druge skrbelo, kako bi 

porabili steklen kozarec. Naslednja ideja je bila, da hruške 

pospravimo v kozarec, kar smo tudi preizkusili, vendar je bilo v 

kozarcu prostora samo za 1 hruško. Po dolgem času je deklica 
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predlagala, da bi skuhali marmelado, saj jo je kozarec spominjal prav 

na marmelado.  

 

Marmelada 

Preverila sem, kakšno znanje o kuhanju marmelade imajo otroci, ali 

že imajo izkušnje s tem, ali poznajo sam postopek priprave, sestavine, 

ki jih potrebujemo. Otroci so predlagali, da o tem povprašamo 

kuharice v vrtcu in starše doma. Naslednji dan sem otroke 

povprašala, kaj so uspeli izvedeti. Otroci so povedali, da poleg hrušk, 

potrebujemo sladkor in da je potrebno mešati. Deček mi je z 

gibanjem in zvokom ponazoril, kako bomo hruške zmiksali. Torej je bil 

recept znan, zato smo se naslednjega dne lotili kuhanja marmelade. 

Hruške smo narezali na majhne koščke in jih dali v lonec. Dodali smo 

sladkor in želirno sredstvo in opazovali brbotanje v loncu. Ko so otroci 

opazovali dogajanje v loncu, je bilo zanimivo poslušati njihovo 

razmišljanje in učenje drug od drugega. Deček je opozoril na lonec in 

brbotanje in povedal, da je vroče. Prav tako sem opazila, kako je 

nekdo resno pripovedoval o sekljalniku in nevarnosti uporabe. Ko se 

je marmelada skuhala, smo jo vlili v kozarec in še toplo preizkusili. 

Zanimivo je bilo, da so marmelado preizkusili čisto vsi otroci, tudi 

tisti, ki ne jejo sadja, sadnih prelivov. 

 

Prebiranje slikanic 

Otroci so izkazali zanimanje za čarovnico Mici, zato smo si v knjižnici 

izposodili različno literaturo na to temo. Spoznali smo slikanice 

Čarovnica Betka (L. Baeten), Coprnica Zofka (S. Makarovič), Bi se 

gnetli na tej metli (J. Donaldson), Čarovnica Mica in severna zvezda 

(U. Krempl). In slednjo so otroci vzeli za svojo. Izhajali smo iz njene 

vsebine in izvedli različne dejavnosti na prav vseh kurikularnih 

področjih. Izpostavila bi dejavnost, ki sem jo poimenovala aktivno 

branje. Otrokom sem pripravila knjižico z najpomembnejšimi 

ilustracijami iz knjige in jim brala izvorno slikanico. Med mojim 

branjem so se otroci s svojimi knjigami sprehajali v telovadnici in mi 

vseskozi sledili. V svojih knjižicah so iskali ilustracijo glede na slišano 

besedilo. Med branjem smo se večkrat ustavili, ponazorili vsebino z 

gibanjem ali značilnimi zvoki, prav tako sem otroke večkrat preverila, 

ali sledijo vsebini in najdejo pravo ilustracijo. Po nekajkratni ponovitvi 

dejavnosti sem ugotovila, da prav vsi otroci poznajo vsebino slikanice 

in jo pripovedujejo svojim staršem doma. 
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Slika 1: Prebiranje slikanic 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Formativno spremljanje otrok vzgojiteljem omogoča, da lažje 

načrtujemo svoje delo, opazimo vsakega posameznika in 

spodbujamo njihov razvoj na vseh razvojnih področjih. Ključnega po-

mena je zavedanje, da lahko pomagamo otrokom zgraditi zaupanje 

vase, jih motiviramo za učenje in jim oblikujemo pozitivno 

samopodobo. Menim, da je formativno spremljanje otrok v 

predšolskem obdobju izrednega pomena in je primerno prav v vseh 

starostnih obdobjih. Otroci so preko zanimivih dejavnosti iz različnih 

področij spoznali veliko novih vsebin ter se preko lastne aktivnosti, 

mišljenja in gibanja učili. V veselje in ponos mi je bilo, da so otroci 

samostojno pripovedovali vsebino pravljice, ki so jo usvojili. Zanimivo 

je bilo spremljati otroško domišljijo, ko so pripovedovali o doživetjih 

s čarovnico Mico. 
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Povzetek: V članku predstavljam pomen kakovostne komunikacije 

med vzgojitelji in s starši ter raziskati, kako je omenjena tema 

zastopana v našem vrtcu. Raziskavo sem izvedla preko strokovnega 

aktiva in anketnega vprašalnika, ko sem strokovne delavce vrtca 

pozvala k odgovarjanju na moja vprašanja in jih pozvala k dobrim 

primerom iz prakse. Moj cilj je bil, da se strokovni delavci po aktivu 

še bolj zavedajo pomembnosti kakovostne komunikacije in gradijo 

dobre sodelovalne odnose s svojimi sodelavci in s starši. V 

teoretičnem delu prispevka sem na podlagi strokovne literature 

predstavila komunikacijo ter pomen kvalitetne komunikacije, tako 

med vzgojitelji kot s starši. V praktičnem delu sem opisala potek 

omenjene raziskave, njene rezultate ter evalvacijo.  

 

Ključne besede: komunikacija, vrtec, vzgojitelji, starši 

 

Abstract: In the article, I present the importance of quality 

communication between educators and with parents, and explore 

how the mentioned topic is represented in our kindergarten. I 

conducted the research through a professional asset and a survey 

questionnaire, when I asked the professional workers of the 

kindergarten to answer my questions and invited them to give good 

examples from practice. My goal was to make professional workers 

even more aware of the importance of quality communication and 

to build good collaborative relationships with their colleagues and 

parents. In the theoretical part of the paper, based on professional 

literature, I presented communication and the importance of quality 

communication, both between educators and with parents. In the 

practical part, I described the course of the mentioned research, its 

results and evaluation. 

 

Keywords: communication, kindergarten, educators, parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:planinc.anita@gmail.com


18 
 

UVOD 

Komunikacija predstavlja pomembno sredstvo za vzpostavitev 

dobrih, medosebnih odnosov, saj pomeni sodelovati, deliti, 

posvetovati se, razpravljati o nečem, vprašati za nasvet. Njena 

primarna funkcija je vzpostavljanje in ohranjanje odnosov z drugimi 

(Lepičnik-Vodopivec in Hmelak, 2021). Za kakovosten vrtec je zelo 

pomembno, kakšna je komunikacija znotraj kolektiva. V kolikor je 

komunikacija pozitivna, člani kolektiva med seboj sodelujejo, je klima 

v vrtcu sproščena, povezovalna, sodelovalna, v kolikor komunikacije 

ni oz. je usmerjena negativno, sodelovanja med kolektivom ni, klima 

v vrtcu je nesproščena, po mojem mnenju tudi veselja do prihoda v 

službo ni. Naša dolžnost je, da z vsemi člani kolektiva poskušamo 

vzpostaviti kakovostno komunikacijo in z njimi sodelovati, se 

povezovati, drug drugemu pomagati …  Tako kot s sodelavci, je zelo 

pomembno, kako komuniciramo z otroki. Otroci v predšolskem 

obdobju se še učijo, odrasle osebe jim predstavljamo vzor in zgled, 

potrebno jim je postavljati odprta vprašanja in dopustiti, da si vzame 

čas in se na besede vzgojitelja in starša tudi odzove. Pri komunikaciji 

moramo biti pozorni tako na verbalno, kot neverbalno komunikacijo, 

ki se med seboj dopolnjujeta, v primeru konflikta pa si lahko tudi 

nasprotujeta.  

 

 

 

 

KOMUNIKACIJA MED VZGOJITELJI 

Za kakovosten vrtec morajo med kolektivom prevladovati 

sodelovalni odnosi, tj. sprejemanje in spoštovanje drugih, 

medsebojna skrb in podpora, zaupanje, skupno reševanje problemov 

in sodelovanje.  

 

Marić (2016) pravi: 

     Sodelovanje strokovnih delavcev pri doseganju skupno 

zastavljenih ciljev gradi njihovo     medsebojno zaupanje, veča tako 

osebnostno kot strokovno odprtost, povečuje zadovoljstvo pri 

delu, občutke strokovne varnosti, razvija pozitivne vzorce 

komunikacije, zmanjšuje verjetnost stresa zaradi čustvenih 

napetosti ter pripomore k njihovi identifikaciji s pedagoškim 

poklicem, z oddelkom, v katerem vzgajajo ter z vzgojno-

izobraževalno institucijo, v kateri vzgajajo. 

 

Zelo pomembno je, da strokovni delavci v oddelku med sabo timsko 

delajo. Le-to je tudi umeščeno med načela uresničevanja ciljev 

Kurikuluma za vrtce. Izvajanje kurikuluma zahteva, da tako vzgojitelj 

kot pomočnik vzgojitelja med sabo sodelujeta in se dopolnjujeta pri 

samem načrtovanju, izvajanju in evalviranju vzgojno-

izobraževalnega dela (Samotarčan, 2011, str. 126). V procesu 

motiviranja pedagoških delavcev za timsko delo je pomembna vloga 

delovnega okolja in vodstva.  
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Učinkovita komunikacija je odvisna od učinkovitega poslušanja in od 

učinkovitega prejemanja sporočil. Sporočanje bo učinkovito, če 

bomo jasno opredelili cilje, ki jih želimo doseči, in če bomo vedeli, kaj 

hočemo s tem doseči. Zavedati se moramo, da se med sabo 

razlikujemo glede na osebnostne značilnosti, interese, izkušnje in da 

vse to upoštevamo pri oblikovanju sporočila. Pomembno je, da se 

prilagodimo sogovorniku. Sporočilo bo še posebej učinkovito, če bo 

izraženo z jaz-sporočilom. S tem pošiljatelj prevzame odgovornost za 

svoje misli in čustva (Lepičnik-Vodopivec in Hmelak, 2021).  

 

KOMUNIKACIJA S STARŠI 

Lepičnik-Vodopivec (1996) pravi: 

     Načinov sprejemanja in oddajanja sporočil se začnemo učiti v 

družini, saj je družina za otroka tisto mesto, kjer dobi prve 

možnosti, spodbude in vzorce za razvoj lastne komunikacije kot 

ene od pomembnih sposobnosti, potrebnih za življenje. Družina 

je torej za otroka mesto pridobivanja najpomembnejših izkušenj, 

najintenzivnejšega učenja in najmočnejšega čustvovanja.   

 

V našem poklicu spoznaš veliko staršev, takšnih in drugačnih. Veliko 

je razumevajočih, sodelovalnih, se pa najdejo tudi takšni, ki ti 

nasprotujejo v vsaki stvari. Uspešno sodelovanje med starši in 

vzgojiteljem je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. »Pogoj 

za dobro medosebno komunikacijo v predšolskem obdobju so dobri 

medosebni odnosi med vzgojitelji in starši. Vzgojitelji so tisti, ki 

morajo vedeti, da ima vsak posameznik priložnost, da lahko izrazi 

svoje mnenje« (Grochowalska, 2014). Vzgojitelji moramo biti 

pozorni, da s svojim odnosom sogovorcem ne dajemo občutka 

manjvrednosti. 

 

Cvilbar (2012) odkriva pet korakov do uspešne komunikacije s starši:  

1. Za uspešno komunikacijo s starši moramo znati spreminjati 

nivo komunikacije v načinu komuniciranja in hkrati ohranjati 

profesionalnost v vsebini, ki jo podajamo;  

2. Vedno, kadar postavimo kakšno trditev o značaju/obnašanju 

njihovega otroka, jim dajmo možnost, da jo dopolnijo ali 

popravijo, če čutijo, da je napačna;  

3. Starši morajo imeti občutek, da jih »slišimo« (na začetku leta 

naj povedo svoje želje, ob težavah preverimo njihova občutja 

ob dogajanju …);  

4. S starši komunicirajmo na čim več različnih načinov (e-pošta, 

oglasna deska, srečanja);  

5. Coaching (na eno neprijetno sporočilo/lastnost, ki jo moramo 

podati, dodajmo vsaj tri pohvale/dobre lastnosti njihovega 

otroka).  

 

V komunikaciji s starši je, poleg govorne, močno navzoča tudi pisna 

komunikacija, ki poteka preko obvestil e-pošte ali na oglasni deski. V 

pisni komunikaciji je predvsem pomembna berljivost – besedilo 

moramo hitro prebrati, ga zlahka razumeti in si ga dobro zapomniti.  
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Tako kot v komunikaciji med vzgojitelji je tudi v komunikaciji s starši 

pomembno, da so sporočila izražena z jaz-sporočilom. S takim 

sporočilom so najbolj izražena lastna opažanja, izkušnje, doživetja, 

občutki, ideje, predstave, pričakovanja in bojazni.  

 

Izvedba strokovnega aktiva pedagoških delavcev vrtca 

V svoji dolgoletni praksi dela v vrtcu sem se srečala z različnimi 

sodelavci, s katerimi smo stkali različne odnose in se različno 

sporazumevali, komunicirali. Letos sem postala prvič vodja 

strokovnega aktiva za pedagoške delavce našega vrtca. Postavljeni 

smo bili pred izziv, da sami izberemo temo, o kateri se bomo na 

aktivu pogovarjali. Pedagoške delavce, sodelujoče v aktivu, sem 

pozvala k podajanju vsebin tem za aktiv. Po prejetih vsebinah sem se 

odločila za komunikacijo v vrtcu med vzgojitelji in s starši, saj sem 

mnenja, da je kakovostna komunikacija zelo pomembna za dobro 

timsko delo v vrtcu in za dobre medosebne odnose. Komunikacija je 

prisotna na vseh področjih življenja in dela v vrtcu. Če se bomo v 

kolektivu dobro počutili, bomo z veseljem hodili v službo, naše delo 

bo kakovostnejše. Prav tako je za kakovostnejše delo in dobro 

počutje potrebno vzpostaviti dober odnos s starši, ki mora temeljiti 

na medsebojnem zaupanju. Vzgojitelji moramo biti za starše odprti, 

sprejemati njihove predloge in razmišljanje. 

 

Za pripravo aktiva sem prebrala veliko literature. Oblikovala sem 

anketni vprašalnik, ki sem ga posredovala sodelujočim. Z njim sem 

želela preveriti njihovo mnenje o pomembnosti kakovostne 

komunikacije v vrtcu ter kakšna je le-ta v našem. Na vprašalnik je 

odgovorilo 6 pedagoških delavcev od 8 sodelujočih. Vprašalnik je bil 

zasnovan glede na preučeno strokovno literaturo. Bil je obsežen, 

zajemal je 16 vprašanj, ki so se navezovala tako na komunikacijo v 

tandemu oddelka otrok, tj. med vzgojiteljico – pomočnico in 

diplomirano vzgojiteljico, kot na komunikacijo med osebjem vrtca in 

s starši. Pred aktivom sem odgovore analizirala in jih na aktivu 

predstavila ostalim pedagoškim delavcem.  

Raziskava je pokazala naslednje ugotovitve: 

- V našem vrtcu težimo k temu, da nastale probleme in 

konflikte rešujemo sproti ter skupaj z drugimi člani tima.  

Še posebej se nam zdi pomembno, da se razumemo znotraj 

tandema, da drug do drugega ne gojimo nobenih zamer, med seboj 

sodelujemo in se dopolnjujemo pri samem načrtovanju, izvajanju in 

evalviranju pedagoškega dela, saj se konflikti med sodelavkama v 

oddelku hitro začnejo odražati na otrocih – otroci so nemirni, vzdušje 

je turobno, negativno … V kolikor znotraj oddelka zgradimo dobre 

sodelovalne odnose, bo skupina dobro delovala, delo bo steklo, 

vzdušje v skupini bo prijetno in pozitivno. Ljudje smo si različni, 

različno mislimo, a pomembno je, da se o svojih mislih, tegobah takoj 

pogovorimo s svojim članom tandema in morebitne konflikte rešimo 

sproti.  

- Komunikacija vseh pedagoških delavcev pri tandemskem 

pedagoškem delu v vrtcu je sproščena in dvosmerna, temelji 
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na spoštovanju, enakovrednosti med člani tandema ter 

vključuje sprotno izmenjavo mnenj ter odpravo konfliktov oz. 

nesporazumov v komunikaciji.  

S sodelavcem v tandemu moraš zgraditi spoštljiv, korekten odnos. 

Veseli nas, da ima vsaka med nami v tandemu sodelavko, s katero se 

lahko čez dan poheca, ji zaupa svoje tegobe, skrbi, z njo uspešno 

sodeluje in se dopolnjuje.  

- Večina pedagoških delavcev je mnenja, da na kakovost 

komunikacije pomembno vplivajo predhodno dobro 

poznavanje drugih članov tima/tandema, dobra vrtčevska 

klima (vzdušje), prijateljski medosebni odnosi, sproščena 

komunikacija, sprotno timsko/tandemsko načrtovanje 

pedagoškega dela, njegovo vsakodnevno izvajanje in 

evalviranje. Nanjo pomembno vplivajo tudi sprotno 

podajanje informacij o vsebini dela, spoštovanje skupnih 

odgovorov, skupno reševanje problemov, medsebojna 

pomoč in skrb, primerna delitev dela v timu/tandemu, 

odkritost in prijaznost članov tima/tandema, aktivno 

poslušanje v timu/tandemu, izražanje pohval in lastnih želja.  

Za kakovosten vrtec morajo med zaposlenimi prevladovati 

sodelovalni odnosi, tj. sprejemanje in spoštovanje drugih, 

medsebojna skrb in podpora, zaupanje in sodelovanje. V našem 

vrtcu je, po našem mnenju, veliko zavisti med nami, vtikanja v našo 

zasebnost, za pomoč moraš večinoma prositi, le redek ti jo bo 

ponudil samoiniciativno. Pogrešamo pohvalo vodstva, priznanja za 

naše delo.  

- Pri pedagoškem delu pri večini vsi v tandemu prispevamo 

ideje za delo, jih argumentiramo in zagovarjamo. Pri 

evalvaciji dela prisluhnemo drug drugemu, mnenje izražamo 

jasno in argumentirano, pozorni smo na usklajenost besedne 

z nebesedno komunikacijo.  

- Pri razreševanju konfliktov večina ne uporablja jaz sporočila, 

ki pa so najučinkovitejša, saj s tem pošiljatelj prevzame 

odgovornost za svoje misli in čustva.  

- Večina pedagoških delavcev ravnanja z otroki usklajuje z 

ravnanji staršev. 

S starši moramo zgraditi dober, sodelovalni odnos, to pa bo mogoče 

le, če prisluhnemo drug drugemu delujemo »z roki v roki«. Sama vse 

starše obveščam o vpeljevanju novitet v skupino otrok (npr. 

navajanje na samostojno sezuvanje, oblačenje, odvajanje od plenic, 

dud …). S sodelovanjem zelo pomagamo otroku, ki se novitet lažje 

privadi, njegova samozavest zraste, veseli se uspeha.  

- Vsi pedagoški delavci se trudimo že na začetku šolskega leta 

s starši vzpostaviti dober sodelovalni in zaupljiv odnos.  

Če nam bodo starši zaupali, nam bodo tudi otroci. Že na roditeljskem 

sestanku sama staršem povem, kaj pričakujem od njih in kakšen 

odnos si želim.  

- Vsi pedagoški delavci uspešno komuniciramo s starši, je pa to 

čedalje težje, saj so pričakovanja staršev vsa večja, starši so 
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nevešči, otroci so vzgojno zahtevnejši, starši z njimi težje 

delajo, ravnajo.  

- S starši komuniciramo tako verbalno, kot pisno preko 

oglasnih desk in elektronskih sporočil.  

- Vsi pedagoški delavci si želimo več podpore, pomoči pri 

komunikaciji s starši s strani vodstva in sodelavcev, predvsem 

ob morebitnih konfliktih.  

 

Veseli me, da so sodelujoči v aktivu o pomembnosti komunikacije v 

vrtcu istega mnenja kot jaz. Glede komunikacije znotraj našega vrtca 

lahko rečem, da ni najslabša, se pa da izboljšati. Rezultate anketnega 

vprašalnika sem posredovala tudi vodstvu, saj menim, da lahko 

veliko pripomorejo k boljši komunikaciji v vrtcu. Aktiv je bil izveden 

dva meseca nazaj in rezultati so že vidni – več je povezovanja med 

nami, sodelovanja, pohval … Pomembno se nam zdi, da vzdržimo 

distanco do staršev in se v komunikaciji z njimi vikamo. Članica aktiva 

nam je podala svoj moto dela s starši, ki se mi zdi zelo uporaben, zato 

ga delim z vami – »obnašaj se do starša tako, kot bi si želel, da se on 

obnaša do tebe«.  

 

ZAKLJUČEK 

Človek kot družabno bitje ima potrebo po komunikaciji z drugimi 

ljudmi. Z ustvarjanjem komunikacijskih in medsebojnih odnosov 

obogatimo lastno življenje, izmenjujemo si besede, misli in ideje, 

vplivamo drug na drugega, gradimo sebe in druge, oblikujemo in 

izražamo občutke. Učinkovita komunikacija je pogoj za kakovostno 

vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih. Razvoj komunikacije se začne že 

z otrokovim rojstvom in se skozi otrokovo odraščanje spreminja. 

Komunikacija predstavlja bistven element vzgoje v vseh vrtcih ter 

osnovno sredstvo za prenašanje in sprejemanja informacij iz okolja 

in kot taka v pedagoškem procesu omogoča doseganje vzgojno-

izobraževalnih ciljev.  

 

Z govorom oziroma komunikacijo se človek sporazumeva in si tako 

prisvaja, posplošuje in ponotranja socialno izkušnjo, oblikuje svojo 

misel in zavest. S komunikacijo izraža svoje potrebe, želje, čustva in 

misli ter se tako sporazumeva z drugimi. Proces komunikacije v vrtcih 

poteka verbalno in neverbalno, med posamezniki ter med 

posameznikom in skupino, v vsakem primeru pa si prizadevamo, da 

je komunikacija konstruktivna ter vodi k doseganju višjih ciljev in 

izboljšanju medsebojnih odnosov.  
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Utrjevanje zlogovanja z 

didaktično igro   

 

BARBARA CINDRIĆ, dipl. vzg.  

barbara.cindric80@gmail.com 

 

Povzetek: V članku želim predstaviti lastno didaktično igro, ki sem jo 

izvajala pri otrocih starih, 5–6 let, v šolskem letu 2021/2022. 

Predstavila sem zlogovanje besed, od enega do štirih zlogov. 

Ugotoviti sem želela, ali je izziv dobro zastavljen in uspešnost otrok 

pri igri, kjer z lastno aktivnostjo v spodbudnem učnem okolju lahko 

napreduje in usvoji novo znanje. V teoretičnem delu sem predstavila 

razvoj jezika v zgodnjem otroštvu in medpodročno povezovanje  ter 

igro s pravili, saj je del moje  didaktične igre.  V praktičnem delu 

naloge sem navedla cilje naloge in predstavili in opisala potek 

načrtovane dejavnosti. Dejavnost sem izvajala v vrtcu v starostni 

skupini 5–6 let, v katero je vključenih 21 otrok drugega starostnega 

obdobja. Opazovala sem otroke med igro in vam predstavila primer 

dobre prakse, kjer je razviden napredek otrok. 

 

Ključne besede: didaktična igra, jezik, drugo starostno obdobje, 

zlogovanje 

 

Abstract: In this article, I want to present my own didactic game, 

which I played with children aged 5-6 years, school year 2021/2022. 

I presented the syllabification of words, from one to four syllables. I 

wanted to find out if the challenge was well set and the children's 

performance in the game, where they can progress and learn new 

knowledge through their own activity in a stimulating learning 

environment. In the theoretical part, I presented the development 

of language in early childhood and cross-disciplinary connections 

and the game with rules, since in the didactic game the word 

syllabary dominates the most. In the practical part of the 

assignment, I stated the objectives of the assignment and presented 

and described the course of the planned activity. I carried out the 

activity in a kindergarten in the age group of 5-6 years, which 

includes 21 children of the second age group. I observed the children 

during the game and presented you with an example of good 

practice where the children's progress is evident. 

 

Keywords: didactic game, language, second age period, 

syllabification 
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UVOD 

Ključna prvina porajajoče se pismenosti je spodbujanje glasovnega 

zavedanja. V predšolskem obdobju razvijamo slušno razločevanje in 

slušno razčlenjevanje. Osredotočila sem se predvsem na slušno 

razčlenjevanje, ki zajema sposobnost otroka, da razčleni slišane 

besede na več ravneh, ena od teh je členitev besede na posamezne 

zloge oziroma zlogovanje. Da bi dejavnost popestrila, sem se odločila 

za didaktično igro, ki je pritegnila otrokovo pozornost že med samim 

nastajanjem. Igro sem med načrtovano dejavnostjo prilagodila 

zmožnostim in starosti otrok. Na podlagi dobre prakse in 

teoretičnega dela ugotavljam, da se predšolski otrok lažje uči preko 

igre. Zato sem upoštevala otrokove izkušnje, predznanje, interese in 

potrebe. Namen raziskave je na podlagi teoretičnega in praktičnega 

dela ugotoviti, ali je izziv dobro zastavljen in uspešnost otrok pri igri. 

Ugotoviti sem želela, ali bodo otroci usvojili zlogovanje, in sicer na 

tak način, da bodo razvrstiti besedo na sličici glede na število zlogov 

na list, glede na število zlogov – enega, dva, tri ali štiri. V skupini, stari 

5–6 let je sodelovalo šestnajst otrok, izvedla sem jo igralnici vrtca. 

Med dejavnostjo sem bila prisotna tudi sama. V praktičnem delu 

članka vam bom predstavila primer dobre prakse, kjer sem 

spremljala otroke in jih opazovala ter z utrjevanjem obogatila 

njihovo znanje.  

 

 

 

 

Razvoj jezika v zgodnjem otroštvu in medpodročno povezovanje   

Razvojno obdobje zgodnjega otroštva traja po kronološki starosti od 

treh do šest let. V tem obdobju se poveča igralna dejavnost, 

domišljija in razvijejo se simbolne funkcije. Otrok v smislu že skrbi 

zase, opravlja lahko tudi vsakdanje dejavnosti in ima razvito 

sposobnost toleriranja pri ločitvi od staršev, saj je vedno bolj 

samostojen. Za otroka postajajo pomembni tudi drugi ljudje in 

vrstniki v njegovi okolici. Kognitivni razvoj je v tem obdobju hiter, 

vključno z govornim. V otrokovem mišljenju opazimo nelogičnost, 

specifičnost, ker ga obvladuje zaznava in omejuje pomanjkanje 

izkušenj s stvarmi, dogodki … V otrokovem razumevanju socialnega 

sveta in socialnih vedenj opazimo še precej egocentrizma 

(Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). Interakcije so temelj za razvoj 

jezika, občutka varnosti, samozavesti in otroškega razumevanja 

sveta. Temelj dobrih odnosov so spoštovanje, pozitivni odzivi in 

interakcije. Interakcije so izmenjave informacij v dve strani, kjer 

odrasli in otrok govorijo drug z drugim, si prisluhnejo in razvijajo 

medosebne odnose. Če želimo, da se otrok nauči več, mora tudi več 

govoriti. Jezik se razvija bolje v jezikovno bogatem okolju. V vrtcu 

lahko vzgojitelj razvija spretnost poslušanja in govora tako, da se 

pogovarjamo o stvareh, ki so jim pomembne. In ravno takšne 

interakcije bogatijo besedišče otrok, da se bodo bolje besedno in 

pisno izražali (Režek, 2021). V kurikulumu za vrtce je v predšolskem 

obdobju jezikovna dejavnost opredeljena, kot najpomembnejše 

obdobje za razvoj govora, spoznavanje tuje in lastne kulture, 
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seznanjanje s pisnim jezikom ter sodelovanje med otroki in 

odraslimi. Predšolsko obdobje je zelo pomembno, saj se v tem 

obdobju otrok uči izražati izkušnje, misli, čustva in razumevanje 

sporočil drugih otrok ter odraslih. Jezikovne dejavnosti so 

pomembne, saj so povezane z vsemi ravnmi jezika. Od tretjega leta 

dalje je pomembno tudi razvoj predbralnih in predpisalnih 

sposobnosti. Učenje jezika poteka ob poslušanju branja odraslih, s 

pripovedjo, opisom, ob rabi jezika med domišljijsko igro, 

dramatizaciji, besednih igrah … Pomembna so tudi enostavna 

besedila, ki so del vsakodnevnega sporočanja. Otrokom moramo 

nuditi možnosti, da jih na ustrezen način seznanimo z jezikovnimi 

spoznanji, predstavimo razlike med registri in socialnimi zvrstmi na 

primer knjižno in neknjižno (Bahovec idr., 1999). Pri matematičnem 

mišljenju je pomembno, da otrok oblikuje pojme in procese, le-te 

pridobi z izkušnjami in uvrščanjem novih izkušenj v obstoječo 

miselno shemo. Pojmi nastanejo z ozaveščanjem podobnosti. Ko 

otrok pridobi številne izkušnje, kot so razvrščanje, opazovanje 

simetrije, preštevanje, poimenovanje itd., se razvija pojem telesa 

(Lipovec, Antolin Drešar, 2019). 

 

Igra s pravili  

Ravno igra s pravili zahteva od otrok upoštevanje pravil in 

razumevanje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Preko izdelanih 

iger otrok spozna igre s pravili in tudi sam sodeluje pri nastanku le-

te (Duran, 1995). Za igre s pravili je značilno, da otrok mora 

prepoznavati, podrejati se in sprejemati določene dogovore in 

sprejeta pravila (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). Na otrokov 

razvoj vplivata igra in govor. Otroci med igro rabijo govor za 

sporazumevanje med vrstniki ali s svojimi igračami. Z govorom otrok 

izraža tisto, kar se med igro nauči in tako ponotranji naučeno 

(Moyles, 1995). Vzgojitelj spodbuja govor in ga načrtuje pri vseh 

dejavnostih. Vzgojitelj daje zgled in vpliva na otrokove jezikovne 

zmožnosti. Dejavnosti, ki jih vzgojitelj nudi otrokom, so vidno in 

slušno razločevanje ter razčlenjevanje, vidno-gibalne spretnosti … V 

vrtcu so vse sporazumevalne dejavnosti del vsakdana odvisno od 

drugih dejavnikov, ki so prisotni (Kranjc, Saksida, 2008). 

 

Primer dobre prakse 

V primeru dobre prakse sem zagotovila smiselno dejavnost 

zlogovanja za otroke v drugem starostnem obdobju. 

 

Globalna cilja (Bahovec idr., 1999, str. 32): 

− »Jezik kot objekt igre, 

− poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika.« 

 

Cilji: 

− »Otrok prepozna sličice na zamaških. 

− Otrok poimenuje sličice na zamaških. 

− Otrok zloguje pojem na sličici. 

− Otrok ugotovi s ploskanjem koliko zlogov ima beseda. 
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− Otrok ustrezno pritrdi zamašek s sličico na barvno podlago glede 

na število zlogov.« 

 

Didaktični pripomočki: vrečka, barvna podlaga, kjer so označena 

polja za en, dva, tri ali štiri zloge in zamaški s sličicami.  

Situacija učenja: otrok se uči v interakciji z vzgojiteljico in otroki.  

Način razdelitve v skupine: v uvodni motivaciji smo vsi skupaj 

združeni. V glavnem delu, kjer poteka poglabljanje teme, se 

razdelimo na tri manjše skupine. V zaključku se ponovno združimo.  

 

Pravila igre: pri igri lahko sodeluje en ali več otrok. Igro začne otrok, 

ki ga določimo z znano izštevanko. Igra poteka v smeri urinega 

kazalca. Otrok, ki je na vrsti izžreba zamašek iz vrečke, pogleda sličico 

na njem in jo poimenuje ter zamašek odloži na mizo. Nato začne 

naglas z zlogovanjem. Istočasno zaploska še z rokami in na koncu 

prešteje število zlogov, na glas. Nato pritrdi zamašek na barvno 

podlago, glede na število zlogov. Če ima beseda en zlog otrok pritrdi 

zamašek na podlago, ki ima število ena in eno piko. Če ima dva zloga, 

pritrdi zamašek na podlago, ki ima število dve in dve piki. Če ima tri 

zloge pritrdi zamašek na podlago, ki ima število tri in tri pike. Če ima 

štiri zloge, pritrdi zamašek na podlago, ki ima število štiri in štiri pike. 

Nato igro nadaljuje tisti otrok, ki je na vrsti. Vsak otrok izžreba le en 

zamašek. Zato, da ni čakanja in zato, da so majhni premori med igro. 

Igra se konča, ko zamaškov v vrečki ni več in je ves prostor na barvni 

podlagi poln. Možne druge variante igre so, da se lahko prilagodi tudi 

glede na zmožnost otrok. Lažja varianta je, da damo na razpolago le  

sličice z enim zlogom in nato dodajamo zloge. Težja varianta je, da 

damo v igro vse zamaške naenkrat.  

 

Opis poteka dela: pri nastanku igre so mi pomagali otroci predvsem 

pri izbiri sličic, ki sem jih nalepila na zamaške. Želela sem, da so le-te 

dovolj konkretne in prepoznavne za njih. Motivacija je potekala tako, 

da sem otroke povabila v jutranji krog, kjer je na sredini kroga bila 

vrečka.  Za njih je bilo presenečenje. Otroci so pozorno opazovali in 

ugotavljali, kaj se tam nahaja. Nato je sledilo zoženje motivacijskega 

poja in sem ji vprašala, kaj mislijo, da je v vrečki. Otroci so ugotavljali 

kaj je notri. Nato sem iz vrečke stresla zamaške na sredino kroga. 

Otroci so opazovali in prisluhnili navodilo. Otroke sem prosila, da 

vsak vzame enega. Nato sem pokazala zamašek s sličico in nazorno 

zlogovala besedo in s ploskom poudarila zloge. Otrok prisluhne in 

sledi navodilom. Nato sem napovedala temo, da bomo danes 

zlogovali besede. Sledi razvijanje teme, kjer vsak otrok poimenuje, 

zloguje in istočasno zaploska z rokami besedo, ki je na zamašku. 

Pozorno sem prisluhnila in po potrebi popravila morebitne napake 

pri zlogovanju otrok in prosila celo skupino, da ponovijo za mano. 

Otroci so sledili navodilom in poslušali. Na koncu vsi pospravimo 

zamaške. Nato razdelim otroke v kotičke, ki sem jih predhodno 

namestila, razložim dejavnosti in cilje, ki jih želim doseči. Otroci se 

razvrstijo in sodelujejo v dejavnostih. V prvem kotičku so se otroci 

igrali z mano didaktično igro, v drugem kotičku otroci so vzeli eno 
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plišasto igračo iz vreče, jo poimenovali in nato še zlogovali, zloge so 

podkrepili s skoki. V tretjem kotičku so otroci izštevali izštevanko in 

s palčkami poudarili le ritem besedila. Ko so zaključili otroci delo v 

kotičkih smo se ponovno zbrali na preprogi in zaključili delo s tem, ko 

je vsak otrok zlogoval lastno ime in ga izvedel z lastnim telesom 

poljubno (plosk, poskok, udarec po kolenih …).  

 

 
Slika 1: Didaktična igra 

Vir: Lasten 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

Didaktična igra je bila moja načrtovana dejavnost. Didaktično igro 

sem prilagodila starosti in značilnostim otrok. Prisotnih je bilo 

šestnajst otrok. Igro smo izvedli v igralnici vrtca. Igro sem 

medpodročno povezala z vsemi področji v kurikulumu in zato je bila 

še bolj uspešna, kot sem pričakovala. Že predhodno sem z otroki 

zbirala sličice in fotografije, ki so jih sami prepoznali in so jim bile 

znane. Pri uvodni motivaciji so sodelovali vsi otroci in tako so postali 

motivirani za nadaljnje delo. Nekateri otroci so znali pravilno 

zlogovati, drugi so potrebovali nekoliko pomoči in to je bila 

priložnost, kjer smo vsi pomagali tako, da smo vsi skupaj zlogovali in 

ploskali. In tako aktivno ponovili in utrjevali znanje zlogovanja in 

štetja.  V drugem kotičku je bila prisotna drugi vzgojitelj in je otrokom 

pomagal pravilno izvesti nalogo, če jo to bilo potrebno. Na začetku 

je bilo treba večkrat popraviti otroke, v nadaljevanju z večkratnimi 

ponovitvami so znanje usvojili. Tukaj je lahko vsak otrok po svoje 

poimenoval plišasto igračo in jo nato zlogoval in ob enem 

poskakoval. V tretjem kotičku so izštevali znano izštevanko in je 

dejavnost potekala tekoče brez posebnosti. Tukaj ni imel nihče težav, 

saj jim je bila izštevanka že znana in so spontano in pravilno 

izgovarjali besedilo po ritmu s palčkami zaigrali. Na podlagi 

načrtovane dejavnosti lahko potrdim, da prvič so otroci pri didaktični 

igri potrebovali nekoliko več pomoči. Cilji so na začetku bili delno 

doseženi, zato smo dejavnost večkrat ponovili in utrjevali znanje.  

Otroci so z veseljem sodelovali pri igri. Otroci so se večkrat igrali tudi 
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med nenačrtovanimi dejavnostmi. Zelo zanimivo je bilo gledati, kako 

se med seboj popravljajo in učijo, tako gibalno z lastnim telesom kot 

besedno z zlogovanjem. Med dejavnostmi so nekateri otroci na 

začetku potrebovali veliko pomoči in spodbude. Vse ponovitve in 

utrjevanje so pripomogli k pridobivanju novega znanja. Na koncu po 

enomesečnem utrjevanju so bili cilji doseženi. Na podlagi dobro 

zastavljene didaktične igre lahko trdim, da je zelo dober primer 

prakse.  
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Povzetek: Gibanje in igra sta dejavnosti, ki vedno pritegneta otroka. 

Preko njiju lahko poteka tudi učenje. Pri tem pa deluje tudi 

motivacijsko. Dandanes se srečamo z upadom motivacije za šolsko 

delo pri mnogih učencih. Pri učencih s posebnimi potrebami pa je to 

še bolj opazno. Za dosego učnih ciljev potrebujejo veliko več 

vzpodbud, vaj, povratne informacije. Gibanje je ena izmed 

dejavnosti, ki spodbudi učence k aktivnemu učenju ter pomaga pri 

premagovanju njihovih primanjkljajev. Učenci so pri individualnih 

urah ali pri pouku bolj motivirani za učenje, hkrati pa hitreje pridejo 

do končnega cilja in pozitivne povratne informacije.  

 

Ključne besede: motivacija, gibanje, učenje, učenci s posebnimi 

potrebami, b in d besede 

 

Abstract: Movement and play are activities that always attract a 

child. Learning can also take place through them. At the same time, 

it also works as a motivational tool. Nowadays, we encounter a 

decline in motivation for schoolwork among many students. This is 

even more noticeable for students with special needs. To achieve 

learning goals, they need much more encouragement, exercises, 

feedback. Movement is one of the activities that encourages 

students to learn actively and helps overcome their deficits. During 

individual lessons or lessons, students are more motivated to learn, 

and at the same time, they reach the final goal faster and receive 

positive feedback. 

 

Keywords: motivation, movement, learning, students with special 

needs, b and d words 
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UVOD 

Otroci se pogosto vprašajo, zakaj moram to sploh znati. Ob 

vsakodnevni informaciji ni uspešen, izgubi motivacijo. Mogoče je 

preveč nemiren ali pretih, da bi lahko pokazal svoje znanje. Včasih je 

spregledan, zaradi težavnejših in zahtevnejših učencev. Učenci se 

srečujejo z vsakodnevnimi izzivi učenja, ko iščejo smisel učenja. 

Znanje in veščine, ki jih pridobijo tekom šolanja, morajo biti 

usmerjene v nadaljnje življenje. Tudi mi učitelji smo spoznali, kako 

pomembno je vseživljenjsko učenje. Velik vpliv na izobraževanje ima 

nivo motivacije učencev. Učitelji pa moramo vsakodnevno iskati 

nove načine motiviranja učencev.   

 

Preko igre je učenje lažje, če v igro vključimo še gibanje, je uspeh 

zagotovljen. Motivacija za učenje se pomembno zviša. Vsi se 

zavedamo in vemo, da naš šolski sistem ni ustrezen za učence, še 

manj za učence s posebnimi potrebami. Vse več je usmeritev v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Učenci ne zmorejo slediti zahtevnemu učnemu 

procesu, razkorak med sposobnostmi in učnim načrtom je vse večji. 

Ob zavestnem dodajanju gibanja, igre skozi celoten učni proces so 

učenci bolj motivirani, pripravljeni za delo, zmožni zadržati fokus na 

nalogi, slediti navodilom, razvijati motorične spretnosti, katere 

pomembno vplivajo na grafo in fino-motorično področje.  

 

Izkustveno učenje je pomembno za otrokov napredek. Preko 

izkustva se nauči in zapomni mnogo podatkov, ki bi, ob sedenju za 

mizo in s pisalom v roki, šli mimo njega. Pri svojem delu opažam, da 

že drugačen položaj sedenja npr. na tleh, na vrtu, v šolskem gaju, v 

mirni sobi na gugalnici, omogoča večjo zbranost in motivacijo. 

Srečujem se z učenci, ki jim primanjkuje motivacije za šolsko delo. 

Zaradi pretirane uporabe ekranov pametnih naprav, ki stimulirajo 

naše možgane mnogo hitreje kot učitelj, učitelj in poučevanje 

postane zanje nezanimivo. S klasičnim poučevanjem jih premalo 

stimuliramo, da bi nam bili sposobni slediti. Njim predstavlja gibanje 

igro, preko katere osvajajo nova znanja, nivo motivacije za delo se 

močno poveča. Občasno pri svojem delu tudi že srečam učence, ki 

tudi za igro, gibanje niso več motivirani.  

 

Motivacije za učenje 

»Motivacija je ključni dejavnik dinamike učnega procesa: le 

motivirani učenci učenje začnejo, se učijo (sprašujejo, poslušajo, 

sodelujejo, preizkušajo, berejo, razmišljajo, primerjajo, doživljajo, 

vrednotijo, ustvarjajo ...) in pri učenju vztrajajo, vse dokler ne 

končajo učnih nalog ali ne dosežejo zastavljenih učnih ciljev« 

(Juriševič, 2012, str. 5). Motivacija v današnjem svetu je ključnega 

pomena za pridobivanje novega znanja. Sposobnosti niso dovolj in 

prisila ne zaleže več. Vedno več se ukvarjamo z iskanjem novih 

spoznanj o motivaciji.  
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Sposoben učenec ne bo uspešen pri učenju, če ne bo dovolj 

motiviran, če ne bo imel lastnega interesa. Nizko motivirani učenci 

sprejemajo znanje površno, zato ostane izolirano in nepovezano s 

predznanjem (Krajnc, 1982). Pri učencih s posebnimi potrebami, kar 

zajema tudi učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

govorno-jezikovnimi motnjami, motnjami pozornosti in 

koncentracije, gibalno ovirane učence je motivacija še večjega 

pomena. Njihova motivacija je nižja, saj jih primanjkljaji ovirajo pri 

napredovanju. Pogosto doživijo neuspeh, povratna informacija o 

njihovem napredku je negativna. Vse to še dodatno vpliva na njihovo 

samozavest, samozavest pa vpliva na nivo motivacije. Sprotna 

povratna informacija o napredku je učencu merilo, po katerem 

uravnava svoj napor, ki ga v učenje vlaga. Če mu ne podamo teh 

informacij, ostane brez orientacije in občutka ali je vložen napor 

zadosten ali ne (Krajnc, 1982). Pri uri dodatne strokovne pomoči, 

učenec v individualni interakciji, boljše sledi poteku učne ure. Ker je 

ura prilagojena enemu učencu, naj bi bil učenec bolj motiviran za 

delo. Čeprav se zavedam, da temu ni vedno tako. Pri svojem delu 

vključujem več gibanja, vmesne gibalne odmore, ki učencu pomagajo 

vzdrževati pozornost, zadovoljijo potrebo po gibanju, ga sprostijo, 

motivirajo,… Tako kot pri vseh učencih pa je tudi v individualni 

situaciji ključna sprotna povratna informacija, ki mu predstavlja uvid 

v svoje delo in možnost še dodatnega truda. Izkazalo se je, da učenci 

preko gibanja in igre pomembno zvišajo nivo motivacije in boljše 

osvajajo veščine in znanje. 

Gibanje 

Gibanje je človekova primarna funkcija, ki jo uporablja že v 

materinem telesu. Razvija se tekom celega življenja, do zadnjega 

diha. Pri pouku je pogosto uporabljena le pri urah športne vzgoje. 

Nove smernice izobraževanja pa kažejo na pomembnost uporabe 

gibanja kot učne metode pri pouku. To pa vpliva tudi na dvig učne 

motivacije. »Gibanje prebuja razmišljanje, aktivira številne duševne 

sposobnosti in pomaga pri izražanju novih misli« (Peterson idr., 

2015) v Sorić, 2017). Razvijajo se nove povezave v možganih, ki 

učenca spodbudijo k razmišljanju, da aktivno pristopa v učnem 

procesu ter ga tudi čustveno krepi. Otroci s pomočjo gibanja 

dosežejo višje miselne funkcije, preko katerih prihaja do 

kvalitetnejšega znanja. Gibanje ni pomembno samo za učenje, 

spodbuja zdrav način življenja, sprostitev, druženje … »Učenje 

določenih simbolov je uspešnejše, če vključuje elemente gibalne 

aktivnosti, saj je ta osnova za intelektualni razvoj (Zurc, 2008, v Sorić, 

2017).   

 

Primer dobre prakse 

V nadaljevanju bom predstavila učenca, ki je bil lansko šolsko leto v 

postopku usmerjanja, s težavami na področju branja in pisanja ter 

načine dela, da je ločil mali tiskani črki b in d.  

 

Učenec 



33 
 

Z učencem delam enkrat do dvakrat tedensko, v okviru petih korakov 

pomoči, saj je še v postopku usmerjanja. Ima osem let in trenira 

tenis. Pri najinih urah izvede vse načrtovane dejavnosti, vendar 

pogosto sprašuje, zakaj mora narediti to, zakaj ono. Ko imam 

načrtovanih več gibalnih dejavnosti v uri, je bolj motiviran za delo. 

Pri urah je pogosto nemiren, ima stalno potrebo po gibanju. Ob 

stopnjevanju količine nalog in zahtevnosti je opazen upad pozornosti 

in koncentracije. Opazni so tudi tiki z očmi. Nima razvite ustrezne 

časovne orientacije. Zna se orientirati v dnevu, medtem ko se v 

tednu, mesecu in letnih časih še ne orientira. Težave ima tudi pri 

zaporedju. Slaba je tudi orientacija na sebi, na listu in v prostoru. Pri 

nalogah vidnega razločevanja je potreboval ogromno časa, da je 

nalogo rešil. Slabši je tudi vidni spomin, opazni so tiki z očmi. Slabše 

ima razvito fonološko zavedanje. Enostavne besede še gre, daljše ne 

gredo. Pri branju je napredoval, da črke že poveže v zloge, krajše 

besede smiselno prebere. Še vedno je veliko ugibanja. Priklic črk je 

počasnejši. Občasno še išče sliko, predno prepozna črko, npr. t kot 

torta. Daljše besede popači, jim spremeni pomen. Menja sičnike in 

šumnike, b in d, p, t. Med vrsticami se izgublja, besede, ki jih je že 

prebral, jih kasneje v besedilu ne prepozna. Branju mu predstavlja 

velik napor. Pri zapisu po nareku ne sledi tempu, zapiše črke, kratke 

besede. Pri zapisu daljših besed je več napak, povedi so napisane 

skupaj, brez presledkov, popačene do neberljivosti. Tudi pri zapisu 

menja črke b, d, p, č, ž. Prepis s table je identičen. Piše od leve proti 

desni, vendar napiše v vrstico samo tisto, kar je na tabli, čeprav ima 

v vrstici še prostor, gre v novo, saj bi se vmes zaradi tega izgubil. Da 

ve, kje je ostal, si pomaga s štetjem vrstic. Prepisuje črko za črko, 

opazno je veliko radiranja. Samostojen zapis na določeno temo ne 

gre. Potrebuje stalne usmeritve in pomoč pri tvorbi zapisa. Lažje 

zapiše tudi, če odčita iz ustnic besedo, ne da jo zgolj sliši. Pri 

samostojnem zapisu še bolj bega, je nemiren. Pri delu sedi na 

nogicah, z zvezkom proti sošolki, na sredini mizi. Slabše so tudi 

grafomotorične spretnosti. Pravilno drži pisalo, pribor pogosto ne 

drži pravilno. Je desničar, pri zapisu je okoren, močno pritiska. Vidna 

motorična koordinacija je pomanjkljivo razvita. List pri nalogah 

obrača, da lažje rešuje.  Številske predstave so slabše razvite, štetje 

v zaporedju mu predstavlja težave, štetje po sekvencah ne gre. 

Učenec ima težave pri obdelavi podatkov, priklicu, pomnjenju. Pri 

prepoznavi črk potrebuje veliko časa, da jo prikliče iz spomina, bodisi 

njegovo motorično izpeljavo ali pa vidno podobo. Zaradi slabše 

zbranosti pozablja, kako si glasovi ali črke sledijo. Pogosto pozabi, kaj 

je že povedal in si znova potrebuje čas, da prikliče, kaj je želel 

povedati oziroma kaj je že povedal. Pri tem pogosto uporablja tudi 

mašila. Težave so tudi pri izgovorjavi, glas r pogosto doda besedam, 

kjer je ni (npr. metulj – metur). Slabša je tudi integracija leve in 

desne. Učenca zgoraj opisane težave močno ovirajo pri šolskem delu 

in mu onemogočajo napredovanje.  

 

Naloge 
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Učencu sem pripravila naloge, ki jih je izvajal preko gibanja. Pri tem 

se uporabila nekatere naloge, igre, ki sem jih priredila za namen 

razločevanja podobnih črk b in d. Učenec je bil pri urah bolj 

motiviran, manj je bilo potrebne razlage o smiselnosti naloge. Naloge 

so mu bile zabavne in zanimive. Pri tem sva krepila tudi zavedanje 

leve in desne strani naloge. Lahko sva stopnjevala zahtevnost, veliko 

boljša je bila pozornost in koncentracija. Tekom najinih srečanj se je 

izboljšal tudi priklic črke b in d. Velik poudarek sem dala tudi na fond 

črk.  

- B in D 

Učencu sem na list, velikost plakata napisala črki b in d. Na začetku 

vsake ure jih je prevozil z avtomobilčkom, s prstom ter jih prehodil. 

Ob tem je bil učenec tudi pozoren na smer in lineacijo zapisa črke. 

Prikazal sva jih vedno tudi z rokami. Leva roka prikazuje črko b in 

desna prikaže črko d.   

 

   
Slika 1, 2: Črki b in d 

Vir: Lasten 

- Zlogi  

Učenec je na eni nogi pripeto črk b ali d, na tleh pa so bili prilepljeni 

samoglasniki in nekaj soglasnikov. Nato je skakal po eni nogi do 

samoglasnika ali soglasnika in sestavil zlog. Učenec je imel na levi 

nogi črko b, nato na desni nogi pripeto črko d. Pred začetkom naloge 

sva črko še enkrat prikazala z roko. 
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Slika 3, 4: Sestavljanje zlogov 

Vir: Lasten 

 

- Branje krajših besed 

Na manjše kartončke sem napisala krajše besede z malimi tiskanimi 

črkami. Učenec je hodil po različnih črtah ali skakal po stopinjah in 

ob tem prebral krajše besede. Pri tej nalogi se je tekom najinih 

srečanj opazil tudi napredek, da je učenec iz branja črke za črko začel 

vezati skupaj glasove v zloge oziroma nato tudi v besedo. Ob tem je 

tudi slišal, kaj je prebral.  

 

 
Slika 5: Branje krajših besed po črti 

Vir: Lasten 

- B/D ristanc 

Igro ristac vsi poznamo. Igro sem spremenila tako, da sem na 

nplastificirane barvne liste natisnile besede, ki so bile napisane z 

malo tiskano, vendar v večjem fondu, s pisavo primerno za dislektike. 

Nato je učenec skakal po eni nogi oziroma po dveh, prebral besedo, 

ki je vedno vsebovala črko b ali d. Pri tej igri sem bila še posebej 
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pozorna na sam fond črk, saj je veliko težav pri učencih, sploh pri 

fantih, povezanih s premajhnim fondom črk, ki so v delovnih zvezkih.  

 
Sika 6: Ristanc  

Vir: Lasten 

 

- Zapis besed 

Dejavnost, ki je bila učencu po mojem mnenju najbolj všeč in je 

pokazal največ zanimanja, za njo je bil zapis z nogo po listu. 

Narekovala sem mu besede, ki so vsebovale črko b ali d. Spodbujala 

sem ga k pravilni poteznosti črke. Pred dejavnostjo pa sva določila 

tudi prednostno nogo.  

 
Slika 7: Zapis b/d besed z nogo 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Motivacija in gibanje sta pomembna dejavnika za premagovanje 

učenčevih primanjkljajev. Aktivni pristopi učenja so učenca motivirali 

ter ga spodbudili, da je naučene tehnike uporabljal pri domačem 

učenju. Pogosto mi je povedal, da je s starši pisal z nogo. Ob tem mu 

je bilo zanimivo, da so tudi starši imeli težave z zapisom. Pridobil je 

uvid kako pomembno je vseživljenjsko učenje, da se tudi mi odrasli 

srečujemo z vsakodnevnimi izzivi, ki nas krepijo in spodbudijo k 

učenju. Zelo rad je tudi sestavljal kratke besede ter jih bral. To sva 

pogosto izvajala tudi zunaj na igrišču ter v gozdu. Različni pristopi so 

učencu pomagali osvojiti mali tiskani črki b in d. Spoznal je tudi, da je 

učenje lahko zabavno in poučno hkrati.  

Pri svojem delu se pogosto usmerim v iskanje novih učnih metod, ki 

učencu ponudijo različne poti za dosego učnih ciljev in pomembno 
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dvignejo nivo motivacije. Opazno je, da je gibanje najpomembnejši 

dejavnik za dvig učne motivacije.  
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Rekreativni odmori na 

predmetni stopnji 
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Povzetek: Rekreativni odmor je daljši odmor med učnimi urami 

pouka, ko šola zagotovi prostorske možnosti in pripomočke, da 

učenci izvajajo različne športne dejavnosti. Glavni cilji rekreativnega 

odmora so zmanjševanje utrujenosti in negativnih posledic sedenja 

ter ustvarjanje sproščenega vzdušja, kar dobro vpliva na 

osredotočenost in reševanje miselnih nalog pri pouku. Vpliv 

rekreativnega odmora smo preverili z vprašalnikom med učenci 6. do 

9. razreda. Le-ta je pokazal, da velika večina učencev pozitivno 

sprejema uvedbo rekreativnega odmora na šoli ter se prostovoljno 

udeležuje aktivnih dejavnosti. Rekreativni odmor učencem 

predstavlja čas za druženje in sprostitev, prav tako pa ugodno vpliva 

na njihovo koncentracijo pri urah pouka v nadaljevanju dneva. 

 

Ključne besede: rekreativni odmor, gibalne dejavnosti, druženje, 

sprostitev, koncentracija 

 

Abstract: Active recess is a longer period of time between the 

lessons, when adequate place and equipment is provided by a school 

for students to actively participate in various physical activities. The 

main objectives of such recess are to reduce the tiredness and the 

negative effects of sitting as well as creating a relaxing environment. 

Consequently, it has a positive influence on students’ focus and on 

their performance of mental tasks during lessons. The effects of 

active recess have been studied through a questionnaire that was 

completed by students from sixth to ninth grade. The results have 

shown that the majority of students supports the introduction of 

active recess and voluntarily participates in physical activities. For 

students active recess is a way of socializing and relaxation, 

furthermore, it has a positive effect on their concentration during 

the following lessons.  

 

Keywords: active recess, physical activity, socializing, relaxation, 

concentration 
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UVOD  

Mladostniki dandanes vse več časa preživijo sede. Bodisi v šoli, v času 

prevoza, med prehranjevanjem in opravljanjem domačih opravil ter 

med preživljanjem prostega časa. Zato je fizična aktivnost še kako 

pomembna. V šoli lahko vplivamo na telesno aktivnost pri pouku ter 

med odmori. Rekreativni odmor ali aktivni odmor ali fit odmor je 

tisti, ki učencem omogoči predah med učnimi urami ter jim omogoči 

boljšo pozornost pri nadaljnjem pouku. Z anketo, ki je bila izvedena 

med učenci predmetne stopnje osnovne šole, smo želeli preveriti, 

koliko učencev se udeležuje rekreativnega odmora, kakšen učinek 

ima aktivni odmor na počutje učencev ter kakšni so njihovi predlogi 

o izboljšanju rekreativnega odmora.  

 

Rekreativni odmor 

Otroci danes večino dneva preživijo v šoli. Pouk od njih pogosto 

zahteva znaten psihičen napor, daljša obdobja koncentracije in 

veliko sedenja. Da bi bili tem zahtevam laže kos, bi morali poskrbeti 

tudi za zadostno količino gibanja (Belavič Pučnik, 2014). Po besedah 

Belavič Pučnika (2014) učni načrt za športno vzgojo dodatno 

priporoča izvajanje »Minute za zdravje« in »Rekreativnih odmorov«. 

Programa sta le priporočena in je v učnem načrtu predvideno, da se 

izvajata med šolskimi odmori, ki pa so kratki in še kako potrebni tako 

učencem kot učiteljem. Izsledki raziskave ARTOS (Jurak, Kovač in 

Starc, 2013) kažejo, da otroke in mladostnike v šoli najbolj 

obremenjuje ravno gibalna nedejavnost (prekratki odmori med 

urami in dolgotrajno sedenje) in ne nekateri drugi dražljaji. To 

pomeni, da je šolsko okolje s tega vidika precej tvegano za zdravje 

otrok. 

 

Ali sta telesna aktivnost in uspešnost otrok povezani? 

Prgić (2020) v svojem delu izpostavlja, da so današnji otroci postali 

del nove družbe sedečih ljudi. Poudarja, da gibanje izboljša delovanje 

možganov. Bolje telesno pripravljeni učenci dosegajo boljši učni 

uspeh, saj le-ta spodbuja rast možganskih celic. Dokazi kažejo, da 

krajšanje časa za sedeče učenje ob povečevanju obsega telesne 

dejavnosti pripeljejo do boljše učne uspešnosti. (Starc, 2019, str. 9). 

Raziskave so jasno pokazale (Starc, 2019, str. 19), da so imeli tisti, ki 

so bili manj gibalno učinkoviti, celo za oceno nižjo povprečno oceno, 

njihova ocena pri matematiki pa je bila nižja za oceno in pol. Gibalna 

učinkovitost je posledica telesne dejavnosti, in jasno je, da so gibalno 

učinkoviti otroci tisti, ki se več ukvarjajo s športom, se več igrajo na 

prostem in manj sedijo ob zaslonih. 

 

Pozitivni učinki rekreativnega odmora 

V priročniku (Jurak et al, 2016, str. 35) je navedeno, da je rekreativni 

ali aktivni ali fit odmor smiselno organizirati približno na sredini 

dnevnega urnika otrok. Ker je obremenitev učencev pri pouku 

večinoma intelektualna, senzorična, emocionalna, mnogokrat 

monotona in močno okupira delo možganov, se krvni obtok poleni, 

zmanjšajo se frekvence dihanja in srčnega utripa, zato je gibanje 
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nenadomestljivi, najpreprostejši, najnaravnejši in najpreprostejši 

način za poživitev krvnega obtoka in povečanje srčnega utripa. Jurak 

(2019, str. 35) navaja, da naj bi se po gibalnih odmorih učencem v 

Sloveniji izboljšalo trenutno počutje, izboljšana je tudi pozornost, 

učenci so uspešneje računali in izboljšali so socialno klimo v razredu. 

 

Negativne posledice izobraževanja na domu v času epidemije 

covida-19 

Obdobje dvomesečnega izobraževanja na domu v času zaprtja šol 

pomladi 2020 zaradi epidemije COVID-19 je pustilo negativne 

posledice tako pri odraslih kot tudi pri mladostnikih. V sklopu 

projekta, ki ga izvajata Inštitut za nutricionistiko ter Nacionalni 

inštitut za javno zdravje s sofinanciranjem Ministrstva za zdravje, so 

rezultati analize pokazali, da je omejevanje gibanja zaradi epidemije 

COVID-19 povzročilo velikansko škodo v telesnem in gibalnem 

razvoju otrok, kar pa je izjemno slab obet tudi za razvoj na drugih 

področjih. Njihovi rezultati kažejo, da je bil to največji upad gibalne 

učinkovitosti slovenskih otrok v zgodovini, da so bili najbolj prizadeti 

otroci tisti, ki so bili do tedaj najbolj telesno dejavni ter da se je delež 

podkožnega maščevja povečal pri več kot polovici otrok. 

 

Eden izmed predlogov omejevanja škode je, da bi šole morale 

namesto povečevanja gibalne pasivnosti povečevati uporabo učnih 

oblik, ki povečujejo gibalno dejavnost.  

 

Rekreativni odmori v tujini 

Po navedbah Starca (2019, str. 18, 19) so švedski raziskovalci (Käll, 

Nilsson in Lindén, 2014) s pomočjo izjemno dobro zastavljene 

raziskave dokazali, da je mogoče z dvema dodatnima urama športne 

vzgoje bistveno izboljšati učni uspeh otrok. Učinek so dokazovali s 

pomočjo testov nacionalnega preverjanja znanja, ki so pokazali, da 

so otroci z dodatnima dvema urama športne vzgoje in skrajšanim 

časom za druge predmete dosegli bistveno boljše rezultate kakor 

njihovi vrstniki, in to tako pri maternem jeziku in matematiki kot pri 

angleščini. Trendi učne uspešnosti otrok, ki so imeli več ur sedečih 

predmetov, pa so bili celo negativni.  

 

Raziskava na Finskem (Haapala et al., 2014), ki je v letih 2010–2012 

zavzemala 798 13- in 14-letnikov, je izhajala iz dejstva, da ima fizična 

aktivnost mnogo pozitivnih učinkov, tako na telesno kot na mentalno 

zdravje mladostnikov. Opazili so, da je le ena tretjina trinajstletnikov 

in le ena petina trinajstletnic fizično aktivnih več kot 60 minut 

dnevno. Ker je poleg pouka športne vzgoje odmor v šoli ena glavnih 

priložnosti, da so učenci telesno aktivni, so želeli spodbuditi njihovo 

udeležbo pri športnih dejavnostih. V sklopu projekta so dosegli, da 

se delež učencev, ki se je občasno udeležil aktivnega odmora dvignil 

iz 30 % na 49 %, ter delež tistih, ki so se udejstvovali športov z žogo 

iz 33 % na 42 %.  
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Dejavnost na šoli 

Po epidemiji COVID-19 smo na šoli zaznali, da je bilo veliko učencev 

v času šolanja na daljavo telesno premalo aktivnih. Tako smo v 

novem šolskem letu zaradi potrebe po večjem fizičnem 

udejstvovanju med 3. in 4. uro pouka umestili rekreativni odmor. Le-

ta je ločen od odmora za malico. Učenci so imeli v toplejših jesenskih 

mesecih možnost uporabe dveh zunanjih igrišč. S poslabšanjem 

vremenskih razmer se je izvedba rekreativnega odmora preselila v 

šolsko telovadnico, kjer imajo učenci možnost izbire igranja 

nogometa, košarke, odbojke in badmintona. Učenci 6. in 7. razreda 

si vsak drug dan izmenjujejo prostor z učenci 8. in 9. razreda. 

Želeli smo izvedeti, kako pogosto se učenci udeležijo fizične 

aktivnosti v času rekreativnega odmora, kateri šport si izberejo, kako 

telesna aktivnost vpliva na njihovo delo po rekreativnem odmoru ter 

kako bi lahko gibalne odmore naredili še učinkovitejše. 

Izvedena je bila anketa med učenci predmetne stopnje. Rešilo jo je 

144 učenk in učencev, med katerimi je bilo 45 % deklet in 55 % 

fantov. Izvedeli smo spodbuden podatek, da se rekreativnih 

odmorov udeležuje 85 % anketiranih, preostalih 15 % pa odmore raje 

preživi na hodniku.  

 

Učenci, ki se rekreativnega odmora ne udeležujejo 

Učencem, ki odmore večkrat raje preživijo na hodniku, so bila dane 

naslednje trditve, za katere so se morali odločiti v kolikšni meri se 

strinjajo z njimi. Rezultati v grafih predstavljajo število odgovorov v 

odstotkih.  

a) Odmore raje preživim na hodniku s prijatelji/-cami. 

 
Graf 1: Trditev: Odmore raje preživim na hodniku s prijatelji/-cami. 

 

b) V telovadnici se počutim neprijetno.   

c) Odmore porabim za učenje. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Trditev: V telovadnici se počutim neprijetno. 

21

17

39

20
Se popolnoma
strinjam

Se strinjam

Se delno
strinjam

Se ne strinjam

1 9

3351

Se
popolnoma
strinjam

Se strinjam



42 
 

 
Graf 3: Trditev: Odmore porabim za učenje 

 

d) Odmore raje preživim sam/-a, ker nimam veliko prijateljev/-ic. 

 

 
Graf 4: Trditev: Odmore raje preživim sam/-a, ker nimam veliko prijateljev/-ic. 

 

Iz rezultatov lahko povzamemo, da se od 15 % učencev, ki odmor ne 

preživijo redno v telovadnici, 80 % popolnoma oziroma delno strinja, 

da raje preživijo odmor na hodniku zaradi druženja s prijatelji, 

približno polovica jih odmor izkoristi tudi za učenje, med tem ko sta 

zaskrbljujoča podatka, da se v telovadnici počutijo neprijetno 3 

učenci ter da 2 učenca raje preživita odmor sama, saj nimata 

prijateljev.  

 

Učenci, ki se udeležujejo rekreativnega odmora  

134 učencev in učenk je ocenilo uvedbo rekreativnega odmora z 

ocenami od 1 do 5, pri čemer je 1 najslabša in 5 najboljša ocena.  Kar 

85 % anketiranih je ocenilo uvedbo aktivnih odmorov z oceno 4 ali 5.    

 

 
Graf 5: Ocena uvedbe rekreativnega odmora 

 

V šolski telovadnici so med rekreativnim odmorom na voljo žoge za 

košarko, nogomet in odbojko ter loparji za badminton. Šport, za 

katerega prevladuje zanimanje med šolskimi interesnimi 

dejavnostmi ter tudi kot popoldanska športna dejavnost v našem 

šolskem okolišu je odbojka. Tako se kar 66 % učenk in učencev tudi 
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med odmorom najpogosteje odloči za igro odbojke. Preostali športi, 

katere učenci izvajajo so nogomet s 13 %, badminton z 9 % in košarka 

s 5 %.  

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Izbrani športi v času rekreativnega odmora 

 

Na vprašanje, zakaj se učenci in učenke odločajo za udeležbo na 

rekreativnih odmorih, so odgovarjali, da v 60 % zaradi družbe, 43 % 

zaradi sprostitve, 26 % anketirancem predstavlja odmor čas za 

rekreacijo, 18 % pa se udeleži rekreativnega odmora, saj jim je v 

nasprotnem primeru dolgčas. Učencem, ki odmore večkrat preživijo 

v telovadnici, so bila dane naslednje trditve, za katere so se morali 

odločiti v kolikšni meri se strinjajo z njimi.  

 

 a) Zaradi športne aktivnosti med rekreativnim odmorom sem bolj 

osredotočen-a na pouk 4. uro. 

 
Graf 7: Trditev: Zaradi športne aktivnosti med rekreativnim odmorom sem bolj 

osredotočen-a na pouk 4. uro. 

 

b) Moja koncentracija in motivacija 4. šolsko uro je odvisna od 

šolskega predmeta, ki je takrat na urniku. 

 

 
Graf 8: Trditev: Moja koncentracija in motivacija 4. šolsko uro je odvisna od 

šolskega predmeta, ki je takrat na urniku. 

 

c) Rekreativni odmori pozitivno vplivajo na moje delo do konca 

pouka. 
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Graf 9: Trditev: Rekreativni odmori pozitivno vplivajo na moje delo do konca 

pouka. 

 

Iz rezultatov grafov 7–9 lahko povzamemo, da je 85 % učenk in 

učencev po rekreativnem odmoru bolj osredotočenih pri pouku ter 

da ima športna dejavnost pozitiven učinek na preostali del pouka 

tistega dne. Njihova koncentracija in motivacija za pouk pa je v veliki 

večini odvisna tudi od šolskega predmeta, ki ga imajo kasneje na 

urniku. 

 

Pred zaključkom ankete so učenci in učenke podali še svoje predloge 

za izboljšavo rekreativnih odmorov. Večina jih je mnenja, da bi morali 

biti ti odmori daljši, želijo si, da bi imeli na voljo še več žog ter da bi 

lahko uporabljali tudi zunanje površine. Med drugim so predlagali 

tudi možnost sprehoda v naravi, uporabe mobilnih telefonov, več 

predvajanja glasbe ter preživljanje časa v knjižnici. 

 

 

ZAKLJUČEK 

Gibanje je ključnega pomena za zdravje vseh nas. Ker učenci velik del 

dneva preživijo v šoli, je potrebno ta čas primerno porabiti za vzgojo, 

izobraževanje in za fizično aktivnost. Z uvedbo 15-minutnega 

rekreativnega odmora na osnovni šoli imajo učenci možnost razvijati 

svoje športne spretnosti, ohranjajo in izboljšujejo fizično kondicijo, 

preko druženja pletejo nova prijateljstva ter se sprostijo. Posledično 

so v nadaljevanju pouka zmožni ostati bolj osredotočeni na delo in 

reševanje nalog. Nezanemarljivo je tudi opažanje učiteljev, da se je 

na hodnikih med odmori znatno zmanjšalo število prepirov in 

prekrškov hišnega reda, kar pomeni, da učence vzgajamo v bolj 

strpne in zgledne posameznike. 
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Spoznavanje zelišč s pomočjo 

izkustvenega učenja  
 

BRIGITA SEVER, dipl. vzg. 

brigita.vasle@gmail.com 

 

Povzetek: Narava nam nudi veliko veselja, skrivnosti in raziskovanja, 

tako odraslim kot tudi otrokom. S pomočjo usmerjeno načrtovanih 

naravoslovnih dejavnosti, se lahko že predšolski otroci o 

naravoslovju veliko naučijo. Raziskovalne dejavnosti otrokom nudijo 

priložnost za učenje, opazovanje, doživljanje presenečenj in 

estetskih užitkov. Izkustveno učenje je predvsem povezovanje 

teorije in prakse. Je učenje, ki temelji na konkretni izkušnji. Da iz 

izkušnje lahko dobimo nova znanja, moramo biti prisotni, tako fizično 

kot čustveno. To pomeni, da moramo o izkušnji razmišljati (med in 

po sami izkušnji), jo razumeti in povezati z našim dosedanjim 

znanjem in pridobljenimi izkušnjami. Šele z razumevanjem in 

teoretično povezavo lahko iz izkušnje pridobimo novo znanje. S 

pomočjo izkustvenega učenja so otroci raziskovali in se učili 

naravoslovnih dejavnosti v vrtcu in tako povezovali teorijo in prakso.  

Dejavnosti smo izvajali v igralnici in na prostem. Znanje otrok smo 

preverjali s pomočjo lutke, ki jo imajo otroci radi.  

 

Ključne besede: naravoslovje v vrtcu, izkustveno učenje, rastlina, 

zelišča 

 

Abstract: Nature offers us a lot of joy, mystery and exploration, both 

for adults and children. With the help of purposefully planned 

science activities, even preschool children can learn a lot about 

science. Research activities offer children the opportunity to learn, 

observe, experience surprises and aesthetic pleasures. Experiential 

learning is primarily the integration of theory and practice. It is 

learning based on concrete experience. In order to gain new 

knowledge from the experience, we must be present, both physically 

and emotionally. This means that we have to think about the 

experience (during and after the experience itself), understand it and 

connect it with our previous knowledge and experience. Only 

through understanding and theoretical connection can we gain new 

knowledge from experience. With the help of experiential learning, 

the children explored and learned science activities in the 

kindergarten, thus connecting theory and practice. We carried out 

activities in the playroom and outdoors. We tested the children's 

knowledge with the help of a doll, which the children love.  

 

Keywords: kindergarten science, experiential learning, plants, herbs 
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UVOD  

V teoretičnem delu smo predstavili, kako pomembno je aktivno 

izkustveno učenje in da je izkustveno učenje tisto, ki otroke miselno 

in čustveno aktivira ter predstavili faze izkustvenega učenja. V 

nadaljevanju pa smo prestavili primer dobre prakse, kako lahko tudi 

v središču mesta živo naravo približamo otrokom. Premalo se 

zavedamo, da lahko aktivnosti v naravi pozitivno vplivajo na razvoj 

predšolskega otroka. Narava ponuja veliko raziskovanja, 

nezavednega učenja, veselja in sodelovanja. Namesto raziskovanja 

pa otroke zapiramo med štiri stene, jim ponujamo različne igrače, 

multimedijska sredstva in podobno.  

 

Izkustveno učenje 

Predšolski otroci so izredno dobri opazovalci in svet okoli sebe 

zaznavajo s čutili. Zato je prav, da jim naravo približamo že zelo 

zgodaj v predšolskem okolju. Naravoslovje pomeni za majhne otroke 

odkrivanje in spoznavanje sveta, ki jih obkroža. Najprej to počnejo z 

gledanjem, tipanjem, poslušanjem, vohanjem in okušanjem 

predmetov in pojavov. Pri otroku lahko srečamo dve izraziti lastnosti: 

radovednost in vedoželjnost. Ko pa začnejo otroci spraševati o svojih 

zaznavah, je čas za začetek bolj sistematičnega spoznavanja pojavov 

in razvijanja naravoslovnih postopkov (Skribe Dimec, 2007). 

Izkustveno učenje, se je razširilo v zadnjih desetletjih kot nasprotje 

učenja iz knjig in pasivnega poslušanja učitelja. To učenje razvija 

predvsem abstraktno znanje. Izkustveno učenje je način, kako se 

povežejo teorija in praksa, izkustveno spoznanje resničnosti in 

konkretna praksa. Osrednjo vlogo ima izkušnja, saj je za izkustveno 

učenje značilno, da nekaj naredimo sami (Garvas, 2010, st. 34). 

Temeljna elementa učenja sta izkušnja in njena transformacija. 

Izkušenjsko učenje poteka kot štiristopenjski model, od konkretne 

izkušnje preko razmišljujočega opazovanja in refleksije do 

oblikovanja ter generalizacij in nazadnje prenašanje teh konceptov v 

določenih razmerah. Učenje je celoten proces, ki vključuje povezano 

delovanje celotnega organizma: mišljenja, čustva, zaznavanje in 

vedenje. S pomočjo soočanja in povezovanja znanj dobi učenec nova 

znanja in stališča (Tomič, 2002, str. 83). Tomić (2002) trdi, da 

izkušenjsko učenje vključuje učence v učni proces. To dviga 

samozavest, spodbuja motivacijo, poveča empatijo, razgrne 

protislovja med lastno in tujo izkušnjo, med cilji in procesi ter tako 

pomaga spreminjati utrjena stališča. Z izkustvenim učenjem v 

Sloveniji se je veliko ukvarjala Marentič Požarnikova. Po njenem 

mnenju je izkustveno učenje ciklični proces (razrešujejo se konflikti 

med dialektično nasprotnimi načini spoznanja), je celostno 

prilagajanje svetu. V njem se povezujejo procesi zaznavanja, 

razmišljanja, čustvovanja in delovanja v neločljivo celoto in je proces 

ustvarjanja znanja, saj gre za stalno preoblikovanje znanj, pojmov in 

idej (Lepičnik Vodopivec, 2008, str. 34).  
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Faze izkustvenega učenje  

Glavne faze izkustvenega učenja po Marentič Požarnikovi (1992), ki 

jih uporabljamo še danes, so naslednje: 

1. Načrtovanje – učitelji ali vzgojitelji upoštevajo potrebe otok, 

njihove zmožnosti, opredelijo cilje, načrtujejo, pripravijo prostor 

in gradiva  

2. Uvodna faza – uvodna motivacija, učitelj ali vzgojitelj vzpostavijo 

dobro skupinsko vzdušje in podajo jasna navodila, ki jih je 

potrebno upoštevati.  

3. Faza aktivnosti – učitelji ali vzgojitelji spremljajo proces, v proces 

posegajo samo, če je potrebno. Udeleženci so aktivni, upoštevajo 

pravila in dogovore  

4. Faza analize – nujna je razprava, ki uredi in osmisli izkušnjo, njene 

vsebine in procese. Posamezniki tako dobijo povratno 

informacijo o delu.  

5. Faza povzetka, integracije in transfera – izkušnje povežemo v 

celoto, jih osmislimo ter povežemo z zastavljenimi cilji: 

razmišljamo tudi, kako bi osvojeno znanje uporabili.  

6. Faza evalvacije – ugotavljamo učinkovitost izkušnje s pomočjo 

objektivnih in subjektivnih virov informacije.  

 

Izkustveno učenje naravoslovja v vrtcu – primer dobre prakse  

Otroci zelo hitro po rojstvu začnejo raziskovati svojo okolico in 

naravo. Zato je pomembno, da to njihovo radovednost spodbujamo 

in nadgrajujemo. Predšolski otroci svet okoli sebe zaznavajo z vsemi 

svojimi čutili in so dobri opazovalci, zato je prav, da jim naravo 

približamo že zelo zgodaj v predšolskem obdobju. Naš vrtec je v 

središču mesta Velenje in zato imamo predvsem z manjšimi otroki 

manjšo možnost raziskovanja žive narave. Odločili smo se, da bomo  

v igralnici in atriju vrtca  naredili naravoslovni kotiček, vzpodbudno 

učno okolje, ki nam bo omogočil raziskovanje narave s pomočjo 

izkustvenega učenja. Tako se otroci učijo nezavedno, z igro in 

raziskovanjem. Zasnovali in izvedli smo dejavnosti, v katerih so otroci 

aktivno, preko izkustvenega učenja spoznavali živo naravo, njihove 

lastnosti in uporabnost. Njihovo znanje smo sprotno preverjali s 

pomočjo vprašanj in lutke.  

 

DEJAVNOST 1: Obisk Pika Nogavičke z nalogo  

Na obisk v našo skupino je prišla lutka Pika Nogavičke, ki nam je 

prinesla različna zelišča. Prinesla nam je: žajbelj, sivko, meliso, 

luštrek, peteršilj, timijan in sivko. Otroci so prepoznali le sivko, ki smo 

jo imeli nasajeno pred vrtcem in so jo do sedaj že večkrat videli. 

Skupaj s Piko smo zelišča pregledali, povonjali in poimenovali. 

Pogovarjali smo se tudi, kako zelišča uporabljamo, da jih delimo na 

dišavnice in začimbnice, ter kje jih najdemo. Zelišča smo razdelili v 

dve skupini. V eno skupino smo dali žajbelj, meliso, meto in sivko in 

jih poimenovali dišavnice. V drugo smo razvrstili luštrek, timijan in 

peteršilj, ki pa smo jih poimenovali začimbnice, ter se pogovorili, da 

jih uporabljamo za izboljšanje okusa jedem. Ugotovili smo, da imajo 

dišavnice bolj izrazit vonj. Otroci so poskusili drobnjak in peteršilj. 
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Pika Nogavička nam je dala nalogo, da zelišča odnesemo do 

vrtčevske grede in pogledamo, če imamo tudi mi kakšno zelišče. 

Ugotovili smo, da imamo tudi mi precejšnje število zelišč. Naredili 

smo plakat zelišč, kjer smo jih razvrstili po dišavnicah in začimbnicah. 

Preden se je Pika Nogavička poslovila, pa nam je dala tudi nalogo, da 

si izdelamo naravoslovni kotiček v igralnici. Skupaj smo se odločili, da 

bomo posejali nekaj zelišč in opazovali njihovo rast.  

 

DEJAVNOST 2: Izdelava naravoslovnega kotička  

Odšli smo v knjižnico, kjer smo si izposodili knjige o sajenju, sejanju 

in negi rastlin ter zelišč. Pripravili smo različne vrste prsti, vrtno, 

gozdno in kupljeno. Otroci so imeli ves čas na razpolago različno prst, 

da so jo lahko raziskovali s pomočjo lup, lopatk, različnih posodic. 

Ugotavljali so razliko prsti. Kar kmalu so ugotovili, da gozdna prst diši 

po gozdu, da je kupljena prst bolj črna in podobno. V vrtni ali gozdni 

prsti so našli tudi kakšno manjšo žival. Kotiček smo dnevno 

nadgrajevali. Večkrat nas je obiskala tudi lutka Pike in preverjala 

znanje otrok. Prinesli smo različna posušena zelišča, ki so jih lahko 

otroci tipali in vonjali. Kotiček smo nadgradili z različnimi semeni, ki 

so jih otroci opazovali s prostim očesom ali lupo. Otroci so jih vonjali, 

si jih pozorno ogledovali. Nekateri so opazili različne velikosti in 

barve semen. V kotiček so velikokrat zahajali, se pogovarjali, 

opazovali in se igrali različne simbolne igre. Zanimale so jih tudi 

knjige in revije, ki so jih listali in si jih ogledovali. Tudi vzgojiteljice 

smo jih s pomočjo odprtih vprašanj vzpodbujale k razmišljanju. 

 DEJAVNOST 3: Sejanje zelišč  

Pripravili smo si lončke iz odpadne embalaže za sejanje in odpadne 

palčke od sladoleda, kamor smo napisali imena zelišč, ki smo jih 

posejali. Odšli smo v trgovino s semeni in si kupili semena drobnjaka, 

peteršilja, bazilike, kamilice in vrtne kreše. Najprej smo lončke 

napolnili s prstjo, jo rahlo potlačili in zalili. V knjigah, ki smo si jih 

izposodili in ki smo jih imeli v zeliščnem kotičku, smo prebrali, da 

nekatera semena (bazilika, kamilica, vrtna kreša) za kaljenje 

potrebujejo svetlobo, zato smo jih pri sejanju položili na prst in jih 

čisto narahlo potisnili v prst ali pa jih le delno prekrili s tenko plastjo 

prsti, da jih bo še dosegla svetloba. Nekatera semena pa kalijo v temi 

(drobnjak), tista pa smo posejali bolj globoko v prst. Sladoledne 

palčke, kamor smo napisali imena zelišč, smo potisnili v lončke in 

posevke smo postavili na okensko polico. Pogovorili smo se še, da je 

potrebno posejanja zelišča redno zalivati, saj bodo le tako zrasle v 

mlade rastlinice. Pri tej dejavnosti smo ugotovili, da so otroci s 

pomočjo naravoslovnega kotička pridobili že nekaj znanja o 

naravoslovju.  

 

DEJAVNOST 4: Opazovanje in negovanje posejanih zelišč   

Otrokom smo razložili, da semena potrebujejo dovolj vode, da 

vzklijejo. Ko se seme zmoči, vsrka vodo, nabrekne in se razpoči. 

Navzdol v prst požene korenine, navzgor pa poganjke in tako se 

razvije v rastlino. Otroci so bili zelo skrbni pri zalivanju. Nekateri so 

takoj zjutraj, ko so prišli v vrtec, pogledali lončke in, če je bila prst na 
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površju suha, zalili. Nekateri otroci pa bi lončke s posejanimi semeni 

kar naprej zalivali, vendar smo jim razložili, da preveč vode rastlinici 

ne koristi. Prav tako smo jim razložili, da rastlina, da se razvije, 

potrebuje tudi svetlobo. Da smo lahko naredili primerjavo, smo nekaj 

lončkov pokrili, tako da niso bili na svetlobi, prav tako smo nekaj 

lončkov neprestano zalivali, da so lahko otroci dobili predstavo o 

tem, da rastlina potrebuje ravno prav vode in svetlobe. Zelo so se 

razveselili prvih poganjkov vrtne kreše, ki so pokukali iz prsti. Vsi so 

komaj čakali, da vzklijejo še druga zelišča. S pomočjo knjig v 

naravoslovnem kotičku smo si rastlinice podrobno ogledali in 

ugotovili, da sta prva dva lista klična lista, naslednja dva pa že prava 

lista. Ko so bila zelišča dovolj velika, je napočil čas, da smo jih 

presadili na prosto. Mlade rastlinice so otroci tudi narisali.  

 

DEJAVNOST 5: Presajanje sadik na prosto  

V mesecu aprilu smo sadike presadili na zeliščno gredo pred vrtcem. 

Otroci so se najprej seznanili z besedami presajanje in sadika. Da 

presajanje pomeni, da rastlino presadimo v večji lonec ali na gredo, 

da ima dovolj prostora za rast, sadika pa, da je nova mlada rastlinica. 

Preden smo zelišča presadili, smo gredo pripravili. S samokolnicami 

smo na gredo navozili kompost in prst ter ju z grabljicami zrahljali po 

gredi. Pri tem opravili so sodelovali vsi otroci. Nekateri so prst 

nalagali na samokolnice, drugi vozili prst in jo rahljali z grabljicami. 

Predvsem pa je bilo pomembno, da so jo raziskovali, tipali z rokami, 

povonjali , iskali deževnike in podobno. Pri presajanju rastlin v veliko 

gredo nam je pomagala vrtnarka Anka. Opozorila nas je, da ni vseeno 

kje raste katero zelišče, saj prav vsa potrebujejo za rast dovolj 

svetlobe. Tako smo v sredino grede posadili višjerastoča zelišča 

(žajbelj), okoli žajblja in ob robu pa nižjerastoča zelišča (timijan, 

drobnjak, peteršilj). V gredo smo naredili luknjo s sadilnim kljunom, 

jo zalili in vanjo položili zelišče. Tudi pri tej dejavnosti so sodelovali 

vsi otroci, nekateri so skrbeli, da smo imeli dovolj prsti in komposta, 

drugi so prst na gredi zrahljali, vsi pa so si z veseljem posadili vsak 

svoje zelišče. Vrtnarki Anki smo obljubili, da bomo spremljali rast 

zelišč in jih po potrebi zalivali.  

 

DEJAVNOST 6: Spoznavanje in uporaba dišavnic  

Pred vrtcem, kjer imamo posajeno sivko, smo natrgali sivkine 

cvetove in jih odnesli v igralnico. Ugotovili smo, da imajo zelo izrazit 

vonj. Nekaterim so dišali, drugim pa smrdeli. S pomočjo knjige smo 

prišli do ugotovitve, da sivka odganja muhe komarje in druge 

žuželke. Sivko smo povezali v snope in počakali nekaj dni, da se je 

posušila na zraku. Ko se je posušila, smo cvetove osmukali in 

napolnili pripravljene blazinice, ki so jih nato otroci lahko odnesli 

domov. Razložili smo jim, da lahko blazinice položijo med oblačila v 

omari, saj odganjajo molje in ob enem odišavi naša oblačila. Lahko 

pa jo položijo tudi pod vzglavnik, saj sivka umirja in tako bomo lažje 

zaspali. Naslednja dišavnica, ki smo si jo nekoliko bolj podrobno 

ogledali, je bila melisa. Tudi melisa je zrasla v naši zeliščni gredi pred 

vrtcem. Najprej smo meliso nabrali, si jo ogledali, povonjali ter 
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osmukali liste. Z njo smo si odišavili vodo. Otroci so ugotovili, da ima 

voda boljši okus. Nekatere otroke je okus spominjal na limono.  V 

naši zeliščni gredi pa je rastel tudi žajbelj. Tudi njega smo si nekoliko 

bolj podrobno ogledali. Ugotovili smo, da ima kosmatene liste in da 

so le-ti drugačni od melise in sivke. Iz žajblja smo skuhali čaj. 

Otrokom okus ni bil najbolj všeč. Smo pa s pomočjo knjig o zeliščih 

ugotovili, da lahko žajbljev čaj uporabljamo za grgranje, kadar nas 

boli grlo.  

 

DEJAVNOST 7: Spoznavanje in uporaba začimbnic – izdelovanje 

skutinega namaza z drobnjakom   

V kulinariki se veliko uporabljamo začimbnice, da se popestri okus 

različnim jedem. To smo želeli pokazati tudi otrokom. Na vrtčevski 

gredi smo si nabrali drobnjak, ga nasekljali in z njim posuli skuto. 

Dobro smo premešali, nato pa so si namaz lahko otroci sami namazali 

na kruh. Dejavnost je bila otrokom zanimiva in komaj so čakali, da 

poskusijo namaz. Tudi otroci, ki sicer odklanjajo namaze, so tokrat  

namaz poskusili in si ga večkrat namazali na kruh.  

 

ZAKLJUČEK  

Dejavnosti, ki smo jih izvajali, so potekale kar nekaj časa. Otroci so 

bili v vse dejavnosti aktivno vključeni. Kot dodatna motivacija je bila 

lutka Pike Nogavičke, ki nas je tekom dejavnosti večkrat obiskala in 

preverjala znanje otrok. Trudili smo se, da smo pripravili zanimive in 

zabavne dejavnosti. Otroci so se s pomočjo igre in izkustvenega 

učenja spoznali dele rastlin (korenine steblo cvet), kaj potrebujejo za 

kalitev oziroma rast. Raziskovali in spoznavali so različno prst, kaj 

najdemo v njej … Spoznali so tudi poklic vrtnarke, kaj vrtnarka počne. 

Poučila nas je, kako presadimo rastline na prosto in kako jih 

negujemo. Ugotavljali smo tudi uporabnost določenih zelišč. Da 

poznamo dišavnice,  ki zelo lepo dišijo, nekatera zelišča pa imajo bolj 

izrazit okus in jim pravimo začimbnice ter jih uporabljamo pri 

kuhanju za izboljšanje okusa jedem. Otroci so s pomočjo dejavnosti 

razvili sodelovalen odnos, veliko so spraševali in se učili drug od 

drugega. Izoblikovali so pozitiven odnos do narave in naravoslovnih 

dejavnosti. Predvsem pa se nam zdi pomembno, da smo otrokom, 

kljub temu da živimo v središču mesta približali naravoslovje in 

veselje do njega.  
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Povzetek: V članku bom predstavila potek dejavnosti v mesecu 

oktobru. Dejavnosti sem izvajala pri predšolskih otrocih, starih od 

pet do šest let. Rdeča nit je bila požarna varnost, ki jo v mesecu 

oktobru obeležujemo vsako leto. Preko zgodb, iger so otroci 

spontano usvajali, spoznavali stvari, vezane na požarno varnost. V 

vse dejavnosti smo bile aktivno vključene vse strokovne delavke 

oddelka ter vsi otroci, ki so v ta oddelek vključeni. Otroci so znanje 

usvajali postopoma. V teoretičnem delu strokovnega članka sem 

predstavila učenje v ožjem pomenu; učenje v vrtcu; razvoj in učenje 

v predšolskem obdobju; igro vlog; poklic gasilec ter družbo v 

Kurikulumu za vrtce. V praktičnem delu sledi opis poteka dejavnosti 

po vrstnem redu izvajanja ter opis sodelovanja v natečaju Naravne in 

druge nesreče. 

 

Ključne besede: požarna varnost, učenje, gasilec, Kurikulum za vrtce 

 

Abstract: In this article, I will outline the activities in October. The 

activities were carried out with preschool children aged between five 

and six. The focus was on fire safety, which is celebrated every year 

in October. Through stories, games, etc., the children spontaneously 

learnt about things related to fire safety. All the teachers of the 

department and all the children involved in the department were 

actively involved in all the activities. The children acquired the 

knowledge gradually. In the theoretical part of the professional 

article, I presented learning in the narrow sense; learning in the 

nursery; development and learning in the preschool period; role-

play; professional firefighter; and society in the Kindergarten 

Curriculum. In the practical part we have a description of the 

sequence of activities in order of implementation and a description 

of the participation in the Natural and other disasters competition. 

 

Keywords: fire safety, learning, fireman, curriculum for 

kindergartens 
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UVOD 

Otroci največ znanja pridobijo preko igre. Igrajo se kadarkoli in 

kjerkoli. Igra mora biti primerna starosti in zmožnostim otrok. Mesec 

oktober je mesec požarne varnosti. Skoraj vse dejavnosti v tem 

mesecu so zasnovane na temo požarne varnosti. V letošnjem letu 

smo preko knjig, revij, zgodb usvajali značilnosti o poklicu gasilec ter 

številki 112. Dogovorili smo se za obisk gasilskega doma, pred 

obiskom smo izdelali gasilska pokrivala, po obisku pa izdelali velik 

gasilski avto. Ob koncu meseca smo likovno ustvarjali za natečaj 

Naravne in druge nesreče.  

 

Učenje v ožjem pomenu 

Ob besedi učenje se najpogosteje pojavijo asociacije na šolsko 

učenje, kot so knjiga, branje, pridobivanje znanja, ponavljanje, 

sedenje ob knjigi … Pogosto pa pojem učenje povezujemo tudi z 

negativnimi čustvi, kot so dolgčas, strah, mučenje … (Meglič, 2012, 

str. 11). 

 

Učenje v vrtcu 

Otrok se je zmožen ob primernih spodbudah že zelo zgodaj 

marsičesa naučiti (npr. igranje na instrumente, tuji jeziki …). 

Potrebno se je zavedati, da se otrok veliko vsega nauči igraje in da je 

prav igra v otroštvu zanj najpomembnejši način učenja (Meglič, 2012, 

str. 17). 

 

 

Razvoj in učenje v predšolskem obdobju 

Poznavanje otrokovega razvoja predstavlja pomemben okvir za 

oblikovanje koncepta predšolske vzgoje v vrtcu. Kot že omenjeno, 

otroci največ znanja pridobijo preko igre. Otroška igra je dejavnost, 

ki se izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti in ki je 

notranje motivirana, svobodna in odprta ter za otroke prijetna. Ne 

glede na to, za katero vrsto otroške igre gre, npr. funkcijska igra, 

domišljijska oz. simbolna igra, sociodomišljijska igra, družabna igra, 

igra praviloma »vzpostavi« prostor, ki je definiran z razmerjem med 

otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem. Način in vsebina igre 

pa dajeta prostor, znotraj katerega so prepoznavna zelo različna 

področja kurikula, npr. socialno učenje ob igri vlog, npr. »gasilec« 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 11). 

 

Igra vlog 

Igra vlog je metoda izkustvenega učenja, ki je, če je premišljeno in 

sistematično izvajana, lahko miselno zelo spodbudna, obenem pa se 

učenec/dijak v njej čustveno vplete, kar v proces učenja vnaša novo 

kakovostno dimenzijo. Omogoča uresničevanje širokega spektra 

vzgojno-izobraževalnih ciljev tako na področju kognitivnega kot tudi 

socialno-čustvenega razvoja (Rupnik Vec, 2003, str. 7). V igri vlog 

učenec/otrok začasno prevzame predpisano identiteto, se vanjo 

vživi, prevzame čustveno identiteto in vlogo osebe. Poteka lahko v 

manjših skupinah, v parih ali frontalno. V vrtcih je le-ta spontana ali 
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načrtovana. Igra vlog je ena od osrednjih metod izkustvenega učenja, 

to je tista vrsta aktivnosti pri pouku, v kateri učenci/dijaki igrajo 

raznovrstne bolj ali manj strukturirane situacije in vloge. Temelji na 

učenju iz neposredne izkušnje oz. učenju »na lastni koži« ter 

omogoča trening raznovrstnih spretnosti in veščin (Rupnik Vec, 

2003, str. 10). 

 

Poklic gasilec 

Na delovnem mestu gasilec je lahko zaposlena oseba ženskega ali 

moškega spola. Osebi ženskega spola pravimo gasilka, osebi 

moškega spola pa gasilec. Delo lahko opravljata kot prostovoljna 

gasilca ali kot poklicna gasilca. Prostovoljni gasilec to delo opravlja 

ob svojem prostem času, medtem ko je poklicnemu gasilcu to 

primarna zaposlitev. Prav tako ločimo poklicna gasilska društva in 

prostovoljna gasilska društva. Za prostovoljna gasilska društva 

uporabljamo kratico PGD. 

 

Delo poklicnega gasilca težko primerjamo z drugimi zaposlitvami. Pri 

delu sicer uporablja drago zaščitno in reševalno opremo, vendar je 

to služba, ki je ne glede na značilnost predvsem odvisna od ljudi. Zato 

je razumljivo, da od gasilcev pričakujemo raznovrstna (tehnična) 

znanja, za vzdrževanje ustrezne ravni znanja in kondicije pa je nujno 

potrebno stalno usposabljanje in urjenje (Dular, 2014, str. 19). Na 

kratko rečeno so poglavitne naloge poklicnega gasilca: gašenje 

požarov, reševanje ljudi in premoženja ob naravnih in drugih 

nesrečah ter redno usposabljanje in vaje za dobro opravljanje teh 

nalog. Gasilci v poklicni enoti se poleg tega vključujejo v različne 

dejavnosti svoje enote, kamor sodijo vzdrževanje zaščitne in 

reševalne opreme ter gasilskih vozil (Dular, 2014, str. 19). 

 

Družba v Kurikulumu za vrtce 

Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje 

(Kurikulum za vrtec, 1999, str. 32). Otrok mora postopoma spoznati 

bližnje in nato dobivati vpogled v širše družbeno okolje, da lahko z 

njim deluje, sodeluje in vanj vstopa (Šinko, str. 9). Ker poklici v 

Kurikulumu za vrtce spadajo pod področje družba, je bil primaren cilj 

oblikovan na podlagi tega področja, in sicer: Otrok spoznava, kako je 

zgrajena družba in se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega 

družbenega okolja – s poklicem gasilec. Seveda pa smo sledili tudi 

drugim ciljem, ki so bili oblikovani sproti, glede na zastavljene 

dejavnosti.  

 

Knjige, revije, zgodbe o gasilcih ter številki 112 in izdelava gasilskih 

pokrival 

Pred temeljitim spoznavanjem poklica gasilec je sledilo učenje preko 

zgodb. Za začetek smo prebrali zgodbi s sledečima naslovoma: 

Gasilec Luka (M. Podgoršek) ter Ježek Snežek in 112: kdaj in kako 

pokličemo na številko za klic v sili (T. Novak). Po vsaki prebrani zgodbi 

je sledila obnova zgodbe. Preko zgodb smo spoznali, kaj je delo 

gasilca, kakšna je njihova delovna oprema, kakšno je gasilsko vozilo 
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ter predvsem kdaj in na katero številko moramo poklicati, ko 

potrebujemo pomoč gasilcev. Otroci so zgoraj naštete stvari poznali 

že prej, zato smo jih bolj kot ne le obnovili. Našteli so veliko primerov, 

ob katerih pokličemo na pomoč gasilce (npr. poplava, požar, 

kamenje na cesti, ujeta žival na drevesu …). Tako smo izvedeli že 

nekaj stvari v povezavi z gasilci. Prav tako smo uredili knjižni kotiček 

z revijami, knjigami, zgodbami vezanimi na poklic gasilec, po katerih 

so otroci posegali sami. Med gradivom so bile tudi naslednje zgodbe: 

Ježek Snežek in poplava: kako ravnamo ob poplavi (T. Novak); Ježek 

Snežek in suša: požar v naravi (T. Novak); Ježek Snežek in požar: kako 

poučiti otroke o pravilnem ravnanju med požarom (T. Novak); Ježek 

Snežek in potres: kako poučiti otroke o pravilnem ravnanju med 

potresom (T. Novak). V igralnem kotičku je otrokom na razpolago 

tudi gasilski kovček, ki vsebuje otroške »igrače,« katere gasilec 

uporablja pri svojem delu. Pri tem je šlo za socialno učenje ob igri 

vlog. Dogovorili smo se za obisk gasilskega doma, kjer bomo pobližje 

spoznali poklic gasilec in gasilsko opremo. Zato je sledila izdelava 

gasilskih pokrival. Vsak otrok je iz tršega lista papirja izrezal pokrivalo 

(imitacijo kape). Nato je z rdečo in modro barvo pokrivalo pobarval. 

Na zgornji strani pokrivala je bila narisana značka z ognjem, ki jo je 

okrasil po svoje. Tako smo bili pripravljeni za obisk gasilskega doma. 

 

Obisk gasilskega doma 

Gasilski dom stoji blizu vrtca, ob prihodu sta bila zunaj parkirana dva 

gasilska vozila, ob njem pa so stali trije gasilci. Vsak izmed njih je bil 

oblečen v drugačno gasilsko opremo. Najprej je sledil pozdrav in 

pohvala naših pokrival. Gasilec, ki je bil oblečen »vsakdanje« je bil 

naš vodič. Na samem začetku nas je povabil v gasilski dom, do 

pisarne, kjer eden izmed gasilcev opravlja dežurstvo, v primeru 

poziva. Sledil je ogled garderobe in garaž. Gasilsko obleko smo si 

ogledali zunaj pri vozilu. V pisarni nam je gasilec pojasnil, da v 

primeru klica na pomoč, v gasilski dom prihitijo gasilci, se tam 

preoblečejo, usedejo v gasilski avto in odhitijo na pomoč. Zato smo 

se odpravili do gasilskega avtomobila, kjer nas je pričakal gasilec, 

oblečen v celotno gasilsko obleko. Najprej je podrobno predstavil le-

to, otroci so spoznali nov izraz: intervencijska oprema. S to besedo 

se poimenuje obleko, ki jo je nosil on. Po usvojitvi izraza nam je 

predstavil gasilsko vozilo, opremo v njem, prižgal sireno, ipd. Po 

ogledu se nam je predstavil še zadnji gasilec, kjer smo ponovno 

spoznali nov izraz: delovna uniforma. Le-to gasilci oblečejo za 

opravila v gasilskem delu, gasilske vaje in tekmovanja.  

 

 
Slika 1: Predstavitev intervencijske obleke 

Vir: Lasten, 2022 
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Slika 2: Ogled vozila 

Vir: Lasten, 2022 

 

Otroci so imeli med obiskom veliko vprašanj, prav tako pa so bili nad 

predstavitvijo navdušeni, ker so gasilci uprizorili ogenj, katerega so 

otroci pod nadzorom in s pomočjo gasilca poizkusili pogasiti z 

gasilnim aparatom. Ko so to nalogo vsi opravili uspešno, je vsak 

posameznik preizkusil še uporabo ročne brizgalne naprave.  

 

 
Slika 3: Uporaba ročne brizgalne naprave 

Vir: Lasten, 2022 

Po prihodu v vrtec je sledil pogovor o samem obisku. Otrokom je bilo 

najbolj všeč gašenje. Na njihovo pobudo smo naslednji dan izdelali 

gasilsko vozilo, iz kartona/odpadnega materiala. 

 

Izdelava gasilskega vozila iz kartona/odpadnega materiala 

V vrtec smo prinesli dve veliki škatli, ki smo jih med seboj zlepili. 

Vzgojiteljice smo izrezale okna. Sledilo je barvanje z rdečo voščenko. 

Otroci so se med tem že utrudili, saj je bila površina res velika. Iz folije 

smo ustvarili imitacijo cevi, na kabino vozila pa smo nalepili tri 

škatlice, dve »oblečeni« v moder papir in eno v rdeč papir. To so bile 

luči na vozilu. Na levo in desno stran so otroci nalepili izrezane in s 

črno barvo pobarvane kroge, kar predstavlja gume. Prav tako so na 

stran med gume nalepili napisano številko 112. Manjkala nam je le 

še lestev, katero so izdelali iz odpadnega materiala, jo zalepili in 

pobarvali s črno voščenko. Otroci so med izdelavo medsebojno 

sodelovali, si ves čas pomagali, usmerjali drug drugega … Tako je 

nastalo čisto samostojno in unikatno gasilsko vozilo otrok. 

 

 
Slika 4: Izdelava gasilskega vozila 

Vir: Lasten, 2022 
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Slika 5: Gasilsko vozilo 

Vir: Lasten, 2022 

 

Sodelovanje v natečaju Naravne in druge nesreče 

Ob koncu meseca smo se odločili tudi za sodelovanje v natečaju 

Naravne in druge nesreče. Otroci so o gasilcih sedaj vedeli tako rekoč 

vse, zato o prijavi na natečaj ni bilo nikakršne dileme. Naslov letošnje 

teme je bil, Pomoč potrebujemo vsi, poudarek pa je bil na pomoči 

invalidnim osebam. Invalidi so kot del prebivalstva zelo raznolika 

družbena skupina, ki je lahko delno ali bistveno ovirana pri 

opravljanju vsakodnevnih aktivnosti. Invalidnost lahko pomeni 

telesno prizadetost, prizadetost čutil, umsko ali psihično prizadetost 

ali težavo z duševnim zdravjem. Oseba je lahko invalid od rojstva ali 

pa je invalidnost nastala v otroštvu, najstniških letih ali kasneje v 

življenju, med izobraževanjem ali v času zaposlitve (Bremec, 2008, 

str. 6–8). Za natečaj si je vsak posameznik izbral svojo tehniko 

likovnega ustvarjanja, na izbiro so imeli praskanko ali risanje z 

barvicami. Večina otrok je posegla po risanju z barvicami. Vzeli so list 

in pričeli z risanjem, med ustvarjanjem so imeli »prosto pot.« Za 

ustvarjanje praskanke pa so posamezniki bel list prebarvali z 

voščenko, prebarvali s tušem, počakali, da se tuš posuši in kasneje s 

palčko praskali po listu, da je nastala slika. Pri obeh tehnikah so bili 

otroci pri ustvarjanju zelo natančni, uporabili so veliko domišljije, 

predvsem pa so med ustvarjanjem uživali. Izdelke smo po končanem 

ustvarjanju poslali na Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito 

in reševanje, urad za operativo, Izpostava Trbovlje, sedaj pa nestrpno 

čakamo na rezultate nagrajencev. 

 

 
Slika 6: Izdelava praskanke 

Vir: Lasten, 2022 

 

 
Slika 7: Risanje z barvicami 

Vir: Lasten, 2022 
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ZAKLJUČEK 

Za učenje otrok in predajanje znanja obstaja veliko načinov, sama 

sem izbrala več načinov. Menim, da so otroci prejeli veliko informacij 

in si jih večino tudi zapomnili, predvsem nove informacije. Dejavnosti 

so bile predstavljene in zasnovane tako, da so primerne starosti 

otrok ter njihovim zmožnostim, predvsem pa njihovem interesu. Res 

je, da so si veliko informacij zapomnili tudi na podlagi samoiniciative 

in samostojnega dela, saj so za to že dovolj veliki in spretni, predvsem 

pa si med seboj vedno nudijo pomoč in se spodbujajo, kar je 

ključnega pomena.  
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Povzetek: Sodelovanje s petjem v otroškem in mladinskem pevskem 

zboru v osnovni šoli je ena izmed interesnih dejavnosti, ki jo ponuja 

šola. Pravilno in uspešno petje temelji na dobri vokalni tehniki. Tako 

je zelo pomembno, da poznamo nastanek glasu, smo pozorni na 

pravilno vokalno tehniko ter skrbimo za svoj glas. Že v otroškem 

pevskem zboru in tudi kasneje v mladinskem pevskem zboru dajemo 

poudarek na zdravem glasu, jih podučimo, kako skrbeti za svoj glas 

ter ubesedimo pomen upevalnih vaj. Skupek vsega je del členov, ki 

so pomembni za uspešno in kvalitetno izveden pevski nastop. Pri 

poučevanju pa moramo uporabiti različne strategije vodenja zbora 

in tako dodatno motivirati učence za obiskovanje vaj otroškega ali 

mladinskega pevskega zbora. Ob veliki izbiri interesnih dejavnosti ter 

popoldanskih aktivnosti posameznega učenca je pomembnih več 

dejavnikov za odločitev obiskovanja pevskega zbora v osnovni šoli. 

 

Ključne besede: otroški zbor, mladinski zbor, nastanek glasu, skrb za 

glas, motivacija v pevskem zboru 

Abstract: Participating in singing in the children's and youth choir in 

the elementary school is one of the interesting activities offered by 

the school. Correct and successful singing is based on good vocal 

technique. Thus, it is very important to know the origin of the voice, 

pay attention to the correct vocal technique and take care of your 

voice. Already in the children's choir and later in the youth choir, we 

emphasize a healthy voice, we teach them how to take care of their 

voices and explain the importance of singing exercises. The sum of 

everything is part of the articles that are important for a successful 

and quality singing performance. In teaching, however, we have to 

use different strategies of leading the choir and thus additionally 

motivate the students to attend the rehearsals of the children's or 

youth choir. With a large selection of interesting activities and 

afternoon activities for individual students, several factors are 

important for the decision to attend the choir in elementary school. 

 

Keywords: children's choir, youth choir, formation of the voice, care 

for the voice, motivation in the choir 
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UVOD 

Petje je naraven pojav, ki vsakega posameznika spremlja že od 

rojstva. Takoj ko se rodimo, zajokamo z glasilkami, slišimo prve 

zvoke, mamino petje, uspavanke, glasbene pravljice. Tako nas glasba 

spremlja že od malih nog in jo najdemo na vsakem koraku. V osnovni 

šoli se trudimo, da otroke, ki radi pojejo čimprej vključimo v otroški 

in kasneje mladinski pevski zbor, kjer gradimo pravilno dihanje, držo, 

petje... Tako mlajši skozi igro, starejši pa skozi različne vaje razvijajo 

svoj glasovni obseg in pevski talent. Pevski zbor je živo telo, za 

katerega ni vedno istega recepta, načina, metod dela, ampak je 

potrebno ogromno idej, domislic in poti, ki vodijo do želenega cilja. 

Kot učiteljica in zborovodja se trudim, da približam učencem petje 

kot nekaj prijetnega, sproščujočega, zabavnega in poučnega. Od 

svojih pevcev želim, da ponesejo v življenje veselje do glasbe, petja 

doma, s prijatelji kot tudi v pevskih zborih. 

 

Vokalna tehnika 

Človeški glas se je začel razvijati že od nastanka človeka, saj se ljudje  

skozi naraven način petja sporazumevajo že od samih začetkov. Ko 

so se začele oblikovati posamezne civilizacije, so pripomogle k 

razvoju glasbe in petja. Vokalna tehnika je ključen člen pri 

interpretiranju določenega vokalnega dela. Za obvladovanje tehnik 

petja potrebujemo čas, vztrajnost in potrpežljivost. Petje kot 

umetnost je bilo cenjeno že v starih kulturah (indijska, hebrejska, 

grška). Na razvoj umetniškega petja, kot ga poznamo danes, je imela 

velik vpliv italijanska pevska šola, ki je vse do danes na vrhu seznama 

razvoja nastajanja lepega petja (Sovec, 2012, str. 3).  

 

Nastanek človeškega glasu 

Najzahtevnejši človeški glasovni aparat, ki lahko ustvarja zvok je glas. 

Glede na zgradbo ima sposobnost glasbenega inštrumenta, da tvori 

tone različnih višin in jakosti ter je nosilec človeške govorice, s katero 

lahko tvorimo vokale, zloge in besede. Pri petju uporabljamo vse 

organe, ki so potrebni za nastanek glasu: dihalni, glasotvorni in 

resonančni organi. (Žerjav, 2009, str. 11). Kumprejeva navaja, da za 

pravilno in brezhibno delovanje pri govoru morajo brezhibno 

delovati možganska skorja, centri v nižjih delih možganov, usta in 

žrelo, grlo z glasilkama, pljuča, mišice prsnega koša, trebuha ter 

čutila za tip, sluh in vid. Dihalni organi so pljuča, sapnik, prepona, 

grlo, rebra in mišice. Med glasotvorne organe sodita glasilki. 

Resonančni organi pa so ustna votlina, žrelo, jezik in nosna votlina. 

Za nastanek tona oziroma glasu so potrebni energijski vir (tok zraka 

iz pljuč), sistem, ki niha (glasilki) ter resonator, ki nihanje okrepi 

(odzvočna cev) (Kumprej, 2016, str. 18).  Glasilki sta mišici, ki sta 

odprti v fazi mirovanja, kadar smo tiho in se napneta ter zapreta ob 

govorjenju ali petju. Pri tem moramo pravilno iztisniti zrak iz pljuč, ki 

se zapelje po sapniku skozi glasilki, ki sta ovalne oblike in se istočasno 

zapreta. Sodelovanje mišic in podtlaka omogočajo večkratno 

odpiranje in zapiranje glasilk ter tako močnejše in šibkejše prehajanje 

zraka skozi glasilki.  
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Petje 

Že od nekdaj se razvija petje in je naravni del življenja in sestavni del 

vsake kulture. Skoraj vsak lahko poje, vendar samo posamezniki 

postanejo v tem pravi umetniki (Kumprej, 2016, str. 21). »Govoriti 

pač more vsak in tudi poje lahko vsak. Tudi tisti, za katere pravimo, 

da nimajo glasu, imajo vso potrebno anatomsko zasnovo za petje« 

(Fojkar Zupančič, 2002, str. 16). Za dobro in kvalitetno petje je 

pomembno, da že od otroštva razvijamo in smo pozorni na otrokovo 

telesno držo pri petju, artikulacijo ter skrb za glas. 

 

Nasveti za pravilno petje 

Že v zgodnjih letih je pomembno, da otroke navajamo na pravilno 

petje. V zboru dajemo velik poudarek zdravemu, naravnemu petju. 

Mlajši se redko zavedajo, da bi preventivno skrbeli za svoj glas. Tako 

se odsvetuje kričanje, dolgotrajno petje, uživanje ledenih pijač .. 

Hripavost je prvi alarm, ki jasno kaže, da mora oseba glasovno 

počivati. Za vsakega pevca je pomembno, da upošteva naslednja 

priporočila: 

− Uživanje dovolj tekočin, saj dehidracija slabo vpliva na glasilke. 

Preprečuje nastajanje sluzi, ki objame glasilki zaradi tega 

posledično nastane večje trenje med glasilkama in večje glasovne 

obremenitve. 

− Prilagoditev glasovnih zmogljivosti (obsega) posameznika, saj je 

napačno, da se oseba trudi in napenja glasilke, da bi zapela višji 

ton, pri tem pa občuti nelagodje, bolečine v grlu in vratu. 

− Dobra telesna aktivnost je zelo pomembna, saj vpliva na dober 

razvoj pljuč in tako pomaga posamezniku pri enakomernem 

vdihu in izdihu.  

− Redna uporaba upevalnih vaj, saj tako kot se vsak športnik pred 

tekom ogreje, se mora tudi vsak pevec postopoma segreti. Pod 

pojem upevalne vaje se štejejo vaje za sproščanje, ogrevanje, 

vaje za dihanje in uporabo predpone, vaje za dobro artikulacijo 

pevca ter za širjenje glasovnega obsega posameznika. 

− Dovolj ur spanja pomembno vpliva na pevca, saj v spanju počiva 

centralni živčni sistem, ki se mora odpočiti in pripraviti za nove 

aktivnosti. Tudi glasilke potrebujejo dovolj časa, da se 

regenerirajo. 

− Pravilna hrana pred nastopi: izogibanje mlečnim izdelkom, ki 

pevca silijo h kašljanju, odhrkavanju. Prav tako se izogibamo 

sladki prehrani, začinjeni in mastni hrani, orehom, saj povzročajo 

izločanje želodčne kisline. 

− Pojemo tako, da sedimo ali stojimo pokončno, saj tako ima prsni 

koš dovolj prostora za pravilen vdih in izdih pri petju. 

 

Kumprej (v Hočevar Boltežar, 2010; Garfield Davies, John, 1999; 

Heman-Ackah idr., 2008; Omerza 1972, str. 41–42). 
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Zborovsko petje 

Rojko (v Žvar, 2001, str. 39): »Zborovsko petje je ustvarjalno – 

poustvarjalna umetniška dejavnost, ki posreduje posebne glasbene 

vrednote, pevcem pa razvija višjo raven estetske občutljivosti.« Vsak 

zborovodja si zastavi cilje, ki jih želi uresničiti v posameznem zboru. 

S cilji zborovodja oblikuje namene, ki jih želi doseči s svojim zborom. 

Sestavljeni so iz treh temeljnih področij razvoja posameznika: 

spoznavnega ali kognitivnega, čustvenega ali afektivnega in telesno 

gibalnega ali psihomotoričnega. Petje lahko vpliva na vrednostni 

sistem posameznika, saj vključuje čustva, domišljijo in razum. S 

petjem si posameznik razvija kakovost življenja, ki zajema skrb za 

telo, vzpodbuja samozavest, razvijajo se pevske sposobnosti in 

pripomore k razvoju ustrezne komunikacije. Zbor deluje kot celota, 

ko je medsebojno povezan in deluje timsko.(Povzeto po Rojko, 

2014). Resnikova (v Habe, 2007, str. 11) v svojem delu navaja razloge, 

zakaj se posameznik odloči za sodelovanje v pevskem zboru: 

− zborovsko petje je pomembno zato, da dokaže svoje sposobnosti 

(petje je sredstvo samodokazovanja);  

−  ob petju resnično uživa;  

− ob petju ne uživa, lahko mu je celo neprijetno, a nanj gleda kot 

na ceno, ki jo mora »plačati«, če naj doseže nekaj, kar mu veliko 

pomeni;  

− predvideva ali pričakuje korist;  

− petje sodi v njegov vrednostni sistem in ga podpira. 

 

Pomen zborovskega petja v osnovni šoli 

Svetovno znana zborovodkinja Karmina Šilec ugotavlja, da petje 

vpliva na boljše učne uspehe, saj zapolnjuje skoraj vse dele 

možganov, in da so učenci, ki prepevajo v zboru, za 30 % bolj uspešni 

pri učnih rezultatih, prav tako ima petje v zboru zelo pomembno 

pozitivno vlogo pri socialnem vključevanju. Kosem (v Šilec, 2008). 

 

V Učnem načrtu dr. Oblak (2003, str. 6) so navedeni splošni cilji 

zborovskega petja v osnovni šoli: 

− sodelovanje na šolskih prireditvah in v širšem slovenskem 

prostoru,  

− 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 in kultiviranje pevskega glasu,  

− razvijanje muzikalnosti in estetskega doživljanja,  

− razvijanje interesa za bogato preživljanje prostega časa,  

− razvijanje posebne poti komunikacije (socialna integracija). 
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Vloga zborovodje 

Da se nekdo odloči za obiskovanje pevskega zbora, ima zborovodja 

veliko vlogo pri odločitvi. Vsak zbor ima osebo, ki posameznika 

navduši in skrbi za tehnično pripravljenost ter umetniško podobo 

zbora. V zboru sodelujejo pevci z različnimi glasbenimi 

spodobnostmi, z različnimi osebnostmi in pevskimi izkušnjami. 

Naloga vsakega zborovodje je, da jih poveže v celoto v smislu petja 

kot tudi delovanja. V osnovnih šolah je odnos učitelj – učenec pri 

pevskem zboru drugačen kot pri pouku v razredu. Učitelj mora v 

zboru postaviti avtoriteto, ob tem pa navezati prijateljski odnos s 

svojimi pevci. Zborovodja mora biti človek, ki ima polno energije, 

idej, človek z veliko lastnostmi (Povzeto po Rojko, 2014). Vsak 

zborovodja mora veliko delati na sebi, skrbeti za osebnostno in 

strokovno rast.  

Resnik (v Paterson 2006, str. 3). »Dobro poučevati je kot prižgati 

plamen in gledati, kako plamti, ustvarjati učence, tako navdušene 

nad učenjem, da se zdi, kot bi zrasli učitelju pred očmi. Ti srečni 

učenci komaj čakajo na začetek šolskega dne in si želijo, da se učna 

ura ne bi nikoli končala. To so učenci, katerih učitelji izkazujejo oboje, 

osebno in strokovno moč.« 

 

Izzivi vodenja pevskega zbora – primer dobre prakse 

Urnik 

Kot učitelji glasbe in zborovskega petja smo ob vsakem začetku 

šolskega leta postavljeni pred nove izzive, kako uspešno motivirati in 

voditi otroški in mladinski pevski zbor. Že sredi poletja začnemo 

razmišljati, včasih pa dobimo ideje že v preteklem šolskem letu, kaj 

bomo peli v naslednjem šolskem letu. Prvi pomemben člen pri dobri 

sestavi in delu zbora je urnik vaj. Na šoli, kjer poučujem, so zelo 

prilagodljivi in razumevajoči, zato mi urnik prilagodijo tako, da imajo 

učenci takoj po pouku pevske vaje. Otroški pevski zbor ima vaje 1 

šolsko uro tedensko, mladinski pevski zbor pa 3. Tako imamo v 

mladinskem pevskem zboru en dan v tednu vaje po pouku dve šolski 

uri skupaj, kar nam pride zelo prav, ko intenzivno vadimo pred 

nastopi.  

 

Izbira gradiva 

Izbira repertoarja je izredno pomembna, saj morajo imeti 

zborovodje natančno dodelan program za celo šolsko leto. Izbrane 

vsebine morajo pritegniti tako zborovodje kot tudi mlade pevce. 

Vsako leto znova si postavimo cilje, katere želimo doseči. Nikoli pa 

nismo povsem prepričani, ali jih bomo lahko dosegli, saj je odvisno, 

koliko otrok se vpiše na interesno dejavnost pevski zbor. Prav tako 

nikoli ne vemo, ali se bodo vpisali učenci, ki imajo zelo dobro razvit 

glasbeni posluh, saj zelo pripomorejo k dobremu razvoju petja 

posameznikov, ki se jim glasbeni posluh razvija. Izkušnje kažejo, da 

se z natančnim ponavljanjem vaj in doslednostjo pri mlajših lahko 

posluh še zelo dobro in natančno razvije. Pri izbiri gradiv vedno 

prisluhnemo tudi učencem. Njihova volja in občutek, da imajo 

besede pri odločitvi, so izrednega pomena za kakovostno delo 
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pevskega zbora. Izkušnje so pokazale, da se pesmi, ki so jim ljubše in 

zanimive, naučijo dosti hitreje, imajo več volje in motivacije za 

utrjevanje. Pri učenju nove pesmi posamezne dele velikokrat 

ponovimo, dodelamo in učenci znajo biti dosti bolj kritični in 

motivirani za dosledno izvedbo skladb, če jim je izbrana pesem všeč. 

Pri mladinskem pevskem zboru so v ospredju predvsem pesmi, ki so 

tujega jezika, tako da sklenemo že ob začetku šolskega leta 

kompromis, da zborovodja izbiramo pesmi, ki so slovenske (tako 

ljudske kot popularne), učenci pa večinoma tuje pesmi. Tako ni 

nobenih težav in smo vsi zadovoljni. 

 

Nastopi 

Največ štejejo zgledi in nastopi prejšnjega šolskega leta. Učencem je 

motivacija za prihajanje na ure pevskega zbora končni cilj – uspešen 

nastop. Trudimo se, da učence veliko vključujemo na nastope na šoli 

kot v  domačem kraju – sodelujemo z občino ter krajevnimi društvi. 

Vsako leto se udeležimo Revije pevskih zborov, kjer dobimo dodatne 

usmeritve in oceno dela posameznega zbora. Tukaj učenci dobijo 

ideje za nove pesmi, slišijo pohvale in kritike ter se srečajo s prijatelji 

sosednjih šol. Znajo biti zelo kritični tako sami do sebe kot tudi do 

slišanih pesmi. Po nastopu ocenjevalec ali ocenjevalka opravi 

individualni razgovor s posameznim zborovodjem, kjer poda mnenje 

izvedenega nastopa. Sama naredim doma še dodatno analizo in si 

zapišem, kaj je bilo dobrega, slabega, kaj moramo popraviti in 

izboljšati. Kadar je organiziran zborovskega Buma (dogodek, kjer 

zbori celotne Slovenije zapojejo skupaj določene pesmi) se ga z 

veseljem udeležimo, saj je neverjetno, kako skupaj ubrano zapoje 

tako veliko število otrok. To je za njih posebno doživetje in se ga 

vedno znova veselijo. 

 

Druženje 

Pevski zbor deluje kot celota, če so vsi člani med seboj dobro 

povezani. Tako kot v razredu učitelji delajo na dobri klimi in dobrih 

medsebojnih odnosih, je tudi v pevskem zboru pomembno, da se vsi 

počutimo sproščeno, dobro in prijetno. Že od samega začetka 

vodenja zborov mi je zelo pomembno, da se pevci med seboj dobro 

razumejo. Želim, da vsak lahko pove svoje mnenje, brez skrbi, kaj bo 

kdo rekel, si mislil. Tako nove pevce na sproščen in zabaven način 

sprejmemo v pevski zbor. Med vajami se znamo nasmejati, zabavati 

in sproščeno poklepetati. Nekajkrat letno izvedem kratko anketo, da 

lahko vsak napiše, kaj koga moti, kaj bi izboljšal, kaj mu je všeč … 

Odgovori so podobni, saj jim je najbolj všeč pevski zbor kot celota 

(druženje, smejanje, petje, izleti, nastopi …). Mladinskemu zboru je 

zelo velika motivacija pevski vikend, ki ga imamo vsako šolsko leto v 

mesecu februarju. Tega se učenci najbolj veselijo, saj prinaša kup 

prigod, ki se jih radi spominjamo skozi leta. Okviren program imamo 

vsako leto podoben, spreminjamo in osvežujemo ga z novimi 

idejami, aktivnostmi. V petek popoldne se zberemo na podružnični 

šoli, ki je zaprta in nam je na voljo, da smo na toplem. Po uvodnem 

zbiranju in druženju sledijo pevske vaje, ki so razdeljene po glasovih. 
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Tako se nove pesmi učimo hitreje in intenzivnejše. Čeprav so 

nekateri utrujeni, jim delo po glasovih teče zelo uspešno. Vmes 

imamo čas za malico, druženje in sledi še skupna vaja, kjer vidimo, 

kaj smo se uspeli naučiti. Po večerji imamo družaben večer, kjer 

pripravimo skeče, pojemo ob kitari ali pa si skupaj v telovadnici 

ogledamo film. Naslednje jutro po zajtrku nadaljujemo z vajami 

(sama krožim in vedno vadim z drugim glasom), sledijo aktivnosti na 

zraku. Če je sneg, se sankamo, drugače pa igramo na igrišču, se 

pogovarjamo in sproščeno družimo. Zvečer, ko jih pridejo starši iskat, 

odhajajo polni novih dogodivščin, znanja, veselja do petja in 

poglobljenih prijateljstev. Zelo smo veseli, da nam šola to omogoči in 

nas pri tem podpira. 

 

ZAKLJUČEK 

Poučevanje pevskih zborov v osnovni šoli je vse prej kot lahka naloga 

zborovodje. Vključiti mora vse svoje lastnosti, ideje in domišljijo, da 

uspešno motivira učence za redno obiskovanje vaj, da si člane 

pridobi in da pri zboru vztrajajo. Pri vsakem članu mora vzdrževati 

raven motiviranosti tako, da pri posamezniku vzbuja občutek 

pomembnosti v zboru. Učenci obiskujejo pevski zbor, ker radi pojejo, 

radi nastopajo in se družijo. Čeprav zbor sestavljajo učenci različnih 

starosti in predznanja, morajo delovati povezani kot eno. Da pa lahko 

vse to dosežemo, uporabljamo različne metode in pristope dela v 

zboru. Želja zborovodje je, da učenci ob obilici drugih dejavnosti radi 

hodijo na pevske vaje, imajo veliko potrpežljivosti, volje in energije 

ter znajo prisluhniti željam in vodenju zborovodje. Trud je poplačan, 

ko je zastavljena skladba ali nastop uspešno opravljen in so 

zadovoljni učenci, poslušalci in zborovodja. 
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Povzetek: V članku sem sprva namenila nekaj besed vlogi lutke, ki je 

stalno prisoten prijazen moderator v vrtcu. Lutka prinaša motivacijo, 

otroke spodbuja, opolnomoči in, kar se mi zdi zelo pomembno, iz njih 

izvabi govor. Pisala sem tudi o pedagoški inovaciji metode z zgoraj 

omenjeno lutko v Vrtcu Trnovo, del katerega sem tudi jaz. S pomočjo 

lutke otrok mnogo hitreje bogati svoje besedišče, prisotni pa so tudi 

neverbalni elementi komunikacije, pri čemer je ključnega pomena 

vloga vzgojitelja, ki jih mora zaznati. Poudarila sem pomen simbolov 

ali fotografij na otrokovih stvareh, s pomočjo katerih jih otrok lažje 

prepozna. V drugem delu sem se posvetila primeru dobre prakse, ki 

jo izvajam v svoji skupini. S pomočjo lutke in pripomočkov 

spodbujam njihov govorno-jezikovni razvoj in razumevanje navodil. 

Opisala sem nekaj pripomočkov, ki sem jih vključila v proces in 

pojasnila, kakšno vlogo so skupaj z lutko imeli pri komunikaciji otrok. 

 

Ključne besede: lutka, govorno-jezikovni razvoj, otrok, vzgojitelj 

 

Abstract: In this article, a few words were initially dedicated to the 

role of a recurrent puppet which acts as a friendly facilitator in 

kindergarten. It brings motivation to the children and encourages 

them, empowers them and what I find to be fundamental; it elicits 

speech from them. I also wrote about the pedagogical innovation of 

the method employing the aforementioned puppet in Vrtec Trnovo, 

which I am part of. With the help of a puppet, a child enriches its 

vocabulary considerably faster. There are also non-verbal elements 

of communication.  The role of a preschool teacher is crucial, for they 

must be able to perceive them. I emphasized the importance of 

placing symbols or photographies on the child's belongings, thus 

allowing the child to more easily recognise them. In the second part, 

examples of good practice implemented in my group of children 

were brought to attention. Speech and language development as 

well as instruction comprehension are being stimulated with the 

help of tools and the puppet. I described such tools which were 

included in the process and went further into their and the puppet's 

function to aid the children's communication abilities. 

 

Keywords: puppet, speech and language development, child, 

preschool teacher 
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UVOD 

Letos sem prvič prevzela vlogo vzgojiteljice. Ker delam z najmlajšimi 

otroki, je to odlična priložnost za opazovanje in spodbujanje 

njihovega govorno-jezikovnega razvoja, saj so najbolj dovzetni za 

nove izkušnje. Prav v prvem starostnem obdobju je najbolj opazen 

njihov napredek. Opazila sem globoko navezanost in zaupanje lutki, 

ki so ju otroci razvili že kratek čas po njenem vstopu v vrtec. Ob njeni 

prisotnosti v igralnici je močno opazen trud, da bi ji ugodili in ponovili 

njena dejanja ter besede. Na omaro v igralnici sem nalepila njeno 

fotografijo in otroci so se nenehno vračali k njej, kazali nanjo in se 

trudili izgovoriti njeno ime. 

 

Na podlagi tega sem se odločila, da projektno delo z lutko, ki je del 

vsakdana v našem vrtcu, načrtovano in premišljeno vključim v proces 

razvijanja otrokove komunikacije. Lutka se nam skoraj vsakodnevno 

pridruži pri različnih dejavnostih. Vključena je v elemente dnevne 

rutine, prav takrat pa je najbolj opaziti pomembnost njene 

prisotnosti. V povezavi s pripomočki, ki sem jih opisala v članku, sem 

načrtovala in vpeljala delo, ki spodbuja govorno-jezikovni razvoj 

najmlajših. 

 

 

 

 

 

Vloga lutke v vrtcu 

L. Kroflin (2012) zapiše, da je lutka močan pripomoček za 

vzpostavljanje globokih čustvenih povezav z otrokom in vpliva na 

otrokovo motivacijo in učinkovitost. Povzame tudi H. Ivon (2010) in 

pojasni, da lutka skozi igro spodbuja otroka, da se igra z glasovi, zlogi, 

besedami in celo izumlja nove besede. H. Korošec (2012) v članku 

pojasni, da vzgojitelji lutko največkrat uporabijo kot motivacijo ob 

začetku dejavnosti, pogosto pa je lutka del vrtčevskega vsakdana in 

je del skupine. Navede rezultate svoje raziskave iz leta 2010, v kateri 

je ugotovila, da so vzgojitelji poudarili pomemben vpliv lutke na 

medsebojne odnose in vzdušje v skupini.  

 

Ko otroke lutka nagovori, vso pozornost preusmerijo vanjo. Lutka, ki 

je ljubljenka skupine, ima posebno vlogo pri komunikaciji z otroki in 

postane njihova prijateljica. Otroci ji zaupajo in z njo vzpostavijo 

neposreden odnos (Korošec, 2019). Rade (2021) doda, da lutka 

otroke opolnomoči in iz njih izvabi govor. N. Komljanc v uvodnem 

delu priročnika Vrtca Trnovo (2019) piše o lutki in vzgojitelju kot 

pedagoškemu lutkarju. Vrtec Trnovo je razvil pedagoško inovacijo 

pedagoškega dela z lutko (PDL), ki je izostrila kompetence vzgojitelja 

in oblikovala nov profil vzgojitelja, ki so ga poimenovali pedagoški 

lutkar. Vzgojitelj lutko uporabi v pedagoškem dialogu z otrokom. Biti 

mora zelo empatičen, da lahko zazna potrebe in pričakovanja otrok 

in ustvari odprto učno okolje. Lutka je motivacijsko sredstvo in 

predstavlja konkretno spodbudo v akciji, otroka pa postavi v 
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neposreden proces doživljanja in raziskovanja. 

 

Govorno-jezikovni razvoj otroka in neverbalna komunikacija 

Otroci s pomočjo lutke mnogo hitreje bogatijo besedišče. Poleg 

izgovorjenih besed so prisotni tudi neverbalni elementi 

komunikacije, ki dajo besedi pomen ter moč vplivanja in jih otroci 

zelo dobro zaznavajo. Tudi vzgojitelj pa mora zaznati otrokovo 

neverbalno komunikacijo in ne sme biti usmerjen le na njegovo 

besedno sporočanje. Otroci se namreč pogosto izražajo z 

neverbalnimi komunikacijskimi sredstvi (Kampl, 2011). A. Krajnc 

(2017) povzame avtorici Nemec in Krajnc (2011) in pojasni, da 

besede, ki jih otroci ne znajo izgovoriti, nadomestijo s kretnjami, 

kretnja pa pogosto lahko nadomesti besedo. Govorno obdobje se 

začne med 10. in 14. mesecem, leto in pol star otrok pa uporablja 

enobesedne stavke. Med prvim in drugim letom vsak dan narašča 

število novih besed (samostalnikov), otrok odgovarja na vprašanja in 

pokaže, kaj želi ali odkima in reče ne. Levc (2014, po Krajnc, 2011) 

pravi, da otrok v tem času zna pokazati dele telesa, če ga po njih 

vprašamo in zna prinesti stvari. Opravi preprosta navodila, vezana na 

dnevno rutino. V Kurikulumu za vrtce (1999) lahko preberemo, da je 

predšolsko obdobje najpomembnejše za razvoj govora, saj se otroci 

učijo izražati čustva, misli in razumeti sporočila drugih. Pomembna 

naloga odraslih je, da poznajo razvoj otroka in temu primerno 

prilagodijo svoja pričakovanja glede otrokove jezikovne zmožnosti. 

Odrasli morajo otroka prav tako spodbujati pri prvih poskusih 

verbalizacije s ponavljanjem njegovih izrekov. Poudarjen je tudi 

pomen simbolov ali fotografij na stvareh, ki pripadajo otroku, da jih 

otrok lahko prepozna. 

 

Primer dobre prakse v skupini 1–2 leti (7 deklic in 5 dečkov) 

(Uporabljena imena otrok so izmišljena) 

V nadaljevanju bom predstavila načine, s katerimi sem želela 

izboljšati govorno-jezikovni razvoj pri otrocih. Osredotočila sem se 

na njihovo razumevanje navodil in poimenovanje oseb ter stvari. 

Opazovala in upoštevala sem verbalno in neverbalno komunikacijo. 

Pozorna sem bila na to, kakšno vlogo ima lutka pri razumevanju 

navodil, prepoznavanju njihovih predmetov, poimenovanju 

predmetov in oseb, neverbalni komunikaciji ipd. Vse načine še vedno 

uporabljamo in jih bomo ohranili, nadgrajevali ter prilagajali vse 

šolsko leto. 

 

Vloga lutke: Lutka Larga je v sklopu projekta v vrtcu skoraj vsak dan 

prisotna v skupini. Čustveno navezanost otrok na Largo sem 

uporabila za spodbujanje njihovega govorno-jezikovnega razvoja. 

Larga otrokom predstavlja ogromno motivacijo. Otroci jo imajo zelo 

radi, silno jih zanimajo njene zgodbe in komentarji ter z 

radovednostjo poslušajo njeno mnenje. Radi ji ugajajo, ji pomagajo 

in pokažejo, kar jo zanima. Ko se nam Larga pridruži v skupini, veliko 

sprašuje, uporablja medmete in kaže svoja čustva. Rekla bi, da so 

otroci na nek način njeno zrcalo. Srkajo, kar se z njo naučijo in to 
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naredijo tudi oni. Seveda iščejo tudi lastne načine, poti in rešitve. 

Največjo motivacijo sem opazila pri dejavnostih, ki so povezane z 

dnevno rutino, sploh pri pripravi na obrok.  

 

Pogrinjki: Vsak otrok je že ob vstopu v vrtec dobil svoj personaliziran 

pogrinjek. Na njem je bilo zapisano njegovo ime, na sredini pa je bil 

velik gumb, ki je bil za vsakega otroka drugačne barve. Namen 

pogrinjkov ni bil le ta, da so podloga pri prehranjevanju kot del 

dnevne rutine, ampak so odličen pripomoček za govorno-jezikovni 

razvoj. Pogrinjke smo v naši skupini ljubkovalno poimenovali 

»gumbki«, ker so gumbi ponazorjeni na njih. Z namenom sem se 

odločila, da bi otrokom s to besedo zastavila miselni izziv. Ker je to 

tudi ime naše skupine, pogosto omenim besedo gumb/gumbek v 

različnih situacijah (gumb na oblačilih, gumb na igrači, gumb na 

domofonu, slika gumba, pogrinjek … ). Namen je, da bi otroci 

spoznali vse pomene besede in v zbirko pomenov besede gumb 

vključili tudi naše ljubkovalno ime za pogrinjke. Na začetku sem med 

deljenjem pogrinjkov le ob vsakem obroku ponavljala: »Maja ima 

rdeč gumbek, Lan ima rumen gumbek …«. Tako sem hkrati vključila 

tudi poimenovanje barv. Otroci so si zelo hitro zapomnili in 

prepoznali svoj pogrinjek. To sem ugotovila tako, da so nekateri 

otroci, ko so zagledali svoj pogrinjek v moji roki, že stegovali roke in 

vzklikali, saj so ga prepoznali.  Odločila sem se za naslednji korak. Vse 

pogrinjke sem postavila na mesta. Vrstni red sem vsakič spremenila, 

da na prepoznavanje ne bi vplivalo mesto sedenja. Ko sem vse 

pogrinjke postavila na mizo, sem jim dala navodilo: »Poišči svoj 

gumbek.« Seveda to ni uspelo vsem otrokom, a sem pri velikem 

številu otrok kljub temu prepoznala, da so razumeli navodilo. Dve 

deklici sta že zelo kmalu našli pravi pogrinjek in se usedli k njemu. Ko 

sta ga našli, sta pokazali nanj in povedali svoje ime. Opazila sem, da 

nekaj otrok, ki so v prvem delu v moji roki sicer prepoznali svoj 

pogrinjek, pravega niso uspeli prepoznati v množici pogrinjkov na 

mizi. Predvidevam, da so se v prvem delu osredotočili le na eno barvo 

pogrinjka naenkrat in so lažje prepoznali svojega kot pa v drugem 

delu, ko je bil njihov pogrinjek del množice ostalih. 

 

Fotografije otrok na stolih: Vpeljali smo tudi princip prepoznavanja 

svoje fotografije in fotografij ostalih otrok na stolih. Na zadnjo stran 

vsakega stola sem nalepila fotografijo enega otroka. S tem sem želela 

preveriti njihovo prepoznavanje ostalih otrok in poimenovanje ter 

razumevanje navodil, tudi v tem primeru neposredno in posredno z 

lutko. Otrokom sem postavljala vprašanja in navodila: »Kdo je na tej 

sliki? Si to ti? Poišči, na kateri sliki si ti. Pomagaj Niki poiskati, na 

katerem stolu je njena slika.« V zadnjem času večina že prepozna 

imena ostalih otrok in vsaj pokažejo nanje. Nekaj otrok uspešno 

izgovori imena več otrok, deklica, ki je nekaj mesecev starejša od 

vseh ostalih, pa zna poimenovati že vse otroke. Poimenovanju in 

prepoznavanju drug drugega sem dala velik poudarek že od začetka 

šolskega leta. Otrokom sem že pred vpeljavo fotografij na stolih vsak 

dan postavljala vprašanja »Kje je Lori? Ali si ti Naja? …« Fotografije 
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pa so prinesle večjo motivacijo in samoiniciativnost, saj se otroci 

sami vračajo k njim, jih opazujejo, poimenujejo in pridejo k nama po 

pomoč. Pri zgoraj opisanem načinu sem opazila še posebno 

motivacijo, ko se nam je pridružila lutka. Morda je razlog to, da so 

otroci želeli »predstaviti, pokazati« otroke Largi, ki ni ves čas prisotna 

med nami in si mogoče še ni zapomnila imen vseh otrok. 

 

Namizni okrasi: Namizne okrase, ornamente, vedno naredimo 

skupaj, zato otrokom ne predstavljajo le nekega predmeta na mizi, 

ampak so zanje pomembni in nosijo veliko vrednost, saj so vanje 

vložili trud. Ko jih izdelujemo, poimenujemo predmete in materiale, 

ki jih uporabimo pri izdelavi. Besede tudi večkrat ponovimo. Seveda 

se nam pri izdelavi pridruži tudi lutka in otroke še posebej spodbudi, 

da ji povejo, kaj so uporabili na vsakem koraku. 

 

Primer 1: Jeseni smo izdelali »jesenski lonec«. V velik steklen kozarec 

smo položili jesenske plodove. Uporabili smo kostanj, posušeno 

koruzo, storže in kandirane posušene rezine pomaranč. V lonec smo 

dodali tudi lučke v obliki jesenskih listkov. Ker so jeseni v večini šele 

dopolnili eno leto in je prevladovala neverbalna komunikacija, sem 

jaz večkrat poimenovala vse predmete, potem pa še lutka. Otroci so 

poslušali. Lutka je otrokom postavljala vprašanja, s katerimi sem 

preverjala njihovo razumevanje: »Kje je koruza?«, »Ali imamo v 

loncu tudi pomaranče?«, »Kam si položil kostanj?«. Otroci so 

poslušali njeno govorico in opazovali njene geste. Z navdušenjem so 

pokazali na predmete, ki jih je poimenovala, nekateri so jih poiskali 

in jih prinesli k njej. Ob tem so že uporabljali zloge (»to«, »ba«). 

Deklica, ki je nekaj mesecev starejša, je že zelo uspešno poimenovala 

nekatere predmete (»učke« (lučke), »juza« (koruza), »manča« 

(pomaranča)). 

Primer 2: V začetku decembra smo skupaj »posadili« praznično žito. 

V lonček za rastline smo kot podlago položili vato, nato pa je vsak 

otrok po vati posul nekaj semen. Žito smo skupaj tudi zalili in lonec 

okrasili z rdečim nosom, očmi in rogovi – izdelali smo jelenčka. Potem 

smo vsak dan opazovali, koliko so že zrasli njegovi zeleni lasje. Z lutko 

smo poimenovali vse, kar smo naredili, ponovili smo postopek pri 

prvem primeru. Vključila sem tudi prepoznavanje imen drug drugega 

in poimenovanje z vprašanji: »Kdo pa je zdaj na vrsti? Zdaj bo žito 

posadila še Lina.« Ker so otroci v tem času precej govorno 

napredovali, je imena veliko otrok že ponovilo. Hkrati so se nekateri 

tudi približali poimenovanemu otroku ter ga s ponavljanjem 

njegovega imena in s kretnjami spodbujali, da se pridruži. 

 

Gumbkohiša: Hišo smo poimenovali po naši skupini – Gumbki. 

Prinesla sem veliko, podolgovato kartonasto škatlo in jo položila v 

ležeč položaj, kot nekakšen tunel. Otroci so jo poimenovali hiša. 

Lutka je otrokom postavila tudi vprašanje »Kdo so Gumbki?« 

Nekateri so pokazali nase in/ali povedali svoje ime ali pa so pokazali 

na kakšnega drugega otroka in/ali povedali njegovo ime, nekateri so 

kazali na pogrinjke. Lutka se je nato poigrala z besedami in 
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predlagala, da bi naša hiša lahko bila Gumbkohiša. Otrokom se je 

pridružila pri igri v njej. Večkrat je v igri ponovila besedo 

»Gumbkohiša«, izraz pa smo ohranili tudi vnaprej. Neposredno ali 

posredno z lutko preverjam poznavanje besede in njihovo 

razumevanje navodil (»Nesi to igračo v Gumbkohišo, da se boste 

lahko igrali. Bi šla pogledat, če je Aleks v Gumbkohiši?«). Gumbkohiša 

otrokom predstavlja prostor za umik. Ker so otroci stari 1–2 leti, še 

pogosto potrebujejo malo počitka ali umirjanja tekom dopoldneva, 

a ne želijo počivati na ležalniku, v vozičku … Vseeno pa sami zlezejo 

v hišo, kamor smo položili blazine ter vzglavnike in si tam odpočijejo. 

Na stene hiše smo prilepili tudi odrezke srebrne folije, v kateri lahko 

opazujejo svoj odsev, na stropu pa smo naredili luknjice in vanje 

vtaknili lučke ter si ustvarili zvezdnato nebo. 

 

ZAKLJUČEK 

Prisotnost in spodbude lutke so se v povezavi s pripomočki izkazale 

za učinkovite. Otroci so ustvarili nenadomestljiv odnos z lutko. Sledili 

so ji, ponavljali za njo, jo pozorno opazovali in so ji ugodili. 

Pripomočki so bili zanimiv dodatek za zanje pomemben del 

razvojnega procesa. Počutili so se pomembne s pripomočki, kot so 

pogrinjki in njihove fotografije, ki so bili njim lastni. S ponosom so 

lutki kazali in povedali, kakšne okrase so ustvarili. Gumbkohiša je 

prostor za dve njim najpomembnejši dejavnosti v dnevu – igra in 

počitek –  in prav to jih je dodatno spodbudilo h komunikaciji. 

Pripomočki in prihod lutke so postali naša stalnica, otroci so bili 

notranje in zunanje motivirani. Prav naša naloga pa je, da kot 

vzgojitelji poiščemo zanimiv in zabaven način, da jim pomagamo 

razviti njihov potencial. 
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Povzetek: Vsak otrok je individuum zase. Učenci s posebnimi 

potrebami so zelo raznolika populacija otrok, z različnimi 

primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami. V redni osnovni šoli le-tem 

v skladu z odločbo o usmeritvi pripada dodatna strokovna pomoč, 

katero izvajamo različni strokovni profili. Izvajalci dodatne strokovne 

pomoči se vsakodnevno znajdemo v različnih vlogah. Smo učitelji, 

vzgojitelji, zaupniki učenca, spodbujevalci in motivatorji. Tekom 

nekajletne delovne prakse, kot izvajalka dodatne strokovne pomoči, 

opažam pri učencih s posebnimi potrebami znižano motivacijo za 

učenje. Pri šolskem delu potrebujejo veliko zunanjih spodbud in 

opolnomočenja. V članku predstavljam pristope, za katere menim, da 

lahko z njimi izvajalec dodatne strokovne pomoči pozitivno vpliva na 

učno motivacijo otrok s posebnimi potrebami, njihovo samopodobo 

in možnost doseganja uspeha. 

 

Ključne besede:  otroci s posebnimi potrebami, dodatna strokovna 

pomoč, učna motivacija, izvajalec dodatne strokovne pomoči 

 

Abstract: Each child is an individual for itself. Students with special 

needs are a very diverse population of children, with different 

deficits, obstacles or disabilities. In standard elementary schools, 

students with special needs are entitled to additional professional 

support in accordance with the guidance decision, which is provided 

by different professional profiles. As providers of additional 

professional assistance, we find ourselves in various roles daily. We 

are teachers, educators, student confidants, encouragers and 

motivators. During my work as an additional professional assistance 

provider, I have noticed a decreased motivation to learn among 

students with special needs. They need a lot of external 

encouragement and empowerment in their schoolwork. In this 

article, I present approaches that I believe can be used by the 

provider of additional professional assistance to positively influence 

the learning motivation of children with special needs, their self-

image, and their chances of success. 

 

Keywords: children with special needs, additional professional 

assistance, learning motivation, provider of additional professional 

assistance 
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UVOD 

Otroci s posebnimi potrebami se zaradi svojih težav vsakodnevno 

soočajo z različnimi ovirami. Vsak neuspeh jih hitro privede do 

občutka manjvrednosti in zmanjšane motivacije za učenje. Zato 

potrebujejo ob sebi nekoga, ki jih bo opogumljal, motiviral, spodbujal 

k temu, da vztrajajo in jim dajal občutek, da zmorejo. Doma, imajo to 

vlogo starši oz. skrbniki otroka, v šolskem okolju pa imamo to 

pomembno nalogo strokovni delavci. Izvajalec dodatne strokovne 

pomoči je tisti, ki dela z otrokom individualno. Ima možnost zelo 

dobro spoznati otroka, njegove lastnosti, šibka in močna področja. 

Bistvenega pomena je, da se otroku zna približati in pridobiti njegovo 

zaupanje. Glede na otrokove potrebe poišče najučinkovitejše načine 

za pomoč, zna motivirati otroka za delo, z izhajanjem iz njegovih 

interesov in močnih področij. Naredi učenje zabavno in zanimivo. 

 

Otroci s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli  

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli ureja Zakon 

o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. V skupino otrok s 

posebnimi potrebami sodijo otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi 

in naglušni otroci, dolgotrajno bolni otroci, gibalno ovirani otroci, 

otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami (ZUOPP-1, 2011). Na redni 

osnovni šoli so otroci s posebnimi potrebami usmerjeni v 

Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. V ta program so usmerjeni otroci, za katere 

komisije za usmerjanje ocenijo, da bodo s svojimi razvojnimi in 

učnimi zmožnostmi, s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo dosegli vsaj minimalne standarde znanja, ki so določeni v 

učnih načrtih za vse predmete v predmetniku osnovne šole za razred, 

v katerega se vključuje otrok s posebnimi potrebami (Navodila za 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 2003). Otrokom s 

posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v ta program, se glede na vrsto 

in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko prilagodi 

organizacija, napredovanje, časovna razporeditev pouka, način 

preverjanja in ocenjevanja znanja ter zagotovi dodatna strokovna 

pomoč. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot pomoč otroku 

pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj, svetovalna 

storitev ali učna pomoč. Izvaja se individualno ali skupinsko, v 

oddelku ali izven oddelka, praviloma tedensko, če je strokovno 

utemeljeno, se lahko izvaja tudi v strnjeni obliki. Obseg in način 

izvajanja dodatne strokovne pomoči sta določena z odločbo o 

usmeritvi, podrobneje pa je način izvajanja dodatne strokovne 

pomoči opredeljen v individualiziranem programu otroka (ZOOPP-1, 

2011).  
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Izvajalec dodatne strokovne pomoči 

Dodatno strokovno pomoč lahko izvajajo strokovni delavci, ki 

izpolnjujejo s predpisi določene pogoje (Pravilnik o dodatni strokovni 

in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 2013). V redni 

osnovni šoli lahko dodatno strokovno pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj izvajajo defektologi, specialni in 

rehabilitacijski pedagogi, inkluzivni pedagogi, psihologi, socialni 

pedagogi, pedagogi, logopedi ter surdopedagogi (Pravilnik o 

izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem 

programu osnovne šole, 2022). Vloga izvajalca dodatne strokovne 

pomoči – specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je v osnovni šoli 

velika. Delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v osnovni šoli 

vključuje neposredno delo z otrokom, ki ima posebne potrebe, 

svetovanje učiteljem, vodstvu šole in staršem, izdelavo načrta 

pomoči otroku in spremljanje napredka otroka s posebnimi 

potrebami (Čeh, 2020).  

 

Učna motivacija otrok s posebnimi potrebami 

Učna motivacija je vse tisto, kar daje pobudo za učenje, ga usmerja, 

določa njegovo kakovost, trajanje in intenzivnost (Marentič-Požarnik, 

2000). Za uspeh učenca na učnem področju morata biti motivirana 

tako učenec kot učitelj. Cilj vsakega učitelja bi moral biti poiskati 

načine, kako motivirati svoje učence. Učenje pa lahko poteka tudi na 

zabaven način (Korenjak, 2020).  

Učna motivacija otrok s posebnimi potrebami je zmanjšana zaradi 

ovir, ki jih imajo na področju učenja. Brez ustrezne motivacije pa tudi 

njihovo učenje ni uspešno (Tement, 2012). Učenci z učnimi težavami 

so pogosto frustrirani, ker opazijo, da imajo v šoli težave na različnih 

učnih področjih. Posledično so manj motivirani za opravljanje 

dejavnosti, na katerih imajo težave (branje, pisanje ali drugo 

področje). Bojijo se ponovnega neuspeha (Irvin, Meltzer in Dukes, v 

Weiser, 2014). Weiser (2014) poudari, da je naloga učiteljev, 

ustvarjanje, za otroka, ustreznega učnega okolja s podajanjem 

pozitivnih povratnih informacij, v katerem napake ne pomenijo 

neuspeha, temveč priložnosti za učenje. Raziskave kažejo, da lahko 

motivacijske izjave povečajo učenčevo pričakovanje uspeha (Brophy, 

v Weiser, 2014). Weiser (2014) med učinkovite načine motiviranja 

učencev z učnimi težavami navaja še možnost izbire, kar bi naj 

vplivalo na večjo angažiranost in odgovornost učencev za dokončanje 

naloge, učne stile, interese, pohvalo učencev za trud in izbiro 

dejavnosti, ki razvijajo notranjo učno motivacijo učencev.  

 

Pomembno motivacijsko sredstvo za učence so didaktične igre kot 

uvodna motivacija ali poglabljanje in utrjevanje snovi. Učenčevo 

učno motivacijo lahko dvignemo tudi z vključevanjem likovnih 

dejavnosti, glasbe ali vključevanje informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (Gracin, 2012). Otroci s posebnimi potrebami 

potrebujejo tudi učiteljevo podporo in njegov pozitiven odnos 

(Tement, 2012). Potrebujejo ustrezno učno okolje, v katerem se bodo 
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počutili varno, sprejeto in motivirani za učenje. Potrebujejo dodatne 

spodbude in podporo ter občutek, da zmorejo (Gracin, 2012). 

Prepoznavanje in spodbujanje močnih področij otrok s posebnimi 

potrebami je zelo pomembno. Predstavljajo varovalni dejavnik 

otroka. Vplivajo na razvoj njegove pozitivne samopodobe (Caf, 2015).  

 

Vloga izvajalca dodatne strokovne pomoči pri razvoju učne 

motivacije – primer dobre prakse 

Zaposlena sem kot mobilna specialna pedagoginja. V šolskem letu 

2022/23 imam v obravnavi 15 učencev z različnimi primanjkljaji, 

ovirami, motnjami, od tega 3 učence na razredni stopnji in 13 

učencev na predmetni stopnji. V nadaljevanju predstavljam pristope, 

ki so se pri mojem delu do sedaj izkazali kot dobra praksa. Opažam, 

da uporaba teh pristopov bistveno vpliva na sodelovanje, pozitivno 

naravnanost in učno motivacijo mojih učencev.  

 

Pogovor 

V individualno delo vključujem veliko pogovora, zlasti v začetnih 

urah, ko dobim v obravnavo novega učenca. Pogovor z otrokom mi 

omogoča, da ga bolje spoznam, se bolje seznanim z njegovimi šibkimi 

in močnimi področji, interesi, počutjem ali težavami, s katerimi se v 

določenem trenutku sooča. Starejšim učencem preko pogovora 

pomagam odkriti njihov učni stil in zanje ustrezne učne strategije ter 

tehnike.  

Zanimiv način spoznavanja učenca, ki ga tudi sama prakticiram, je 

uporaba pogovornih kartic, na katerih so zapisana različna vprašanja 

oz. teme pogovora: šola, družina, prijatelji ... Učenec izvleče kartico 

in odgovori na vprašanje. V dejavnosti sodelujem tudi sama. Na ta 

način učenec bolje spozna tudi mene. V primeru, da posameznik na 

katero vprašanje ne želi odgovoriti, preskoči vprašanje in izvleče 

drugo kartico.  

 

Pogovor je možnost, da učenec krepi tudi svoje komunikacijske 

veščine. V obravnavi imam učenca z motnjo avtističnega spektra, ki 

ima sicer bogato besedišče in dobro razvite govorne veščine, imel pa 

je večje težave s poslušanjem sogovorca ter sledenjem pogovoru. S 

prakticiranjem pogovora, učenjem preko zgleda, je postal bolj 

uspešen pri vzpostavljanju očesnega stika, poslušanju sogovorca in 

sledenju razlagi učne snovi, tudi če ga ta tako zelo ne zanima.  

 

Prijetno in sproščeno okolje 

Učenec se v okolju, kjer se uči, mora počutiti prijetno in sproščeno. 

Na dobro počutje v prostoru, kjer se izvaja dodatna strokovna 

pomoč, lahko vplivamo že z ureditvijo prostora. Prostor, v katerem 

izvajam individualno delo, sem opremila s pozitivnimi citati, mislimi, 

ki učence opogumljajo in krepijo njegovo samopodobo. Glede na to, 

da ima prostor več delovnih miz, učencu omogočim, da sam izbere, 

kjer želi sedeti. V prazničnem času smo prostor okrasili z lučkami in 
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okraski, ki so mi pomagali izdelati učenci. Na ta način so tudi sami 

doprinesli k prijetnemu vzdušju v prostoru.  

 

Ob povečanih obremenitvah učencev v ure dodatne strokovne 

pomoči, z namenom sproščanja, vnašam tudi razne sprostitvene 

dejavnosti, kot so na primer dihalne vaje, barvanje pobarvank (npr. 

mandale) ali sproščanje ob glasbi.  

 

 
Slika 1: Motivacijski napisi v prostoru 

Vir: Lasten 

 

Pohvala 

Otroci s posebnimi potrebami morajo v svoje delo vložiti še posebej 

veliko truda in vztrajnosti. Pri delu s tovrstno skupino učencev je 

izreka pohvale zelo pomembna. Pohvala motivira učenca in ga 

spodbudi za nadaljnje delo. Svoje učence pohvalim že za vsak trud in 

najmanjši napredek ter uspeh. Pohvalo učencu izrečem takoj po 

uspešno opravljeni dejavnosti. Navajam primer izrečene pohvale 

enemu izmed učencev, s podano povratno informacijo v čem se lahko 

še izboljša: »Bravo, pravilno si prebral vse besede v povedi. Pazi le, 

da upoštevaš vejico za besedo in se za to besedo z glasom malo 

ustaviš.« Učenec tako prejme pohvalo za uspešno opravljeno 

dejavnost, le-ta pa ga dodatno spodbudi k izboljšanju področja, ki mu 

še povzroča težave. Učenec z govorno-jezikovnimi težavami je zaradi 

šibkega besedišča, težav na področju fonološkega zavedanja, imel 

velike težave z začetnim branjem. Ob vsakem neuspehu je postal 

slabe volje, želel prenehati z bralno aktivnostjo, zato sem ga poskusila 

nadaljnje motivirati s pohvalami. Pohvalila sem njegov trud, vsak 

njegov najmanjši napredek. Opazila sem, da je učenec postajal bolj 

samozavesten pri branju, manj je odklanjal bralne aktivnosti in dalj 

časa vztrajal pri branju. Njegova bralna tehnika se je izboljšala.  

 

Nagrada 

Nagrada je običajno velik motivator mojih učencev. Nagrada sledi 

opravljeni dogovorjeni dejavnosti. Pri svojem delu, nagrado učenca 
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vključim na koncu ure, po tem, ko učenec opravi dogovorjene 

obveznosti. Nagrade so različne. To je lahko nalepka, štampiljka, 

likovno ustvarjanje, družabna ali didaktična igra, preko katere učenec 

lahko dodatno uri posamezne spretnosti ali kaj drugega, kar pritegne 

učenca. Nagrado povežem z interesi učenca. Mlajše učence 

najpogosteje pritegnejo nalepke ali štampiljke, starejše učence pa 

družabne oz. didaktične igre.  

 

Humor 

Vključevanje humorja v ure dodatne strokovne pomoči učenca 

sprosti. Učenec je za učenje bolj motiviran, če je učenje zabavno. 

Opažam, da smeh pri učencih lajša njihovo napetost, stres, raje 

sodelujejo pri dejavnostih in so bolj odprti v komunikaciji z mano. 

Vzdušje v prostoru je prijetno in sproščeno. Vključevanje humorja v 

individualne ure se je kot zelo pozitivno izkazalo pri delu z deklico, s 

selektivnim mutizmom. Mojim šalam se je večkrat nasmejala, postala 

je bolj sproščena in začela bolj sodelovati v komunikaciji z mano.  

 

Ustvarjanje priložnosti za doživljanje uspeha  

Učenci s posebnimi potrebami so nemalokrat deležni učnega 

neuspeha. Večkratno doživljanje neuspeha, učenca privede do nizke 

samopodobe in pomanjkanja motivacije za nadaljnje šolsko delo.  

Prav vsak učenec s posebnimi potrebami ima tudi svoja močna 

podočja. Naloga nas, izvajalcev dodatne strokovne pomoči je, da 

otroku pomagamo prepoznati področja, na katerih je uspešen. Naj 

bodo močna področja tista, ki ga bodo odlikovala, na katera bo 

ponosen in posledično ponosen tudi nase. Učencu, ki zelo dobro 

bere, večkrat omogočim možnost, da pri uri dodatne strokovne 

pomoči kaj prebere in ga za dobro branje pohvalim. Učenki, ki zelo 

lepo riše v okviru sprostitvene dejavnosti ali nagrade, omogočim, da 

riše po želji in jo za končni izdelek pohvalim. Učencu, ki se je izboljšal 

v poštevanki, omogočim, da se izkaže v didaktični igri, kjer je 

potrebno poznati večkratnike posameznih števil. Moja naloga je, da 

otroku pomagam tudi iskati načine pri odpravljanju oz. 

premagovanju primanjkljajev, ovir, motenj. Cilj je, da otrok na teh 

področjih napreduje. Učencu, ki ima težave s številskimi predstavami 

in je zato imel težave tudi z računanjem do 100 s prehodom, sem v 

sodelovanju z razredničarko predstavila strategijo računanja. Z 

učencem sva to strategijo utrjevala, strategijo je zelo hitro usvojil in 

sčasoma računal brez pomoči odraslega. Učencu predmetne stopnje, 

ki ima težave z bralnim razumevanjem, sem pri branju daljšega 

besedila predlagala, da si le-to razdeli na več manjših delov in ob 

vsakem prebranem delu zapiše ključne besede, s katerimi si je 

pomagal pri obnovi oz. iskanju podatkov o besedilu. Predstavljena 

strategija se je za učenca izkazala kot učinkovita.  

      

Didaktične igre, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) 

V svoje delo pogosto vključujem didaktične igre, ki zajemajo 

izobraževalno vsebino, obenem pa urijo še druge spretnosti, kot so 

spomin, pozornost in koncentracijo, logično sklepanje, ustvarjalnost, 
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koordinacijo, krepijo besedišče, govorno-jezikovno področje … Sama 

se pri delu pogosto poslužujem naslednjih didaktičnih iger: Pozorko, 

Brainbox, ABC-igralnica, ki zajema igre za začetno opismenjevanje, 

spomin, Bingo (utrjevanje večkratnikov), kocke in karte 

pripovedovalke (za pripovedovanje zgodb) in podobno. Didaktičnih 

iger se poslužujem na začetku ure, v smislu uvodne motivacije; med 

uro, kadar opazim, da učencu upadeta pozornost in koncentracija ali 

na koncu ure, kot nagrada za uspešno opravljene dogovorjene 

dejavnosti. Učence, tovrstne igre običajno zelo pritegnejo in 

motivirajo. Veliko didaktičnih iger lahko s pomočjo nekaj domišljije, 

volje in ustvarjalnih spretnosti naredimo sami. Nekatere predloge 

iger pa najdemo tudi na spletu, le-te natisnemo, in plastificiramo ali 

prilepimo na trši karton.  

 

Slika spodaj prikazuje primer učila, ki sem ga izdelala sama. 

Poimenovala sem ga »škatla besednega zaklada«. Namenjen je 

začetnemu opismenjevanju. Uporabljala sem ga pri delu z učencem 

prve triade. Učenec je s pomočjo učila okrepil svoje besedišče, se uril 

v prepoznavanju in določanju zlogov in glasov v besedi ter začetnem 

branju in pisanju.  

 

 
Slika 2: Škatla besednega zaklada 

Vir: Lasten 

Uporaba IKT je pri urah dodatne strokovne pomoči še kako 

dobrodošla, zlasti za učence predmetne stopnje. Računalnik je dober 

učni motivator. Učenec je pri delu bolj aktiven, učenje je bolj 

zanimivo. Z uporabo računalnika učenec uri tudi svoje spretnosti 

uporabe IKT (tipkanje na tipkovnico, iskanje podatkov na spletu, 

uporaba Offica). Računalnik z učenci uporabljamo v različnih učnih 

situacijah. Kadar učenec bere besedilo in naleti na nove oziroma 

nepoznane pojme, njihove pomene s pomočjo Slovarja slovenskega 

knjižnega jezika (SSKJ) pogosto poišče na spletu. Pri usvajanju učne 

snovi posameznega predmeta si pri razumevanju pomaga z ogledom 

videoposnetkov, fotografij ali poišče poenostavljene razlage. 

Učinkovit način za ponavljanje in utrjevanje snovi so razne 
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interaktivne vaje, tudi za mlajše učence, ki ravno tako predstavljajo 

zanimivo učenja učne snovi različnih predmetov.  

 

ZAKLJUČEK 

V zaključnem delu članka poudarjam, da smo izvajalci dodatne 

strokovne pomoči soodgovorni za oblikovanje pozitivne samopodobe 

in razvoj učne motivacije otrok s posebnimi potrebami. V članku sem 

predstavila svoje pristope motiviranja učencev, kateri so se pri 

mojem delu izkazali kot učinkoviti. S spodbujanjem otrokove 

motivacije z zunanjimi dejavniki, kot je na primer pohvala, lahko 

vplivamo na razvoj njegove notranje motivacije za učenje, v smislu, 

da se loti neke naloge zaradi želje po izzivu oz. občutenju notranjega 

zadovoljstva. Navsezadnje stremimo k temu, da otroka 

opolnomočimo v smislu zavedanja svojih zmožnosti, močnih področij 

in razvoja kompenzacijskih strategij za šibka področja. Posameznika 

pripravljamo na uspešno spopadanje z ovirami v nadaljnjem 

življenju.   
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Nordijska hoja v šoli 
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Povzetek: V članku bom predstavil nordijsko hojo kot del učnega 

načrta športne vzgoje splošne telesne priprave na šoli, kjer kot učitelj 

športa delujem v letošnjem šolskem letu. Z vsakim oddelkom, ki ga 

poučujem, smo izvedli nekaj učnih ur v okolici šole, zunaj v naravi. 

Večina učencev in učenk se je prvič spoznala z načinom vodenja in 

izvedbe nordijske hoje v skupini. V našem primeru je bila 

intenzivnost napora na nizki stopnji, približno nekje v »pogovornem« 

tempu (60–70 % maksimalnega srčnega utripa), potekala je po lahkih 

in rahlo valovitih terenih. Delo z rokami je bilo poudarjeno pri 

vzponih, kjer se je tudi intenzivnost povečala, vendar je še vedno 

ostala v želenih mejah. Tempo hoje je bil čim bolj enakomeren, s čim 

manj ustavljanja in hitrega pospeševanja, tako je bila v ospredju 

vseskozi sprostitev in dobro počutje. 

 

Ključne besede: nordijska hoja, šola, športna vzgoja, narava  

 

Abstract: In the article, I will present Nordic walking as part of the 

physical education curriculum of general physical preparation at the 

school where I work as a sports teacher this school year. With each 

department that I teach, we held a few lessons in the surroundings 

of the school, outside in nature. Most of the students got to know 

the way of leading and performing Nordic walking in a group for the 

first time. In our case, the intensity of the effort was at a low level, 

approximately somewhere at a "conversational" pace (60-70% of the 

maximum heart rate), it took place on light and slightly undulating 

terrains. The work with the hands was emphasized on the climbs, 

where the intensity also increased, but still remained within the 

desired limits. The walking pace was as even as possible, with as little 

stopping and rapid acceleration as possible, so relaxation and well-

being were always in the foreground. 

 

Keywords: nordic walking, school, physical education, nature 
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UVOD 

Športnemu pedagogu je večkrat cilj, da bi kvalitetno izkoristil vsebino 

športne vzgoje, ki jo lahko izvaja zunaj v naravi. Pri tem mora seveda 

poznati pri nordijski hoji, o kateri pišemo, pravilne tehnike in 

uporabo pohodniških (nordijskih) palic. Ne smemo pa pozabiti tudi 

na to, da je treba mlade navdušiti za aktivnost preživljanja časa v 

naravi, saj se pri tem uporablja večina mišičnih skupin ter se ustvarja 

bolj celosten in zdrav učinek na telo. Ta nova oblika gibanja postaja 

vse bolj popularna tako med starejšimi kot mlajšimi, zdravimi in manj 

zdravimi.  

 

Teoretične strokovne podlage iz virov 

Nordijska hoja je eden izmed najhitreje rastočih in razvijajočih se 

rekreativnih športov na svetu. To je hoja s posebno oblikovanimi 

palicami, odlično aerobno vadbo, s katero hitro in učinkovito 

izboljšamo telesno pripravljenost ne glede na leta in spol. Poleg tega 

je nordijska hoja ena izmed najbolj dostopnih in varnih telesnih 

aktivnosti, izvedljiva vse leto (Nordijska hoja, 2011). Nordijski način 

hoje izvira iz Skandinavije, natančneje povedano iz Finske, kjer so 

iznajdljivi vaditelji tekačem na smučeh želeli ponuditi primerno vrsto 

telesne dejavnosti, ki bo ohranjala njihovo kondicijo tudi v mesecih 

brez snega. Nordijska hoja pa se je dokončno uveljavila, ko so konec 

devetdesetih let prejšnjega stoletja prišle na tržišče lahke palice z 

ergonomsko oblikovanim ročajem in paščkom, ki omogočajo 

posebno tehniko hoje, pri kateri dlani zapiramo in odpiramo, ne da 

bi pri tem palice izgubili. Ta način preprečuje, da bi se vratne mišice 

preveč napele in zakrčile (Za vitko postavo nordijska hoja, 2007, str. 

6).  

 

Nordijska hoja je ena najbolj zdravih in naravnih aktivnosti. Za razliko 

od navadne hoje in pohodništva pri nordijski hoji uporabljamo 

večino mišičnih skupin, kar pomeni, da ima vadba bolj celosten in 

zdrav učinek na telo. Izvaja skozi celo leto, najbolj ugodna klima za to 

pa je od spomladi do pozne jeseni, ko je zunaj najlepše. Primerna je 

za vse starosti in oba spola, podobno kot običajna hoja. Izvaja se na 

svežem zraku, kar pomaga tudi ljudem pod stresom. Med nordijsko 

hojo se lahko pogovarjamo, kar doprinese k sproščenosti vadbe. 

Razlika med navadno hojo brez palic in nordijsko hojo s palicami je 

predvsem v tem, da pri nordijski hoji vključimo tudi delovanje 

zgornjega dela telesa in tako aktiviramo skoraj 90 % vseh mišic v 

telesu. Pri tem moramo več mišic preskrbeti s krvjo, rezultat tega pa 

je višji srčni utrip. Posledično je višja tudi poraba energije, in to kar 

do 30 % v primerjavi z navadno hojo. Nordijska hoja je primerna tudi 

za odpravo prekomerne teže, saj zaradi aktiviranja večjih mišičnih 

skupin kalorije porabljamo hitreje kot pri navadni hoji pri enaki 

hitrosti (Norden, 2009). 
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Slika 1: Učenje nordijske hoje 

Vir: Lasten 

 

Primer dobre prakse  

Izzivi, s katerimi se soočamo  

Za nekatere učence in učenke palice predstavljajo odvečne 

pripomočke pri hoji. Predvsem učenci, ki se prvič srečajo z nordijsko 

hojo, imajo težave z uporabo palic. Niso namreč navajeni, da pri hoji 

uporabljajo pripomočke, prav tako pa jih na začetku še ne znajo 

pravilno uporabljati. Tako jih veliko prehitro obupa in si ne želijo 

ponovnega pohoda s palicami. Bolečine, ki se pojavljajo po nordijski 

hoji, so lahko nadležne v ramenskem obroču ter v nogah. Bolečine se 

pojavijo večinoma naslednji dan. Gre za tako imenovano zakrčenost 

mišic ali po domače »musklfiber«, ko telo ni navajeno na določeno 

aktivnost in so vključene mišice, ki ponavadi niso aktivirane.   

Soočamo pa se tudi z omejenimi zmožnostmi gibanja učencev, ki 

pridejo na uro športa poškodovani, predvsem so ovira poškodbe 

spodnjih okončin (kolena, gležnji ipd.)  

 

Možne rešitve za omenjene težave 

Vsekakor je potrebno učence navdušiti nad uporabo palic. Nikakor 

ne smemo dopustiti, da bi se jim palice zamerile in jih ne bi hoteli 

uporabljati. Eno izmed možnih rešitev predstavlja postopnost pri 

učenju nordijske hoje. Tu pridejo v poštev predvsem igre s palicami, 

s katerimi učence, ki se šele spoznavajo z elementi nordijske hoje na 

zanimiv način pripeljemo do uspešnega rokovanja s palicami. Za 

začetek je potrebno učencem dati primerno višino palic, ki jim bodo 

ustrezale. Igre, kot so razna lovljenja, poskoki, obračanja okoli palic 

moramo uporabiti predvsem v prvih urah in v času splošnega 

ogrevanja. Prav tako palice uporabimo tudi pri specialnem 

ogrevanju. V nadaljevanju pa je učence treba seznaniti z dvotaktnim 

diagonalnim korakom. Tudi tukaj moramo paziti na postopnost pri 

učenju. Cilj prvih ur hoje mora biti predvsem pravilna koordinacija 

rok in nog ter uporaba palic pri hoji navkreber. Na tak način se bodo 

učenci postopoma navadili na uporabo palic in jih bodo z veseljem 

uporabljali.  

 

Bolečine, ki se pojavljajo pri učencih, so nekaj povsem normalnega, 

če se zavedamo, da imajo nekateri čez dan lahko tudi veliko število 

drugih aktivnosti. Zato je še toliko bolj pomembno, da se takoj po 
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aktivnosti izvede raztezne vaje, s katerimi raztezamo mišične 

skupine, ki so bile pri vadbi najbolj obremenjene. Tako lahko 

preventivno vplivamo na zmanjšanje bolečin v sklepih. Ker gre za 

nordijsko hojo, je zelo priporočljivo, da se pri razteznih vajah 

uporabljajo palice, s katerimi si lahko pomagamo tako pri sami vaji, 

kot tudi pri vzdrževanju ravnotežja. Ker pri nordijski hoji uporabljamo 

tudi do 90 % vseh mišic našega telesa, je potrebno poskrbeti, da z 

razteznimi vajami zajamemo sklepe celega telesa.  

 

Poznamo dinamično in statično raztezanje. Pustovrh (skripta) pravi, 

da se pri dinamičnem raztezanju uporabljajo vaje z zamahi. Z njimi 

dosežemo največjo amplitudo giba, takoj nato se telesni segment 

spet v vrne v izhodiščni položaj. Pri statičnem raztezanju postopno 

dosegamo največjo amplitudo giba in jo ohranimo neko časovno 

obdobje. Pri tem raztezanju je možnost poškodb manjša kot pri 

dinamičnem, saj se zaradi postopnega doseganja največje amplitude 

giba mišice težko čezmerno raztezajo (Pustovrh, skripta). 

 

Cilji 

Kvalitetno izkoristiti vsebino športne vzgoje, ki jo lahko izvajamo 

zunaj v naravi.  Predstaviti in naučiti pravilno tehniko in uporabo 

pohodniških (nordijskih) palic. Navdušiti mlade za aktivnost 

preživljanja časa v naravi. Uporabiti večino mišičnih skupin ter 

ustvariti bolj celosten in zdrav učinek na telo. 

 

Namen  

Predstaviti učencem nov šport, novo obliko gibanja, ki postaja vse 

bolj popularna tako med starejšimi kot mlajšimi, zdravimi in manj 

zdravimi. Vzpodbuditi učitelje in učence na drugih osnovnih in 

srednjih šolah, da poizkusijo z nordijsko hojo v kolikor še niso. 

 

Nekaj primerov vaj statičnega raztezanja 

Statično raztezanje mišic nog stegna 

Postavimo se v stabilen položaj na eni nogi, kjer v eni roki držimo 

palici (pod ročajema) na kateri se upiramo. S prosto roko zagrabimo 

gleženj druge noge ter peto pritisnemo do zadnjice. Koleno pokrčene 

noge je v stiku s kolenom iztegnjene noge. S pritiskanjem pete na 

zadnjico čutimo povečanje napetosti v sprednjem delu stegna. 

Raztegujemo štirglavo stegensko mišico. V tem položaju vztrajamo 

10 do 15 sekund. Nato prenesemo palici v drugo roko ter vajo 

ponovimo z drugo nogo. 

Statično raztezanje mišic zunanjega dela kolena  

Postavimo se v stabilen položaj. Palici primemo z obema rokama v 

širini ramen. Sledi prenos leve noge čez desno nogo. Gležnja sta 

postavljena vzporedno drug ob drugemu. Počasi se začnemo 

spuščati s palicama proti prstom nog. Noga ostajajo ves čas 

iztegnjene. Bolj ko se bližamo prstom na nogah, bolj čutimo 

povečevanje napetosti na zunanji strani kolena zadnje noge. Gre za 

raztezanje iliotibialnega trakta. Ko začutimo napetost, ostanemo v 
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tem položaju 10 do 15 sekund. Nato zamenjamo nogi in vajo 

ponovimo. 

 

Statično raztezanje mišic trupa in hrbta  

Postavimo se v stabilen položaj na vzporedno postavljenih stopalih. 

Palici primemo nekoliko širše od ramen in jih z iztegnjenimi rokami 

dvignemo nad glavo. Počasi in kontrolirano se nagnemo s trupom v 

želeno smer. Roke ostajajo iztegnjene. Z nagibanjem trupa v želeno 

smer čutimo povečevanje napetosti v mišicah stranskega dela trupa 

in mišicah hrbta. V fazi, ko začutimo napetost zadržimo 10–15 

sekund. Isto vajo ponovimo v drugo smer. 

 

Kot ugotavlja že Pustovrh (skripta) je zdravstveno preventivni vidik 

najpomembnejši pri ukvarjanju z nordijsko hojo. Če pri hoji 

uporabljamo tudi palice aktiviramo praktično ves organizem. Pri 

navadni hoji so obremenjene predvsem mišice spodnjih okončin, pri 

nordijski hoji pa je vadba usmerjena tudi na mišice trupa, 

ramenskega obroča in rok. Z aktiviranjem mišic zgornjega dela telesa 

se del vertikalnih sil, ki pri navadni hoji obremenjujejo samo noge, 

prenese tudi na palice. To blagodejno deluje zlasti na kolenski sklep 

in skočni sklep, še zlasti pri osebah s preveliko telesno težo in pri 

osebah z različnimi obolenji sklepov (Pustovrh, skripta). Glede na to, 

je seveda še kako pomembno ljudi po poškodbah pripraviti do tega, 

da se bodo začeli ukvarjati z nordijsko hojo, saj jim ta aktivnost lahko 

pomaga v smislu rehabilitacije. Ob vsem tem pa bodo našli še en 

način ukvarjanja s športom, ki pozitivno vpliva na vse vitalne 

človekove funkcije. Problem prepočasnega tempa omenjenih ljudi je 

potrebno rešiti s formiranjem dveh skupin (hitrejšo in počasnejšo). 

 

Dolžina palic 

Na splošno velja, da je ob postavitvi palic pravokotno na podlago kot 

v komolcu 90 stopinj, vendar je pravilna dolžina palic za posameznika 

odvisna od več dejavnikov: od dolžine koraka, dolžine nog, ritma 

hoje, mišične moči in gibljivosti, vadbenih ciljev ipd. Okvirno dolžino 

dobimo tudi, če telesno višino pomnožimo z 0,72. Bolje pripravljeni 

posamezniki imajo lahko tudi daljše palice (Pravilna tehnika 

nordijske hoje, 2014). 

 

Obstaja več vrst tehnik nordijske hoje 

Najbolj pogosti tehniki sta diagonalni dvotaktni korak in dvokorak s 

soročnim odrivom. Pri prvem roke in noge premikamo naravno, torej 

premikamo roko skupaj z nasprotno nogo naprej. Korak je bistveno 

daljši, roke ob odrivu preidejo v zaročenje in se nato polkrožno 

vračajo naprej. Pri dvokoraku s soročnim odrivom pa se s palicami 

odrinemo po opravljenih dveh korakih. Poleg teh dveh osnovnih 

tehnik obstaja še mnogo drugih, ki jih uporabljamo na najrazličnejših 

terenih (Hoja s palicami po nordijsko, 2017). 
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Pet glavnih napotkov za izvajanje nordijske hoje 

Ko vbodete palico v tla, roko pokrčite v pravi kot. Palico v tla vedno 

zapičite pod ostrim kotom, med stopali, tako boste začutili odriv. 

Trup med hojo rahlo nagnite naprej. Vaša roka naj potuje preko 

bokov, na koncu se mora popolnoma iztegniti. Ko je odriv končan, 

mora biti dlan popolnoma iztegnjena (Pravilna tehnika nordijske 

hoje, 2014). 

 

Najpogostejši razlogi, zakaj se ukvarjati z nordijsko hojo 

V gibanje je vključeno celotno telo. Največji prednost nordijske hoje 

je dodatna obremenitev zgornjega dela telesa, tako da so aktivne 

skoraj vse mišice. Zaradi vključenosti vseh mišic v gibanje je aktivnost 

lahkotna in zelo pozitivno vpliva na srčno-žilni in dihalni sistem. Pri 

takem gibanju zaznamo povečan razvoj kapilar po vsem telesu. Pri 

gibanju ni sunkovitih gibov, zato je možnost poškodb zelo majhna. 

Nordijska hoja izboljša vzorec hoje, saj koraki postanejo aktivnejši in 

daljši, nihanje rok izrazitejše, vse to pa vodi k bolj pokončni drži. 

Izboljša se tudi splošno počutje (več energije in življenjske moči), saj 

se v naravi najlažje odklopimo od vsakdana, se sprostimo ter 

premagamo utrujenost, jezo, razdražljivost, stres. Je ena najboljših 

aktivnosti za ohranjanje telesne pripravljenosti, še posebej 

vzdržljivosti, moči, gibljivosti, ravnotežja in koordinacije, hkrati pa je 

še cenovno dostopna. 

 

Kdor misli, da je nordijska hoja le »udoben« šport pri zložni hitrosti, 

se pošteno moti. Posebna draž tega športa je namreč ravno v tem, 

da lahko sami določamo intenzivnost vadbe. Obremenitev lahko 

stopnjujemo tako s hojo čez drn in strn kot s posebnimi skakalnimi 

tehnikami in hitrejšim tempom. Pa tudi vadba v skupini poskrbi za 

dobrodošlo spremembo (Nordijska hoja, 2006, str.36). 

Že pri običajni nordijski hoji uporabljamo palice za to, da se aktivno 

odrinemo od tal. S pravilno tehniko pa lahko iz te prvine izpeljemo 

prave skoke v višino in daljino. Vadba skokov je zelo intenzivna, saj 

so pogoj zanjo dobra kondicija, občutek za ravnotežje in nadzor nad 

telesom. Skoki so zato res namenjeni le izurjenim hodcem z izvrstno 

telesno pripravljenostjo. Z dobro naštudiranimi skoki pa se lahko 

seveda brez težav izognemo kamnom, lužam, podrtim drevesom in 

ozkim potočkom, ki nam pridejo na pot (Nordijska hoja, 2006, str. 

40). 

 

ZAKLJUČEK  

Večina ljudi se v sodobnem svetu premalo giba in nič drugače ni v 

našem lokalnem okolju. Morda sodite mednje tudi vi in že dolgo 

iščete obliko športne dejavnosti, pri kateri bi se dovolj razgibali, 

vendar se hkrati ne bi preveč naprezali. Nordijska hoja je primerna 

za vse. Za dobre športnice in športnike, za začetnice in začetnike, za 

stare in mlade, za vitke pa tudi za nekoliko polnejše. Uspeh in 

zadovoljstvo pri nordijski hoji nista odvisna od telesne moči. Hitrost 

hoje, dolžino hoje in strukturo poti si določamo sami. Z njo krepimo 
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srce in ožilje, varujemo naše sklepe, povečamo porabo kalorij ter 

izboljšamo naše počutje. Lahko rečemo, da je vitamin za srce. 

Nordijska hoja pa postaja tudi pravi ljudski šport, zato ker malo 

stane. Razen primerne obutve in dveh palic ne potrebujemo nobene 

posebne opreme. Se pravi, dovolj razlogov, da z njo začnete tudi 

sami, pa ni važno, ali ste učenec, učitelj, ali pa zgolj bralec tega 

članka. Povabilo velja za vse. 
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Gozd kot spodbudno učno 

okolje za učenje matematike v 

jesenskem in zimskem času 
 

JERNEJA TERLIKAR, mag. prof. zgodnjega učenja 

jerneja.terlikar@gmail.com  

 

Povzetek: Živimo v času, kjer se vse pogosteje umikamo od narave, 

ter za veliko izvedenih dejavnosti pripravljamo različen didaktični 

material, slikovno gradivo, igrače in podobno. Velikokrat 

pozabljamo, da nas obdaja naravno spodbudno učno okolje, ki nam 

nudi veliko možnosti za razvoj akademskih in drugih spretnosti, ki 

celostno vplivajo na otrokov razvoj. Tako spodbudno učno okolje je 

tudi gozd. V članku predstavljamo ugotovitve o gozdu kot 

spodbudnem učnem okolju za razvijanje matematičnih znanj, ter 

vzgojiteljevo vlogo v njem. Poseben poudarek pri tem je na aktivnem 

in izkustvenem učenju vsakega posameznika. V praktičnem delu 

predstavljamo primere dobre prakse za učenje matematičnih 

pojmov v skupini otrok, stari od 2 do 3 leta. Otroci so se na ta način 

naučili različne matematične izraze, ki jih pravilno uporabljajo v 

vsakdanjem življenju. Naučili so se jih spontano preko igre in se ob 

tem zabavali. Gozd in pojme so usvajali in jih utrjujejo z večkratnim 

obiskom, predvsem v jesenskem in zimskem času, ter se na ta način 

seznanjajo z matematikov v vsakdanjem življenju in gozd odkrivajo z 

vsemi čutili.  

 

Ključne besede: gozd, otrok, matematika, izkustveno učenje, 

spodbudno učno okolje 

 

Abstract: We live in a time where we increasingly withdraw from 

nature, and we prepare various didactic materials, visual materials, 

toys and the like for many activities. But we often forget that we are 

surrounded by a naturally stimulating learning environment that 

offers us many opportunities to develop academic and other skills 

that have a holistic impact on the child's development. The forest is 

also such a stimulating learning environment. In the article, we 

present findings about the forest as a stimulating learning 

environment for the development of mathematical skills, as well as 

the educator's role in it. A special emphasis is placed on the active 

and experiential learning of each individual. In the practical part, we 

present examples of good practice for learning mathematical 

concepts in a group of children aged 2 to 3 years. In this way, the 

children learned various mathematical expressions that they use 

correctly in everyday life. They learned them spontaneously through 

the game and had fun doing it. They learned the forest and concepts 

and consolidate them through repeated visits, especially in autumn 

and winter, and in this way they get to know mathematicians in 
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everyday life and discover the forest with all their senses. 

 

Keywords: forest, children, mathematics, experiential learning, 

stimulating learning environment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

Otrokova igra je za otroka nekaj naravnega, spontanega, vendar se 

preko igre lahko nauči mnogo različnih stvari. Odrasli, ravno tako pa 

tudi vzgojitelji v vrtcih, smo velikokrat mnenja, če želimo, da se bo 

otrok nekaj točno določenega naučil, mu moramo za to pripraviti 

različne aplikate, strukturiran, didaktični material in podobno, 

vendar se je v naši praksi izkazalo, da velikokrat ni tako. Ko začnemo 

svoje razmišljanje usmerjati v material, ki nam ga ponuja narava, ter 

okolje, ki nas obdaja, kmalu ugotovimo, da imamo na voljo veliko 

različnih predmetov, stvari, ki so nam lahko v pomoč pri doseganju 

določenega znanja.  

 

S tem namenom smo se s skupino otrok odpravili v gozd, kjer smo se 

igrali, raziskovali, ter seznanjali z različnimi matematičnimi izrazi, 

pojmi, ter hkrati gozd doživljali z vsemi čutili. Otroci so ob tem bili 

notranje motivirani ter so se hitro učili matematične izraze, jih 

pogosto uporabljali in tako usvojili nova znanja, ki jih v vsakodnevnih 

situacijah uporabljajo v pravilnem kontekstu.  

 

Gozd kot izhodišče za otrokov celostni razvoj v povezavi s 

spodbudnim učnim okoljem in aktivnim učenjem  

Veliko težo v vzgojno izobraževalnih sistemih v zadnjem času 

posvečamo spodbudnemu učnemu okolju, ki dokazano vpliva na 

kakovost in uspešnost vzgoje in izobraževanja (Kranjc, Drolc idr., 

2019). Kot spodbudno učno okolje v današnjem času štejemo tudi 
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gozd. V svetu so tako imenovani gozdni vrtci, ki imajo v svoje 

programe vključeno gozdno pedagogiko v porastu in se nenehno 

razvijajo, v Sloveniji pa lahko rečemo, da je zaenkrat v zgodnji fazi 

razvoja (Györek, 2019). Prednosti predšolskega programa, ki se 

odvija v naravi je v tem, da učenje v gozdu celostno vpliva na otrokov 

razvoj- tako na kognitivni, socialni, gibalni, emocionalni in estetski 

razvoj (Larimore, 2016).  S tem se v literaturi strinjajo različni avtorji 

(Györek, 2019, Dean, 2019, Harris, 2017, Coates in Pimlott- Wilson, 

2018). Karba, Meško idr. (2010) v svoji raziskavi ugotavljajo, da je 

bivanje na prostem v vrtcih pogosto premalo premišljeno in preveč 

improvizirano, saj možnosti za učenje otrok in spremljanje njihovih 

dosežkov pogosto niso dovolj izkoriščene. Poudarjajo, da naj 

strokovni delavci ne zmanjšujejo spontane igre, vendar naj bolj 

domišljeno namenoma pripravljajo spodbudno učno okolje, v 

katerem bodo otroci imeli možnosti za aktivno učenje in samostojno 

raziskovanje. Tudi Györek (2019) ugotavlja, da nasploh učitelji v 

prvem triletju začnejo otrokom ponujati manj eksperimentalnega in 

terenskega dela, ki jim omogoča spodbudno učno okolje in s tem tudi 

aktivno učenje. Harris (2017) poudarja, da se izobraževanje na 

prostem zdi otrokom prijetnejše in bolj motivirajoče, saj jim 

omogoča spodbudno učno okolje, kjer imajo možnost izkusiti naravo, 

se soočiti z izzivi in pri tem razvijati tako timsko delo kot tudi 

sposobnosti dogovarjanja in pogajanja, hkrati kreativno/ ustvarjalno 

razmišljajo, kritično analizirajo situacije in razvijajo tudi sposobnosti 

reševanja problemov. Ravno tako dejavnosti v gozdu otrokom nudijo 

možnosti, da se v njih vključijo izkustveno, se tako praktično, kot tudi 

z lastno aktivnostjo učijo, ter imajo poleg vsega navedenega 

vključene tudi vse svoje čute (Coates in Pimlott- Wilson, 2018). Prav 

tako celo ugotavljata, da igra na prostem kot tudi v gozdu blaži slabe 

socialne, čustvene in gibalne rezultate. Torej če povzamemo lahko 

trdimo, da je gozd spodbudno učno okolje, ki vpliva na otroka 

celostno in velikokrat pušča močan pečat v otrokovem nadaljnjem 

razvoju in življenju.  

 

Obiski gozda v povezavi z matematičnimi sposobnostmi otrok in 

vzgojiteljevo usposobljenostjo  

Na splošno v svetu zaznavamo odmikanje od narave in se učni 

procesi vse več časa odvijajo v učilnicah, igralnicah, formalnih 

prostorih, za kar različni avtorji navajajo podobne razloge. Eden 

izmed razlogov je, da starši od otrok pričakujejo ali celo zahtevajo, 

da se v vrtcu/ šoli ne bodo umazali (Harris, 2017), ravno tako se 

pojavlja strah zaradi naraščajočega prometa, navzočnosti drog 

(Karba, Meško, idr., 2010), oddaljenosti vrtca od gozda (Nastran, 

2020), neprimerna oprema otrok, možnost poškodb, večja 

izpostavljenost klopom (Golob, Nastran, 2021). Coates in Pimlott- 

Wilson (2018) poleg vseh omenjenih dejavnikov navajata še, da je 

upad iger na prostem delno posledica sprememb v izobraževalni 

politiki, saj se povečuje osredotočenost na dosežke in se vršijo 

pritiski za doseganje nacionalnih standardov. Pozabljamo pa, da je 

dokazano, da se otroci vsa akademska znanja in sposobnosti učijo 
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hitreje in učinkoviteje, če so vključeni v izkustveno učenje, za kar nam 

gozd nudi idealne pogoje.  

V Skandinaviji gozdne šole in vrtci gozd obiskujejo redno in večkrat 

tedensko, ter čez celotno šolsko leto (Harris, 2017), v Sloveniji pa se 

učitelji in vzgojitelji pogosto izogibajo obiskov pozimi. Dejavnosti, ki 

potekajo v gozdu so ciljno usmerjene in dolgoročne, zato to lahko 

dosežemo samo z večkratnimi obiski gozda (Planinšek, Vochl, idr. 

2018)- tudi pozimi. Ravno tako je pomembno, da gozd občasno 

obiščemo tudi v slabših vremenskih razmerah in naj bodo zato obiski 

razporejeni skozi vse leto (Golob, Nastran, 2021). Raziskavi TIMSS 

2007 in 2008 v Sloveniji sta pokazali,  da so bili matematični in 

naravoslovni dosežki učencev višji tam, kjer sta bili šolska klima in 

spodbudno učno okolje pozitivno ocenjeni (Kranjc, Drolc, idr., 2019). 

Tudi drugod po svetu ugotavljajo, da so otroci v gozdu lažje in bolj 

kognitivno angažirani in se tako razvijajo njihove matematične 

sposobnosti, saj imajo pred seboj v večini časa težave, probleme, ki 

jih rešujejo sami (Larimore, 2016). Harris (2017) trdi, da moramo 

vzgojitelji dati otrokom možnost, da sami vodijo učenje, so zanj 

odgovorni, odrasli pa jim moramo ob tem nuditi oporo, v njih verjeti 

in jih spoštovati. Hkrati jim moramo dopuščati, da se lahko zmotijo 

ali jim določene stvari ne uspejo, saj ravno od tu prihajajo koristi za 

njihovo znanje in celostni razvoj. Odrasli morajo v vrtcu s svojim 

vedenjem v celoti delovati spodbudno in pomirjajoče. Vzgojitelj naj 

bo zgolj usmerjevalec, otrokom nudi pozitivno interakcijo in jih 

spodbuja k aktivnemu učenju (Karba, Meško idr., 2010). Tako si mora 

z otroki deliti vodenje, odrasli se osredotoča na njihove sposobnosti, 

z otroki vzpostavlja pristne odnose, podpira otroško igro in nudi 

oporo pri premagovanju socialnih konfliktov, ter jih spodbuja k 

reševanju problemov. Z otroki mora vzgojitelj zgraditi t. i. »partnerski 

odnos« (prav tam), na katerem lahko načrtuje tako matematične, kot 

tudi vse druge dejavnosti. Da lahko vzgojitelj deluje na ta način, mora 

biti dobro usposobljen, imeti voljo in znanje za takšen pristop, saj bo 

le tako lahko otroke spodbujal z lastnim zgledom (Asrial, Amirul 

Mukminin, idr., 2020).   

   

Gozd in matematične dejavnosti 

V nadaljevanju članka se bomo usmerili v razvoj otrokovih 

matematičnih znanj in sposobnosti v povezavi z gozdom. Otroci v 

gozdu lahko izvajajo mnogo matematičnih dejavnosti, ter se ob tem 

aktivno učijo.  Tako lahko npr. spoznavajo in prepoznavajo oblike, 

vzorce, usvajajo različne matematične pojme in izraze, ter vse skupaj 

odkrivajo na načine, ki ustrezajo vsakemu posamezniku. Otroke 

moramo spodbujati, da poskusijo več različnih načinov, da bi dosegli 

želen rezultat (Constable, 2017). Otrok si tako pridobiva novo znanje 

s pomočjo lastnega raziskovanja in odkrivanja. Med tem procesom 

ves čas svoje staro (predhodno) znanje nagrajuje, spreminja in si 

postavlja novo miselno shemo- svoje znanje na novo transformira 

(Komljanc, 2010). Coates in Pimlott- Wilson (2018) v svoji raziskavi 

navajata izjave otrok, ki dejansko podkrepijo vse prej omenjeno, saj 

otroci kljub temu, da se učijo matematiko, ne čutijo znanega šolskega 



92 
 

stresa. »(Čas za igro) daje občutek, da je ves stres minil in da me je 

končno nehala skrbeti matematika in sem začela razmišljati o sreči.« 

(Beau) in »To je čisto drugače (od šole), ker nam ni treba delati, 

računati, kot da delamo matematiko, saj tega nikamor ne zapišemo. 

Morali pa smo vedeti, koliko vrvi in ponjav potrebujemo, da bomo 

zgradili brlog in smo za to uporabljali matematiko. Torej se dejansko 

zunaj igraš, medtem ko se učiš.« (Firence) (prav tam). Glede na 

omenjena dva primera lahko trdimo, da otroci učenje v gozdu 

dojemajo kot igro in ne kot matematiko, ki so jo navajeni v šolskih 

klopeh. Če tu omenimo še predšolske otroke, je učenje matematike 

v gozdu za njih še dodatno bolj zanimivo in so pri tem ves čas 

notranje motivirani in aktivni. Preko različnih dejavnosti v gozdu se 

tako učijo tudi ključnih veščin reševanja problemov in kritičnega 

razmišljanja (Dean, 2019).   

 

Izvedba primerov matematičnih dejavnosti v gozdu z otroki starimi 

2–3 leta v jesenskem in zimskem času 

Priprave in sredstva 

− Starši so bili že na prvem roditeljskem sestanku seznanjeni, da 

bomo v letošnjem letu z otroki velikokrat obiskali gozd. Prosili 

smo jih, da naj bodo otroci vsak dan primerno oblečeni in obuti, 

ter da lahko pride do poškodb.  

− Staršem smo predstavili prednosti učenja matematike v 

naravnem okolju (gozdu).  

− Vedno je bilo maksimalno poskrbljeno za varnost otrok, ter smo 

vedno pripravili nahrbtnik s potrebnimi sredstvi (robčki, vrečke, 

malica, odsevniki za pot do gozda …). 

Vzorec  

V vzorec je bilo zajetih 14 otrok starostne skupine 2-3 leta. Med 

njimi so štirje otroci mlajši (1,5 let). Skupino sestavlja 9 dečkov in 5 

deklic. Skupina je vključena tudi v Eko projekt, v razdelek Leaf, kjer 

je zajeto bivanje v gozdu in učenje z in o gozdu.  

 Cilja  

Cilja, ki smo si jih zadali pri obiskovanju gozda sta bila, da se otroci 

seznanjajo z matematiko v vsakdanjem življenju, ter osvajajo 

različne matematične pojme in jih znajo uporabiti v vsakdanjem 

življenju in odkrivanje gozda z vsemi čutili.  

 

Primeri matematičnih dejavnosti v gozdu  

− Gozdni poligon 

Z otroki smo se velikokrat igrali tako imenovani »gozdni poligon«. 

Izhodišče te dejavnosti so vedno materiali, stvari, ki nam jih ponuja 

trenutno okolje v katerem se ustavimo za igro. Naš gozd se namreč 

nahaja nekje 600 metrov od vrtca in nam ponuja tako hrib, dolino, 

kot tudi ravninski del. Vedno se ne ustavimo na istem delu gozda, 

ampak se ustavljamo glede na interes otrok, ter tudi namen oz. 

področje, ki ga želimo razvijati. Tako se npr. ustavimo v delu, kjer je 

več panjev (ostanki požaganih dreves), da otroci lahko plezajo na 

višje, nižje panje, ter tako razvijamo pojma višje/nižje. S tem otroci 

poleg matematičnih pojmov urijo tudi koordinacijo, ravnotežje, moč 
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in preciznost. Skozi večkratne obiske so se naučili, da morajo stopiti 

s celo nogo na panj, saj je drugače večja verjetnost, da jim zdrsne. 

Hkrati so se naučili, da če so panji mokri, da so spolzki ter da morajo 

v tem primeru biti še bolj pazljivi. Ko se ustavimo v delu, kjer je hrib 

ali dolina, smo se učili razlikovati pojma gor/ dol, ter so ju otroci ob 

aktivnostih tudi uporabljali. Tako so se prav vsi naučili razlikovati, kaj 

je gor in kaj je dol, ter to uporabljajo tudi v drugih kontekstih, npr. na 

previjalno gor, daj me dol, roleta gor in podobno. V določenem delu 

smo naleteli na nekaj manjših podrtih dreves, kjer smo se odločili, da 

jih bomo prestopali/ preplezali. Tako so otroci zopet na drugačen 

način vadili in spoznavali pojma višje/ nižje.  

− Spoznavanje pojmov velik/ majhen  

Z otroki smo v gozdu spoznavali nasprotna pojma velik/ majhen. 

Otroci so ta dva izraza spoznavali preko kamnov, ki so jih vztrajno 

nosili kazati. Skozi ponavljanje pojmov, so se tudi sami naučili 

razlikovati pojma in jih danes v primeru, da se spomnijo na to vedno 

prinesejo v paru. Občasno se zgodi, da kdo izmed otrok prinese več 

kamnov in jih že začne razvrščati. Nekaj otrok je, ki uspešno razvrsti 

do štiri kamne po velikosti, kar je za to starost zelo spodbudno.  

− Spoznavanje pojmov dolg/ kratek  

Na podoben način, le preko drugih predmetov, smo se lotili tudi 

spoznavanja pojmov dolg/ kratek. Otroci so se spontano igrali s 

palicami, ter jih vmes prinesli tudi pokazat. Začeli smo s pogovorom 

npr. »Tvoja palica je dolga. Tvoja palica je kratka.« Otroci so tudi v 

tem primeru sami ugotovili, da primerjamo dve palici med seboj oz. 

da lahko primerjamo tudi več palic. Zanimivo jim je bilo, ko smo jih 

začeli razvrščati glede na dolžino. Sami so samoiniciativno nosili še 

druge palice in so jih vključevali v že nastalo vrsto.  

− Spoznavanje pojmov gladko/ hrapavo  

Ta dva nasprotja smo spoznavali preko lubij dreves. Ker je bilo na 

začetku to zelo oteženo, saj si otroci od enega drevesa do drugega 

niso zapomnili kakšno je bilo lubje, smo iskali nove načine, kako bi se 

lahko uspešno naučili teh dveh pojmov. Eden izmed otrok je prinesel 

dve palici. Ena je imela gladko lubje (leska), druga je bila bolj hrapava 

in razpokana (kostanj). Na ta način smo tipali strukture in so tako 

otroci se preko tipa naučili razlikovali lubja med seboj. Občasno se še 

pojavljajo nesoglasja med njimi, saj nekomu določeno lubje deluje 

hrapavo, nekomu pa gladko. Takrat jim dopuščamo možnost, da se 

med seboj dogovorijo oz. se zanesejo na svoje lastne občutke.  

− Spoznavanje barv preko jesenskih plodov in listov  

V jesenskem času smo se pogosto igrali v gozdu. Ker je eden izmed 

dečkov v skupini že poznal barve, jih je pogosto poimenoval. Zato 

smo izkoristili spodbudo in se začeli pogovarjati o barvah. Otroci so 

spoznavali barve, mlajši jih še niso uspeli poimenovati, zato smo 

občasno se odločili tudi za klasificiranje le teh. Vsi otroci so po nekaj 

poskusih začeli plodove in liste razvrščati glede na barvo. Pri 

razvrščanju smo se izogibali listov, ki so bili zelo pisanih barv, oz. smo 

jih razvrstili v svojo kategorijo. Otroci so se pri teh dejavnostih med 

seboj opazovali, se popravljali in povedali, če se z razvrstitvijo niso 

strinjali. Ker tega govorno še ne zmorejo skomunicirati, so predmet 



94 
 

fizično prijeli, po navadi zraven rekli »ne« in ga prestavili.  

− Usvajanje zaporedja dveh letnih časov  

Med igro in našimi obiski smo opazovali spreminjanje okolice. Ker se 

je okolica za otroke spreminjala počasi in so to težje dojemali, smo 

zato s seboj vzeli fotografije letnih časov in jih med seboj primerjali. 

Tako so otroci uspeli osvojiti, da v jeseni listje odpada iz dreves in 

pada na tla, pozimi pa so drevesa gola in brez listov.  

 

Evalvacija 

Otroci so preko večkratnih obiskov gozda (po navadi) tudi večkrat 

tedensko uspešno usvajali različne matematične izraze in pojme. 

Srečevali so se z nestandardiziranimi enotami za merjenje (npr. 

kratek/ dolg), ter tako spontano in preko igre usvajali zastavljene 

cilje. Presenetilo nas je dejstvo, da so prav vsi otroci prišli do 

usvojenih pojmov, čeprav so nekateri do tega prišli hitreje, drugi 

počasneje, so bili vsi ves čas aktivni, si med seboj pomagali, se 

popravljali in občasno so nastali tudi konflikti. Te smo sprva skupaj 

uspešno reševali, danes pa je potrebno vse manj pomoči. Preseneča 

tudi dejstvo, da so otroci med tem postali tudi zelo empatični eden 

do drugega. Med seboj se kličejo, če npr. gre nekdo dlje, kot smo 

dogovorjeni, ga drugi kliče nazaj in podobno. Zelo so napredovali tudi 

gibalno, saj smo preko gozdnih poligonov hkrati razvijali tudi 

motorične sposobnosti. Sprva so bili zelo okorni, nekaj otrok je celo 

motilo, če so se umazali, danes pa s tem praktično nihče od otrok 

nima težav.  

ZAKLJUČEK 

Ugotovili smo, da je gozdna pedagogika s poudarkom na matematiki 

še zelo neraziskano področje tako v svetu, kot v Sloveniji. Našli nismo 

nobene raziskave in literature, ki bi povezovala gozd z matematiko v 

prvi starostni skupini. Omogočanje učenja, pri katerem so aktivni 

soustvarjalci procesa učenja otroci predstavlja velik izziv. Zavedati se 

moramo, da le redko stvari potekajo tako, kot bi si jih zamislili samo 

odrasli, a s tem, ko je otrok vključen v proces načrtovanja, izvedbe in 

tudi končnega rezultata je motivacija za delo in učenje zelo velika. 

Otroci so se razvijali celostno, saj niso razvijali samo znanja na 

področju matematike, ampak so s tem usvajali tudi jezik, socialne in 

emocionalne veščine, gibalne spretnosti in so pogosto iskali lastne 

rešitve k nastalim problemom. Velikokrat pa je v takem procesu 

vloga odraslega/vzgojitelja zahtevna, saj mora pri tem stvari skrbno 

načrtovati, skrbeti za varnost in s tem ne posegati v učenje in igro 

otrok, ter skrbeti za spodbudno učno okolje. Hkrati pa mora vzgojitelj 

velikokrat paziti, da otrokom ne izda odgovora in jim mora dopustiti 

veliko več časa, da sami pridejo do enakega rezultata. To zahteva od 

odraslega veliko znanja, samodiscipline in s takim načinom lahko 

gradi »partnerski odnos« z otrokom, kjer se otrok počuti varnega in 

sprejetega in se zaveda, da mu je dopuščena tudi možnost napak. 

Otroci na tak način lažje usvojijo podane vsebine in jih s 

ponavljanjem in uporabo izven gozda pretvorijo v uporabno in trajno 

znanje.  
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Povzetek: Povezovanje branja otroku v družini z branjem v vrtcu, je 

eno izmed zelo pozitivnih in spodbudnih oblik sodelovanja med 

vzgojitelji in starši. Tako naj bi starši pridobili prve in 

najpomembnejše informacije o pomenu branja za otrokov razvoj. S 

knjigo naj bi se otrok srečal že zelo kmalu v predšolskem obdobju. 

Starši so tisti, ki so prvi vzgojitelji in učitelji, saj otroka preko branja 

pravljic seznanjajo s pisno besedo, se skupaj z njim vživljajo v svet 

domišljije, predvsem pa mu privzgojijo čut za lepoto jezika. Preko 

družinskega branja se otrok razvija na vseh področjih ter pridobiva 

nova znanja. Naloga staršev pa je predvsem ta, da ob branju nudijo 

otroku občutek sprejetosti, bližine, naklonjenosti ter ga istočasno s 

svojim zgledom spodbujajo. Tako bo otrok tudi v prihodnje rad 

posegal po knjigi. Ko pa se otrok vključi v vrtec, mu mora ta zagotoviti 

stimulativno in spodbudno okolje tudi na področju pred 

opismenjevanja in branja. Zato je prav, da starši in vzgojitelji 

sodelujejo ter tako poskrbijo za otrokov razvoj. 

V teoretičnem delu sem opredelila pomen porajajoče se pismenosti.  

Nekoliko širše sem se dotaknila branja, kjer sem zajela njegov pomen 

in vlogo v otrokovem razvoju, bralne izkušnje pa sem povezala z 

branjem v vrtcu in doma. V empiričnem delu sem se osredotočila na 

družinsko branje. Starši so skupaj z otroki doma brali knjige, ki sem 

jih pripravila ter z njimi podoživljali vsebino z dodatnimi dejavnostmi. 

 

Ključne besede: pred opismenjevanje, branje, družinsko branje, 

porajajoča se pismenost, motivacija za branje. 

 

Abstract: Connecting reading to a child in the family with reading in 

kindergarten is one of the very positive and encouraging forms of 

cooperation between educators and parents. In this way should 

parents become the first and most important information about the 

importance of reading for their child's development.       The child 

should meet the book very soon in the preschool period. Parents are 

the ones who are the first educators and teachers, namely through 

reading fairy tales to their child they introduce him the written word, 

immerse themselves together with him in the world of imagination 

and above all they impart in him a sense of the beauty of language. 

Through family reading, the child develops himself in all areas and 

acquires new knowledge. The task of parents is mainly to provide the 

child with a feeling of acceptance, closeness and affection while 

reading, and at the same time to encourage him with his own 

behavior. In this way the child would also like to reach for the book 
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in the future. However, when a child joins kindergarten, it must 

provide him with a stimulating and encouraging environment, also 

in pre-literacy and reading. That is why it is important for parents 

and educators to work together and thus take care of the child's 

development. In the theoretical part, I defined the importance of 

emergent literacy. I focused on reading a bit more broadly, where I 

covered its meaning and role in a child's development, and I 

connected reading experiences with reading in kindergarten and at 

home. In the empirical work, I focused on family reading. Together 

with their children, the parents read the books that I prepared at 

home and relived the content with them through additional 

activities.  

 

Keywords: pre-literacy, reading, family reading, emergent literacy, 

motivation to read. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

Branje je veščina oz. spretnost, ki jo uporabljamo celo življenje, v 

najrazličnejših situacijah in v različnem okolju. Temu se nikakor ne 

moremo izogniti, saj nas spremlja na vsakem koraku. Ker pa je branje 

dejavnost, ki se je ne moremo naučiti kar naenkrat, je prav, da z 

učenjem začnemo že v zgodnjem otroštvu. Učenje branja od otroka 

zahteva določen napor, vajo, vztrajnost in pomoč odrasle osebe. 

Največja pomoč so starši, ki otroku berejo, se z njim pogovarjajo o 

prebranem, podoživljajo vsebino zgodbe, z njim obiskujejo knjižnico 

in si izposojajo knjige. Družinsko branje ima velik pomen za otrokov 

razvoj, tako na govornem, socialnem, kognitivnem in čustvenem 

področju. Marjanovič Umek zatrjuje, da otrok ob branju in listanju 

knjig ter poslušanju in pripovedovanju zgodb bogati besedni zaklad, 

spoznava kulturo, življenjske navade in vrednote, se lažje znajde v 

družbi, gradi medsebojne odnose, izraža čustva ter se srečuje s 

pisano besedo. Pomembno pa ni le branje in poslušanje, temveč tudi 

pogovor staršev z otrokom ob prebrani vsebini, dogajanju, glavnih 

junakih, ilustracijah itn. Pogosto se zgodi, da želijo otroci poslušati 

eno in isto pravljico. Nič ni narobe s tem, saj na takšen način 

ponotranjijo in ozavestijo dogajanje. Zato je prav, da to otroku 

omogočimo. 

 

Starši lahko otroku berejo ob različnih delih dneva in ob različnih 

situacijah. Pri tem se spleta posebna čustvena vez, otrok se umiri, 

začuti sprejetost, pripadnost, ljubezen in pozornost starša, ki pripada 
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samo njemu. Tako otrok kot starš kakovostno preživljata skupni čas.  

Poleg staršev pa ima pri vzgoji otrok v dobre bralce pomembno vlogo 

tudi vrtec. Vzgojitelji so tisti, ki s svojim strokovnim znanjem 

ponujajo otrokom kakovostno in raznoliko literaturo, ozaveščajo in 

spodbujajo starše za branje ter sami berejo otrokom v času bivanja v 

vrtcu. Glede na to, da imajo nekateri otroci edini stik z branjem prav 

v vrtcu, je naloga vzgojitelja ta, da takemu otroku nameni prav 

poseben čas. Knjiga naj spremlja otroka skozi celo otroštvo, zato za 

branje ni nikoli prezgodaj. Grginič pravi, da izkušnje, ki jih otrok dobi 

ob branju močno vplivajo na kasnejšo uspešnost in učenje v šoli.  

 

Pomen branja 

Otrok naj bi se ob branju učil in razvijal. Zato ni naloga odraslega zgolj 

to, kakšno knjigo bere, temveč tudi na kakšen način bere. Zato branje 

ne more biti kar nekaj mimogrede, na hitro. Odrasel si mora vzeti čas 

za otroka, se umiriti, pokazati zainteresiranost za branje ter brati s 

premori, ko si jih otrok zaželi. Takrat otrok namreč želi podoživeti 

dogajanje. Pogosto imamo zmotno mnenje, da so dojenčki še 

premajhni, da bi jim brali. Toda to ne drži. Izberemo primerno dolgo 

slikanico in mu jo preberemo. Pri tako majhnem otroku gre za 

občutek ugodja, ko posluša mamin glas. Ravno tako tudi otroci, ki že 

znajo sami brati, radi prisluhnejo odraslemu. Prav tako ni razlik med 

spoloma, saj pravljice enako radi poslušajo tako dečki kot deklice. Pri 

branju tudi ne smemo podcenjevati otroka in tako namenoma 

spuščati stavkov. Otrok hitro ugotovi, če odrasel hiti z branjem ter 

mu zato ne prebere vsebine v celoti do konca.  Branje v nadaljevanjih 

ima poseben čar. Otrok spremlja zgodbo, zapomni si, kje se je zgodba 

končala in z nestrpnostjo pričakuje naslednji dan, ko mu bomo 

prebrali nadaljevanje. Ta način branja lahko uporabimo pri starejših 

predšolskih otrocih, ki že imajo sposobnost pomnjenja nekoliko bolje 

razvito. Otroci imajo radi ritual. Zato poskrbimo, da otroku beremo 

ob približno istem času (pred spanjem), na istem mestu (na postelji 

v njegovi sobi), na isti način (vzamemo ga v naročje, ob njegovi 

najljubši igrači) (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003). Branje otroku 

spremlja cela vrsta dejavnosti, ki vplivajo na doživljanje prebranega, 

spodbujajo jezikovni in intelektualni razvoj, bogatijo besedni zaklad, 

razvijajo bralne navade in pripomorejo h kakovostnemu preživljanju 

časa. Ko govorimo o dejavnostih, imamo v mislih tako dejavnosti 

pred branjem, med branjem in po branju. »Pred bralne dejavnosti 

motivirajo za branje oz. poslušanje besedil, med bralne dejavnosti 

prispevajo k razumevanju in poglabljanju doživetja, po bralne 

dejavnosti pa utrjujejo in poglabljajo razumevanje in doživetje 

besedil« (Jamnik, 2003, str. 130). 

 

Otrok mora besedilo doživeti, razumeti in ob njem uživati. To pa 

dosežemo z dejavnostmi, ki pa jih prilagajamo glede na otrokov 

interes, izkušnje in razvoj. Otrok si ob knjigi, vsebini in slikah bogati 

besedni zaklad ter spoznava različne oblike izražanja. Zato ga 

moramo navajati na to, da se pogovarja, sprašuje ter odgovarja. 

Starši pogosto nimajo izkušenj in ne vedo, kakšne knjige bi brali 
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otroku, kako bi se ob njih pogovarjali. Potrebujejo natančen nasvet. 

Zato jim lahko priskočijo na pomoč vzgojiteljice s svojo 

strokovnostjo. Največkrat starši sploh nimajo predstave, kaj je to 

poglobljeno branje. Ne vedo, da iz branja lahko izpeljejo številne 

dejavnosti, v katerih bi otroci uživali. Zato je prav, da jim te 

dejavnosti ponudimo v vrtcu. Odzivi staršev, ki tesno sodelujejo z 

vrtcem, so pogosto zelo pozitivni, saj starši sami priznajo, da se ob 

branju in kasnejših dejavnostih tudi sami sprostijo (Knaflič, 2003). 

»Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti 

predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje prispeva k ustreznemu 

dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Družinsko branje 

ostaja kljub značilnostim sodobnega časa še vedno prvotno, intimno, 

neposredno srečanje s knjigo v družinskem krogu, ki ga ni mogoče v 

celoti nadzorovati« (Kranjc in Saksida, 2008, str. 93).  

 

Primer dobre prakse 

Projekt smo izvedli v skupini šestnajstih otrok, starih od 1 do 4 let. 

Njihov razvoj in izkušnje se zelo razlikujejo glede na starost. Veliko 

časa namenimo branju v vrtcu, saj se zavedamo, da imajo otroci 

različne izkušnje s knjigo oz. da se posamezni otroci srečajo z 

branjem zgolj v vrtcu. Med vsakodnevne dejavnosti smo vključili 

jutranje branje. Posegamo po različni literaturi: pravljicah, branju v 

nadaljevanjih, poeziji, ugankah, reklamah, strokovni literaturi … 

Otroci so osvojili to rutino in zelo radi sodelujejo, kar je opazno tudi 

po pogovoru, ki ga po vsakem branju izvedemo.  

Za izvedbo projekta ali bolje rečeno dejavnosti smo se odločili 

predvsem zaradi enega razloga, in ta je, seznaniti starše s pomenom 

skupnega branja. Na uvodnem roditeljskem sestanku smo starše 

spodbudil k družinskemu branju, ter jim predstavili dejavnosti 

povezane s projektom. Za začetek smo v vrtcu organizirali večer s 

pravljico, kjer je ena izmed mamic otrokom prebrala pravljico Palček 

Piskalček (J. Bitenc). Glede na to, da je bila to glasbena pravljica in so 

otroci pesmico že poznali, so lahko pri branju intenzivno sodelovali. 

Ob koncu so skupaj s starši izdelali še inštrumente. V nadaljevanju pa 

smo pripravili izbor štirih knjig, ki so jih otroci odnesli domov, ter jih 

skupaj s starši prebrali. Ob vsaki knjigi pa je bila pripravljena tudi 

dejavnost, ob kateri naj bi otroci podoživljali vsebino. Glede na to, da 

je v skupini starost otrok različna in s tem tudi izkušnje zelo drugačne, 

smo prilagodili zahtevnost posamezne knjige. Najmlajšim otrokom 

smo ponudili slikanico Marjana Mančka, Brundo se igra. Glede na to, 

da je to slikanica brez besedila, so morali starši na svoj način 

predstaviti vsebino in jo tudi zapisati. Drugi skupini otrok smo 

ponudili pravljico Ele Peroci, Muca Copatarica. Kot dodatna 

dejavnost, ki so jo izvedli starši skupaj z otroki pa je bila nadaljevanje 

zgodbe z uporabo otroške domišljije. Tretja skupina otrok je 

prebirala 1001 pravljico avtorice Lile Prap. Izbrali so zgodbo in ji na 

humoren, nenavaden način oblikovali konec. Zadnja skupina, v kateri 

so bili najstarejši otroci, pa je prebrala knjigo Veveriček posebne 

sorte, ki jo je napisala Svetlana Makarovič. Ker je to knjiga s tabujsko 

tematiko, smo jim zastavili nekaj kratkih vprašanj na to temo. 
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Predvsem pa smo želeli, da se starši z otrokom o tem pogovarjajo. 

Ob koncu smo organizirali še zaključno srečanje otrok in staršev, kjer 

so starši izdelali glavne junake iz vsake knjige, ter spontano odigrali 

lutkovno predstavo, kateri so dali naslov V nesreči spoznaš prijatelja. 

 

Primeri interpretacije branja (zapisi staršev) 

Brundo se igra 

»Svetla lunica je prišla na okno in medvedek Brundo je zaspal. Ko se 

zjutraj sonček prebuja, medvedek še vedno mirno spi. Nato pa pride 

petelinček Peter in s svojim KIKIRIKI prebudi Brunda in prežene 

lunico iz neba. Medvedek se pretegne in odhiti na modro kahlico, 

nato pa si umije še roke, obraz in zobke. Obriše se, si sleče pižamo in 

obleče zeleno črno črtasto majico. Brundo se usede za mizo, kjer 

počaka, da mu čebelice prinesejo in postrežejo slasten med. Kar celo 

skodelico ga poje, čebelice pa pospravijo prazno skodelico. Kako 

prijazne prijateljice so te čebelice. 

Brundo skozi okno opazi ptičko, ki ga kliče, zato se hitro obuje in 

zaveže vezalke. Na obešalniku pred vrati opazi rumen balon, ko ga 

hoče prijeti pa spozna, da je premajhen. Podstavi si stol in tako lažje 

doseže balon. Z rumenim balonom hitro odhiti po stopnicah iz hiše. 

Zunaj pa vidi polno igrišče prijateljev, ki se igrajo v peskovniku, se 

gugajo, lovijo, plezajo. Miška se skriva, volk in muca plešeta, ptičke 

pojejo, pujsek ustvarja v peskovniku, prav vsi se nekaj igrajo. Prijatelji 

pozdravijo Brunda in se razveselijo njegovega balona. Skupaj se 

igrajo z njim. Veselo družbo sestavljajo ptiček, muca, volk, miška in 

krava. Kasneje se jim pridružijo še zajček, petelin, osel, črv, prašiček 

in ovčka. Igra se je dobro šele začela, ko je zajček podal balon do 

krave. Ta pa ni bila previdna in ni ujela balona, zato je padel na njena 

rogova in počil. Tako se je igra končala, prijatelji so bili žalostni, 

medvedek Brundo pa je zajokal. Brundo se je zasmilil prijateljem, 

zato so staknili glave. Pujsek Pipi je prinesel denar, ki ga je prihranil 

in z njim kupil nove balone za Brunda in vse ostale prijatelje. Tako so 

dobili vsak svoj balon. Ker pa so vsi želeli pomagati Brundu, so mu 

podarili vse balone. Tako so ga baloni odnesli visoko v zrak. Vsi 

začudeni so gledali za njim, kako je medveda odnašalo vedno višje in 

višje. Brunda je bilo zelo strah. To so videle njegove prijateljice 

ptičice in odletele, da bi rešile Brunda. S svojimi kljunčki so popikale 

balone, pustile pa so mu rumen balon, s katerim je padel v smetnjak. 

Živali so se razveselile svojega prijatelja, saj je bil spet med njimi. Ves 

zadovoljen je Brundo odšel domov, še prej pa se je s prijatelji 

dogovoril, da se naslednji dan zopet zberejo na igrišču, toda brez 

balonov.«  

 

Muca Copatarica 

Eno izmed nadaljevanj zgodbe: Muca copatarica je ves dan šivala 

copatke, ko je zunaj snežilo. Otrok iz vasi pa sneg ni prav nič motil. 

Po najbližjem bregu so se sankali, smučali in delali snežake. Ko so bili 

vsi premraženi, so si zaželeli tople kave. Špelčina mama jim jo je 

skuhala, da so se otroci vsaj malo ogreli. Toda premražene noge se 

kar niso in niso hotele ogreti. Tonka je zavzdihnila: »Ko bi le imela 
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tople copatke, tako zelo tople, da bi mi ogrele moje mrzle noge.« 

Tudi Tine si je želel takšnih copatk. Njegovim željam so se pridružili 

tudi ostali otroci. Tedaj pa je Bobek dejal: »Ampak, če svojih copat 

nimamo pospravljenih, nam jih Muca copatarica nikoli ne bo zašila 

novih.« Tako je Špelca predlagala, da pričnejo redno pospravljati 

copate. Vsi so se strinjali. In res. Otroci iz Male vasi so postali zelo 

redoljubni. Vsak večer so skrbno pospravili svoje copatke. Nikoli več 

se ni zgodilo, da bi jih iskali pod mizo, v očetovi suknji in pod stolom. 

Copati so jih vsako jutro čakali poleg postelje, zloženi eden poleg 

drugega, točno tako kot mora biti. To je prišlo na uho Muci 

copatarici. Zato je pohitela s šivanjem novih copat za otroke iz Male 

vasi. Tako lepe in tople je sešila. ʺTe bodo otrokom zagotovo ogrele 

noge, pa naj bodo še tako mrzle,ʺ je glasno zamijavkala.  

In zvečer, ko so otroci legli v svoje postelje in pred tem še skrbno 

pospravili copate, se je v njihov domek prav po tiho pritihotapila 

Muca copatarica in k vsaki postelji položila par copatk. Otroci so se 

zjutraj zbudili in bili zelo presenečeni, ter neizmerno veseli, ko so ob 

svojih posteljah zagledali nove copate. Hitro so si jih obuli in stekli na 

prag. Špelca je poklicala Tonko, da ji pokaže nove copatke. Tudi 

Tonkini so bili novi. Kmalu so bili na pragu vsi otroci in prav vsi so 

imeli nove, predvsem pa zelo tople copatke. Sklenili so, da bodo 

pazili nanje, jih vsak večer očistili in pospravili. Zgodilo se je tako. 

Otroci so skrbeli za svoje copate, Muca copatarica pa je bila vesela, 

ker so postali tako skrbni in vsako zimo jih je nagradila z novimi 

copati«.  

1001 pravljica 

»Rdeča kapica je v gozdu srečala volka. Ta ji je pomagal nabirati rože 

za babico. Rdeča kapica se je želela z njim malo pozabavati, zato mu 

je dejala, da se babica kopa v jezeru. Volk jo je kar po bližnjici mahnil 

do jezera, da bi našel babico. Bil je neučakan, zato je skočil v vodo. 

Toda babice ni našel. Na dnu jezera pa je sedela grda zelena žaba. 

Volk jo je ves začuden vprašal, kaj počne na dnu jezera. Žaba mu je 

povedala, da je ona babica. Prosila ga je, naj jo poljubi, saj se le tako 

lahko spremeni nazaj v babico. Volk je žabi verjel in jo poljubil. Toda 

žaba se ni spremenila v babico, ampak v grdo čarovnico, ki je volka 

odpeljala v svoj začarani grad. Tam ji je stregel do konca dni.« 

Veveriček posebne sorte 

• Kaj je bilo narobe s čopkom? 

- »Ni mogel skakati, ker je imel poškodovano nogo.« 

- »Tačka ni bila v redu. Rodil se je takšen, da ni mogel hoditi.« 

- »Ni imel ene tačke.« 

- »Bil je invalid.« 

• Kaj pomeni, če si drugačen? 

- »Vsi smo drugačni, mami, ati, sestrica, bratec.« 

- »Če se tak rodiš kot tale veveriček, potem si drugačen.« 

- »Če si drugačen, potem znaš nekaj, kar drugi ne znajo.« 

- »Veveriček ni bil tak kot njegovi bratci. Naš dedi je tudi 

drugačen, ker ima brado.« 

• Si že srečal koga, ki je bil drugačen? Pripoveduj! 



102 
 

- »Videl sem teto pred vrtcem, ki je šla po pločniku. Zelo težko 

je hodila, ker je tudi imela eno nogo bolj majhno. Taka se je 

rodila. Imela je palico.« 

- »Ne, nisem še videl nikogar.« 

- »Ko smo šli v park, sem videla fanta na vozičku. Mama ga je 

peljala. Imel je take čudne roke.« 

- »Ja sem videl dve veverici. Ena je splezala na drevo, druga pa 

ne. Morda je bilo z njo kaj narobe.« 

• Kaj misliš, kako se počutijo ljudje, ki so drugačni? 

- »Slabo, žalostni so.« 

- »Slabo.« 

- »Ne počuti se v redu, ker je bolan. Ne more tekat, hodit, se 

žogat.« 

- »Nimajo toliko prijateljev.« 

• Predstavljaj si, da bi bil ti drugačen. Kako bi se počutil? 

- »Zelo slabo.« 

- »Neprijetno. Ne bi se igrala z otroki. Drugi bi se mi smejali.« 

- »Grda bi bila.« 

- »Jokal bi, ker ne bi bil tak kot drugi.« 

• Zapišite otrokove odzive pri prebiranju zgodbe! 

- Otrok je poslušal in gledal ilustracije. Sledil je zgodbi in jo tudi 

razumel. Na koncu je dejal: »Še dobro, da je srečal kosa.« 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

Dejavnosti so potekale kar nekaj časa. Otroci so imeli doma knjigo 

preko vikenda, saj so le na takšen način imeli dovolj časa in možnosti 

za prebiranje in izvedbo dejavnosti. Odzivi staršev so bili zelo 

pozitivni. Priznali so, da zaradi moderne tehnologije premalo berejo 

otrokom, kljub temu da se zavedajo, kako potrebno je družinsko 

branje. Kar nekaj staršev je tudi priznalo, da so potrebovali 

motivacijo oz. spodbudo za branje. Ugotovili pa so tudi, da pogosto 

zbirajo prezahtevne vsebine za svoje otroke. Zato imamo vzgojitelji 

nalogo, da starše seznanimo in poučimo o tem. Mi smo tisti, ki 

pristopimo do staršev in jih še dodatno motiviramo, če opazimo, da 

sami ne zmorejo ali ne znajo. Zavedati se moramo, da so starši v 

večini primerov odprti za ideje in pobude vzgojiteljev, zato je prav, 

da to izkoristimo in tako prijetno sodelujemo. 
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Lutkovna predstava in učenje 

pesmi 
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Povzetek: Umetnost je eno izmed temeljnih področij otroškega 

delovanja in še zlasti v predšolskem obdobju ima zelo pomembno 

mesto pri načrtovanju ciljev in izvajanju dejavnosti. V svoji dolgoletni 

praksi sem imela priložnost opazovati veselje in navdušenje otrok ob 

lutkovnih predstavah. Preskusila sem tudi različne načine učenja 

novih pesmi. Ob opazovanju otroške igre sem prišla do zamisli, da bi 

združila lutkovno predstavo in glasbeno dejavnost učenja pesmi. Na 

primeru dobre prakse sem pokazala, da je takšen pristop lahko zelo 

uspešen. Ustvarila sem avtorsko dramsko besedilo in avtorsko 

pesmico, za katero sem napisala tudi spremljavo na ukulele in 

ritmično spremljavo za male instrumente. Ugotovila sem, da je 

takšna integracija dveh področij umetnosti za otroke zelo zanimiva, 

v njih vzpodbudi ustvarjalnost in željo po nadgradnji dejavnosti. 

 

Ključne besede: otrok, razvoj otroka, lutkovna predstava, nova 

pesem, glasbena spremljava  

 

Abstract: Art is one of the fundamental areas of children's activity 

and, especially in the preschool period, it plays a very important role 

in planning goals and carrying out activities. In my many years of 

practice, I had the opportunity to observe the joy and enthusiasm of 

children at puppet shows. I also tried different ways of teaching new 

songs. While observing children's play, I came up with the idea of 

combining a puppet show and a musical activity of learning songs. 

Using the example of good practice, I showed that such an approach 

can be very successful. I created the author's text for the drama and 

an original song, for which I also wrote a ukulele accompaniment and 

a rhythmic accompaniment for small instruments. I found that this 

kind of integration of two areas of art is very interesting for children, 

it stimulates their creativity and the desire to upgrade their activities. 

Keywords: child, child development, puppet show, new song, 

musical accompaniment 
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UVOD 

Lutka ima v otroškem svetu posebno vlogo. Otrok se lahko z njo 

poistoveti, ugotovi, da mu je podobna po razmišljanju, delovanju in 

čustvovanju. Četudi je drugačna od njega, se lahko z njo globoko 

poveže. Čeprav je v vzgojiteljevih rokah, se v otroškem zavedanju 

pojavi v skupini oz. na odru čisto nova oseba. Otrok lutki zaupa, 

verjame v vse, kar lutka počne in je tako lahko odlično sredstvo v 

rokah vzgojitelja, da se otroku približa. Preko lutke lahko vzgojitelj 

otroku sporoča, da ga sprejema. Glasba je pomemben del 

otrokovega bivanja v vrtcu. Glasbene dejavnosti otroke sproščajo, 

razvijajo njihovo ustvarjalnost, sposobnost poustvarjanja, pomnjenja 

in koncentracije. Z njimi lahko razvijamo tudi druga področja 

otrokovega razvoja, tako neposredno, kot posredno. Pri našem delu 

vsakodnevno izvajamo različne glasbene dejavnosti, tako spontano, 

kot načrtovano. Naš dan je prepreden s poslušanjem glasbe in 

prepevanjem pesmic, ki nam pomagajo pri izvajanju vsakodnevne 

rutine. Pri načrtovanju učenja nove pesmice pa smo razmišljali, kako 

otroke naučiti nove pesmice, brez da je ponavljanje in pomnjenje 

dolgočasno in enolično, saj se tako otroci učenja hitro naveličajo in 

njihova koncentracija pade. Ob zavedanju značilnosti obeh področij 

umetnosti, tako lutkovne kot glasbene, smo prišli na idejo, da bi obe 

področji združili. Dramsko besedilo, izraženo z lutkovno predstavo, 

služi hkrati tudi kot okvir za predstavitev in učenje nove pesmice. Ker 

je bil med otroki velik interes za igre z žogo, sem napisala avtorsko 

dramsko besedilo Jani in njegova žogica, v katerega sem vpletla tudi 

avtorsko pesem Moja nova žogica. Pri tem me je zanimalo, če bo 

pomnjenje pesmi na ta način boljše in hitrejše, kot pri klasičnem 

učenju. 

 

Vloga lutke pri razvoju otroka 

Elektronski medij so trenutno v središču zanimanja in 

osredotočenosti tako otrok kot odraslih, zato so čudeži lutkovne igre 

pogosto spregledani. Tako doma, kot v vrtcu ima igra z lutkami 

ogromno koristi za otrokov razvoj, kar ni presenetljivo, če vemo, da 

lutke obstajajo že približno 3000 let. Ne bi zdržale tako dolgo, če ne 

bi otrokom in odraslim ponudile nekaj zelo posebnega. Niso izjemno 

uporabne le kot izobraževalne igrače, ki povezujejo igro z učenjem, 

temveč tudi podpirajo otrokov razvoj na več pomembnih področjih. 

(Sirigatti, 2014). Lutkovna predstava in lutke ne pomenijo le zabave 

in prijetnega preživljanja prostega časa, temveč pomembno 

pripomorejo k otrokovemu vsestranskemu razvoju. V rokah 

odraslega lutka oživi in tako je vzpostavljen odnos med njo in 

otrokom. Ko pa to dogajanje postane zanimivo za gledalce, pa 

nastane gledališče. 

 

S pomočjo lutke lahko dosežemo mnoge cilje, ki si jih zastavimo, saj 

otroke zelo motivira. Lik, ki ga lutka predstavlja, je pogosto bolj 

upoštevan kot vzgojitelj. Z njo lahko otroke aktiviramo in povečamo 

njihov interes za aktivnost (Mavrin, 2009, str. 5).  
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Otrokom lahko ob lutki pripovedujemo zgodbe, se učimo pesmice, 

predstavimo poezijo in še veliko drugih možnosti. Lutke vzgojitelju 

ponujajo možnost za kreativno, zanimivejšo interpretacijo in 

ustvarjanje magičnosti za otroke in z njimi. Ko zgodbo 

pripovedujemo s pomočjo lutke, otrokom damo možnost, da zgodbo 

veliko bolj doživijo (Borota in drugi, 2006, str. 128). Obisk gledališča, 

ogled predstave je za otroka velika izkušnja. Ne samo, da širi 

otrokove življenjske izkušnje, temveč predstavlja tudi neke vrste 

pomoč pri spopadanju s problemi resničnega sveta. Obisk gledališča 

pomeni prestopiti prag magične hiše, kjer živijo hudobne čarovnice, 

dobre vile, veliki junaki, kjer se dogajajo strašne in prijazne zgodbe, 

vse to pa v otroku vzbuja vznemirjenje. Oder je svet, na katerem se 

v soju svetlobe in ob pomoči glasbe odvija zgodba. 

Otrok svoja čustva projicira v junaka na odru, podoživlja svoje 

strahove, bes, srečo in veselje, na koncu pa to bogastvo doživetega 

nese s seboj (Borota in drugi, 2006, str. 128). 

 

Vloga vzgojitelja pri uporabi lutke 

Odrasli oblikujejo bogato in raznovrstno gledališko okolje z različnimi 

spodbudami, ki otroku omogočajo doživljanje sebe in drugih, okolice 

in umetnosti. Kakovostno estetsko in umetniško okolje sooblikuje 

otrokov razvoj estetskega vrednotenja in osebnega okusa. Ustvarjajo 

prijazno vzdušje medsebojnega zaupanja, s čimer otroka spodbujajo 

k odprtosti in želji po izražanju. Varen in svoboden otrok razvija in 

udejanja svoje ustvarjalne in razvojne potenciale na sebi lasten 

način. Estetsko doživljanje je treba razumeti kot neposredno 

dojemanje s čuti, kjer doživetja in oblike niso doživete v logičnem, 

biološkem in etičnem pomenu, marveč kot užitek, ki nudi globljo 

izpolnitev. Ker je za tenkočutno doživljanje umetnosti potrebna 

povečana pozornost pri zaznavanju iz tega izhajajoča povečana 

senzibilnost, odrasli usmerjajo otrokovo pozornost v zbrano 

poslušanje, opazovanje, tipanje, ki mu omogoča večanje 

senzibilnosti, ozaveščanje estetskega doživljanja in spoznavanje 

bogastva, ki ga prinaša tak stik s svetom. Zamišljanje in 

predstavljanje umetniškega dela temelji tudi na bogatih predstavah. 

S pestrimi in bogatimi umetniškimi dejavnostmi skrbi vzgojitelj za 

razvoj otrokovih umetniških predstav. Hkrati mu omogoča, da gradi 

tudi predstave o posameznih umetniških veja, umetnosti kot celoti, 

izražanju, komunikaciji, bogati in poglablja pa tudi predstave os vetu, 

življenju, kulturi, sebi ter o povezanosti s skupnostjo in svetom 

(Kurikulum, 1999, str. 31). 

 

Lutke so lahko odlično vzgojno in sprostitveno sredstvo v rokah 

vzgojitelja, ki jih pogosto uporablja, vendar pa jih mora vseeno 

uporabljati s pravo mero, v ustrezni obliki in ob primernih 

priložnostih. Ker se otrok v veliki meri z lutko poistoveti in ji 

popolnoma verjame, je odgovornost vzgojitelja še toliko večja. 

Dobro mora poznati in razumeti pomen lutke kot metafore, postati 

ob lutki kdaj enakovreden član skupine otrok in se spustiti s 

piedestala. Preko aktivnosti z lutko lahko vzgojitelj v vsakem otroku 
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odkrije nagnjenja in talente, otroka sprejme kot edinstveno osebo, 

lutka pa mu lahko pomaga najti poti in graditi mostove (Mavrin, 

2009, str. 11). Dramska lutkovna gledališka predstava zahteva čas, 

prostor, navdušenega in angažiranega vzgojitelja, ki je dobro 

pripravljen in ima jasno zastavljene cilje, ki jih določi za dejavnost z 

lutkami. 

 

Vpliv glasbe na otrokov razvoj 

V predšolskem obdobju glasbene dejavnosti spodbujajo veselje do 

zvoka, igre, gibanja, razvijajo splošne sposobnosti zaznavanja, 

pozornosti motorične spretnosti, jezikovno komunikacijo in socialno 

vedenje. Z izvajanjem glasbenih vsebin vplivamo na splošni, estetski, 

moralni, socialni, telesni in intelektualni razvoj otrokove osebnosti, 

vendar le, če bomo znali oblikovati pozitiven odnos in interes za vse 

glasbene dejavnosti.  

 

Glasba je nenadomestljivo sredstvo estetske vzgoje, ki v otrocih 

razvija smisel in občutek za lepo, jih usposobi, da bodo v glasbi našli 

spodbude za razvoj ustvarjalnosti in izvir estetskih doživetij. Glasba 

pripomore k razvijanju otrokove umske sposobnosti. Otroci glasbo 

pazljivo poslušajo z zanimanjem, kaj jim pripoveduje, ter s tem 

razvijajo pozornost in spomin (Denac, 2012, str. 30). Z glasbenimi 

dejavnostmi razvijamo, oblikujemo in spodbujamo sposobnosti 

zaznavanja estetskih razsežnosti glasbe, otrokove ustvarjalne 

sposobnosti, estetski čut za lepo, uvajanje osnovnih glasbenih znanj, 

spretnosti in navad estetske narave. Z njimi vplivamo tudi na 

oblikovanje otrokovih moralnih osebnostnih značilnosti, saj 

prispevajo k oblikovanju otroškega kolektiva, k oblikovanju 

karakternih lastnosti, k oblikovanju pravilnega odnosa do skupne 

lastnine in k razvijanju življenjskega optimizma. Izvajanje glasbenih 

dejavnosti pa vpliva tudi na telesni razvoj in razvoj motoričnih 

sposobnosti in spretnosti otrok, saj z njimi razvijamo značaj, hitrost 

in natančnost gibanja, pravilno držo telesa, kvalitetno hojo in tek in 

psihofizično koordinacijo. Posebno pomembno pa je izvajanje 

glasbenih dejavnosti pri razvoju intelektualnih sposobnosti, saj z 

njimi vplivamo na razvoj slušne občutljivosti, zaznav in predstav, na 

razvoj usmerjene pozornosti, na razvoj pomnjenja, na razvoj 

mišljenja, na razvoj ustvarjalne domišljije in na razvoj govora (Denac, 

2002, str. 11–13). 

 

Dejstvo je, da otroci najraje izvajajo glasbene dejavnosti, pri katerih 

je v ospredju njihova lastna aktivnost. Pri tem zavzema petje pesmi 

zelo visoko mesto. Pomembna pa je korelacija vzgojiteljevega 

interesa za izvajanje glasbenih dejavnosti, saj pozitiven odnos do 

glasbene kulture in umetnosti, izražanje veselja, interesa za 

poslušanje, izvajanje, ustvarjanje glasbenih vsebin in razvoj 

glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj pomembno vpliva na 

interes otrok za glasbene dejavnosti. Pozitivne izkušnje v 

predšolskem obdobju vplivajo na oblikovanje odnosa do splošne 
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glasbene kulture pri starejših otrocih mladostnikih in odraslih 

(Denac, 2012, str. 37, 38). 

 

Razvoj otrokovega petja 

Prvi otrokovi izkušnji z glasbo sta običajno petje in poslušanje petja. 

Globoko v spomin se nam vtisnejo doživetja ob pevskem muziciranju 

v družini, vrtcu in šoli. Pomembno je, da otrok pogosto sliši petje, saj 

se uči peti s posnemanjem (Borota, 2013). Majhni otroci radi pojejo, 

ker jih petje veseli in jim vzbuja dobre občutke. Veliko raje pojejo v 

skupini, kot pa individualno. Niso obremenjeni z načinom izvedbe. 

Pojejo tako, kot se počutijo. Po navadi radi pojejo vsi, tudi tisti, ki 

imajo slabše razvite glasbene dispozicije. Z odraščanjem so otroci s 

tem bolj obremenjeni, zato potrebujejo takrat še več vzpodbude. 

Izogibati bi se morali vsakršni kritičnosti, ki lahko otroke bremeni do 

takšne mere, da izgubijo veselje do petja (Kampuš, 2010, str. 18). V 

predšolskem obdobju se razvijajo otrokove elementarne glasbene 

sposobnosti, ki so:  

− ritmični posluh (natančna izreka ritmične vsebine); 

− melodični posluh,  

− glasovna sposobnost (razvita psihomotorika, razvit pevski aparat, 

glasovna tehnika, obseg glasu, 

− sposobnost glasbenega spomina - spomin na kvaliteto, 

intenziteto, dolžino tona in tonskih kompleksov (Rožič, 2019, str. 

16). 

Že v tretjem letu otrok skuša prepevati pesmi, ki jih pogosto sliši in 

so dosegljive njegovi starosti. Da se otrokov glas ne poškoduje, m 

moramo petje izvajati pravilno, saj je ta dejavnost zanj zelo koristna. 

Škodo lahko povzroči tudi preglasno petje, kričanje in izvajanje 

pesmi, ki so naporne za otrokove glasovne zmožnosti. Otroci pa z 

veseljem pojejo otroške umetne in ljudske pesmi, ki ustrezajo njihovi 

starosti (Zupančič, 2019, str. 21). Pri izvajanju petja pa je zelo 

pomembno, da otroke navajamo na enakomeren izdih in estetsko 

oblikovanje pevskih fraz. Izogibamo se kričavemu in prehitremu 

petju, petju brez intonacije in poudarkom na zadnje in nepoudarjene 

zloge (Borota, 2013). V četrtem in petem letu so otroci že sposobni 

dokaj točno zadeti tonske višine in peti sami. Spontano prepevanje 

je še vedno prisotno. Z vključitvijo klavirja ali kitare lahko skladbice 

preprosto spremljamo in jih tako poživimo (Pesek, 1997, str. 147). 

Predšolsko obdobje je pomemben čas za razvoj glasbenih 

sposobnosti. Pri svojem delu moramo biti seznanjeni s stopnjami in 

strukturo glasbenih sposobnosti, da bi lahko z ustreznimi metodami 

dograjevali otrokove sposobnosti za petje, igranje inštrumentov, 

gibanje ob glasbi, pridobivanje glasbenih pojmov in spodbujanje 

otrokove glasbene ustvarjalnosti.  

 

Pomemben del petja pesmi v skupini pa je tudi glasbena spremljava, 

ki pesem dopolnjuje, pogosto pa je tudi harmonična in melodična 

podpora za intonacijo ter element večjega barvnega zvočnega 

efekta. M. Voglar (2009) o spremljanju pravi: »Otrokom je všeč, da 
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jih vzgojiteljica spremlja. Inštrumentalna spremljava je lahko 

koristna melodična opora petju. Uporabimo jo zlasti takrat, ko otroci 

pesem že poznajo.« 

 

V naši skupini najpogosteje za spremljavo uporabljamo harmoniko, 

sintetizator zvoka in ukulele kot izredno priročen instrument, saj je 

lahek, lahko ga nesemo povsod s seboj in z nekaj glasbenega znanja 

se ga je preprosto naučiti.  

 

Lutkovna igra in učenje pesmi – primer dobre prakse 

Otroci v moji skupini zelo radi prepevajo, še zlasti ob spremljavi 

različnih instrumentov, ki jih z vzgojiteljico – pomočnico vzgojiteljice 

obvladava. Vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice igra na harmoniko, 

sama igram na klaviature in kljunasto flavto, najpogosteje pa skupaj 

spremljava pesmice, ki jih prepevajo otroci, z ukulele. Pri delu z 

otroki vedno iščem nove poti, kako doseči zastavljene vzgojno 

izobraževalne cilje, pri čemer mi je osnovno vodilo, da cilje dosegam 

z dejavnostmi, ki se čim bolj približajo otroški duši. Prizadevam si 

oblikovati dejavnosti, v katerih bi otroci uživali, saj je tako njihov 

interes veliko večji in dolgotrajnejši. Lutke so gotovo sredstvo, s 

katerimi se lahko otroku zelo približamo, glasba pa je vsakodnevna 

spremljevalka rutine v naši skupini.  

 

 

 

Slika 1: Notni zapis 

Vir: Lasten 

 

Slika 2: Ritem pesmi 

Vir: Lasten 

 

Ob opazovanju interesa naše skupine otrok sem napisala avtorsko 

otroško pesmico Moja nova žogica. Pesmica je nastala ob 

opazovanju otroške igre in razmišljanju o njej. Najprej je nastalo 
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besedilo, ki se mu je kmalu pridružila tudi melodija. Sestavila sem 

tudi primerno spremljavo na ukulele in poiskala ustrezen ritem. Ob 

razmišljanju, kako k otrokom nekoliko drugače pristopiti z učenjem 

nove pesmice, smo prišli na idejo o povezovanju dveh področij 

umetnosti: glasbenem in lutkovnem. Pri tem lutkovna predstava 

nikakor ni le orodje, namenjena učenju pesmi, temveč je 

enakovredna umetniška dejavnost. Res je najprej nastala pesem, a 

samemu besedilu lutkovne predstave sem namenila še več 

pozornosti in dela. Tako sta nastali dve dejavnosti, ki se dopolnjujeta 

in zlivata.  

 

Za sceno smo uporabili lutkovni kotiček, ki ga imamo v vrtcu. Sešili 

smo ustrezne zavese. Iz krep papirja in tršega kartona smo izdelali 

sceno. Za izvedbo lutkovne predstave smo uporabili ročne lutke, za 

upodobitev žogice pa smo uporabili dve manjši žogici, ki smo ju 

predelali v lutko na palici. Sama scena je bila preprosta, poudarek je 

bil na dogajanju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Lutkovna predstava 

Vir: Lasten 

 

Dramsko besedilo govori o dečku Janu, ki se na bližnjem travniku rad 

igra s prijateljico Tinko. Preskakovanje palice pa ju kmalu prične 

dolgočasiti in Jani si zelo želi , da bi imel svojo žogo. Ker se bliža čas 

kosila, se odpravita domov, še prej pa se dogovorita, da se popoldne 

spet srečata. Janija preseneti očka, ki se vrne s službenega potovanja 

in mu prinese novo žogico. Ta je pa drugačna od ostalih, saj zna 

govoriti in je precej nečimrna. Janu in njegovi prijateljici Tinki 

popestri igro na travniku. Poletje pa je tudi čas neviht in nalivov in na 

travniku so nastale luže. Zgodi se nesreča, žogica pade v lužo in se 
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zmoči. Na srečo pa kmalu posije sonce in žogico posuši. Spet je 

pripravljena na igro. 

 

Med lutkovno predstavo smo vpletli pesmico, ki sva jo s sodelavko 

vmes tudi nekajkrat zapeli. Na koncu predstave Jan in Tinka povabita 

otroke, da pesmico skupaj zapojemo. Ko se Jan in Tinka poslovita, se 

dogajanje še ne zaključi, saj s sodelavko in otroki pesmico še enkrat 

zapojemo ob spremljavi ukulele.  

 

Slika 4: Spremljava na ukulele 

Vir: Lasten 

 

Po predstavi smo lutke razstavili na stojalih in otrokom omogočili, da 

so v lutkovnem kotičku predstavo sami preigravali, si izmišljali nove 

dialoge in prizore. Spontano so zraven prepevali tudi novo pesmico. 

V naslednjih dneh smo novo pesmico utrjevali ob spremljavi ukulele. 

Dejavnost smo še nadgradili s spontanim spremljanjem otrok, ki so 

pesem spremljali z lastnimi instrumenti (ploskanje, tleskanje s prsti, 

ritmični udarci ob stegna). Dodali smo še male instrumente. Prvotno 

spontano spremljanje in raziskovanje otrok smo nadgradili v 

spremljavo z določenimi ritmičnimi vzorci. Uporabili smo ropotulje, 

palčke, tamburin in triangel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Ritmična spremljava pesmice 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Integracija lutkovne predstave in glasbene dejavnosti – učenje nove 

pesmi se je pokazala za zelo uspešno. Otroci so ob lutkovni predstavi 

uživali, vživeli so se v dramske junake, jih vzeli za svoje in predstavo 

nadgradili še z lastnimi dialogi. Tako so lahko tudi razvili svojo 

ustvarjalnost in domišljijo. Pesmico so usvojili mimogrede, kljub 

zahtevnejšemu, daljšemu besedilu in melodiji jo pogosto spontano 

prepevali. Imeli so tudi veliko motivacijo za spremljanje pesmi z 
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malimi instrumenti in si tako še dodatno razvijali ritmični posluh, 

vztrajnost in pozornost. Takšna oblika dela zahteva veliko 

vzgojiteljevega angažiranja, a rezultati poplačajo trud. Največ pa 

šteje zadovoljstvo otrok ob uspešno izpeljani dejavnosti. 
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Povzetek: Šolski svetovalni delavci se pri svojem delu v zadnjem času 

vse pogosteje srečujemo z različnimi oblikami težav na področju 

duševnega zdravja, kamor spada tudi samopoškodbeno vedenje. Ne 

glede na povečano potrebo po znanjih za ustrezno strokovno 

obravnavo se v vsakdanjih situacijah najpogosteje srečujemo z 

različnimi strokovnimi dilemami in vprašanji glede same obravnave. 

Ključnega pomena je zato stalno strokovno (samo)izpopolnjevanje in 

deljenje praktičnih izkušenj, temelječih na ustreznih teoretičnih 

izhodiščih, ki so v danem trenutku pomemben vir informacij za 

nudenje ustrezne pomoči. Svetovalni delavci smo namreč tisti, ki smo 

v neposrednem stiku in odnosu z ranljivimi skupinami ter lahko zato 

med prvimi prepoznamo morebitne stiske in prisotnost 

samopoškodbenega vedenja. Obenem pa lahko tudi nudimo 

ustrezno strokovno pomoč, oblikujemo načrt obravnave, glede na 

prepoznane potrebe mladostnika ter k sami obravnavi pristopamo 

interdisciplinarno. 

 

Ključne besede: samopoškodbeno vedenje, mladostniki, dialektična 

vedenjska terapija, teoretični model, načrt intervencije 

 

Abstract: School counselors have recently encountered various 

forms of mental health problems in their work, including self-harm 

behavior. Regardless of the increased need for knowledge of the 

appropriate professional treatment, in everyday situations, we most 

often encounter various professional dilemmas and questions 

regarding the treatment itself. Continuous professional 

(self)improvement and the sharing of practical experiences based on 

relevant theoretical backgrounds are therefore of key importance, 

which at any given moment are an important source of information 

for providing appropriate help. As counselors, we are the ones who 

are in direct contact and relationship with vulnerable groups and can 

therefore be among the first to identify possible distress and the 

presence of self-harm behavior. At the same time, we can also 

provide appropriate professional support, design a treatment plan 

according to the identified needs of the adolescent, and take an 

interdisciplinary approach to the treatment itself. 

 

Keywords: self-harm behavior, adolescents, dialectical behavioral 

therapy, theoretical model, intervention plan 



113 
 

UVOD 

V zadnjem obdobju se je povečalo število težav na področju 

duševnega zdravja, med katere spada tudi samopoškodbeno 

vedenje. Ob tem pa se srečujemo tudi s pomanjkanjem znanja za 

obravnavo omenjenih težav. Strokovna literatura podaja teoretična 

izhodišča za delo z mladostniki s samopoškodbenim vedenjem. Med 

najpogosteje omenjenimi se nahaja dialektična vedenjska terapija. 

Zasnova samega koncepta slednje se je izkazala kot uporabna tudi 

pri delu z mladostniki znotraj šolskega prostora, skupaj z 

upoštevanjem teoretičnega modela zdravljenja namernega 

samopoškodovanja. Osrednji namen prispevka je torej predstaviti 

praktični primer procesa obravnave mladostnikov s 

samopoškodbenim vedenjem, ki temelji na omenjenih konceptih in 

bo lahko morda v pomoč strokovnim delavcem, ki se v vzgojno-

izobraževalnih zavodih srečujejo s tovrstno problematiko.  

 

Samopoškodbeno vedenje 

Samopoškodba je opredeljena kot kakršnakoli oblika neusodnega 

samozastrupljanja ali samopoškodovanja ne glede na motivacijo ali 

stopnjo namere po smrti (Hawton, O’Connor in Saunders, 2015). 

Favazza (2009) (v Washburn in drugi, 2012, str. 1) pa navaja, da gre 

za namerno samopovzročanje poškodbe telesnih tkiv, kar povzroča 

krvavenje, podplutbe, bolečino, vendar je odsotna samomorilna 

namera.  

Strokovna literatura ponuja različne opredelitve samopoškodbenega 

vedenja, kljub temu pa si je razmeroma enotna, da narašča potreba 

po dodatnem znanju, kajti možnosti za samopoškodovanje hitro 

naraščajo v zgodnjih najstniških letih (Washburn in drugi, 2012). 

Razmerje med moškimi in ženskami je posebej visoko v obdobju med 

13. in 15. letom (Hawton, O’Connor in Saunders, 2015). Približno 10 

% mladostnikov se samopoškoduje do konca srednje šole in 10 % jih 

slednje ponovi že v letu dni (Ougrin, Tranah, Leigh, Taylor in 

Rosenbaum Asarnow, 2012). Ponavljajoče se samopoškodbeno 

vedenje pa je pri mladostnikih pogosto izraženo sočasno s 

čustvenimi težavami (npr. nizka samopodoba, težave pri reševanju 

medosebnih konfliktov, impulzivnost) (Agüero, Medina, Obradovich 

in Berner, 2018) in povezano tudi s povečano patologijo, tveganjem 

za samomor in potrebo po kliničnih obravnavah (Ougrin, Tranah, 

Leigh, Taylor in Rosenbaum Asarnow, 2012). Samopoškodbeno 

vedenje je pogosto povezano z družinskimi konflikti (Agüero, 

Medina, Obradovich in Berner, 2018).  Med najmočnejšimi 

napovedniki tveganja so tudi psihiatrične bolezni (Dolenc, 2020), 

genetske predispozicije, notranji in medosebni dejavniki ranljivosti, 

odzivi na stres itd. (Nixon, Levesque, Preyde, Vanderkooy in Cloutier, 

2015). Če mladostniki, ki se samopoškodujejo, ne poiščejo pomoči, 

se lahko samopoškodbeno vedenje stopnjuje v svoji resnosti, zaradi 

česar je obravnava tovrstnega vedenja izrednega pomena (Dolenc, 

2020).  
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Obravnava samopoškodbenega vedenja 

Največ dokazov o učinkovitosti, glede zmanjševanja 

samopoškodbenega vedenja tudi pri otrocih in mladostnikih 

zasledimo pri dialektični vedenjski terapiji (Perepletchikova in drugi, 

2011), ki je kognitivno vedenjski program zdravljenja (Linehan in 

drugi, 2006). Zasnovana je bila tudi dialektična vedenjska terapija za 

mladostnike, ki na samopoškodovanje gleda kot na neprilagojen 

način reševanja problemov (Ougrin, Tranah, Leigh, Taylor in 

Rosenbaum Asarnow, 2012). Dialektična vedenjska terapija vključuje 

trening veščin za izboljšanje medosebnih odnosov ter povečanje 

občutljivosti za stresne situacije, izpostavljanje in preprečevanje 

odziva, učenje reševanja problemov in strategije kognitivne 

modifikacije (Dolenc, 2020). Pri obravnavi je tako potrebno najprej 

razumevanje trenutnega in preteklega nesuicidalnega 

samopoškodbenega vedenja (Washburn in drugi, 2012). V pomoč pri 

pridobivanju omenjenih podatkov so bili zasnovani tudi nekateri 

merski instrumenti, kot je »Ottawa Self-Injury Inventory« (Nixon, 

Levesque, Preyde, Vanderkooy in Cloutier, 2015; Washburn in drugi, 

201). Mladostniki veliko časa preživijo v šolskem okolju in zato že 

Lake in Gould (2011) (v Hawton, O’Connor in Saunders, 2015, str. 

903-904) poudarjata, da so pri obravnavi samopoškodbenega 

vedenja mladostnikov pomembne tudi šolske intervencije.  

 

Teoretični model obravnave samopoškodbenega vedenja 

Obravnava je sestavljena iz treh faz, in sicer formulacije primera, 

načrta za obravnavo in preprečevanja povratka simptomov. V začetni 

fazi obravnave skupaj z mladostnikom skušamo prepoznati in 

razumeti širši kontekst samopoškodbenega vedenja (Slee, Arensman, 

Garnefski in Spinhoven, 2007). Pomembno je, da mu razložimo, kako 

so misli, čustva, vedenje in odzivi povezani in vzdržujejo 

samopoškodbeno vedenje (Dolenc, 2020). Na osnovi slednjega si 

zastavimo cilje, ki naj bodo vezani predvsem na dejavnike, ki ga 

vzdržujejo (Slee, Garnefski in Spinhoven, 2008) in izberemo ustrezne 

intervencije (Slee, Arensman, Garnefski in Spinhoven, 2007). 

Osrednji del obravnave je namenjen dejavnikom, ki vzdržujejo 

vedenje, težavam na področju disfunkcionalnih misli, uravnavanju 

čustev, vedenjskih spretnostih in medosebnih težav (Dolenc, 2020). 

V tej fazi je priporočljivo spodbujanje mladostnika k beleženju epizod 

samopoškodbenega vedenja, okoliščin in vedenjskih odzivov. To 

omogoča vpogled v kognicije, čustva, vedenje in odnosne težave 

(Dolenc, 2020). Za namene obravnave težav na posameznih 

področjih pa imamo različne tehnike (glej Dolenc, 2020). V zadnjem 

delu obravnave pa se posvetimo predvsem preprečevanju povratka 

simptomov (Slee, Garnefski in Spinhoven, 2008). Strokovna literatura 

navaja, da je potrebno skupaj z mladostnikom ob vsem védenju o 

sprožilcih nefunkcionalnega vedenja iskati prihodnje rešitve, ki bodo 

zmanjšale tveganje za povratek simptomov. V sklepnem delu 

obravnave je pomemben poudarek tudi na refleksiji. Obenem 

mladostnika spodbudimo, da čuječe sprejme trenutno mesto in 

stališče do preteklih neustreznih vedenj, misli in čustev (Dolenc, 
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2020). Tak sprejemajoči odnos naj bi preprečeval morebitno 

napredovanje negativnih misli do samopoškodbenega vedenja in 

morebitne samomorilne predstave (Williams, Duggan, Crane in 

Fennell, 2006). Podoben intervencijski model so uporabili na vzorcu 

otrok, starih med 8 in 12 let in rezultati so pokazali spremembe v 

otrokovih simptomih skozi čas (npr. zmanjšanje depresivnih 

simptomov, samomorilnih teženj/idej, vedenjskih težav) 

(Perepletchikova in drugi, 2011). 

 

Praktični primer obravnave  

Predstopnja obravnave 

Osrednjega pomena pri začetku individualne obravnave je 

vzpostavitev in zagotovitev varnega in zaupljivega odnosa z 

mladostnikom. Ključnega pomena pri vzpostavitvi in nadaljevanju 

individualne obravnave z vidika otroka ali mladostnika ima uvodni 

razgovor, saj ob tej prvi interakciji prejme informacijo, ali lahko zaupa 

svoje misli, čustva, ali je slišan brez sodb ter oblikuje občutke 

zaupanja, varnosti in ugodja. Pri mlajših je še posebej učinkovita 

metoda razgovora ob risbi družine. Pri starejših otrocih in 

mladostnikih je učinkovita metoda uporabe pogovornih kartic, s 

katerimi spoznavamo otrokove/mladostnikove interese, vrednote, 

način razmišljanja, prevladujoči način čustvovanja, odzivanja, 

besedišče, razumevanje pojmov, komunikativnost in odprtost. Na 

kartice zapišemo poljubna vprašanja (kot so npr. »Kateri je tvoj 

najljubši letni čas?«; »Kaj najraje počneš v prostem času?« ipd.) in 

nato skupaj z mladostnikom izmenično odgovarjamo nanje. Kartice 

lahko uporabimo tudi ob predlogi za kakšno družabno igro, npr. 

»Človek ne jezi se«. Na uvodnem srečanju je pomembno, da se jasno 

in konkretno oblikuje tudi načrt oz. urnik prihodnjih srečanj. Občasno 

se zaradi različnih objektivnih ali subjektivnih dejavnikov dejavnosti, 

namenjene uvodnemu srečanju, prenesejo še v naslednje srečanje, 

vendar jih zaradi tega ne smemo krajšati ali izpustiti, saj pomembno 

vplivajo na nadaljevanje obravnave. 

 

Začetni del obravnave 

Ko nam mladostnik pove o samopoškodovanju, moremo neposredno 

povprašati, ali gre tudi za prisotnost samomorilnih misli, namer ali 

dejanj ter oceniti stopnjo samomorilne ogroženosti. Od prejetih 

informacij je namreč odvisno, kako bomo v nadaljevanju zastavili 

obravnavo. Ne glede na to, ali gre za samopoškodbeno vedenje z ali 

brez samomorilnega namena pa se moremo povezati z zunanjimi 

strokovnjaki. Ob seznanitvi s prisotnostjo samopoškodbenega 

vedenja je potrebno v samo obravnavo vključiti tudi starše. Starši 

namreč pogosto potrebujejo informacije in pomoč pri iskanju virov 

pomoči za otroka in pogosto tudi zase (npr. kako se soočiti z dano 

situacijo). Obenem pa nam lahko nudijo pomemben vir dodatnih 

informacij o otroku. Osrednji vir podatkov pa seveda prejmemo od 

mladostnika. Potrebno je pridobiti podrobno anamnezo 

mladostnika, opredeliti dejavnike tveganja, sprožilce in obenem 

varovalne dejavnike. V pogovoru skušamo pridobiti čim več 
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informacij, ki nam bodo pomagale pri formulaciji primera. 

Mladostnika zato neposredno vprašamo o načinu 

samopoškodovanja, metodi, lokaciji na telesu, pogostosti, terminih, 

starosti ob začetku, ocenimo resnost in težnjo po 

samopoškodovanju. S pomočjo zunanjih virov si pridobimo tudi 

informacije o oceni morebitnih pridruženih motenj. Mladostnika 

spodbudimo tudi k podaji podrobnega opisa zadnje epizode 

samopoškodbenega vedenja in okoliščin dogodka (npr. motivi, 

čustva, misli). Povprašamo ga tudi o podrobnostih zadnje epizode, 

torej o dogodkih pred samopoškodbenim vedenjem, okoliščinah 

(npr. če kdo ve za njegovo vedenje in kakšne so bile morebitne 

reakcije drugih), mladostnikovem pogledu na to ter mislih in čustvih 

pred in po samopoškodbenem vedenju. Povprašamo ga tudi o 

morebitnih poškodbah in ga nevsiljivo spodbudimo k razkritju 

brazgotin. Glede na to, da gre za velik obseg podatkov, ki bi jih naj 

pridobili, in bi zato pogovor za mladostnika lahko bil zelo naporen, 

uporabljamo v pomoč samoocenjevalno lestvico, ki smo jo v grobem 

priredili le za interno uporabo po »Ottawa Self-Injury Inventory«, saj 

nobena lestvica, ki se uporablja v pomoč pri oceni 

samopoškodbenega vedenja, še ni prevedena v slovenščino.  

 

V začetnem delu obravnave mladostniku tudi razložimo obravnavo 

ter mu na njemu razumljiv način predstavimo problem. Skušamo mu 

razložiti, kako so misli, čustva, vedenje in odzivi medsebojno 

povezani in vzdržujejo samopoškodbeno vedenje. Pri razlagi 

slednjega lahko uporabimo vizualno predstavitev povezanosti 

omenjenih elementov. Uporabimo lahko model avtomobila, kjer 

vsako izmed posameznih koles predstavlja po en element (sprednji 

kolesi predstavljata misli in vedenje, zadnji pa čustva in telesne 

odzive, medsebojno pa so povezani s črtami, ki predstavljajo 

podvozje, za krmilom, ki jih usmerja, pa sedi mladostnik sam). 

Mladostniku dajemo jasna in konkretna navodila pri risanju ter ga 

spremljamo z razlago posameznih elementov. Moremo mu jasno in 

konkretno razložiti tudi svoj zavestni vpliv na posamezne elemente in 

njihove medsebojne odnose in delovanje. Šele, ko mladostnik na 

praktičnih primerih preizkusi delovanje modela (npr. zapiše nekaj 

negativnih mislih in nato razmišlja o lastnem vplivu ter vplivu 

negativnih misli na vedenje, čustva, telesni odziv), lahko poskusimo 

preiti na prenos znanja na primer zadnje epizode. Nato preidemo na 

oblikovanje ciljev obravnave. Slednji morajo biti vezani predvsem na 

dejavnike, ki vzdržujejo samopoškodbeno vedenje. Mladostnika 

spodbujamo k samostojnemu oblikovanju ciljev, pri čemer ga vodimo 

in usmerjamo. Osredotočimo se tudi, da bodo cilji čim bolj jasni, 

konkretni in merljivi. V začetnem delu obravnave mladostniku tudi 

predstavimo vire pomoči ter ga opolnomočimo, kako v krizni situaciji 

uporabiti te vire. Skupaj z mladostnikom moremo tudi oblikovati 

varnostni načrt, v katerem so zajeti koraki iskanja in dostopanja do 

virov pomoči (npr. zapis telefonskih številk oseb ali organizacij, 

spletnih strani) ter oblikovane strategije in vedenja, ki se jih ob 

napetosti lahko posluži namesto disfunkcionalnih. Glede na 



117 
 

dosedanje izkušnje se je izkazalo kot pomembno tudi, da mladostnika 

informiramo, kako preprečiti morebitne kasnejše večje zdravstvene 

težave (npr. vnetja, okužbe ran).  

 

Osrednji del obravnave 

Na individualnih srečanjih mladostnika vprašamo po počutju v 

zadnjem tednu oziroma od zadnjega srečanja ter o morebitnih 

občutkih napetosti, žalosti, o prisotnosti morebitnih negativnih misli 

ter o mislih na samopoškodbeno vedenje in samomor. Povprašamo 

ga tudi o številu epizod samopoškodbenega vedenja od zadnjega 

srečanja ter se o tem tudi podrobneje pogovorimo (npr. sprožilni 

dejavnik, misli, čustva, lokacija, intenziteta ipd.). Na okvirno dva do 

tri tedne mladostniku podamo v reševanje samoocenjevalno lestvico, 

kjer oceni svoje razpoloženje, pojavnost samopoškodbenega vedenja 

in skrb za telesno zdravje v zadnjem obdobju (pretekli dan, teden ali 

mesec). S tem tudi učimo mladostnika, da je pozoren na svoje telo, 

odzive, na pomembna čustva in misli ter mu omogočimo varen 

prostor, da o njih spregovori. Na podlagi dosedanjih izkušenj 

prepoznavamo, da si mladostniki že samoiniciativno beležijo epizode 

ter okoliščine. V primeru, da morda slednjega ne počnejo, lahko 

predlagamo beleženje (npr. datum, dogodek, misli, čustva in telesni 

odziv). Slednje omogoča vpogled v interpretacijo dogodka in 

disfunkcionalnega vedenja ter v intenziteto njegovih čustev. Morebiti 

pa na tak način prejmemo tudi informacije o določenih vzorcih 

vedenja (npr. čas, sprožilni dejavnik).  

Pred odločitvijo glede tehnike ali strategije moremo določiti 

prednostno področje pri obravnavi ter glede na mladostnikove 

individualne potrebe, spretnosti in predznanja izbrati ustrezno 

strategijo.  

 

Pri dosedanjih obravnavah smo se, za obravnavo težav na področju 

misli, odločili za izbiro prepoznavanja disfunkcionalnih misli. V tem 

primeru se lahko odločimo za dve različici, ena od teh je, da se 

osredotočimo na trenutne misli in jih zapišemo. Slednje uporabljamo 

predvsem v začetnem delu, saj se na takšen način mladostnik uči 

sledenja in prepoznavanja lastnih misli. Zapisane misli nato 

opredelimo kot pozitivne, negativne ali nevtralne, v nadaljevanju pa 

kritično razmišljamo o njihovi realnosti ter koristnosti. V primeru 

negativnih misli pa se učimo tudi zavzemanja distance do njih. V 

nadaljevanju obravnave se osredotočimo še na prepoznavanje 

disfunkcionalnih misli pretekle epizode samopoškodbenega vedenja. 

S pomočjo vnaprej pripravljenih tematskih delovnih listov 

mladostnika usmerjamo, da zmore zapisati negativno misel ter da v 

nadaljevanju zapiše dokaze in protidokaze zanjo. Hkrati pa ga 

usmerjamo, da zmore zapisati realnejše misli.  

 

Za obravnavo težav na področju čustev je pomembno, da prej dobro 

ocenimo stopnjo čustvene zrelosti mladostnika, s katerim delamo. 

Do sedaj se je kot dobra praksa izkazala uporaba tehnik čuječnosti, 

pri čemer na začetku vedno pojasnimo namen vaje in potek. Obenem 
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mladostniku vedno damo možnost, da sodeluje, kolikor zmore. 

Predhodno tudi zagotovimo mirno in nemoteče okolje za izvajanje 

vaje. V začetnem obdobju začnemo s krajšimi in enostavnejšimi 

vajami, saj se na takšen način mladostnik uči pozornega senzoričnega 

zaznavanja okolice v danem trenutku. Kot učinkovita se je izkazala 

vaja, pri kateri se mora mladostnik za minuto zgolj osredotočiti na 

senzorično zaznavanje okolice in nato ubesediti, kar je zaznal s čutili.  

Pogosto imajo mladostniki skop besednjak, s katerim opisujejo svoja 

čustva ter jih pogosto zamenjajo. Mladostnike zato spodbujamo in 

usmerjamo, da opazujejo in poimenujejo svoja doživljanja. 

Pomembno je, da v svoje obravnave vključimo tudi edukacijo, in sicer 

učenje o čustvih. Kot učinkovito se je izkazalo tudi, da jih naučimo, 

kako preusmeriti pozornost na druge aktivnosti. Za ta namen 

mladostnika vodimo in usmerjamo, da zmore poiskati prijetne 

spomine ter da si jih zmore natančno vizualno predstavljati in 

obenem občutiti prijetna čustva, ki jih je doživljal. Šele, ko je slednje 

dovolj utrjeno, jih bo lahko uporabil kot način za preusmerjanje 

pozornosti v trenutku doživljanja intenzivnih čustev. V primeru, da 

mladostnik ne zmore najti takšnega prijetnega spomina, lahko 

uporabimo vajo vizualizacije, s pomočjo katere si s pomočjo 

domišljije ustvari varni prostor, v katerega lahko »pobegne« kadar 

doživlja intenzivna čustva.  

 

Za obravnavo težav na področju vedenja se prav tako lahko odločamo 

med več tehnikami. Po dosedanjih izkušnjah mladostniki pogosto že 

oblikujejo določene funkcionalne strategije in jih je potrebno med 

obravnavo zgolj nasloviti ter spodbuditi k uporabi. Slednje lahko pri 

mladostniku zbudi tudi občutek nadzora. Kadar uporabimo tehniko 

reševanja problemov, zmerom spodbujamo, da mladostnik na prazen 

list samostojno ubesedi težavo, dopisuje možne rešitve, nato obkroži 

rešitev, jo uporabi v praksi in jo na koncu vrednoti. S podajo lastnih 

predlogov in rešitev prevzema odgovornost zanje in je ne prelaga na 

drugega. Obenem ima do lastnih predlogov in rešitev bolj oseben 

odnos, kar ga motivira k izpolnjevanju zadanega. Tekom obravnave je 

potrebno skupaj z mladostnikom poiskati tudi prijetne aktivnosti v 

vsakdanu, ki ga zanimajo ter ga spodbujati k vključitvi.  

 

Mladostnika je potrebno spremljati tudi pri njegovih vsakodnevnih 

aktivnostih, kot so prehranjevalne in spalne navade, ter pri skrbi za 

osebno higieno. Skupaj z mladostnikom je v primeru zanemarjanja ali 

opustitve zgoraj navedenih dejavnosti potrebno narediti urnik ali 

dnevnik beleženja, s katerim ga spodbudimo, da bo upošteval 

ustrezne vzorce za dobro psihofizično stanje telesa. Omenjeni 

dnevnik beleženja/urnik je potrebno nato sprotno spremljati na 

individualnih srečanjih in spodbujati realizacijo dogovorjenega. 

Pri mladostnikih, ki imajo izražene težave na področju medosebnih 

odnosov, skozi različne igre vlog, igre z lutkami ali socialne igre 

razvijamo komunikacijske in socialne veščine. Tehnike razvijanja 

ustrezne komunikacije vadimo na individualnih obravnavah, šele 

nato z ljudmi, ob katerih se mladostnik počuti prijetno in varno. S 
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pomočjo različnih nalog ga tekom obravnave spodbujamo vstopanja 

v komunikacijo in odnose s širšo skupino. 

 

Zaključni del obravnave 

V zadnjem delu je poudarek predvsem na iskanju prihodnjih rešitev, 

ki bodo zmanjšale tveganje za povratek simptomov (npr. tehnika 

vizualizacije, sprostitvene tehnike, preigravanje scenarijev) in 

refleksiji, pri čemer je zelo pomembna že sprotna evalvacija in 

refleksija. Uporabno bi bilo, da si mladostnik ob zaključku obravnave 

na kartice zapiše najučinkovitejše strategije, ki so mu pomagale do 

sedaj in mu bodo lahko tudi v prihodnje v pomoč pri soočanju in 

premagovanju stisk. Mladostnik si lahko (že med obravnavo) zapisuje 

tudi pozitivne ali spodbudne misli, ki jih nato vloži v škatlico ali 

kozarec. Med obravnavo lahko tudi oblikuje verigo lastnih uspehov. 

Med predlogi za zaključni del obravnave pa je tudi škatla 

dragocenosti, ki jo mladostnik okrasi in oblikuje po svojih željah ter 

vanjo shrani vse pomembne in dragocene predmete ter predvsem 

predmete, ki ga navdajajo s prijetnimi občutki in spomini. 

 

ZAKLJUČEK 

Šolski svetovalni delavci smo pogosto med prvimi, ki prepoznamo 

težave in stiske mladostnikov ter obenem navežemo pogovor z 

njimi o omenjeni problematiki. V danem trenutku so nam zato 

izkušnje in priporočila iz prakse izjemnega pomena. Obenem ne 

smemo zanemariti pomena dodatnega (samo)izobraževanja. Na 

osnovi slednjega lahko oblikujemo svoj lastni načrt obravnave, 

podobno kot smo predstavili v prispevku. Pri čemer se moramo 

zavedati pomembnosti sodelovanja in timskega dela s starši, 

strokovnimi delavci šole, z zunanjimi strokovnjaki in institucijami. 

Osnovni temelj za samo obravnavo pa je oblikovanje varnega in 

zaupljivega odnosa z mladostnikom. Omogočiti mu moremo varen 

prostor in sprejemajoč odnos, da bo lahko slišan in viden ter da bo 

zmogel deliti svoje misli, čustva in vedenja. Šele po vzpostavitvi 

omenjenega bomo lahko osnovali in izpeljali obravnavo po 

predpostavljenih fazah. Pri izbiri tehnik in strategij pa moremo 

vedno izhajati iz posameznika in njegovih potreb. Svetovalni 

delavci mladostnika vodimo, usmerjamo, spodbujamo, mu 

omogočamo vpoglede v notranje doživljanje ter spoznavanje 

novih strategij in veščin skozi samo obravnavo. Mladostnik pa je 

na drugi strani tisti, ki krmilo svojega vozila usmerja z lastnimi 

uvidi, odločitvami, spremembami ter ga vodi do zadanega cilja.  
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Povzetek: Dijaki se v današnjem času srečujejo z računalniško in 

informacijsko tehnologijo (IKT), ki se neprestano razvija in 

nadgrajuje. In ravno tako njihovo obvladovanje omenjenih veščin. 

Učenje v okviru srednjega poklicnega izobraževanja pripomore med 

drugim tudi, da postane dijak učinkovito IKT pismen. Ker sem kot 

učiteljica predmeta IKT na Srednji ekonomski in trgovski šoli v Novi 

Gorici v času poučevanja pri dijakih zaznala potrebo po njihovem 

drugačnem opolnomočenju tovrstnega opismenjevanja, sem se 

odločila, da jim v okviru medpredmetnega povezovanja to tudi 

ponudim. V zadnjem obdobju intenzivno sodelujem z učiteljico 

slovenskega jezika in učiteljem predmeta prodajni proces. Skupaj 

smo pripravili vsebinski in časovni načrt. Oboje smo predstavili 

dijakom za njihovo realizacijo. Najprej so si ogledali trgovino in njene 

notranje procese delovanja. O tem so napisali krajši spis. Slednjega 

so pretipkali v urejevalnik besedil in v njem besedilo oblikovali. 

Izdelek in vsebino so predstavili z zagovorom. 

 

Ključne besede: IKT pismenost, digitalna pismenost, srednje 

poklicno izobraževanje, medpredmetno sodelovanje, program 

Trgovec 

 

Abstract: Nowadays, students encounter computer and information 

technology (ICT), which is constantly developing and upgrading. And 

so is their mastery of these skills. Learning within the framework of 

vocational education helps, among other things, to make the student 

effectively ICT literate. As a teacher of the ICT subject at the School 

of Economics and Trade in Nova Gorica, during the time I was 

teaching, I perceived the need for students to be differently 

empowered in this type of literacy, so I decided to offer them this as 

part of cross-curricular integration. In the last period, I have been 

working intensively with a teacher of the Slovenian language and the 

teacher of the sales process course. We prepared a content and time 

plan together. We presented both to the students for their 

realization. First, they looked at the store and its internal operating 

processes. They wrote a short paper about it. The latter was typed 
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into a text editor and the text was designed in it. The product and 

content were presented to us with a defense. 

 

Keywords: ICT Literacy, Digital Literacy, Professionally Education, 

Cross-Curricular Integration, Merchant Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD           

Z novim šolskim letom 2022/23 dalje sem kot srednješolska učiteljica 

soočena z lastnim izzivom, kako znotraj pedagoškega procesa še 

dodatno opolnomočiti dijake pri predmetu IKT. Namreč, živimo v 

času sodobnih tehnologij, kjer je IKT zelo dobro razvita. Če želimo kot 

družba doseči učinkovito obvladovanje IKT na različnih področjih 

človekovega delovanja, je potrebno to pismenost uriti že v vzgojno-

izobraževalnih sistemih, na vseh treh ravneh – primarni, sekundarni 

in terciarni. Žal opažam, da dijaki niso dovolj IKT pismeni. Vsaj tako 

je razvidno iz mednarodnih raziskav, ki so jih izvedle različne 

svetovne organizacije – OECD (Organizacije za ekonomsko 

sodelovanje in razvoj), IEA (Mednarodna organizacija za raziskovanje 

dosežkov v izobraževanju) in LLECE (Latinsko-ameriški laboratorij za 

ocenjevanje kakovosti izobraževanja) v sodelovanju z različnimi 

vzgojno-izobraževalnimi zavodi po svetu (Klemenčič, 2017, str. 11). 

Dijaki imajo mnogotere zahteve po osvajanju tovrstnih veščin. Še 

zlasti dijaki s posebnimi potrebami in priseljenci, ki so toliko bolj 

dovzetni in so njihove potrebe po učenju IKT delovanja večje kot od 

ostalih. Razmišljati sem začela o prehodu na kakšno drugo didaktično 

metodo poučevanja dijakov, kjer je izobraževanje nekoliko 

spremenjeno in bolj zanimivo. Ena izmed takšnih možnosti je 

medpredmetno sodelovanje. Slednje je učinkovito tako za dijake kot 

učitelje, saj temelji na dobri vzgojno-izobraževalno institucionalni 

sodelovalni kulturi. Le tako prvi, dijaki krepijo »več naprednih 

epistemoloških prepričanj, izboljšajo sposobnost kritičnega mišljenja 
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ter usvajajo razumevanje odnosov med perspektivami, ki izhajajo z 

različnih predmetnih področij, hkrati pa pridobivajo možnost 

uporabe pridobljenega znanja pri vsaki disciplini, kar krepi njihovo 

samozavest« (Volk, Štemberger, Sila, Kovač, 2020, str. 9). In nadalje 

še razlagajo, da drugi, tj. učitelji s povezovanjem raznolikih vsebin 

različnih predmetov pridobijo vpogled v drugačne teme posameznih 

predmetov in izkušnje njim svežih pristopov poučevanja. Z 

integracijo novih učnih tematik, izobraževalnih načinov in dovoljšno 

mero fleksibilnosti ob medsebojni krepitvi postane učiteljevo 

poučevanje uspešnejše (Volk, Štemberger, Sila, Kovač, 2020, str. 9).  

 

Informacijsko komunikacijsko opismenjevanje 

Računalniška in informacijska pismenost (IKTP) ali digitalna 

pismenost, kot jo nekateri avtorji poimenujejo, se razvija vzporedno 

s tehnologijo. Zelo dobro je umeščena v današnjo sodobno družbo. 

Vseživljenjsko učenje kot ena izmed osnovnih potreb vsakega 

posameznika zajema učinkovito rabo IKT na socialnem, 

zdravstvenem, ekonomskem, kulturnem in družbenem področju 

(Ala-Mutka v Stanojev in Florjančič, 2018, str. 15). Gre za osebno rast 

oz. nadgradnjo vsakogar, ki razume »pomen medijev, iskanja 

informaciji, kritičnega vrednotenja in komuniciranja prek uporabe 

različnih orodij, storitev ali aplikacij« (Stanojev in Florjančič, 2018, 

str. 15). IKT opismenjevanje kot prednostno zasledimo v 

Memorandumu o vseživljenjskem učenju, saj IKTP opredeljuje kot 

osnovno veščino potrebno za »aktivno participacijo v družbi znanja 

in gospodarstvu, v realnem času in v virtualnih skupnostih ter 

demokraciji« (Klemenčič, 2017, str. 13). Klemenčič (2017, str. 16) in 

Stanojev ter Florjančič (2018, str. 44) so pojem IKTP definirali in ga 

razlagajo kot skupek znanj, veščin in razumevanja pri vodenju in 

posredovanju informacij med različnimi strokami. Pri opredelitvi 

omenjene pismenosti, še razlagajo, da gre predvsem za dijakovo 

zmožnost uporabe računalnika za raziskovanje, kreiranje in 

komuniciranje za uspešno udeležbo tako v domači kot tudi v šolski 

sferi, delovnem okolju in v družbi. V Evropski uniji (EU) je 

obvladovanje IKTP v razvitih državah umeščeno med prioritetne 

naloge njihovih izobraževalnih sistemov in znanstvenih raziskav. 

Med slednje spadajo Evropska digitalna agenda in Rethinking 

Education (Stanojev in Florjančič, 2018, str. 15). Klemenčič (2017, str. 

11) še omenja, da so bile opravljene v sodelovanju z različnimi 

šolskimi sistemi po svetu, in izpostavi, da so v EU bili izmerjeni 

dosežki na področju IKT v izobraževanju pod okriljem IEA v okviru 

Mednarodne raziskave računalniške in informacijske pismenosti 

(ICILS). 

 

Zgodovina 

Izobraževalni zavodi so v različnih državah pričeli z vključevanjem 

poučevanja računalniških tehnologij v začetku osemdesetih let 

prejšnjega stoletja. V desetletju ali dveh kasneje so le-to združili z 

informacijskimi tehnologijami. Od tedaj dalje imamo kot družba 

možnost množične uporabe novih tehnologij vključujoč svetovni 
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splet. Po svetu in tudi v nacionalnih državah EU je danes IKTP 

integriran v mnogo izobraževalnih konceptov (Brečko in Vehovar v 

Klemenčič, 2017, str. 12). Znanje in uporaba omenjenih tehnologij 

dijakom zagotavlja ekonomski in socialni status, učiteljevo 

kompetentnost v okolju IKT, njihovo strokovno izobraževanje, 

nadgradnjo izobraževalnih institucij z IKT opremo (Klemenčič, 2017, 

str. 20).   

 

Raziskave 

ICILS mednarodna raziskava IKTP je bila opravljena tudi v Sloveniji. 

Raziskovali so predvsem IKT znanja, razumevanje, mnenja, 

pripravljenost in veščine mladih z namenom ugotoviti, ali so le-ti 

zmožni učinkovito sodelovati v današnji hitro razvijajoči se digitalni 

dobi, na štirih ravneh (Fraillon, Schulz in Ainley v Klemenčič, 2017, 

str. 13). Merili so tehnične kompetence (osnovne sposobnosti dela z 

IKT - poznavanje in razumevanje uporabe računalnika in programske 

opreme - 1. raven), dovzetne oz. receptivne in produkcijske veščine 

(iskanje, vrednotenje in upravljanje informacij - 2. raven), zmožnost 

evalvacije (zbiranje, ustvarjanje in izmenjava informacij - 3. raven), 

varno in etično rabo digitalnih informacij (Klemenčič, 2017, str. 16; 

Stanojev in Florjančič, 2018, str. 49) ter znanje in veščine kritičnega 

vrednotenja dobljenih informacij kot najvišjo, 4. raven (Stanojev in 

Florjančič, 2018, str. 49).  

 

 

Primerjava rezultatov ICILS merjenja slovenskih in ostalih 

evropskih šol v letu 2013 

Na mednarodni ravni so se slovenske šole uvrstile na 7. do 10. mesto. 

Prvo raven, tj. osnovno obvladovanje dela z IKT, je doseglo v 

povprečju 8 % mladih in drugo zahtevnostno raven je v povprečju 

doseglo 47 % mladih. Pri slednjem je bilo potrebno prikazati znanje 

in veščine uporabe računalnika kot orodja za učinkovito iskanje 

informacij. Prikaz znanja in veščin kritičnega vrednotenja dobljenih 

informacij kot najzahtevnejšo, 4. raven je v povprečju doseglo 0,4 % 

mladih (Pedagoški inštitut v Stanojev in Florjančič, 2018, str. 50).  

 

Posledično se postavljata vprašanji, ali je v šolski sferi prisoten 

učinkovit pouk IKT in kako napreduje poučevanje le-tega (Fraillon, 

Schulz in Ainley v Klemenčič, 2017, str. 13) v srednjih šolah. Da se le-

to preveri, izenači in zviša ravni IKT pismenosti za šolsko populacijo, 

Dolinčar, Boh Podgornik, Bartol, Špernjak in Šorgo (2018, str. 69) 

predlagajo merila in kazalce uspešnosti IKT pismenosti za srednje 

šole. 

 

Predlog meril in kazalcev uspešnosti IKT pismenosti za srednje šole 

Zaradi predstavljenih rezultatov na področju IKTP so Dolinčar, Boh 

Podgornik, Bartol, Špernjak in Šorgo (2018, str. 69) preučili 

mednarodna merila, standarde in teste srednješolskih IKTP, 

analizirali učne načrte slovenskih in tujih srednjih šol ter jih 

medsebojno primerjali in analizirali. Glede na dane ugotovitve so 
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izdelali predolge sedmih meril in 20 kazalcev uspešnosti omenjene 

pismenosti za srednješolce. Bistveni za IKTP pri predmetu IKT so, da 

dijaki prepoznajo potrebo po iskanju določenih informacij in jih 

samostojno z izbranim orodjem poiščejo ter shranijo. Nato se 

organizirajo, na kakšen način jih bodo uporabili, za sodelovanje in s 

komunikacijo. Obenem se zavedajo varne uporabe povzetih vsebin 

(Dolinčar, Boh Podgornik, Bartol, Špernjak in Šorgo, 2018, str. 81).  

 

Izobraževalni program Trgovec in katalog znanja 

Na spletnih straneh Centra Republike Slovenije za poklicno 

izobraževanje (CPI) je zapisano, da srednje poklicno izobraževanje 

program Trgovec traja tri leta. Pridobljeni naziv poklicne izobrazbe je 

prodajalec/prodajalka. CPI (2022) v splošnem delu navaja cilje, med 

katerimi velja, da so dijaki IKT pismeni, ko obvladajo temeljne 

strokovne terminologije, znajo uporabljati različne strokovne vire in 

informacijske tehnologije. Dijake se opolnomoči s 

splošnoizobraževalnimi predmeti, predmeti strokovnih modulov, 

praktičnim izobraževanjem in drugimi oblikami vzgojno-

izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti) 

ter praktičnim usposabljanjem na delovnem mestu v skupnem 

obsegu 4453 ur. Njihova pridobljena znanja in veščine se preverja 

tako ustno in pisno kot tudi njegove praktične naloge ali izdelke oz. 

storitve, ki jih predstavijo z zagovori. S slednjim se preverja 

pridobljene učne dosežke tudi pri predmetu IKT, je še zapisano v 

posebnem delu omenjenega programa, ki je tretji vsebinski sklop 

strokovnega modula M2 Poslovanje trgovskega podjetja (PTP) ter 

obsega skupaj 324 ur (CPI, 2022). V Katalogu znanja za strokovni 

modul PTP so določeni usmerjevalni cilji. Predstavimo dva 

relevantna za našo vsebino: - dijaki znajo uporabljati najsodobnejšo 

IKT, - osvojijo splošna IKT znanja, veščine in rutine za njihovo 

učinkovito uspešno rabo sodobne IKT in različnih programskih orodij 

(CPI, 2022). Za IKT predmet sta zahtevani poklicni kompetenci 

poznavanje sodobnih programskih orodij in urejanje besedil. Zanje 

veljajo operativni informativni in formativni cilji, kjer dijaki: poznajo 

dele računalnika in jih predstavijo, obvladajo delo z datotekami in 

dokumenti ter jih kreirajo, obvladajo delo z internetom in 

elektronsko pošto, kjer poiščejo potrebno vsebino in jo tudi pošljejo, 

poznajo delo z urejevalniki besedil, v katerih izdelajo in oblikujejo 

besedilo, obvladajo delo z elektronskimi preglednicami vključujoč 

grafikone in poznajo delo s predstavitvami. Pa tudi, da znajo 

desetprstno slepo tipkati (CPI, 2022). Vse predstavljene veščine IKTP 

dijaki v triletnem šolanju lahko izpopolnjujejo z medpredmetnim 

povezovanjem. 

 

Medpredmetno povezovanje 

Preoblikovanje učnega procesa, podprtega z medpredmetnim 

povezovanjem, razlaga Sicherl Kafol (v Volk, Štemberger, Sila, Kovač, 

2020, str. 7), da le-to pripomore k vseživljenjskemu učenju in 

nadgradnji veščin dijakov. Nadalje predstavljajo, da gre za 

vsestransko didaktično metodo, ki vključuje združevanje 
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raznovrstnih tem in spretnosti na različnih ravneh. Obenem prispeva 

k njihovi suverenosti in osvojitvi učnih izkušenj skozi različne 

dejavnosti. Dijaki so v vlogi »aktivnega graditelja lastnega znanja« 

(Volk, Štemberger, Sila, Kovač, 2020, str. 8) in veščin. Sicherl Kafol 

(Volk, Štemberger, Sila, Kovač, 2020, str. 8) nadaljuje, da se 

medpredmetno povezovanje realizira na procesni ravni na način, da 

obstaja vzajemno učenje tako spoznavnega kot tudi socialnega in 

telesnega razvoja dijakov. Takšno delovanje je uresničljivo tudi v 

povezavi z IKT predmetom in predmetoma slovenski jezik ter 

prodajni proces, kar predstavimo v empiričnem delu. Ključno je 

dijakovo predhodno obvladovanje IKT veščin, kar prispeva k 

njegovemu opolnomočenju in kvalitetnejši IKT pismenosti.  

 

Primer dobre prakse IKT opismenjevanja s pomočjo 

medpredmetnega povezovanja v srednjem poklicnem 

izobraževanju 

Zasnova medpredmetnega sodelovanja, ko dijaki določeno vsebino 

obdelajo na več različnih načinov in njihove rezultate tudi 

predstavijo, sem dobila na podlagi vpogleda v doprinos za tovrstno 

sodelovanje. Potrebno je razumevanje pedagoškega kadra, da 

nepovezovalen način poučevanja v šolah, tudi srednjih, kliče po 

spremembah. Naloga vseh nas je, da le-to ozavestimo, 

preoblikujemo in uresničimo v praksi pri pouku. Prvi korak v procesu 

spremembe je komunikacija s sodelavci. V tem okviru smo v oktobru 

in novembru 2022 sodelovali trije učitelji Srednje ekonomske in 

trgovske šole Nova Gorica – učiteljica splošno-izobraževalnega 

predmeta in učitelja predmetov strokovnega modula. Prva poučuje 

slovenski jezik, drugi prodajni proces, jaz pa IKT predmet. 

 

Obisk trgovine  

Ob zavedanju, da lahko dijakom prvega letnika program Trgovec 

ponudimo nekaj več, smo se dogovorili, da iz vsakdanjega življenja  

spoznajo delovanje notranjega procesa trgovine. Že v tem delu se je 

motivacija dijakov povečala. Obiska so se udeležili v velikem številu 

in sprejeli drugačen način pridobivanja znanja in izkušenj. Z 

zanimanjem so spremljali zaposlene na njihovih delovnih mestih in z 

radovednostjo opazovali različne trgovske prostore. Prodajna 

inštruktorica jim je na začetku predstavila dela in naloge prodajalca. 

Nadaljevali so z ogledom skladiščnega prostora v katerem je bilo 

veliko nabavljenega blaga, npr. sokovi, prigrizki, izdelki za osebno 

higieno idr. Tam so spoznali proces prejetja in pregledovanja 

nabavljenih izdelkov v skladišče ter njihovo razvrščanje na prodajne 

police. Kasneje so odšli v hladilnico za živila in ugotovili, da v njej 

hranijo blago z namenom, da se ne pokvari. Temperatura v hladilnici 

je tudi do -20 °C. V njej shranjujejo različne mlečne in delikatesne 

izdelke, sadje in zelenjavo. Dijaki so se v zaključnem delu 

spoznavnega obiska seznanili še s samopostrežnimi blagajnami. 

Poučili so se o njihovem načinu delovanja in uporabi. Ob zaključku 

obiska so imeli tudi možnost postavljati vprašanja. Slednjih je s strani 

dijakov bilo veliko. Npr. Ali je prišlo že do vloma?, Ali je zoper 
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kakšnega kupca moral ukrepati tudi varnostnik?, Kaj naredijo z 

blagom s pretečenim rokom?, Kako se pravilno shranjuje blago? 

Prodajna inštruktorica jim je z veseljem prisluhnila in odgovorila na 

vsa zastavljena vprašanja. 

 

Zapis videnega in slišanega za splošnoizobraževalni predmet 

slovenski jezik 

Dijaki so po obisku in ob spoznanju, kako deluje notranji proces 

trgovine, prišli nazaj v šolo polni vtisov. Pri uri slovenskega jezika so 

se o omenjeni vsebini pogovorili in obenem dogovorili, da vse to tudi 

zapišejo v obliki krajšega spisa v dolžini od pol do cele strani enega 

lista. Nekateri so to nalogo opravili zelo hitro, saj so omenjeni spis 

vrnili že takoj naslednjo šolsko uro. Ob pregledu vseh prejetih nalog 

je učiteljica slovenskega jezika ugotovila, da so se nekateri dijaki zelo 

potrudili, saj so v krajši spis vključili vse podrobnosti, od datuma in 

kraja obiska in katero blago skladiščijo, pa do, katera vprašanja so 

zastavili predstavnici trgovine. Njihova pisna dela so bila različno 

dolga. Napisali so do ene tretjine lista ali več kot eno stran. 

Pomembni elementi pisanja pri tem predmetu so bili pravilna raba 

pravopisa in slovnice ter oblika zapisanega. Dijaki so za opravljeno 

delo prejeli oceno.  

 

 

 

Predstavitev vsebine v okviru strokovnega predmeta prodajni 

proces 

Ravno tako so dijaki prejeli oceno pri strokovnem predmetu prodajni 

proces. Dijaki so učitelju tega predmeta oddali že slovnično in 

pravopisno ter oblikovno popravljene šolske izdelke oz. krajše spise 

z naslovom Obisk trgovine. Po prebranem, so uro pouka namenili 

pogovoru in izmenjavi izkušenj tovrstnega obiska. Učitelj jim je 

postavljal različna vprašanja, ki povezujejo in združujejo učno snov, 

ki so jo pri predmetu že obravnavali, z videnim v trgovini. Dogovorili 

so se, da zapisano vsebino tudi predstavijo pred ostalimi dijaki v 

razredu in jo zagovarjajo. Slednje je način urjenja samozavesti, saj 

govorništvo pred drugimi ni stalna praksa dijakov. Gre za dijakov 

vsestranski učni proces, pri katerem miselno z glasno ubeseditvijo 

obnovijo dogodek, ki so ga doživeli v času predstavitve delovanja 

notranjega procesa trgovine, vključujoč teorijo. Je drugačen pristop 

utrjevanja učne snovi kot pomoč za nadaljnje ocenjevanje znanja pri 

tem predmetu. 

 

Prepis in predstavitev vsebine v okviru strokovnega predmeta IKT 

Ko so s predstavitvami obiska trgovine pri prej omenjenem 

predmetu dijaki zaključili, so le-ti krajše spise prinesli še k meni, k 

pouku IKT. Pri tem strokovnem predmetu urimo IKT pismenost. 

Mednje spadajo tudi obvladovanje in uporaba elektronskih orodij 

kot so urejevalnik besedil in preglednic ter predstavitve. V okviru 

medpredmetnega povezovanja s predmeti slovenski jezik, prodajni 
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proces in IKT, so pri slednjem dijaki najprej napisane krajše spise 

pretipkali v programsko orodje urejevalnik besedil. S tem so urili 

veščino in rutino desetprstnega slepega tipkanja medtem, ko so 

uporabljali najsodobnejšo IKT opremo. V času pred tem, v začetku 

šolanja so dijaki spoznali dele računalnika in se ga naučili uporabljati. 

Sledilo je učenje kreiranja datotek in dokumentov. V tedanjem času 

so se naučili kopirati in prilepiti besedilo iz enega dokumenta v 

drugega. Temu tekstu so dopisali naslov. Oboje, tako naslov kot tudi 

besedilo, so odstavčno oblikovali, spremenili vrsto, barvo in velikost 

pisave. Poleg tega so pisavo lahko označili krepko, ležeče ali so jo 

podčrtali, prečrtali, spremenili v velike tiskane črke. V omenjeni 

dokument so se naučili prilepiti fotografije. Slednje so samostojno 

poiskali na internetu in jih, ali neposredno prilepili med besedilo ali 

najprej shranili v njihovo datoteko na računalnik in jo nato iz nje 

vstavili v njihov dokument. Da so dijaki njihovo pridobljeno znanje in 

veščine IKT pismenosti poglobili, so lasten teks Obisk trgovine 

oblikovali še v primeru medpredmetnega povezovanja. Namreč, ko 

so ga pretipkali, so zapisano besedilo tudi oblikovali prosto po svojih 

željah kakor so vse do dane šolske ure osvojili, ob upoštevanju 

predhodno slovnično, pravopisno  in vsebinsko popravljenih napak. 

 

ZAKLJUČEK 

Glede na nižjo stopnjo IKT pismenosti mladih v slovenskih šolah, ki 

jih navajajo različne mednarodne raziskave v EU in po svetu, menim, 

da smo z drugačno didaktično metodo - medpredmetnim 

povezovanjem učitelji različnih predmetov, tako splošno 

izobraževalnega kot dveh strokovnih, lotili učinkovito in 

izpopolnjeno. Dijakom prvega letnika programa Trgovec  smo 

pomagali in jih opolnomočili iz različnih strani – pravopisno in 

slovnično obvladovanje slovenskih besed, vsebinsko tj. poznavanje 

blaga, pot le-tega od dobavitelja do končnega potrošnika in 

oblikovno t.i. IKT opismenjevanje, pri katerem so urili veščine osnov 

tipkanja in obdelave teksta. Pomembno dejstvo je, da so dijaki 

pridobili potrebno znanje in izkušnje iz različnih perspektiv, tudi v 

okviru obiska trgovine. S slednjim so dobili vpogled v, morda tudi, 

njihovo karierno prihodnost.  
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Povzetek: V praktičnem delu predstavljam gledališko pedagogiko, 

pomen gledališkega in dramskega področja v vrtcu ter kamišibaj 

gledališče. Gledališke igre spodbujajo otroke, da se miselno in 

čustveno poistovetijo z nastopajočimi liki. Spodbujajo ustvarjalnost, 

socialne interakcije, empatijo, čustveno inteligenco, verbalno in 

neverbalno komunikacijo ter izražanje. V teoretičnem delu razložim, 

kako so nas otroški likovni izdelki zapeljali k novemu cilju, kot je bil 

prvotno mišljen. Iz pravljice Zmeda zaradi malega medveda je nastal 

cel projekt, v katerega so bili vključeni vsi otroci iz skupine.  

 

Ključne besede: gledališče, gledališka pedagogika, lutke, igra, 

dramska dejavnost, kamišibaj 

 

Abstract: In the practical part, I present theater pedagogy, the 

importance of theater and drama in kindergarten, and kamishibai 

theater. Theater games encourage children to mentally and 

emotionally identify with the characters. They encourage creativity, 

social interactions, empathy, emotional intelligence, verbal and non-

verbal communication and expression. In the theoretical part, I 

explain how children's art products led us to a new goal, as it was 

originally intended. A whole project was created from the fairy tale 

Confusion because of the little bear, in which all the children from 

the group were involved. 

 

Keywords: theater, theater pedagogy, puppets, play, dramatic 

activity, kamishibai 
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UVOD 

Pri svojem delu v vrtcu vedno iščem nove izzive. Zelo pomembno mi 

je, da otroci pri usvajanju novih znanj in veščin, uživajo v različnih 

dejavnostih in jih doživljajo kot prijetne izkušnje. Gledališko 

ustvarjanje v vrtcu je lahko zelo bogato in za otroke neprecenljivo. 

Otroci so aktivni soustvarjalci vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Dovoliti jim moramo, da njihove ideje in ustvarjalnost oživijo, dobijo 

nek prostor ter obliko. Naša naloga je, da dejavnosti načrtujemo in 

oblikujemo tako, da jih pri tem spodbujamo.  

 

Gledališka pedagogika 

Gledališka pedagogika se ukvarja z gledališko umetnostjo in 

pedagoško znanostjo. Lešnik (2021) omenja termin gledališka 

pedagogika, ki zaobjema tri vidike vključevanja gledaliških 

elementov v vzgojno-izobraževalni proces. Prvo je gledališko 

opismenjevanje, ki zajema kulturno-umetnostno vzgojo in vzgojo 

gledalca. Drugo je gledališko ustvarjanje, ki govori o gledaliških 

dogodkih in javnem nastopanju. Tretje je učenje z gledališkimi 

pristopi, metode in tehnike ter drama in gledališče v izobraževanju. 

Učni pristopi, metode in tehnike gledališke pedagogike so zasnovane 

celostno. Otroci o različnih pojmih, pojavih in zakonitostih ne le 

poslušajo in govorijo, ampak jih dobesedno utelesijo in izrazijo z 

mnogimi različnimi gledališkimi, tako verbalnimi kot neverbalnimi, 

izraznimi sredstvi. Na tak način usvojeno snov lažje ponotranjijo, 

vzpostavijo do nje določen čustven odnos in pridobljena spoznanja 

shranijo v dolgoročni spomin (Lešnik, 2021). Gledališka pedagogika 

nam nudi različne oblike ustvarjanja in nastopanja. Otrokom so 

najbližje oz. najbolj poznane lutke (marionete, naglavne lutke, 

senčne lutke, ploske lutke, ročne lutke ter igrače in predmeti kot 

lutke) kot sredstvo igranja v predstavi. Uporaba lutke v vrtcu lahko 

otrokom pomaga razviti sposobnost razumevanja različnih 

življenjskih dogodkov. S tem jim omogoča razvoj empatije, čustvene 

inteligence in sprejemanje različnosti (Ivon, 2010). »Neverjetno je, 

koliko imajo otroci zaupanja v lutko. Verjamejo, da lutka spi, jih čuva, 

da se skupaj z njimi uči, posluša jih. Otroci imajo vero in iskrenost, ki 

pri odraslih pogosto izgine.« (Majaron Kroflin, 2004, str. 32). Sodobni 

pristopi, ki so usmerjeni v otroka, kažejo, kako pomembno je, da ima 

otrok spodbudno, bogato in primerno okolje, ki deluje na celosten 

razvoj samostojnosti. Vzgojitelji v vrtcih moramo zelo dobro poznati 

pomen lutke, da bi otroku pomagali pri seznanjanju z emocijami in 

spodbujanju samospoštovanja (Ivon, 2004). 

 

Zakaj gledališče v vrtcu? 

Vrtci so že sami po sebi prostor učenja – nikjer ni večjega 

spodbudnega razvoja socialnih kompetenc kot pri vsakodnevni igri z 

otroki. Seveda obstajajo poti, kako ta potencial še obogatiti. Pri 

vsakodnevnem delu strokovnih delavcev v vrtcu je to zelo 

pomembna naloga in prav dramska vzgoja lahko pri tem pomaga, saj 

utrjuje socialne vezi, obenem pa posamezniku nudi dovolj prostora 

za razvoj osebnosti. Pri spodbujanju razvojnih procesov govorimo o 
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tem, da otrokom ponudimo čim bolj pestre in raznolike dejavnosti, 

preko katerih spoznavajo življenje in svet. Šinko v svojem članku po 

Weidmannu (2010) pravi, da je poleg kognitivnega razvoja 

pomembno raziskovati predvsem individualni razvoj osebnosti ter se 

z njimi ukvarjati. Kognitivne in čustvene izkušnje, ki jih otrok dobi v 

prvih letih, odločilno vplivajo na razvoj osebnosti. Pri tem ima 

pomembno vlogo estetska vzgoja v vrtcih, ki je ne pojmujemo v 

smislu razvijanja občutka za »lepo«, ampak v smislu, kot jo 

opredeljuje sodobni znanstveni pogled nanjo. Tu naj bi šlo za spoj 

čustvenih in kognitivnih izkušenj človeka, ki ga usmerjajo, da bi stvari 

doživel celostno. Gre za vzajemno delovanje čutenja, zaznavanja, 

spoznavanja in razumevanja. Weidemann (2010) je mnenja, da so 

sredstva in poti za estetski razvoj vsekakor dramske dejavnosti, saj 

dobesedno igrivo povezuje čustveni razvoj, gibanje in spoznavanje 

ter imajo s tem visok kreativni potencial (Šinko, 2020). Gledališke igre 

spodbujajo vse čute in odpirajo prostor za nove izkušnje. 

Udeležencem nudijo pogled v njihovo notranjost. Povezujejo ljudi 

vseh starosti, premagujejo jezikovne, družbene, verske in socialne 

omejitve (Šinko, 2020). Pri delu z lutko v vzgojno-izobraževalnem 

procesu opazimo primere empatije, vživljanja v situacijo, ki jo 

predstavlja lik. Lutka otrokom omogoča boljši stik z npr. prijatelji, 

vzgojiteljem, učitelji itd. Z lutko oz. preko nje lahko izražajo tudi 

nekatere svoje težave, stiske in strahove. Lahko doživijo npr. 

pozitivno izkušnjo v sprejemanju drugačnosti.  Pri tovrstni igri z lutko 

gre predvsem za otrokovo simbolno, domišljijsko igro, ki poteka v 

manjših skupinah. V procesu simbolne in lutkovno-dramske igre gre 

za ustvarjanje fiktivne situacije, ki otroku pomaga, da se oddalji od 

konkretne situacije. Možno je, da se razvije v neformalno, 

improvizirano predstavo. Ta naj ohrani igrivost, neposrednost, 

sproščenost in ustvarjalnost otrokove igre. V tem primeru je 

pomembno, da strokovni delavec ne posega v režiranje po lastnih 

zamislih. Pomaga jim lahko le z dodajanjem gledaliških elementov. V 

prvih starostnih skupinah vrtca, prvo gledališče z otroki in za otroke 

ustvarijo kar s preprostimi prstnimi, naprstnimi lutkami in lutkami na 

dlani. Liki, ki jih oživimo, pritegnejo otrokovo pozornost. Na lutke in 

igre jih navajajo, ko jim z lutkami pripovedujejo rime, izštevanke, 

kratke zgodbe, pesmi ali pa otrokom z lutko pomagajo pri 

vsakodnevnih situacijah (premagovanje ločitvenega strahu …). Če 

otroke navajamo na različne rabe lutk, bodo tudi sami pogosteje 

posegli po lutki. Ob enem z lutkami lažje pritegnemo otrokovo 

pozornost za učenje in ustvarjanje (Kulturno-umetnostna vzgoja, 

2011).  

 

Otrokovo sporazumevanje z lutko je igrivo, prijetnejše, vzdržuje 

otrokovo dostojanstvo in gradi pozitivno samopodobo. Pri tem ni 

pomembno, o kakšni lutkovni tehniki govorimo, četudi različne 

doživljamo različno. Velik pomen ima otrokovo lastno izdelovanje 

lutke, saj je ta zamišljena igra v njegovi domišljiji in animirana z 

njegovo energijo in čustvi. Čarobnost lutke pri otrocih pogosto 

prebudi motivacijo za osvajanje različnih spretnosti. Predstavlja tudi 
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možnost za čustveno izražanje, zlasti pa odkriva in vpliva na razvoj 

divergentnega mišljenja, ki pomembno vpliva na razvoj 

ustvarjalnosti. Pedagog mora v nekaterih kočljivih situacijah, poseči 

po lutki, kjer ta odigra posrednika med njegovimi nameni in otroki. 

Lutka vpliva na sodelovalno vzdušje skupine v smislu jaz tebi, ti meni, 

kar se odraža v obojestranski pomoči med lutko in otroki. Ta lahko 

postane zaupnik skupine, ki pomaga pri vzpostavljanju in negovanju 

prijetnih medsebojnih odnosov. Ob vzgojiteljevem prepuščanju 

dominantne vloge lutki ta lažje začuti odkritosrčno otroško 

spontanost, ki se takrat prebudi v otroku. Naša vsakdanja lutka je 

torej slog komuniciranja, način doživljanja okoljske predmetnosti 

tako v svoji funkciji kot tudi domišljijski vlogi, je način opazovanja 

sveta, je način za zavedanje pomena in ohranjanja neverbalne 

komunikacije. Lutka pa nam pri svojem vstopanju v življenjski prostor 

vrtca toliko bolj zvesta, kolikor bolj ji zaupamo (Majaron in Korošec, 

2002). 

 

Kurikulum za vrtce 

Dramska dejavnost je v Kurikulumu za vrtce (1999) poleg  likovnih, 

oblikovnih, plesnih, glasbenih in av-medijskih dejavnosti, uvrščena v 

področje umetnosti. 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). 

 

Opazovanje otrok pri igri in usmerjeni dejavnosti je osnova za 

nadaljnje načrtovanje dela v oddelku. Gledališka umetnost kot eno 

od področij umetnosti omogoča povezovanje vseh področij 

dejavnosti. Otroci v vrtcu spoznavajo gledališče, zlasti lutkovno. 

Spoznavajo ga v vlogi gledalca in tudi v vlogi izvajalca. V večini vrtcev 

organizirajo oglede profesionalnih lutkovnih in gledaliških predstav.  

Otroci si ogledajo lutkovne predstave v gledališču ali kulturnem 

domu ali povabijo lutkovne ustvarjalce v vrtec. Ogled predstave 

pogosto povežejo s spoznavanjem gledališča (prostor, zaodrje, 

poklici, vrste lutk …). Marsikje po ogledu predstav sledijo delavnice, 

ki jih vodijo lutkovni ustvarjalci. Z otroki vodijo pogovor in skupaj 

ustvarjajo lutke. Ogledi profesionalnih predstav so pogosto 

spodbuda za pripravo lastne igrane ali lutkovne predstave. Otroci 

odigrajo preproste improvizirane predstave, kjer predhodno sami 

izdelajo lutke ali pa uporabijo kar plišaste igrače, izdelujejo kostume, 

scene in se nato preizkusijo v igranju na »odru«. Otroci so že v 

predšolskem obdobju kompetentni in samostojni raziskovalci 

svojega okolja, zato bo spoznavanje gledališča z obiskom gledališke 

hiše in spoznavanjem zaodrja močna spodbuda za radovedno iskanje 

in še več informacij o gledališču. V vrtcu potekajo različne dejavnosti, 

ki skladno s Kurikulom vrtca, vključujejo elemente gledališča in igre 

tudi v okviru vsakodnevnega programa. Strokovne delavke 
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spodbujajo otroke k domišljijski igri, ki vključuje igro vlog, dialoge, 

ples, gibanje, vživljanje …  Lutke ali plišaste živali vključujejo v različne 

dele dnevne rutine. Le-te služijo kot motivacijsko sredstvo za 

senzibiliziranje čustvenega in socialnega potenciala. Različne 

gledališke dejavnosti se povezujejo tudi z glasnim branjem literature. 

Po in med branjem otroke spodbujajo k izražanju, ki vključuje 

elemente igre, izdelujejo lutke po literarni predlogi ipd.  Zelo pogoste 

so lutkovno-gledališke improvizacije, v veliko primerih pa se 

pripravljajo tudi na dramatizacije (npr. adaptacije umetnostnih 

besedil), ki jih ob različnih dogodkih predstavijo javnosti. Lahko jih 

predstavijo staršem, drugim skupinam otrok v vrtcu ali se predstavijo 

na kakšnem gledališkem festivalu. Od igre z lutko se bo otrokovo 

gledališko ustvarjanje postopoma razširilo na raziskovanje izraznih 

možnosti telesa, prostora, na igro z rekviziti, z oblačili, zgodbe pa 

bodo otroci ob razvoju simbolne in sociodramske igre vedno večkrat 

odigrali tudi v igri z vrstniki (Kulturno-umetnostna vzgoja, 2011).  

 

Kaj je kamišibaj 

»Kamišibaj, se šalimo, je stroj za pravljice. Napolniš ga z zgodbico in 

začneš … A če pogledamo še korak naprej, ni drugega kot kup zbitih 

deščic in sveženj porisanih listov. Vse ostalo imamo v sebi, poiščemo 

za to najboljše podobe in besede in jih podelimo z drugimi.« (Sitar, 

2018). 

 

Kamišibaj je vrsta umetnosti pripovedovanja zgodb ob slikah v 

malem lesenem odru. Gre za posebno umetniško obliko, ki povezuje 

besedno in likovno umetnost. Ta umetniška oblika spada med 

vizualna pripovedna gledališča. Pri kamišibaju je komunikacija 

nekoliko drugačna kot v drugih gledališčih. Temelji na skupnem 

doživljanju zgodbe v interakciji slike in besede (Sitar, 2018). 

Uvrščamo ga med predstave manjšega tipa (komorno gledališče). 

Ločimo otroški in odrasli kamišibaj. Ima etnološko funkcijo, saj lahko 

oživlja tudi tisto ljudsko izročilo, ki je zaradi specifične literarne 

oblike težje uprizorljivo npr. pregovori, uganke ipd. (Slikovedke, 

2016). 

 

Kratka zgodovina kamišibaja  

Na Japonskem poznajo zgodbe v risbah na svitkih, imenovane 

»emakie«, od 10. stoletja dalje. V 12. stoletju v Kjotu nastanejo svitki 

»Choju Giga«, kjer se živali zabavajo z igrami in tudi resno opravljajo 

različne obrede (Sitar, 2018). Hrastnikova v svoji diplomski nalogi po 

McGowan, 2018, navaja, da so Kamišibaj Japonci poimenovali 

gledališče revnih ljudi. Svoj vrhunec je gledališče namreč doživelo, ko 

se je Japonska soočala s finančnimi stiskami. V Sloveniji poznamo in 

ustvarjamo kamišibaj od leta 2013. Iz kamišibaja je nastalo kulturno 

gibanje, ki pomaga ljudem živeti kvalitetno. Prve kamišibajske 

zgodbe je iz Japonske prinesel Igor Cvetko leta 2009. Prvi nastop s 

kamišibajem se je odvil 15. aprila 2013, in sicer v Hiši otrok in 

umetnosti. Gledališče zapik je bilo prvo gledališče, ki je seznanilo 
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ljudi s kamišibajem. Avgusta 2013 je bilo pripravljenih dvanajst 

predstav, ki so bile vključene v program 1. slovenskega festivala 

kamišibaja v Piranu (Sitar, 2018). 

 

Pripovedovalec kamišibaja 

Kamišibajkar ima vlogo pripovedovalca in prikazovalca zgodbe. 

Zaradi njega je kamišibaj gledališče, saj predstavlja gibalne 

predstave. Uspešen in dober kamišibajkar mora biti odprt, zbran in 

hkrati sproščen. Zelo pomembno je, da zna povezati z zgodbo in 

junaki v skupno doživljanje. Vsakdo ni dober kamišibajkar. Za to je 

potrebnega tudi kanček talenta. Najpomembnejše je njegovo 

razumevanje medija kot specifične umetnosti. Za vse kvalitetne in 

dobre stvari pa so potrebne izkušnje, ki jih pridobiš skozi življenje 

(Sitar, 2018). Očesni stok je zagotovo najučinkovitejša in 

najuspešnejša oblika povezovanja z občinstvom. Pripovedovalec 

pripoveduje zgodbe, ki si jih ne le zapomni, ampak tudi asimilira. 

Pripovedovanje poteka spontano, kar ustvarja vzdušje, ki je 

primerno za otroke v občinstvu. Ko med pripovedovalcem in 

poslušalcem dosežemo vrhunec, smo dovolj sproščeni za 

komunikacijo. Tako, posledično, tudi otroci postanejo del zgodbe. S 

kriki, šepeti,, petjem otroci sodelujejo pri različnih oblikah 

komuniciranja. Po končani predstavi je slišati še veliko čebljanja in 

govorjenja o zgodbi. Tako je nastala zgodba, ki smo jo ustvarili skupaj 

(Sever, 2018). 

 

Uporaba kamišibaja 

Gledališke metode dela otroku omogočajo razvoj kognitivnih 

sposobnosti, hkrati pa pri delu lutke pripomorejo k sproščenemu 

vzdušju in pomagajo osvajati socialne veščine. Uporaba kamišibaja je 

najbolj smiselna za uvode v neko temo ali za vzpostavitev za 

nadaljnje delo. Če kamišibaj uporabimo v osrednjem ali zaključnem 

delu, nam to predstavlja nekakšno popestritev, dodatno motivacijo 

za delo, hkrati pa na zanimiv drugačen način služi lažjemu pomnjenju 

vsebine. Kamišibaj lahko uporabimo torej kadarkoli (za uvod, 

osrednji del ali zaključek), na primer tako, da se uprizori celotna 

pravljica z lutkami ob slikah, lahko se uprizori samo odlomek, napove 

se lahko samo tema; predstavi se lahko problem, ki se ga kasneje reši 

… (Uporabnost kamišibaja pri pouku, 2023). 

 

Primer dobre prakse v vrtcu 

Vrtec vsako leto povabi različne izvajalce otroških gledaliških in 

lutkovnih predstav, da zaigrajo letno tri predstave otrokom prvega in 

drugega starostnega obdobja. Tako se otroci že zelo zgodaj srečajo s 

kvalitetnimi dramskimi predstavami. Ravno tako vrtec ponudi, da se 

otroke od štirih oz treh let dalje, pelje v Lutkovno gledališče 

Ljubljana, ob soglasju njihovih staršev, saj je predstava plačljiva z 

njihove strani. Ko se odločamo za ogled določene predstave, so 

ključne priprave na ogled predstave in dejavnosti po ogledu. Če že 

želimo otrokom omogočiti kakovostno doživetje, se mora ogled 

pričeti z dobro pripravo. Preden se odide na predstavo, otroke 
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seznanimo, kakšna bo predstava, kdo je avtor, kaj je gledališče in kdo 

so ustvarjalci. Pred predstavo se pogovorimo o gledališkem bontonu, 

ki je zelo pomemben. Po ogledu, običajno tudi še naslednji dan, 

otrokom omogočimo, da povedo svoje mnenje, občutke in doživetja 

o predstavi. Večkrat se po predstavi odločimo za ustvarjanje npr. 

risanje, izdelovanje lutk ipd. Včasih se iz predstave v vrtcu razvije 

spontana domišljijska igra otrok, ki jo seveda uporabimo za nadaljnje 

načrtovanje dejavnosti oz. tematskih sklopov. Ob praznovanju letnih 

časov, vzgojiteljice pripravimo različne vrste predstav za otroke: 

senčne lutke, ročne lutke, igrane predstave. Velikokrat se 

poslužujemo tudi kamišibaja. Večkrat manjše predstave za otroke 

odigramo v timu s sodelavko. Cilji le teh so različni, odvisno od tega, 

kaj bi radi razvijali oz. spodbujali pri otrocih. Nekateri izmed njih so: 

spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, 

umetnosti in različnosti; doživljanje in spoznavanje umetniških del; 

doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja  

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

V predšolski skupini smo prebirali pravljico z naslovom Zmeda zaradi 

malega medveda, pisateljice Katje Raider. Zgodba govori o tem, da 

medvedek kihne zaradi regratove lučke, ki ga je požgečkala po nosu. 

V tistem trenutku je prišel mimo njega, njegov prijatelj zajec, ki je 

mislil, da je zbolel. In od takrat naprej, nihče več ni poslušal medveda. 

Na vse pretege se je trudil, da bi jim nekako dopovedal, da v resnici 

sploh ni bolan. Prijatelji so stopili skupaj. Ves čas skrbno pazili nanj 

mu povili grlo, mu dali obkladke, ga namazali s smrdečo žavbo, mu 

skuhali zeliščno juho itd. Na koncu se zgodba konča z veliko smeha. 

Skupini otrok je prirasla k srcu, zato so dejavnosti nadaljnjega dela 

izhajale po istoimenskem tematskem sklopu. Glede na zanimanje 

otrok smo prišli na idejo, da bi po pravljici z otroki ustvarili dramsko 

igro. Dejavnosti so zajemala različna področja iz Kurikula. S področja 

jezika so imeli naslednje dejavnosti in dosegali naslednje cilje: 

opisovali so zgodbo oz. zaporedje dogodkov ob knjigi, slikah ali po 

spominu, sodelovali so pri pogovoru o prijateljstvu, izražali so se s 

kretnjami in gibi telesa. Igrali smo se pantomimo. Razvijali so 

zmožnost domišljijske rabe jezika, saj smo slike pomešali in sestavili 

domišljijsko pravljico. Glede na literarne junake, ki so nastopali v 

pravljici so si izmišljevali rime in se urili v začetnem in končnem glasu. 

Razvijali so tudi sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v 

literarnem svetu. Opisovali so, kako se oni počutijo, ko so bolni, 

prizadeti, ko mu nagaja prijatelj, ko se mu pokvari igrača, ko so dobre 

volje, itd. S tem smo krepili in spoznavali empatijo drug do drugega. 

Ta je zelo pomembna za gradnjo socialnih interakcij. Sposobnost, da 

se vživiš v občutke emocij drugega je namreč v današnjem svetu še 

kako pomembna.  

 

Kulikularno področje družbe smo v začetku tematskega sklopa 

vključili tako, da se otroci spoznavali in se igrali različne družabne 

igre, kjer so morali med seboj sodelovati in si pomagati. Preko igre, 

kjer so morali s skupnimi močmi priti do cilja, so spoznavali, da vsak 
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posameznik pripomore k skupnemu cilju in je njegovo delo cenjeno 

ter pomembno. Pri matematiki smo se pogovarjali o orientaciji v 

prostoru, kar bi nam zelo prav prišlo ob sami dramatizaciji igre v 

prostoru. Pogovarjali in iskali smo ideje, kje točno bo dom medveda, 

iz katere strani bo prišel zajec in ostale živali itd. Nato smo prešli na 

umetnost. Otroci so po pravljici risali s suhimi barvicami ter flumastri. 

Vsak otrok je narisal v naprej določen delček zgodbe. Nastale so tako 

čudovite slike, da so se otroci spomnili, da bi iz njih sestavili 

kamišibaj. 

 

 
Slika 1: Medved je prihlačal iz brloga 

Vir: Lasten 

 

Pravljico so skoraj vsi znali s svojimi besedami že povedati na pamet. 

Tako je nastal nov projekt. Namesto dramske, klasične igre vlog smo 

se odločili, da bi naredili kamišibaj predstavo, s katero bi nastopili in 

jo najprej predstavili staršem. Z otroki smo iz velike škatle izdelali 

velik butaj. Ker če bi z majhnim kamišibajem (mali butaj z risbami A4 

formata) nastopali na velikem odru, se tega ne bi dovolj videlo, so 

bili mnenja otroci. Otroci so bili torej vključeni v samo načrtovanje in 

izvedbo le-tega gledališča. Ko je bilo gledališče končano, smo vanj 

dodali risbe otrok, ki smo jih dali povečati v fotokopirnico, da se bodo 

tudi te dobro videle. Ker je bila to predšolska skupina otrok in so 

nekateri otroci že znali pisati, so naslovnico in zadnjo stran 

kamišibaja naredili sami. Začetek kamišibaja smo popestrili s pesmijo 

in bansom Na sprehod zdaj gremo, medveda iščemo.  V to so bili 

vključeni vsi otroci. Nato je en otrok potolkel s palčkami in rekel 

kamišibaj, kamišibaj. Drugi ga je odprl. In nato so se, vsak ob svoji 

sliki, zvrstili vsi otroci. Vsak izmed njih je povedal delček zgodbe. 

Vmes, ko je medvedek spal, so ob spremljavi flavte zapeli uspavanko. 

Na koncu, ko se je zgodba končala, so zaprli kamišibaj in se pričeli 

med seboj žgečkati in se smejati, tako kot se v pravljici zgodba konča. 

Prvič so zgodbo zaigrali za šolske otroke, prve triade. Nato so jo 

zaigrali še za starše. Takrat so nastopali na večjem odru, odru 

Kulturnega doma v Turjaku. In ker so otroci poželi tako velik aplavz, 

smo se odločili, da nastopimo še na Festivalu otroškega gledališča 

Najdihojca v Velikih Laščah. Ob vsem tem smo spoznavali in se 

pogovarjali tudi o gledališčih. Kdo v njih nastopa, kaj oz. katere 

prostore vse vključuje gledališče, kdo tam dela in predvsem to, kaj je 
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gledališki bonton. Otroci so vse naučeno srkali vase in to tudi 

pokazali s svojo kamišibaj dramatizacijo. 

 

 
Slika 2: Začetek kamišibaja s pesmijo Na sprehod zdaj gremo, medveda iščemo in 

bansom 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 3: Del kamišibaj zgodbe, spremljan s petjem otrok 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Naš tematski sklop je prešel v projekt.  Zaključili smo ga v slogu, na 

gledališkem odru. Preko pravljice in kamišibaj gledališča so otroci 

pridobili nova znanja, spretnosti in veščine. Otroci so premagovali 

tremo ob nastopanju na odru. Nekateri so ob sliki povedali več 

stavkov, drugi malo manj. Vsak je pripomogel po svojih zmožnostih. 

Ideja o kamišibaju je bila njihova in na tem smo gradili naprej. Vse 

dejavnosti, ki smo jih izvajali pred tem, so pripomogle k sproščenosti 

v govoru in kretnjah. Trudili so se ter izgovarjali jasno in glasno.  

Domiselno so sodelovali pri oblikovanju vlog, pri vživljanju v like, pri 

pripravi rekvizitov in prostora. Preko načrtovanih in nenačrtovanih 

dejavnosti so otroci razvijali socializacijske spretnosti in reševali tudi 

manjše konflikte. Med njimi se je začela razvijati medsebojna pomoč 

in solidarnost. Kamišibaj pravljica je otroke močno povezala in 

poglobili so medsebojne odnose. Urili so se v verbalni in neverbalni 

komunikaciji ter krepili svojo pozitivno samopodobo.  S predstavo 

smo dokazali, da je gledališka vzgoja v vrtcu ključ do spodbudnega 

razvoja in ustvarjalnosti, vsakega otroka. Naslednjič se morda 

preizkusimo še v igrani dramatizaciji ali v sestavljanju pravljice iz 

otroške domišljije ter po tem izdelanemu kamišibaju. 
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Povzetek: Otrokom so zelo zanimive naravoslovne dejavnosti, pri 

katerih lahko sami sodelujejo in raziskujejo. Z različnimi eksperimenti 

jim lahko približamo fizikalne, kemijske in vsebine. S tem krepijo 

različne kompetence.  Nas je, natančneje, zanimala elektrika, ki je za 

nas življenjskega pomena. Prav je, da se otroci že v predšolskem 

obdobju seznanijo z osnovnimi pojmi s področja elektrike. Koliko 

nam pomeni elektrika v življenju, spoznamo šele, ko jo zmanjka. V 

praktičnem delu sem razložil dejavnosti s področja elektrike, ki smo 

jih obravnavali s predšolskimi otroki v vrtcu, predstavljen je tudi 

tematski sklop, v katerem smo raziskovali električni krog, obnovljive 

vire, električno energijo ter raziskovanje statične elektrike s pomočjo 

različnih eksperimentov. Seznanili smo se tudi s tem, da je električni 

tok lahko človeku zelo nevaren. Zelo pomembno je, da z električnimi 

napravami ravnamo previdno. Otroci so preko aktivnega 

raziskovanja že znane informacije povezali z novo pridobljenim 

znanjem. 

 

Ključne besede: eksperimenti, zgodnje naravoslovje, fizika, elektrika, 

statična elektrika 

Abstract: Children are very interested in science activities in which 

they can participate and explore on their own. Through various 

experiments, we can approach them in terms of physical, chemical 

and content. In doing so, they strengthen various competencies. 

More precisely, we were interested in electricity, which is of vital 

importance to us. It is good for children to become familiar with basic 

concepts in the field of electricity already in the pre-school period. 

We only realize how much electricity means to us in our lives when 

it runs out. In the practical part, I explained the activities in the field 

of electricity, which we discussed with preschool children in 

kindergarten, a thematic set was also presented, in which we 

explored the electric circuit, renewable sources, electric energy and 

the research of static electricity with the help of various 

experiments. We also learned that electric current can be very 

dangerous for humans. It is very important to handle electrical 

devices with care. Through active research, children connected 

already known information with newly acquired knowledge. 

 

Keywords: experiments, early science, physics, electricity, static 

electricity 
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UVOD 

Otroci uživajo v različnih eksperimentih. Radi opazujejo še rajši so 

aktivni raziskovalci. In to je tudi bistvo učenja. Učijo se ob lastni 

aktivnosti. Ko otroci samostojno izvajajo različne eksperimente 

razvijajo sposobnost opazovanja, problemskega razmišljanja in 

interpretirajo dobljene rezultate. Nova znanja povežejo z že znanimi. 

Tiso, kar bodo otroci sami odkrili, si bodo tudi najbolje zapomnili. 

Vzgojiteljeva naloga je, da otroka pri njegovem raziskovanju 

spodbuja. Seveda mora biti določena tema/dejavnost otrokom blizu 

ter primerna njihovi starosti.  

 

Zgodnje naravoslovje 

Zgodnje učenje naravoslovja se prične v predšolskem obdobju, po 

zaslugi otrok, njihovih aktivnostih in radovednostih, ki se izražajo v 

igri z naravnimi materiali (igra z mivko, kamenčki, vodo, listi, palicami 

…) in posvečanju pozornosti objektom in naravnim pojavom 

(vremenska stanja …). Takšne aktivnosti spodbujajo razvojne 

posebnosti otrok na področju razvijanja mišljenja, sklepanja, 

reševanja problemov, klasificiranja, iskanja vzročnih zvez. Otrok se 

uči s praktično aktivnostjo v igri in raziskovanju (Katalinič, 2010). V 

najbolj zgodnem obdobju otrok svoje okolje spoznava le s čutili. Z 

njimi prepoznava okoliške predmete in zaznava nekatere pojave. 

Pouk naravoslovja pomeni za otroka prvo vodeno spoznavanje 

narave, sveta, v katerem živi. Pri tem otrok usvaja nekatere pojme, 

prične razumevati pojave in procese, se seznanja z nekaterimi 

naravoslovnimi postopki. Nauči se oblikovati objektivna in kritična 

stališča, kar je značilnost znanstvenega raziskovanja. Začetno 

naravoslovje torej predstavlja otroku prvo srečanje z znanostjo in 

njenimi metodami dela (Novak idr., 2003). Odkrivanje, doživljanje in 

spoznavanje okolja pri otroku poteka hkrati z razvojem lastnih 

miselnih sposobnosti in z osebnostnim razvojem.  Dejavnosti v okolju 

vplivajo na oblikovanje miselnih operacij, oblikovanje temeljnih 

pojmov (prostor, čas, gibanje, sile, predmet, snov, pojem živega), 

spoznavanje odnosov med predmeti in odnosov med bitji ter 

življenjskim okoljem. Otrokove lastne razlage in predstave o svetu 

razvijejo t. i. naivno fiziko, naivno biologijo, pa tudi naivno kemijo, ki 

skupaj z izkušnjami še drugih področij delovanja sestavljajo 

»vsakdanje znanje« ali drugače povedano, »zdravo pamet«. 

Oblikujejo se trditve, kot so: »za začetek gibanja je potrebna sila, za 

zaustavljanje pa ne, saj se gibajoči predmeti sami ustavijo« ali pa 

»sladkor v vodi izgine, v vodi pa ostane le sladek okus«. Marsikatero 

trditev se da preprosto preveriti in začetno naravoslovje naj bi bilo 

prav to – preverjanje zamisli.  Vsako preverjanje zamisli zahteva 

nekatere spretnosti in sposobnosti, ki nam omogočajo uporabo 

izkušenj, sklepanje, ravnanje s podatki in razlago. Za to zbirko 

procesnih znanj se je uveljavilo poimenovanje naravoslovni postopki. 

To so opazovanje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, štetje, merjenje, 

postavljanje hipotez, načrtovanje in izvajanje poštenih poskusov, 

poročanje in povzemanje rezultatov, posploševanje itd. Nekateri so 

zahtevnejši in jih osvojimo na stopnji abstraktnega mišljenja, 
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nekateri pa so preprostejši in jih lahko uporabljamo že pri zgodnem 

naravoslovju v vrtcu (Marjanovič Umek idr., 2008). 

 

Bistvo dejavnosti pri zgodnjem naravoslovju naj ne bi bilo popolno 

dojemanje nekega pojava in/ali usvajanja pojmov. Bistvo so 

strategije opazovanja, mišljenja in raziskovanja, diferenciranja 

pojmov, povezovanja in posploševanja, ki se jih otroci posredno učijo 

ob naravoslovnih dejavnostih. Slednje naj bo prilagojeno 

intelektualnim sposobnostim otrok – ne prehitevamo in ne 

razlagamo na široko. Včasih je dovolj zahtevno že samo odkritje 

ponovljivosti poskusa. Zavedati se moramo tudi, da vsaka dejavnost 

v naravi oz. eksperimentiranje s snovmi še ni naravoslovje. Učenje 

naravoslovja je namreč zavestna dejavnost, ki vključuje specifične 

postopke za odkrivanje in potrjevanje zamisli (prav tam). Z vodenim 

proučevanjem okolja otroke navadimo na te metode znanstvenega 

dela in jim omogočimo lažji prehod iz naivnega v razumsko 

dojemanje sveta. Mnoge naravoslovne vsebine so otrokom 

abstraktne, nelogične, zaradi česar se lahko ob srečanju z znanostjo 

v osnovni šoli znajdejo v stiski (Novak idr., 2003). 

 

Naravoslovne vsebine v vrtcu 

Naravoslovje je veda, ki temelji na dosedanjih spoznanjih o naravi. 

Začetki izvirajo že iz obdobja starih ljudstev. Proučevanje narave ima 

za človeštvo pomembno vlogo, saj je razumevanje določene naravne 

zakonitosti ali pojava koristno za življenje človeka. Naravoslovje 

vključuje različne znanosti: fizika, kemija in biologija. Narava je njihov 

skupni predmet raziskovanja. To je skupek znanosti o živi in neživi 

naravi, njeni zgradbi in zakonitostih naravnih pojavov in procesov. 

Zato te vede in znanosti skupaj z geologijo in fizično geografijo 

imenujemo naravoslovne znanosti (Novak idr., 2003). V nacionalnem 

dokumentu za vrtce, Kurikulumu za vrtce (1999), so naravoslovne 

vsebine zastopane v področju narava. Opredeljeni so z globalnimi in 

operativnimi cilji ter z napisanimi (idejami) dejavnostmi za obe 

starostni obdobji, preko katerih lahko uresničimo cilje. Novak idr. 

(2003) cilje in dejavnosti s področja narave v Kurikulumu za vrtce 

strnejo v tri vsebinske sklope: Spoznavanje naravnega okolja, 

seznanjanje z živimi bitji ter seznanjanje z lastnim telesom. V teh 

sklopih se izražajo vsebine iz vseh naravoslovnih znanosti, cilje in 

dejavnosti pa zavzemajo v naslednje sklope: Oblikovanje pojmov o 

naravi nasploh ter o živih bitjih; oblikovanje predstav o planetu 

Zemlja; osveščanju o pomenu zdravja, primerne prehrane in higiene 

ter preprečevanje bolezni; spoznavanje predmetov, pojmov ter 

odkrivanje in opisovanje njihovih lastnosti, spoznavanje 

spreminjanja snovi, spoznavanje sprememb v naravi, spoznavanje 

vpliva ljudi na naravo, spoznavanje lastnosti in delovanja lastnega 

telesa, spoznavanje življenjskih sprememb pri sebi, spoznavanje živih 

bitij.  

 

V knjigi Začetno naravoslovje avtorji poudarjajo, da imajo 

naravoslovne teme v zgodnjem otroštvu dve pomembni vlogi. Prvič, 
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otroku predstavljajo neposredno okolje za raziskovanje, brez prisile 

in predsodkov ter vedno motivirano. Drugič, naravoslovne teme 

omogočajo preskoke iz konkretnega na abstrakten način dojemanja, 

kar je pomembno za razvoj celostne osebnosti otroka (prav tam). 

 

Fizika in poizkusi v vrtcu 

Fizika je najosnovnejša naravoslovna znanost, ki preučuje naravo. 

Preučuje spremembe snovi, pri katerih se kemijska zgradba ne 

spreminja, kakor je na primer taljenje ledu. V fiziki nas zanima le 

približen opis naravnih pojavov. Zanimajo nas tudi količinski 

(kvantitativni odnosi) in iskanje zvez med njimi, ki jih imenujemo 

naravni zakoni. Do njih pridemo z znanstvenim načinom dela 

(Ambrožič idr. 2000). V Kurikuluku za vrtce (1999) zasledimo fizikalne 

vsebine pod poglavjem Narava. Cilji, ki se navezujejo nanje, so otrok 

odkriva lastnosti zraka; otrok odkriva in spoznava lastnosti zvoka, 

njegovo nastajanje in potovanje; otrok odkriva lastnosti svetlobe 

(širjenje, odbijanje, sence, barve in izvor svetlobe); otrok odkriva in 

spoznava lastnosti vode in drugih tekočin; otrok spoznava, kaj 

gibanje povzroči in kaj gibanje vzdržuje; Otrok spoznava gibanje teles 

po zraku, v vodi in na kopnem; otrok spoznava merjenje časa. 

 

V igralnici lahko postavimo fizikalni kotiček, ki je lahko stalen ali 

začasen. Kakor v ostalih kotičkih tudi za fizikalnega postavimo 

določena pravila, ki bodo veljala v tem kotičku. Kotiček napolnimo  s 

sredstvi in pripomočki, ki jih lahko otroci brez nevarnosti uporabljajo 

sami in so primerni njihovi starostni stopnji (baloni, plastenke, 

jogurtovi lončki ipd.). Predmete, ki zahtevajo nadzor odrasle osebe 

(steklenice, škarje, žico itd.), ponudimo ob prisotnosti vzgojiteljice v 

kotičku. Dejavnosti lahko povežemo z naravnimi pojavi, s katerimi se 

srečamo, npr. slišimo grmenje, v kotičku pa lahko ponazorimo močan 

zvočni val – pok s papirnato pokalico. Poiščemo snovi, materiale in 

predmete iz okolja in jih skupaj z vsebino vpletemo v aktivne, poučne 

ter zabavne dejavnosti, s katerimi otroci razvijajo čut za naravo in jo 

hkrati spoznavajo (Tancer, 2007). 

 

Odrasli otroke spodbujamo in jim dajemo možnost, da sprašujejo in 

eksperimentirajo. Z opazovanjem, opisovanjem in 

eksperimentiranjem se učijo sami poiskati odgovore. Otrokom 

omogočamo, da najprej opazujejo po lastnem interesu, nato jih 

vodimo in ustvarjamo situacije, v katerih lahko sami najdejo in rešijo 

problem. Spoštujemo njihov način razmišljanja in metode dela ter jih 

navajamo, da izkušnje opisujejo. Pri tem ugotovitve otrok ne 

označujemo kot napačne, temveč kot eno od možnih razlag, ki jo 

lahko soočimo z drugimi razlagami. Tako »napačne« ugotovitve 

lahko postanejo izhodišče za organizacijo nove izkušnje in poti do 

novega znanja. Pomembno je, da odrasli spodbujamo in vodimo 

otroke k »pravilnim rešitvam« ne pa da jim rešitve sugeriramo. Pri 

eksperimentiranju vodimo otroke z vprašanji, na katera odgovorijo 

le, če opravijo poskus ali opazovanje. Za tak pristop sta pomembna 

zaupanje in odprtost. Odrasli organiziramo otrokom okolje, v 
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katerem si upajo povedati svoj, čeprav »napačne« zamisli, jih 

zagovarjati in o njih odprto razpravljati. Vse to pa se nam posreči le, 

če smo dovolj občutljivi in dojemljivi za otroške potrebe, občutke in 

zamisli (Hvala, Krnel, 2005). Eksperimentiranje je kot naravoslovni 

postopek v predšolskem obdobju omejeno na operacijsko določanje 

lastnosti (tj. skozi eksperimentiranje ugotavljamo lastnosti snovi, 

predmeta …) in stimulacijo pojavov ali tehnoloških postopkov (tj. 

prikaz določenega pojava, npr. nastanek mavrice. Pri 

eksperimentiranju naj otroci potek eksperimenta dobro opazujejo, 

nato pa opažanja opišejo in kasneje tudi narišejo. Lahko pa dejavnost 

najprej opišejo in narišejo (načrtujejo) in šele kasneje izvedejo. Oboje 

pripomore k ozaveščanju dejavnosti, razvoju meta kognicije in s tem 

k nastajanju novega znanja (Krnel, 2010). 

 

Primer dobre prakse v vrtcu 

Nekega dne je v vrtcu zmanjkalo elektrike zaradi močnega vetra. 

Takrat so se začeli otroci spraševati, zakaj je ni, od kod prihaja, kako 

jo dobimo nazaj. Vedoželjnost otrok nas je pripeljala do novega 

tematskega sklopa oz. bi lahko temu rekli, celo projekta. 

 

Cilje, ki smo si jih ob raziskovanju elektrike zastavili iz Kurikula za 

vrtce (1999), so bili naslednji: Otrok odkriva in spoznava lastnosti 

elektrike; otrok prepoznava in uporablja tehnične 

predmete/pripomočke in procese, spoznava njihov namen in 

pomen, v igri ponazarja njihovo delovanje; otrok spoznava različne 

načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij. 

 

Najprej smo preverili, kaj otroci že vedo o elektriki. Njihovi odgovori 

po vprašanju Kaj je elektrika so bili naslednji: »Da te strese. Da strela 

udari v elektriko. Strela je elektrika. V žarnici je elektrika, da lahko 

gori. Ko grem po toboganu me strese čudna elektrika. Lahko zmanjka 

elektrike. Da lahko se prižge in ugasne televizija in sesalec lahko dela 

brez da je priklopljen, ker je na baterije. Avto tudi ne more vozit brez 

elektrike.« To je bilo le nekaj njihovih odgovorov. Nato smo 

poizkušali od otrok izvedeti, katere vse stvari, pripomočki in 

predmeti delujejo na elektriko pri nas v vrtcu ali pri njih doma. Otroci 

so našteli ogromno stvari in vedeli veliko povedati. 

 

Naslednja teza oz. vprašanje se je glasilo. Prižgemo ali ugasnemo luč. 

Pokličemo nekoga po telefonu. Prižgemo TV in vidimo, kaj se dogaja 

po svetu. Kako vse to deluje?  

In odgovori otrok so bili naslednji: »Na žici. Na elektriki. Nastane iz 

kabla v elektriki. Na strehi, v kablih. Zrak je lahko električen. Elektrika 

pride iz žic v zidu in potuje do konca do strojev. V bateriji je taka 

elektrika, ne prava, taka ki ne strese. V vetrnici je elektrika. Enkrat 

smo bli v Strugah in je tok strela počila, da je elektrika šla. Strela je 

udarila in je bil ogenj. Ko je grmelo je zmanjkalo elektrike. Mami 

takrat ni mogla kurit in kuhat. Voda je bila potem mrzla. Elektrika 

prihaja iz nevihte. Itd.« 
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Tako se je raziskovanje začelo. Otroci so od doma prinesli veliko 

literature na temo elektrike, zato je nastal knjižni kotiček. Otroci so 

večkrat zahajali tja in se ob slikah pogovarjali ter razmišljali.  Imeli 

smo dan brez elektrike. Ugotovili smo, da zelo težko zdržimo brez 

električnih pripomočkov. Večkrat smo v tistem dnevu poizkusili 

prižgati luč, si zavrteti glasbo na radiu ali računalniku, vendar smo se 

hitro spomnili na naš dan brez elektrike. Tisti dan sta zajtrk in kosilo 

potekala v prijetnem vzdušju ob svečkah.  

 

 
Slika 1: Prilepi balon na steno brez lepila 

Vir: Lasten 

 

Najprej smo se lotili raziskovanja statične elektrike in poizkusov. Prvo 

vprašanje se je glasilo: Kako naelektriti svoje lase z balonom?  Na 

voljo so imeli napihnjene in ne napihnjene balone. Balon so drgnili 

ob svoje lase in ob lase drugega otroka, dokler ni nekdo opazil, da 

lase štrlijo drugemu otroku v zrak. To je bila statična elektrika. Drugo 

raziskovalno vprašanje se je glasilo: Kako napihnjen balon prilepimo 

na steno ali strop brez lepila? Sledila so še vprašanja: Kako z 

glavnikom premakniti kroglico iz stiropora, brez da bi se jo s čimerkoli 

dotaknil? Kako bi lahko z balonom ali glavnikom pobrali majhne 

natrgane koščke robčkov? Kako bi z balonom ločili premešano sol in 

poper? Pri vsaki dejavnosti so otroci najprej poizkušali napovedati, 

kaj se bo zgodilo. Nato so delali poizkuse. Včasih ni šlo tako zlahka in 

je bilo potrebno veliko strpnost, medsebojne pomoči ter vztrajanja.  

Dejavnosti so potekale več dni v manjših skupinah. Svoje dobljene 

rešitve so predstavili drugi skupini otrok in jim vse tudi pokazali.  

 

 
Slika 2: Kako prilepiti koščke papirja na balon 

Vir: Lasten 

 

 



146 
 

V drugem delu je sledilo raziskovanje elektrike. Z otroki smo si 

ogledali poučni otroški film RTV Slovenije, v katerem je zajček Bine, 

na primeren način otrokom razloži in pokaže, od kje in kako dobimo 

elektriko. Z otroki smo raziskovali in ugotavljali, zakaj je elektrika 

lahko nevarna in ali se je varno z njo igrati. S katerimi predmeti, ki 

delujejo na elektriko, smemo rokovati in so primerni za otroke ter 

kdaj je potreben nadzor odrasle osebe. Med vsem tem 

raziskovanjem so se otroci seznanili z obnovljivimi viri in ugotovili, da 

je le-teh veliko. Po zajčku Binetu so otroci med nenačrtovano 

dejavnostjo velikokrat risali na temo elektrike. Seznanjali so se z 

znakom za visoko napetost električnega toka. Ob knjigah in internetu 

smo raziskovali, zakaj je električni tok nevaren. Ugotovili smo, da se 

električnih naprav ne smemo dotikati z mokrimi rokami in da ne 

smemo puščati prižganih naprav v bližini vode. Ob risbah so povedali, 

kaj so narisali in s tem se je pokazalo, koliko novega znanja so usvojili.  

 

Iz revij doma in v vrtcu so strigli sličice in jih lepili na skupen plakat. 

Igrali so se tudi Bingo na temo elektrike.  Na večji risalni list so narisali 

hišo s pripadajočimi prostori. V prostor so nalepili ali narisali vse 

električne pripomočke, ki jih uporabljajo doma. Ob tej dejavnosti so 

med drugim spoznavali orientacijo v prostoru (na listu, v hiši) in iskali 

prostorske rešitve. 

 

 
Slika 3: Izdelava s slikami plakata 

Vir: Lasten 

 

Iz duplo kock in volne so med igro sestavili oz. zgradili elektrarno, 

generator, daljnovode, kable, ki vodijo do hiš in hiše. V tej igri so se 

otroci povezali in med samo igro se je slišalo in videlo, koliko znanja 

in novih besed so usvojili.  S skupnimi močmi jim je uspelo zgraditi 

veliko stvari, kar je bil tudi eden izmed ciljev dejavnosti – sodelovanje 

in povezovanje otrok v skupini.   
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Slika 4: Gradnja elektrarne in generatorja iz duplo kock 

Vir: Lasten 

 

Od doma so prinesli nedelujoče pripomočke, s katerimi smo si uredili 

kotiček (kotiček kuhinja, frizerski kotiček in kotiček delavnica). Pogoj 

je bil seveda ta, da so varni za uporabo, raziskovanje in igro.  

Organizacija prostora za dejavnosti in igro je bila ves čas fleksibilna.  

 

 
Slika 5: Kotiček kuhinja in delavnica 

Vir: Lasten 

 

Raziskovali smo tudi električni krog. Prvega so otroci sklenili sami v  

gibalni igri Elektrika potuje. Najprej je v krogu nevidno potoval stisk 

roke. Drugič je en otrok pokazal gib, vsak naslednji ga je moral čim 

hitreje ponoviti, da se krog ni prekinil. Vsak dan sproti so si otroci 

izmišljali nove in nove gibe ter bili pri tem zelo izvirni. Bili so gibalno 

aktivni. Ponudili smo jim tudi žarnice, žičke in baterije. Iskali so 

rešitve, kako bi vzpostavili električni krog, da bi žarnica zagorela. Ko 

so to ugotovili, so v igralnici iskali in preizkušali predmete, ki 

prevajajo, in tiste, ki ne prevajajo elektrike. Ugotavljali so, zakaj 

nekateri predmeti prevajajo elektriko in zakaj jih drugi ne. Poskušali 

so sestaviti vzporedno in zaporedno vezavo. Predno so sestavili so 

napovedovali, kdaj in kako bodo žarnice zasvetile. Nato so seveda še 

preizkusili, opazovali in preverili, če je temu res tako. Igrali so se tudi 

igrico, kjer so morali uporabiti in pokazati svoje motorične 

spretnosti. Krogec na paličici, so morali iz ene strani žice prepeljati 

na drugo stran, brez, da bi se s krogcem dotaknili le-te. Če so se, je 

žarnica zasvetila in so vedeli, da jim ni uspelo. V tej igri so se radi urili.  
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Slika 6: Iskanje prevodnikov električnega kroga 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Otroci so preko različnih dejavnosti raziskovanja usvojili nova znanja 

in veščine. Cilje, ki smo si jih zastavili ob temi, so otroci dosegli. Ob 

raziskovanju so se zelo zabavali in uživali v pestrih dejavnostih, ki so 

jim bile ponujene. Večino stvari so izvajali povsem samostojno. 

Nekatere dejavnosti so zahtevale večjo pozornost, opazovanje in 

natančnost, druge nekoliko manj. Krepili so svojo vztrajnost in bili 

ponosni, ko jim je nekaj uspelo rešiti oz. ugotoviti. Bogatili so svoj 

besedni zaklad in spoznavali knjige ter poučne otroške filme kot vir 

novih informacij. Spoznali so od kod prihaja elektrika, kako/kdaj je 

nevarna in za kaj je za nas ljudi dragocen izum, seznanili so se z 

obnovljivimi viri in spoznali lastnosti statične elektrike. Preizkušali so 

svoje zamisli, ideje ter pri tem pokazali svojo ustvarjalnost. 

Spoznavali so tudi prostor in njegove meje ob gradnji elektrarne z 

generatorjem, od same ideje, zasnove do končnega izdelka iz lego 

kock. Otroci so bili torej ves čas aktivni udeleženci v procesu.  
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Povzetek: Branje ima v življenju ljudi velik pomen. Brati s strastjo je 

ena od temeljnih in najdragocenejših veščin v življenju posameznika. 

Odnese nas v svet domišljije, v katerem je vse mogoče.  V prvem 

triletju poteka intenzivni razvoj temeljnih bralnih zmožnosti in cilj 

bralnega pouka je razviti avtomatizirano tehniko branja ob 

ustreznem razumevanju. V prispevku so predstavljene bralne 

minutke, ki se izvajajo na naši šoli kot pomoč učencem prve triade 

pri opismenjevanju, pomoč učitelju pri profesionalni in osebnostni 

rasti in svetovanje ter podpora staršem. Glavni cilj nam je, da branje 

za učence ne postane neprijetna šolska obveznost, ampak so jim 

bralne izkušnje prijetna popotnica za življenje, čas za umiritev in 

prepustitev domišljiji. Pri vzpodbujanju branja in razvijanju bralne 

kulture  ima ključno vlogo družina.  

 

Ključne besede: branje, bralne minutke, družina, svetovanje, 

podpora in pomoč 

 

Abstract: Reading is of great importance in people's lives. To read 

with passion is one of the fundamental and most valuable skills in 

one's life. It takes us to a world of imagination where anything is 

possible. In the first three years of primary school, intensive 

development of basic reading abilities takes place. The goal of 

reading lessons is to develop automated reading technique as well 

as adequate comprehension. The article presents the so called 

reading minutes, an activity which is carried out at our school and is 

meant for students from the first triad as a helping tool for 

developing literacy. It also counsels the teachers and helps them 

grow on the professional and personal level. What is more, it also 

serves as the support tool for the parents. The main goal is for the 

students to find reading not as an unpleasant school obligation, but 

rather as a pleasant co-passengers in life, a time for relaxation and 

as a means of letting their imagination run free. The key role in 

encouranging reading and developing the reading culture is that of 

one' family.   

 

Keywords: reading, reading minutes, family, counseling, support and 

help 

 

 

 

 

 

mailto:mojca.simicak@osagpostojna.si


150 
 

UVOD 

Branje nas spremlja na vsakem koraku. Začnemo se ga učiti že pred 

vstopom v šolo in je pomembno za nadaljnje učenje in učno 

uspešnost. Dobro usvojena tehnika branja predstavlja učencu lažje 

učenje. Otroci se z branjem srečajo že v predšolskem obdobju in z  

zanimanjem poslušajo pravljice, ki jim jih berejo starši. Poraja se mi 

ključno vprašanje, kako učencem ohranjati žareče oči, tudi ko 

vstopijo v šolo in se morajo veščin branja naučiti sami. Pomembno 

je, da jih starši in učitelji skupaj spodbujamo, da razumejo pravi 

pomen branja in začnejo uživati v branju zaradi lastnega interesa in 

radovednosti. Je ključ do izobrazbe, ki je v današnjem času zelo 

pomembna. 

 

Branje 

Branje je ena izmed miselnih aktivnosti, ki je pomemben del 

vsakdanjika slehernega posameznika (Kesič Dimic, 2010, str. 44). Je 

ena od sporazumevalnih dejavnosti in sicer receptivna dejavnost v 

vidnem prenosniku, pri kateri pretvarjamo vidne znake v slušno 

obliko. Za veliko ljudi je »zapletena in zahtevna dejavnost, ki je ne 

usvojimo le z opazovanjem in posnemanjem drugih, temveč z 

večletnim sistematičnim učenjem« (Križaj, Bešter Turk, 2018, str. 

42). Tako kot zmožnost govorjenja, poslušanja je tudi zmožnost 

branja v vseh starostnih obdobjih človeškega življenja izrednega 

pomena. Bralec z njim razvija bralne strategije, kot so primerjanje, 

reševanje problemov, razvrščanje, kritično in ustvarjalno 

razmišljanje, rabo svojega maternega jezika … 

 

Smisel branja 

Zmožnost branja ali bralna pismenost spada k bistvenim dejavnikom 

uspeha tako med šolanjem kot tudi pozneje v službi. Kaj pravzaprav 

pomeni brati? Branje je tolmačenje simbolov in dojemanje pomena. 

Za učinkovitost branja niso odločilni samo simboli (črke, besede), 

ampak vsebina, ki jo razberemo iz njih. Simboli so samo bergle, ki nas 

peljejo k dejanskemu cilju branja sporočila (Schmitz, 2018, str. 24). Iz 

tega lahko vidimo, da učinkovit bralec ne razvozlava samo simbolov, 

ampak usmeri svojo radovednost na pomen prebranega besedila. Pri 

branju je pomembna motivacija, na katero vplivajo starši, učitelji, 

sovrstniki. Pomembna je tudi količina prebranega besedila, 

raznolikosti bralnega gradiva, možnosti izbire besedila, pogovor o 

prebranem besedilu …  

 

Vloga družine pri branju 

Pri vzgoji posameznikov in posameznic v družbi, pri njihovem 

vključevanju v družbo igra najpomembnejšo vlogo družina. Družina 

je pomemben dejavnik spodbujanja k branju ter razvijanju bralne 

kulture. Prepričana sem, da bi v vsaki otroški sobi na policah našli 

otroške knjige kot so kartonke, različne pravljice, ki jih je malček z 

veseljem in žarečimi očmi opazoval, listal ter poslušal njihovo 

vsebino. Staršem je sedel v naročju in s prstom kazal na ilustracije, 
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jih poimenoval, starši pa so mu znova in znova brali izbrane pravljice. 

Prav tako je staršem hitel pripovedovati, kaj se bo zgodilo na 

naslednji strani. Preko pripovedovanja tako otroci izražajo svoje 

misli, občutke, želje, prepričanja, bogatijo svoj besedni zaklad in 

vzpostavijo pristnejši odnos s starši. Nekatere prve otroške knjige so 

bile prav zaradi tega veselja in radovednosti zelo obrabljene in 

poškodovane. Knjiga je tudi ena izmed prvih didaktičnih igrač. Starši 

so že pri začetnem opismenjevanju največji vzorniki v otrokovem 

življenju. Seveda pa ni dovolj prepričanost staršev, da je branje 

koristno in dobro za njihove otroke ter da ga je potrebno 

vsakodnevno trenirati, ampak je pomembno, da starši berejo knjige 

tudi zase in so tako s svojim zgledom pozitiven vzor za otroke. Vloga 

staršev pri vzgoji dobrega in uspešnega bralca je zelo pomembna ter 

tudi raznolika. Pri razvoju bralnih navad in bralne tehnike imajo, še 

posebno pri otrocih, ki jim starši berejo poredko, pomembno vlogo 

tudi vrtec in šola.  

 

Opismenjevanje v prvi triadi 

 »Čeprav je poučevanje branja vse od osemnajstega stoletja v veliki 

meri prepuščeno šolam, je razvoj bralca v resnici odvisen od tega, kar 

se dogaja doma« (Kropp, 2000, str. 33). Starši so otrokom velik vzor. 

Med otroki seveda obstajajo pomembne razlike v sposobnosti, ki jih 

potrebujejo za učenje branja in pisanja, vendar za vse velja, da se 

pismenost začne v domačem okolju, v katerem otrok opazuje starše.  

Seveda to ne pomeni, da kot knjižni molji presedijo ure za knjigo, 

ampak otroci opazujejo vsakodnevna opravila, kot je branje 

receptov, branje in pisanje voščilnic, razglednic, branje pravljic … Kot 

specialna pedagoginja v redni osnovni šoli se velikokrat na govorilnih 

urah ali roditeljskih sestankih srečujem s starši, kjer jih želim preko 

določenih vsebin opogumljati v procesu opismenjevanja. Starši se 

lahko na mene obrnejo po nasvet, kadar so v stiski, ko otrok začne 

izgubljati motivacijo za branje. Starše poučim o tem, da skupno 

branje z otrokom poglobi medsebojen odnos, zagotavlja fizično in 

psihično bližino. Ko starši berejo skupaj z otrokom mu omogočijo 

razumevanje novih pojmov, otroci spoznavajo smer branja, bogatijo 

besedišče in splošno poučenost, hkrati pa poslušanje in branje 

različnih zgodbic pomaga tudi pri razvijanju socialnih veščin, 

empatije in razumevanju določene okoliščine z različnih vidikov. 

Vživijo se v glavnega junaka, kako je jezen, ga je strah … Danes 

obstaja že veliko zgodbic, kjer se otroci učijo veliko različnih 

življenjskih lekcij, kako reči oprosti, kako deliti igrače, spoznavajo 

različne skupine otrok s posebnimi potrebami … S knjigami širijo 

različne izkušnje in jih povezujejo z vsakdanjim življenjem.  

 

Opismenjevanje posameznika poteka vse življenje, seveda pa najbolj 

intenzivno v prvem triletju osnovne šole. V 1. in 2. razredu poteka 

sistematično usvajanje tehnike branja in pisanja, v 3. razredu pa 

utrjevanje.  

Izurjen odrasel bralec ima dobro razviti dve sposobnosti: 

− sposobnost identifikacije (dekodiranja) posameznih besed, 
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− sposobnost razumevanja prebranega. 

 

Tak bralec bere hitro, brez posebnega napora in s povprečno 

hitrostjo med 200 in 300 besedami na minuto. Pot k temu končnemu 

cilju, samostojnemu branju pa se začne s procesom sistematičnega 

opismenjevanja oz. razvoju bralnih zmožnosti otrok (Marjanovič 

Umek, Fekonja Pekljaj in Pečjak, 2012, str. 45).   

 

Primer dobre prakse: Bralne minutke 

Neposredno delo specialnega pedagoga z učenci in sodelovanje z 

učitelji v prvem triletju 

Opismenjevanje posameznika poteka vse življenje, najbolj intenzivno 

pa je v prvem triletju osnovne šole. Takrat se postavijo temelji, ki so 

nujno pomembni za razvoj dobrega bralca. Opismenjevanje je tako 

eden glavnih ciljev šolanja v prvem triletju osnovne šole. V tem 

obdobju je tako lahko specialni pedagog poleg učiteljeve vloge zelo 

pomemben bodisi pri neposrednem delu z učenci, kot svetovalec 

učitelju za učence, ki imajo težave ali kot opora staršem s 

konkretnimi napotki in nasveti.  

 

V letošnjem šolskem letu že tretje leto koordiniram skupino bralnim 

minutk, ki jo sestavlja 16 učiteljic in drugih strokovnih delavk na šoli. 

Do ideje smo na naši šoli prišli ob spoznanju, da marsikateri učenec 

ob koncu zadnje triade ni razumel prebranega besedila. Razmišljali 

smo, kakšno pomoč lahko ponudimo učencem in tudi staršev, ki so 

bili ob poplavi informacij velikokrat izgubljeni in so potrebovali 

konkretne usmeritve. Kot specialna pedagoginja ugotavljam, da imajo 

učenci z bralno-napisovalnimi težavami velike probleme ravno na stopnji 

začetnega branja in utrjevanja spretnost branja, kjer gre predvsem za 

avtomatizacijo tehnike branja. 

 

Kaj so bralne minutke?  

Bralne minutke so: 

− pomoč in podpora učencem v 1., 2., 3. razredu, ki se soočajo z 

različnimi težavami na področju branja, 

− pomoč učiteljem, strokovna in osebnostna rast, 

− pomoč in podpora staršem. 

   

 
Slika 1: Logotip bralnih minutk 

Vir: Lasten 
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Komu in čemu so namenjene 

Komu? 

Namenjene so učencem prvega razreda (druga konferenca) drugega 

in tretjega razreda, ki se soočajo z različnimi težavami na področju 

branja.  

Čemu? 

− Razvijanju slušnega razumevanja, vidnega in slušnega 

razločevanja. 

− Vajam za razvijanje percepcije. 

− Širjenju besednega zaklada in splošne poučenosti. 

− Treningu branja za usvojitev tehnike branja (glasno in tiho 

branje). 

− Vajam za razširitev vidnega polja in ohranjanju pridobljene širine. 

− Metodam in tehnikam za izboljšanje razumevanja branja. 

− Vajam za koncentracijo pri branju. 

− Vajam skokovitega branja. 

V timu nas povezuje:  

− Program dela (določa aktivnosti, časovno opredelitev). 

− Cilj (jasen, natančen, merljiv). 

− Avtorske naloge za delo. 

− Logotip, letaki. 

− Motivacija otrok.  

− Napredek otrok. 

− Pozitiven odziv staršev. 

− Podpora vodstva.                                                                             

Znotraj bralnih minutk učiteljice s strokovnim vodenjem pomagamo 

učencem prve triade v procesu opismenjevanja, saj stremimo k 

napredku tako na področju razumevanju prebranega kot tudi 

avtomatizirane tehnike branja. 

 

Cilji bralnih minutk 

− Izboljšanje fonološkega zavedanja pri učencih. 

− Boljši rezultati na področju bralne tehnike pri večini učencev. 

Izboljšana tekočnost, izraznost, hitrost in ritem branja. 

− Boljše razumevanje prebranega besedila. 

− Bogatejši besedni zaklad, kot eden od pogojev za razumevanje 

prebranega besedila. 

− Dvig motivacije za branje, preko besednih iger, zanimivih zgodb 

in poustvarjanja, bodo učenci začutili branje kot prijetno.  

− Uspešno sodelovanje s starši, pomoč in podpora za urjenje 

doma s konkretnimi vajami, igrami in drugimi napotki, 

povezanimi z bralno pismenostjo. 

 

Cilji po razredih: 

• Konec prvega razreda: 

− Slušno razločevanje vseh glasov. 

− Razvijanje vidne percepcije (poimenovanje, prepoznava in 

razločevanje črk). 

− Osvajanje tehnike branja. 

• Konec drugega razreda: 
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− Usvojena tehnika branja (tekoče povezovanje črk in zlogov v 

besede). 

− Razvijanje besednega zaklada in koncentracije pri branju. 

• Konec tretjega razreda: 

− Usvojena tehnika branja. 

− Branje z razumevanjem. 

− Širjenje besednega zaklada   in splošne poučenosti. 

 

Kako delujemo? 

− 16 skupin Bralnih minutk, pouk se izvaja tako na matični kot na 

podružničnih šolah. 

− manjša homogena skupina (4-5 učencev), v kateri se v skladu z 

načrtom sledi zastavljenim ciljem, tako je omogočen individualni 

pristop in posvečanje časa vrzelim, s katerimi se učenci soočajo. 

− 1 krat na teden v času predure.  

− Od oktobra do maja (25 ur). 

− Evalvacija ob koncu leta.  

− Trikrat letno sestanek tima (evalvacija, načrtovanje, težave in 

reševanje le-teh). 

 

Delo z učenci poteka v manjših homogenih skupinah enkrat tedensko 

v času predure, ko so učenci še spočiti. V prvih razredih začnemo ob 

koncu prvega ocenjevalnega obdobja, ko se začne trening branja. V 

2. in 3. razredu pa ure potekajo od oktobra do maja. Ure so 

namenjene urjenju bralne tehnike in nato končnemu cilju, to je 

bralnemu razumevanju. Za vsak razred smo pripravile in zbrale 

različna besedila, jih uredile po težavnosti in slikovno oblikovale. 

Vsako besedilo ima tudi naloge, ki od učenca zahteva urjenje 

pozornosti na navodila (podčrtaj, prečrtaj, uokviri, obkroži), 

neposredno delo z besedilom in naloge za razumevanje prebranega.  

Učenci si na koncu šolske ure prilepijo besedilo v zvezek in ga nato 

vsak dan preberejo tudi doma. Starši se jim na koncu branja 

podpišejo. Na naslednji uri učiteljica preveri podpise in učenec dobi 

kot zunanjo motivacijo nalepko bralnih minutk. Seveda želimo 

narediti bralne minutke za učence zanimive in privlačne, zato v ure 

vključujemo različne naloge, da učenec niti ne ve da bere. V 

nadaljevanju navajam nekaj predlogov za zabavno branje: 

 

− Odpiramo »kinder« uganke (na listkih zapisane kratke uganke 

zložimo v kinder jajčka. 

 

 
Slika 2: Kinder uganke 

Vir: Lasten 
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− V besedilu iščemo besede na določeno črko, ki jo lahko na 

začetku izžrebamo: 

− sestavi razrezane povedi v smiselno poved, izdelamo skrinjo 

besednega zaklada (na kartončke ob branju zapišemo nove 

besede, naslednjič jih izžrebamo in uporabimo v novih povedih), 

 

  
Slika 3: Skrinjica besednega zaklada 

Vir: Lasten 

 

 

− bralno jabolko (besede napisane na črvičkih)     

         

 
Slika 4: Bralno jabolko 

Vir: Lasten 

 

– igramo se igre, ki zahtevajo branje (bralne domine, brain box 

…), 

– bralna deščica,  

– bralno kolo,  

– igramo se bralne igre (učenec prebere nalogo in jo izvede, 

npr. Naredi 10 poskokov) 

– različne didaktične igre.  
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Slika 5: Bralna deščica 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 6: Bralno kolo 

Vir: Lasten 

         
Slika 7: Primeri utrjevanja glasov in črk 

Vir: Lasten 

                                                                     

Ob zaznavi učiteljice, da otrok ne napreduje, svetujem staršem 

nadaljnjo obravnavo. Bralne minutke mi tako kot specialni 

pedagoginji omogočajo neposredno delo z učenci, izvajanje 

kontinuuma učne pomoči in odkrivanje morebitnih bralno-

napisovalnih motenj.  Ob koncu bralnih minutk starši izpolnijo 

evalvacijski vprašalnik v katerem izrazijo tudi svoje mnenje. 

Pozitivne povratne informacije so nam dodatna vzpodbuda pri našem 

delu.  Povzemam nekaj odgovorov staršev: 
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Z bralnimi minutkami sem bila zelo zadovoljna. Najbolj mi je bilo 

všeč, da je delo potekalo v majhni skupini in se je tako učitelj lažje 

posvetil otroku. 

 

Mi smo osebno zadovoljni s tem programom, ker se na tak način 

motivira otroka, da bere in s tem izpopolnjuje svoje znanje. 

Našemu otroku je ta program zelo pomagal, tako da ga 

podpiramo tudi v prihodnje. 

 

Vse pohvale za program bralnih minutk. Individualni pristop pri 

odpravljanju težav z branjem je na mestu in zelo primeren.  

 

Zelo priporočljivo. Namen je bil, da bi se otrok naučil brati, kar se 

tudi je. Način dela je bil odličen, saj se je otroku zdelo zanimivo in 

ga ni bilo potrebno spomniti za branje doma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeri nalog: 

1. razred  

 

 
                            Slika 8: Primer nalog za 1. razred  

                                          Vir: Lasten 
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2. razred 

 

 
 

Slika 9: Primer nalog za 2. razred 

Vir: Lasten 

 

 

3. razred: 

 
Slika 10: Primer nalog za 3. razred 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Branje ima v procesu šolanja pomembno vlogo in dobro razvita 

bralna zmožnost učenca je eden od ključnih dejavnikov njegove učne 

uspešnosti. V prvem triletju poteka intenzivni razvoj temeljnih 

bralnih zmožnosti in cilj bralnega pouka je razviti avtomatizirano 

tehniko branja ob ustreznem razumevanju. Moramo pa se zavedati, 

da je v današnjem času izreden razvoj elektronskih sporazumevalnih 

zmožnosti, ki nižajo zanimanje za tiskano besedilo, zato je še toliko 

bolj pomembno, da otroku že v najzgodnejšem obdobju življenja 

pokažemo pravo vrednost tiskane besede. Branje je maraton na 

dolge proge. Prve kilometre bralnega maratona pa tudi kasneje 

otroci potrebujejo zanesljivo podporo, zaupanje in usmerjanje. 

Bralne mišice otroku pomagajo pridobiti bralno kondicijo, zato je 

potrebno redno trenirati. Pri bralnem treningu pa je seveda zelo 

pomembna pravilna izbira gradiva. Ko upade bralna motivacija, ne 

obupamo, ampak poiščemo drugo gradivo, si pomagamo z različnimi 

didaktičnimi pripomočki. Nekateri bodo za trening potrebovali več 

časa, vendar je ta čas odlična naložba za prihodnost.  
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Aktivno vključevanje učencev z 

učnimi težavami v vzgojno-

izobraževalni proces pri pouku 

geografije na primeru 

projektnega dneva 
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natasa.rebec-luksic@os-zagradec.si 
 

Povzetek: Učitelji pri delu z učenci opažamo, da je v razredu čedalje 

več otrok z učnimi težavami in izredno nizko stopnjo motiviranosti za 

šolsko delo. Učna motivacija je ključni dejavnik dinamike učnega 

procesa. Tehnološki razvoj in spremenjene družbene razmere v 

učiteljevo vlogo prinašajo spremembe, zato se moramo nenehno 

izobraževati in tudi sami stremeti k inovativnim pristopom 

poučevanja, s pomočjo katerih bi učencem preko različnih metod in 

oblik dela suhoparno teoretično znanje čim bolj približali ter jih za 

delo uspeli dovolj motivirati. Vsak učitelj bi si moral pri načrtovanju 

učnega dela in pri izbiri učnih metod zastaviti naslednja vprašanja: 

»Kako lahko vplivam na učenčev odnos do dela v šoli? Kako lahko 

pripomorem k izboljšanju učnega uspeha? Kako lahko kot učitelj 

prispevam k trajnemu znanju učencev?« Rešitev se skriva v aktivnem 

vključevanju vseh učencev v vzgojno-izobraževalni proces in v 

uporabi inovativnih pristopov poučevanja. 

 

Ključne besede: pozitivna samopodoba, učna motivacija, socialno-

emocionalno učenje, geografija, projektni dan 

 

Abstract: As teachers working with students, we are noticing there 

are more and more children with learning difficulties and an 

extremely low level of motivation for school work. Learning 

motivation is a key factor in the dynamics of the learning 

process. Technological development and changed social conditions 

bring changes to the teacher's role, so we must constantly educate 

ourselves and strive for innovative teaching approaches, with the 

help of which, through various methods and forms of work, we 

would bring plain theoretical knowledge as close as possible to 

students and manage to motivate them sufficiently. Every teacher 

should ask himself the following questions when planning the 

teaching work and when choosing teaching methods: »How can I 

influence the student's attitude towards work at school? How can I 

help improve their performance? How can I, as a teacher, contribute 

to their permanent knowledge?« The solution lies in the active 

involvement of all students in the educational process and in the use 

of innovative teaching approaches. 
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Keywords: positive self-image, learning motivation, social-emotional 

learning, geography, project day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

V zadnjem času se v medijih veliko piše in govori o porastu nasilnega 

vedenja otrok v šoli in v domačem okolju. Tudi zaposleni v vzgoji in 

izobraževanju se pri svojem delu dnevno srečujemo z različnimi 

oblikami nasilja med vrstniki, zaskrbljujoč pa je tudi podatek, da so 

žrtve nasilnega vedenja učencev tudi učitelji. Pojav koronavirusa je 

naša življenja spremenil v mnogih vidikih. V času pandemije se je 

pouk iz šolskih klopi za nekaj časa preselil na splet. Učenci so tako 

učne ure spremljali preko računalnikov, tablic ali pametnih 

telefonov, medvrstniško druženje pa je bilo zaradi omejevanja 

medsebojnih stikov okrnjeno, kar je sčasoma privedlo do upada 

socialnih veščin učencev ter negativno vplivalo na njihovo 

psihofizično zdravje. Tudi motivacija za šolsko delo iz leta v leto 

drastično upada, učitelji pa smo posledično pred čedalje večjimi 

izzivi, kako ohraniti aktivno pozornost učencev in obenem slediti 

učnemu načrtu ter predajati kvalitetno znanje. V želji po krepitvi 

učne motivacije in izboljšanja učnega uspeha učencev v naš pouk 

uvajamo inovativne metode poučevanja in frontalni pouk 

zamenjujemo s socialno-emocionalnim učenjem, ki slehernemu 

učencu omogoča, da razvija svoje potenciale in si krepi s tem 

samopodobo. Učitelji nismo le posredovalci teoretičnih vsebin, 

temveč smo tudi motivatorji in pomembni kažipoti (vodniki) na poti 

otrokovega razvoja v odgovornega odraslega državljana. 
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Motivacija 

Motivacija igra pomembno vlogo v življenju slehernega človeka. 

Oblak Miklavčič (2013, str. 1), ko razmišlja o človekovi motivaciji, trdi 

tako:  

To je proces, ki spodbuja ali pa usmerja obnašanje, razmišljanje 

in aktivnosti ljudi skozi vse življenje. Motivacija sproži našo 

aktivnost in nas vodi na poti do zastavljenega cilja.  

V vzgojno-izobraževalnem procesu govorimo o učni motivaciji, 

ki ima velik vpliv na voljo, intenzivnost, trajanje in kakovost 

učenja in je produkt medsebojnega delovanja razmeroma 

trajnih osebnostnih potez učenca samega (npr. storilnostne 

motivacije) in značilnosti učne situacije (načina učiteljevega 

poučevanja in spodbujanja, zanimivosti snovi  ipd.). Zato je zelo 

pomembno, da si vzgojno-izobraževalne ustanove zastavijo 

osnovni cilj, in sicer naj bo ta ustrezno motiviranje učencev.  

 

Učitelj kot motivator učencev 

Vsi, ki smo zaposleni v šolstvu, se zavedamo, da se učenci, s katerimi 

delamo, med seboj razlikujejo. Prav te razlike dajejo otroku 

svojevrsten pečat, kar se odraža v učni uspešnosti, pri oblikovanju 

lastne samopodobe in posledično tudi v vedenju otroka. (Oblak 

Miklavčič, 2013, str. 1). Vsak učenec ima močna področja in če mu 

učitelj pomaga pri razvijanju le-teh, ga motivira, sprejme kot 

enkratno osebnost in mu pokaže, da je v razredu enakovreden član 

skupine, potem se bo znal ceniti in spopasti z ovirami. Z razvojem 

svojih močnih področij se bo tudi krepila pozitivna učenčeva 

samopodoba (Berželak, 2014, str. 69).  Motivacija je ključni dejavnik 

dinamike učnega procesa. V veliki meri je odvisna od učitelja, ki 

določen predmet poučuje. Le motivirani učenci se učijo in pri učenju 

vztrajajo, vse dokler ne končajo učnih nalog ali ne dosežejo 

zastavljenih učnih ciljev. Novo naučeno znanje znajo povezovati s  

predznanjem  in  izkušnjami (Juriševič, 2012, str. 5). Učenci, ki 

prihajajo iz učno nespodbudnega okolja, so pogosto učno manj 

motivirani, njihova nizka samopodoba se izraža tudi pri šolskem 

uspehu, aktivnostih v šoli ter na področju socialnih odnosov. Taki 

učenci so pogosto nemirni, ne sledijo učnemu procesu, si težko 

zapomnijo snov in pogosto zapadejo v konflikte z vrstniki in učitelji.  

Tisti, ki se ukvarjamo z mladimi, se premalo zavedamo, kakšno 

poslanstvo nam je zaupano. Sooblikujemo in krepimo mladostnikovo 

podobo, mlade spremljamo pri osebnostnem razvoju in jim 

pomagamo, da se razvijejo v odgovorne ljudi. Učitelji imamo veliko 

vlogo pri usmerjanju učencev s tem, da iščemo oz. prepoznamo 

njihova močna področja (ugotovimo, v čem so dobri), razvijamo 

njihove talente in jih spodbujamo pri doseganju ciljev in da postanejo 

odgovorni za svoje delo (Walter, 2016, str. 27). Tudi  učitelji  moramo  

biti  ustrezno motivirani  za  svoje  delo  –  poučevanje  učencev. Če 

počnemo stvar na isti način, ne moremo pričakovati drugačnega 

rezultata. Če želimo izboljšati dosežke, moramo imeti pri načrtovanju 

in izvajanju dejavnosti pred očmi učenca in ne učnega uspeha. S 

skrbnim načrtovanjem dela, uporabo primernih metod in oblik dela 
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ter z ustrezno motivacijo in diferenciacijo dela bomo pri slehernem 

učencu uspeli vzbuditi zanimanje za učno delo in mu s tem, ko mu 

bomo omogočili, da se izkaže na svojih močnih področjih, pomagali 

pri krepitvi samozavesti ter utrjevanju pozitivne samopodobe. 

Kakovost pouka ni odvisna le od strokovnega znanja učitelja, ampak 

tudi od njegove didaktične usposobljenosti, katere posledica so tudi 

njegovi motivacijsko naravnani pristopi, s katerimi med učnim 

procesom pritegnemo učenčevo pozornost in jo ohranjamo čez 

celotno učno uro (Čulibrk, 2016, str. 1). Učitelji moramo z aktivnimi 

oblikami poučevanja v otrocih vzbuditi njihovo radovednost in jih 

postopno voditi do zastavljenega cilja (Trop, 2010, str. 7).  

 

Učna motivacija pri pouku geografije 

Kot učiteljica slovenščine in geografije na predmetni stopnji imam 

vsakodnevno opravka z učenci, ki so motivirani za delo in ki jim 

opravljanje učnih obveznosti ter samo učenje ne povzročata večjih 

težav, žal pa je med učenci iz leta v leto več takih posameznikov, ki v 

šolo ne prinašajo redno učnih pripomočkov, ne delajo domačih 

nalog, ki težje sledijo učnemu procesu in se posledično soočajo tudi 

z učnimi in vedenjskimi težavami ter nizko samopodobo. Stopnja 

učne motivacije v razredu tudi splošno gledano upada. Učenci so 

med poukom nemirni, težko sedijo pri miru, koncentracija za delo jim 

že po 10–15 minutah upade, njihovo učenje je kampanjsko, znanje 

pa kratkotrajno. Veliko učencev je pri učenju storilnostno 

naravnanih; pravijo, da se učijo zgolj zaradi tega, da bodo pri ustnem 

in pisnem ocenjevanju znanja dobili čim boljše ocene. Znanje zanje 

ni več vrednota, temveč zgolj nujno zlo, ki jih bo ubranilo pred 

šolskim neuspehom in jim omogočilo kasnejši vpis v želeno srednjo 

šolo. Na naši osnovni šoli poleg rednega pouka za učence izvajamo 

tudi številne šolske in obšolske dejavnosti: športne dneve, tehniške 

dneve, naravoslovne dneve, kulturne dneve, interesne dejavnosti. 

Učenci sodelujejo pri različnih državnih in šolskih projektih, na 

prireditvah in razstavah, pri mednarodnih izmenjavah učencev … 

Zelo so uspešni tudi na športnih tekmovanjih in na tekmovanjih iz 

znanj. Prav tako so spretni tudi v ročnih spretnostih. Pri svojem delu 

se pogosto soočam z vprašanjem: »Kako naj motiviram učence za 

delo pri predmetih, ki jih poučujem? Kako naj v učencih ponovno 

vzbudim lastno željo po učenju? Kako naj jim suhoparno teorijo 

naredim bolj zanimivo? Kako naj pravzaprav organiziram pouk? 

Katere aktivne metode poučevanja naj uporabim pri delu v razredu? 

Katere učne pripomočke naj pri svojem delu uporabim? Kako naj 

dosežem trajno znanje?  

 

Kako lahko učitelji geografije pripomoremo k dvigu učenčeve 

samopodobe 

V prispevku se bom osredotočila na aktivno vključevanje učencev z 

učnimi težavami v vzgojno-izobraževalni proces pri pouku geografije 

in razmišljala o tem, kako lahko učitelji pripomoremo k dvigu 

učenčeve samopodobe. V Učnem načrtu za geografijo (2011, str. 4–

5) je zapisano tako: 
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Geografija učencu pomaga pridobiti znanje, sposobnosti in 

spretnosti, s katerimi se lahko orientira in razume ožje in širše 

življenjsko okolje, in da ga vzgaja v pravilnem vrednotenju in 

spoštovanju okolja, s čimer si pridobi tudi odnos do narave, 

sebe, sočloveka in družbe. Z vsebinami in dejavnimi metodami 

pri pouku geografije razvijamo sposobnosti učencev za 

uporabo preprostih geografskih raziskovalnih metod, s 

katerimi pridobivajo informacije o okolju in v okolju. 

Usposabljamo jih za rabo različnih sredstev in medijev, s 

katerimi urejajo, razlagajo, predstavljajo, uporabljajo, 

vrednotijo in posredujejo geografske informacije. Pri pouku 

upoštevamo potrebe in interese učencev in iščemo odgovore 

na aktualna vprašanja okolja, v katerem živijo.  

 

Sama vidim možnost za dvig motivacije v ustvarjalnem socialno-

emocionalnem učenju in poučevanju. Ustvarjalno poučevanje je 

usmerjeno v proces izražanja in spodbujanja učenčevih sposobnosti, 

učencu pomaga pri odkrivanju njegovih talentov in uporabi le-teh pri 

reševanju problemov. V učencih vzbudi kreativno mišljenje in 

izražanja ter jih navdihuje. Upoštevana je pobuda učencev, 

sodelovanje in medpredmetne povezave. To je učenje za življenje. 

Ustvarjalno učenje je tisto, ki omogoča razviti spretnosti in 

sposobnosti, potrebne človeku in kot članu družbe, v kateri živi. 

Učitelji geografije moramo učence spodbujati k besedni in pisni 

komunikaciji ter ustvarjalnosti. Pomemben poudarek mora biti 

namenjen učenčevim praktičnim dejavnostim in socialno-

emocionalnemu učenju (npr. delo v različnih delavnicah, projektni 

dnevi …). Tovrstne metode pouka odpirajo možnosti za raziskovanje, 

eksperimentiranje, izražanje idej, kritično mišljenje, reševanje 

problemov, sodelovanje, s čimer se spodbuja ustvarjalne potenciale 

učencev ter jih spodbuja, da izboljšajo svoje spretnosti, znanje in 

sposobnosti (Trop, 2010, str. 1–13). Veččutno doživljanje pri učencih 

sproži kombinatorni, kognitivni proces, ki vključuje mešanje novih 

učnih dražljajev z učenčevim že obstoječim znanjem in učnimi 

izkušnjami, kar lahko privede do novega in osebno pomembnega 

razumevanja učne snovi (Beghetto, Karwowski, 2018, str. 147–151). 

Pri tovrstnih dejavnostih učitelji otroke vzpodbujamo, da se izražajo 

in ustvarjajo, smo odprti za njihove predloge, pobude in ideje, jih 

spodbujamo k razmišljanju, ne smemo pa pozabiti tudi na pohvalo. 

Tako delo bo zagotovo obrodilo sadove in bo tudi učencem z nizko 

motivacijo in nizko samopodobo prineslo osebno zadovoljstvo, jih 

gnalo k novim prizadevanjem; sčasoma se bodo lažje vključili med 

vrstnike, postopoma izboljšali samopodobo in svoje učne uspehe. 

 

Primer dobre prakse: projektni pouk »Amerika po dolgem in 

počez« 

V četrtek, 24. marca 2022, so učenci 8. a in 8. b Osnovne šole 

Zagradec v okviru geografskega dneva spoznavali naravnogeografske 

in družbenogeografske značilnosti Angloamerike in Latinske 

Amerike. Dan dejavnosti je bil zastavljen kot projektni dan, potekal 
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pa je v sodelovanju z 21 študenti geografije Filozofske fakultete v 

Ljubljani. Bodoči učitelji geografije so pod budnim očesom 

profesorice dr. Tatjane Resnik Planinc izvedli nastope, ki so bili del 

njihovega obveznega pedagoškega usposabljanja za kasnejši 

učiteljski poklic. Svoje delo so vzeli zelo resno in za naše učence 

pripravili 4 izredno kreativne in poučne delavnice. Učenci so bili 

razdeljeni v 4 skupine (Aligatorji, Bizoni, Lame in Orli). V delavnici 

ZDA so osmošolci spoznavali ameriške staroselce in življenje v 

multikulturni družbi ter izdelovali toteme. V delavnici Havaji so pod 

mentorstvom študentov geografije Filozofske fakultete v Ljubljani 

spoznavali vzroke za nastanek vulkanov ter naredili simulacijo 

izbruha ognjenika. V delavnici Mehika so osmošolci spoznavali 

ameriške staroselce in življenje v multikulturni družbi ter izdelovali 

toteme. V delavnici Brazilija so pod mentorstvom plesalke zaplesali 

brazilsko sambo in spoznavali brazilske športe. 

Dan dejavnosti je potekal 5 šolskih ur. V okviru projektnega pouka 

smo želeli realizirati naslednje operativne vzgojno-izobraževalne 

cilje: 

Učenci:  

– naštejejo kulturne rastline Mehike; 

– primerjajo slovensko prehrano z mehiško pred časom Kolumba; 

– ovrednotijo pomen novih rastlinskih vrst za Evropo; 

– po navodilih izdelajo tradicionalno mehiško jed in pijačo in 

podajo svoje mnenje o izdelani jedi in pijači; 

– primerjajo reliefne značilnosti naravnih enot Severne Amerike in 

Južne Amerike; 

– razlikujejo pojme Severna, Srednja in Južna Amerika, Latinska 

Amerika in Angloamerika; 

– analizirajo vzroke in posledice različne gostote poselitve Severne 

Amerike; 

– opišejo sestavo prebivalstva Severne Amerike; 

– sklepajo o prednostih in slabostih večnarodnostne skupnosti; 

– predstavijo življenje v izbranem indijanskem rezervatu; 

– naštejejo osnovne značilnosti Brazilije; 

– naštejejo nekaj popularnih športov v Braziliji; 

– razumejo pomen brazilskega karnevala v Braziliji; 

– ob vodenju odplešejo skupinski ples; 

– znajo s pomočjo učitelja narediti vulkan in ponazoriti njegov 

izbruh; 

– naštejejo sestavne dele vulkana; 

– razložijo, zakaj pride do nastanka vulkana. 

 

Oblike dela: frontalna, skupinska, v dvojicah/tandem, individualna 

Metode dela: metoda razlaganja, metoda praktičnih aktivnosti, 

metoda eksperimenta, metoda uporabe pisnih virov, metoda 

avdiovizualnih in informacijskih gradiv, metoda pisnih in grafičnih del 

Medpredmetno povezovanje: zgodovina, glasba, šport, geografija, 

likovna umetnost, kemija, tehnika in tehnologija 
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Ko so učenci zaključili z delom v posamezni delavnici, so jim študentje 

(mentorji delavnic) dali žig v lično izdelan potni list, že med samimi 

delavnicami pa so si učenci v potni list zapisovali pomembna 

opažanja, misli, ideje. 

Slika 1: Učenci s totemom 

Vir: Lasten 

 

Slika 2: Izdelovanje vulkanov 

Vir: Lasten 

Slika 3: Slastna guacamole omaka s tortilja čipsom 

Vir: Lasten 

 

Slika 4: Skupinski brazilski ples 

Vir: Lasten 
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Ko smo zaključili z delom, smo se vsi skupaj (skupine Aligatorji, 

Bizoni, Lame in Orli) preselili v šolsko telovadnico, kjer so vodje 

skupin na kratko predstavile potek delavnic, nato pa smo se še 

zavrteli ob ritmih poskočne brazilske sambe. Izdelke učencev smo 

kasneje razstavili v šolski knjižnici in na šolskem hodniku. 5 šolskih ur 

je minilo hitro, vsi učenci in učenke pa so ob koncu aktivnosti 

vrstnikom in učiteljem navdušeno pripovedovali, kaj so na 

geografskem dnevu počeli in kaj vse novega so se naučili o Ameriki. 

Vsi učenci so med učnimi nalogami občutili zadovoljstvo in bili 

ponosni na svoje učne dosežke, kar je zagotovo prispevalo tudi k 

dvigu njihove samozavesti in motiviranosti za delo. Tovrstnih 

projektnih dnevov si v prihodnjih letih še želijo. 

 

 

ZAKLJUČEK 

Učitelji nismo le zgolj prenašalci znanja, smo tudi moderatorji učnega 

procesa in spodbujevalci ustvarjalnosti otrok. Učencem preko 

socialno-emocionalnega učenja z raznolikimi metodami dela 

omogočimo stik z lastnimi potenciali, jim pomagamo, da izražajo 

svojo domišljijo in ideje, da kritično razmišljajo in da si sami 

pomagajo s svojo ustvarjalnostjo v nepredvidljivih situacijah v 

življenju. V učni proces moramo aktivno vključevati tudi učence s 

posebnimi potrebami, socialno šibkejše ali drugače marginalizirane 

učence. Stremeti moramo k uporabi različnih aktivnih inovativnih 

metod poučevanja, spodbujati moramo razmišljanje učencev, 

razvijati njihovo čustveno inteligenco, samostojnost in sodelovanje 

ter jasno ustno in pisno izražanje. Prepoznati moramo močna 

področja slehernega učenca in omogočiti, da se bodo pri šolskem 

delu vsi učenci izkazali in da bo posledično naš pouk postal bolj 

učinkovit. Z našo motiviranostjo za delo, inovativni pristopi 

poučevanja in aktivnim vključevanjem vseh učencev v socialno-

emocionalno učenje bomo zagotovo prispevali k dvigu učne 

motivacije in h krepitvi samopodobe učencev. 
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Unesco na OŠ Stražišče Kranj 
 

SIMONA ŠPOLAD 

simona.spolad9@guest.arnes.si 

 

Povzetek: V prispevku predstavim, kaj je Unesco, pojasnim, kako se 

šole združujejo v Unesco pridružene šole, kako sodelujejo v mreži 

Unesco šol Slovenije, s katerimi dejavnostmi dosegajo Unesco (in 

druge) cilje in kako dejavnosti, povezane z Unesco mrežo pridruženih 

šol, vplivajo na pouk ter na druge dejavnosti v šoli in izven nje. 

Prispevek izpostavlja eno od dejavnosti, s katero smo na naši šoli 

vključili največ učencev in učiteljev, hkrati pa smo zbirali prispevke za 

šolski sklad. Z njimi smo omogočili, da so bili nekaterih šolskih in 

izvenšolskih dejavnosti deležni učenci, ki se jih sicer ne bi mogli 

udeležiti.              

 

Ključne besede: Delorsovi stebri, mreža Unesco šol, šolski sklad, 

Unesco, Unesco pridružene šole 

 

Abstract: The article describes what UNESCO is, explains how 

schools join UNESCO associated schools, how they participate in the 

network of UNESCO schools in Slovenia, how they achieve Unesco 

(and other) goals, and finally how activities related to UNESCO 

network of associated schools influence teaching and other activities 

in school and outside of it. In addition, the article focuses on one of 

the activities that involved the largest number of pupils and teachers 

at our school, while at the same time functioning as a fundraising 

activity for the school fund. The money that was thus collected was 

used to subsidize school and extracurricular activities for pupils that 

could otherwise not afford to participate in them. 

 

Keywords: the Delors pillars of learning, UNESCO schools project 

network, school fund, Unesco, Unesco associated schools. 
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UVOD 

Namen prispevka je opisati, kako so dejavnosti, povezane z 

Unescovo mrežo pridruženih šol, in Delorsovi stebri vplivali na 

dejavnosti na Osnovni šoli Stražišče Kranj. Osredinila sem se na eno 

šolsko leto (2013/2014). Šola sodeluje v mreži Unesco pridruženih 

šol Slovenije, te pa so del širše skupnosti Unesco šol, razširjene po 

Sloveniji, Evropi in po svetu. Obravnavano tematiko bom prikazala 

tako, kot se je na naši šoli širila, in sicer v časovnem zaporedju. 

Praktična uporabnost opisa in prikaza dejavnosti je v tem, da lahko 

učitelji, mentorji z drugih šol vidijo pozitiven vpliv Unesco dejavnosti 

na pouk in druge dejavnosti, ki lahko dodatno bogatijo šolski prostor 

prav vsake vzgojno-izobraževalne ustanove. 

 

UNESCO na Osnovni šoli Stražišče in teoretična izhodišča 

Unesco je del Organizacije združenih narodov za izobraževanje, 

znanost in kulturo. Ustanovljen je bil leta 1945 v Franciji. Vodi ga 

Audrey Azoulay. Unesco ASP-mreža (ASP- 

-net) pridruženih šol je nastala leta 1953. Danes vse šole, združene v 

to mrežo, imenujemo Unesco mreža pridruženih šol.  

 

Osnovni temelji Unesco pridruženih šol so štirje Delorsovi stebri: 

− Učiti se, da bi vedeli. 

− Učiti se, da bi znali delati. 

− Učiti se biti. 

− Učiti se, da bi znali živeti z drugimi. 

 

V UN za predmet Državljanska in domovinska vzgoja in etika so 

zapisana naslednja izhodišča, ki jih uresničujemo tudi na Unesco 

dejavnostih na šolah:  

− učenci se naučijo o posameznikovem položaju in vlogi v različnih 

skupnostih,  

− premagovanje predsodkov do drugih in drugačnih,  

− človekovih in otrokovih pravicah,  

− ključnih splošnih vprašanjih sveta in poteh za njihovo reševanje v 

smeri trajnostnega razvoja.  

 

Zaposleni in učenci z OŠ Stražišče Kranj smo se v Unescovo mrežo 

pridruženih šol vključili leta 2002. Prva mentorica je bila Ada 

Mozetič, za njo sem koordinatorstvo prevzela avtorica prispevka. V 

zadnjih dvajsetih letih smo z dejavnostmi, povezani z Unescom, v 

šolo vnesli strpnost, širino in dejavnosti, ki bi se jim sicer manj 

posvečali. Na Unesco šolah si prizadevamo tudi za ohranitev naravne 

in kulturne dediščine ter pozitiven odnos do nje.  

 

Šole imajo sicer lahko nacionalni ali mednarodni status; na začetku, 

ko se šele vključujejo v mrežo, so brez statusa. Na naši šoli smo med 

predzadnjo triletno evalvacijo dejavnosti pridobili mednarodni 

status, vendar imamo sedaj spet nacionalni status. Nov izziv za 

koordinatorje in zaposlene na šoli bo pridobitev nacionalnega 
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projekta, ki bi ga kasneje ponudili tudi drugim slovenskim Unesco 

pridruženim šolam.   

 

Za prikaz Unesco dejavnosti sem izbrala dogajanje v šolskem letu 

2013/2014. Vsako leto mentorji oddamo poročilo koordinatorju 

gorenjske mreže Unesco pridruženih šol, ta pa naprej nacionalnemu 

koordinatorju za Slovenijo. Šole vsaka tri leta opravijo evalvacijo 

svojih dejavnosti. (Če šole ne dosega zahtev, jo iz mreže ASP-net 

pridruženih šol izključijo.)  

 

V poročilo koordinator na šoli vpiše mentorje dejavnosti in naziv 

opravljene naloge. V opisovanem šolskem letu smo se udeležili 

naslednjih dejavnosti:  

1. Nastop učencev na Tujejezičnem recitalu Jezik, kultura in 

tradicija Gimnazije Škofja Loka (mentorici: A. Rus, S. Jereb). 

2. Mentorstvo učencem na natečaju OŠ Prevalje: Branje, moje 

sanje (S. Jereb). 

3. Nastop za člane ZBZVNOB in za starejše občane ob dnevu 

žena (N. Gašperlin). S to dejavnostjo se vključimo v nacionalni 

projekt OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka Otroštvo podaja roko 

modrosti.   

4. Prireditev ob dnevu spomina na mrtve (N. Gašperlin, S. 

Jereb). 

5. Bazar ob dnevu človekovih pravic (vsi učitelji na šoli in zunanji 

sodelavci). 

6. Pevski zbor se predstavi (E. Čeh, S. Jereb). 

7. Prireditev na Stražiškem kulturnem tednu (N. Gašperlin, S. 

Jereb). 

8. Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku (S. Jereb). 

9. Nastop na proslavi ob dnevu državnosti (E. Čeh).  

 

Mentorji tu pridobijo točko za mentorstvo najmanj trem učencem 

oziroma skupini učencev. Za enoletno vodenje projekta v okviru 

mreže pridruženih Unescovih šol šolski koordinator dobi dve točki, ki 

ju podeli glavni koordinator slovenske Unesco mreže. Razvijamo vse 

štiri Unesco stebre. 

 

Posebnega nacionalnega projekta, ki bi ga izvajali na naši šoli in 

ponudili drugim Unesco šolam, na naši šoli še nimamo. Izvajamo 

pilotski projekt Na mladih (rokometni) svet stoji: v izbranem letu smo 

priredili rokometni turnir za dečke in deklice, ki trenirajo rokomet na 

OŠ Šenčur, OŠ Stražišče, OŠ Matije Čopa Kranj in OŠ Predoslje. 

Sodelovali smo z rokometnim klubom Sava iz Kranja. S projektom 

širimo zavest o zdravem načinu življenja, duhu sodelovanja in 

dopolnjevanja (učiti se biti).   

 

Posebej uspešno smo uresničevali Unesco prioritetno temo:  

1. Izobraževanje za trajnostni razvoj: tehnični dan (izdelek iz 

odpadnega materiala, mentorice D. Selko, T. Žumer in U. Ambrož 
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Stele): učenci so izdelali izdelek iz odpadnega materiala ter se 

poučili o pomenu recikliranja in ponovne uporabe kartona. 

2. Človekove pravice: učenci so pri pouku Državljanske in 

domovinske vzgoje ter etike izdelovali kartice o človekovih 

pravicah, jih ilustrirali in razložili sošolcem (mentorica A. Rus); 

obravnava domačih branj in drugih besedil pri slovenščini 

(primer: Ananas Bogomirja Magajne) (mentorici učiteljica 

slovenščine S. Jereb in knjižničarka Z. Likar). 

3. Vsako leto zbiramo zamaške za otroke in invalide v stiski. Škatlo 

za zamaške so izdelali otroci sami in je res posebna, zbiramo 

šolske potrebščine in pečemo pecivo za humanitarno akcijo 

Drobtinica (zagotavljanje kosil za otroke iz socialno ogroženih 

družin na kranjskih osnovnih šolah) in Anina zvezdica, zbirali smo 

stvari za poplavljena področja v Bosni, zvezke in šolske 

potrebščine, menjali oblačila na Unesco bazarju (ob dnevu 

človekovih pravic), zbirali prehranske artikle za Rdeči križ, pekli 

pecivo za brezdomce (mentorica B. Perme).  

4. Sodelovanje z drugimi Unesco šolami v okviru Gorenjske: 

srečanje na OŠ dr. Franceta Plemlja Bled (mentorica S. Jereb).  

5. V Unesco krožku se posvečamo temam, pomembnim za Unesco, 

sodelujemo na natečajih Unesco šol, se pripravljamo za nastope, 

širimo medsebojno pomoč in znanje (mentorica S. Jereb).    

 

Učenci 8. in 9. razredov so pripravili predstavitve več mednarodnih 

dni in jih obeležili s plakati, razstavili pa v razredih in na razstavi v avli 

šole (mentorica: A. Rus). V Tabeli 1 sem prikazala, katere 

mednarodne dni in leta smo še obeležili (in kako).   
 

 

Tabela 1: Obeležitve mednarodnih dni in let 
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Sodelovali smo tudi v nacionalnih projektih drugih Unesco 

pridruženih šol: Gorniški tabor (OŠ Mojstrana), Jezik, kultura in 

tradicija (Gimnazija Škofja Loka), Dan človekovih pravic (OŠ Jožeta 

Moškriča Ljubljana), Branje, moje sanje (OŠ Franja Goloba Prevalje), 

Likovna kolonija (OŠ Davorina Jenka Cerklje), Otroštvo ponuja roko 

modrosti (OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka). Prispevali smo k delovanju 

šole v programu in razvoju ASP-net mreže ter domačega središča 

(Središče Mojstrana): z naše šole je v tem letu prihajala Unesco 

glasnica Katja Konc, ki se je za to navdušila pri Unesco krožku in na 

drugih aktivnostih, ki smo jih pripravljamo na šoli in izven nje. 

Sodelovali smo na obeležitvi mednarodnega dneva kulturne 

raznolikosti na Jesenicah (nastopili smo z impro točko).  

 

Največ ljudi na šoli je združila organizacija Unesco bazarja, ki je 

rezultat timskega dela. Teoretična podlaga za ta način dela je ,,učeča 

se organizacija'' (Marinšek 2010). Z bazarjem sva začeli s kolegico 

Alenko Rus v šolskem letu 2006/2007. Razlog zanj je bil, da bi se 

učenci in učitelji bolj povezali med seboj (več kot 900 učencev). 

Pritegniti sva morali vse učitelje, ti pa so v delo vključili svoje učence 

in nekatere starše. Poleg tega smo se kot Unesco šola želeli povezati 

s širšim okoljem, v katerem delamo, ustvarjamo in živimo. Z Unesco 

bazarjem obeležujemo dan človekovih pravic (10. december).  

 

Pripravimo prodajno--razstavne stojnice in nastop v kulturnem 

programu. Izkupiček s stojnic vsako leto namenimo šolskemu skladu, 

s sredstvi pa nato pomagamo učencem iz socialno šibkejših družin 

(udeležba na taborih, plačilo šolskih pripomočkov itd.). Na bazar prav 

tako povabimo našega učenca ali učenko, ki je prepoznaven in pri 

svojem delu uspešen (slikarka Klementina Golija, kolesar Tadej 

Valjavec, pevec Andrej Šifrer, gledališki in literarni ustvarjalec 

Boštjan Gorenc - Pižama, tekača Neža in Dušan Mravlje, pevka Marta 

Zore, igralki Bernarda Oman in Nina Rakovec …). Goste povabimo 

zato, da se vrnejo na svojo šolo in učencem povedo kaj o sebi, o 

svojem šolanju v Stražišču ter da nam zaupajo anekdoto ali dve iz 

otroških dni.   

 

Problem je vodenje takó velike skupine učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev (več kot 80), ki je skupina ljudi z enakim ciljem. Po definiciji 

je tim skupina, ki ima (in ve, da ima) skupen cilj, hkrati pa se zaveda, 

da ga lahko doseže samo s prispevkom vsakega člana (Marinšek 

2010, 43). Idealno število članov v timu je od 6 do 8 ljudi (Marinšek 

2010). V našem primeru je članov preveč. Ker pa je naš cilj, da bi v 

delo za bazar vključili čim večje število zaposlenih, saj bi tako dosegli 

tudi veliko število otrok (in posledično staršev), moramo to dejstvo 

,,vzeti v zakup''.  Izhodiščno načelo za timsko delo učiteljev mora biti 

vedno zadovoljevanje učnih in drugih potreb učencev (Polak 1999), 

kar v našem primeru drži. Zaradi tega in velikega števila sodelujočih 

nismo mogli (in hoteli) izbirati članov tima, ki bi jih morda prej 

preizkusili, ali so dovolj fleksibilni in pripravljeni za sodelovanje, se 

pa učitelji na naši šoli vsekakor dovolj dobro poznamo, da vemo, na 
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koga se lahko obrnemo v specifični situaciji. Z Alenko Rus zagotovo 

ne bi sodelovali tako dobro, če se ne bi ujemali (ali si bili vsaj 

podobni) tudi v določenih osebnostnih lastnostih. Po testih z 

izobraževanj sodim med ,,zaključevalce'' nalog, sodelavka Alenka pa 

med timske delavce. Obe sva (vsaj pri prvem bazarju) prevzeli še 

katero od drugih vlog v najinem ,,timu'', npr. inovatorja, izzivalca ipd. 

(Marinšek 2010). Najine naloge: Alenka skrbi za material, ki ga 

potrebujejo sodelujoči. Pri tem ima veliko dela, saj mora opozarjati 

ljudi, naj bodo skromni pri željah in ustvarjalni pri izdelkih (material 

tudi recikliramo). Sama prevzamem scenarij za kulturni program, s 

katerim se predstavijo nastopajoči. Ta program poimenujemo oder 

malih in velikih. Moja naloga je tudi komuniciranje z mediji, saj tako 

poskrbimo za javno podobo naše šole.  

 

Skupaj pošiljava obvestila o bazarju, piševa poročila, učiteljskemu 

zboru predstavljava osrednjo temo in predlagava ideje za stojnice 

(čeprav se učitelji zanje odločajo predvsem po svojem navdihu in 

željah). Odločiva se za gosta. Z njim se dogovoriva za neformalni 

razgovor, da mu predstaviva idejo bazarja. Gostu na koncu prireditve 

izročimo tudi simbolično darilo.  

 

Komunikacijo z učitelji opravljava na t. i. jutranjih sestankih za 

učitelje in konferencah, seveda pa tudi z neformalnimi razgovori. Z 

vsemi nastopajočimi izvedemo generalko pred glavnim nastopom, s 

povezovalci in z voditelji programa pa se seveda sestajamo vsaj 

mesec dni prej in vadimo. Imamo tudi skupino za tehnično pomoč 

(plakati, vrstni red nastopajočih, ozvočenje …) − to skupino vodi 

hišnik. V ožji skupini za pripravo bazarja so učitelji in mentorji, ki 

pripravljajo učence na nastop na odru malih in velikih, in učitelji, ki z 

učenci pripravljajo izdelke za razstavo in prodajo. Tisti učitelji, ki se 

ne vključujejo v dejavnosti, skrbijo za t. i. Unesco zgagce (ali 

blagajno): obiskovalci naše prireditve zamenjajo denar za plačilno 

sredstvo na bazarju – Unesco zgagce, usmerjajo obiskovalce, se z 

njimi pogovarjajo ter se tako povezujejo z odraslimi in otroki na 

drugačen način. S starši, ki so vključeni v delo za bazar, komunicirava 

vodji projekta. Z Alenko Rus sva še posebej ponosni, ker je Unesco 

bazar projekt, za katerega smo odgovorni učitelji, in sicer idejno, 

izvedbeno, organizacijsko in moralno. Naše delo za bazar torej 

prevzema značilnosti dela v timu, vendar od te sheme odstopa po 

številu članov. Odločanje je nekoliko dirigirano s strani ,,vodij tima'', 

vendar pa je demokratično in konsenzualno. Prav tako kot v timu 

sledimo shemi, kaj se dogaja z informacijami: od predlaganja do 

sprejemanja (Marinšek 2010, 47). Prav tako so v naši skupini za bazar 

sinergijski učinki, ki jih ne bi mogli doseči zgolj z učinki posameznih 

članov − šolski sklad je z bazarjem v šolskem letu 2013/2014 dobil 

več kot 2000 evrov. Vendar to ni najbolj pomembno: sodelovanje in 

pomoč otrok (učiteljev in staršev) drugim otrokom je neprecenljiva 

in dobra popotnica na poti v življenje.                             
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ZAKLJUČEK 

Dejavnosti Unesco pridruženih šol prispevajo k dobri in pozitivni 

klimi na šoli, povežejo učence, učitelje in zunanje sodelavce, da drug 

v drugem odkrivajo bogastvo različnosti, ki nas bogati. Polega tega 

se naši učenci v sodelovanju z drugimi Unesco pridruženimi šolami 

srečujejo z učenci iz drugih šol, krajev, kultur in navad … Sredstva, 

zbrana na bazarju, omogočajo izboljšanje položaja otrok, ki jim starši 

ne morejo nuditi vsega tistega, kar potrebujejo. Zagotavljanje enakih 

možnosti za delo in uspeh vsem učencem pa je v resnici osnovna 

naloga javne osnovne šole.   
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Povzetek: Slovensko ljudsko izročilo je zelo dragoceno in bogato. V 

prispevku navajam prisotnost ljudskega plesa v učnih načrtih 

devetletne osnovne šole na razredni stopnji. Ples je del učnega 

načrta v vseh razredih slovenske devetletne osnovne šole. Poučuje 

se pri športni vzgoji in glasbeni umetnosti, ponekod se izvaja v okviru 

interesne dejavnosti, na predmetni stopnji se ga učenci lahko učijo 

pri izbirnem predmetu šport – ples, ljudski plesi, starinski in družabni 

plesi ali pa kot del izbirnega predmeta šport za sprostitev. Slovenci 

imamo zelo bogato ljudsko izročilo, v katerega uvrščamo tudi ljudski 

ples. Otroške in ljudske plese ter plesne igre na razredni stopnji 

učenci osvajajo pri urah športa in glasbene umetnosti. Marsikatera 

šola pa učencem omogoča spoznavanje ljudskega plesa, ljudske 

pesmi, iger, šeg in navad tudi preko interesne dejavnosti. Na naši šoli 

in tudi ponekod drugod se ta dejavnost imenuje folklora. V članku so 

zapisane tudi smernice, kako naj bi učitelj pravilno oz. po določenih 

korakih učence naučil zaplesati ljudski ples.  

 

Ključne besede: slovenski ljudski ples, razredna stopnja, učni načrt 

devetletne osnovne šole, folklora 

Abstract: Slovenian folk tradition is very precious and rich. In this 

article the presence of folk dance in school curricula in the lower 

primary education is described. Dance is part of the curriculum in all 

classes of the Slovenian nine-year primary school. It is taught in 

physical education and musical arts, it may be carried out as part of 

extracurricular activities, at the higher primary education students 

can learn it at the optional subject sport - dance, folk dances, 

traditional and social dances or as part of the optional subject sports 

for relaxation. Slovenians' folk tradition is very rich and it also 

includes folk dance. At lower primary education children's and folk 

dances and dance games are mastered through physical education 

and music lessons. Many schools also offer students to learn about 

folk dances, folk songs, games, customs and habits through 

extracurricular activities. At our school and also elsewhere, this 

activity is called folklore. This article also includes teaching guidelines 

for the teacher to properly or through certain steps teach the 

students to dance a folk dance.  

 

Keywords: Slovenian folk dance, lower primary education, nine-year 

basic school curricula, folklore 
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UVOD 

V članku sem želela ponuditi vpogled v zastopanost slovenskega 

ljudskega plesa v osnovnošolskem izobraževanju na razredni stopnji 

na slovenskih osnovnih šolah. Pregledala sem učne načrte po 

predmetih, ki jih poučujemo v osnovni šoli od 1. do 5. razreda. Zelo 

pomemben je način, kako otroke naučiti ples, kako se pripraviti na 

učenje plesa in potem to izpeljati. Ob vsem zapisanem sem tudi 

hotela,  da se zavedamo, kako bogata je naša kulturna dediščina in 

da je prav, da jo v čim večji meri prenašamo na naše zanamce. Pri 

tem veliko vlogo igrajo folklorne skupine, otroške ali odrasle. 

 

Ljudski ples  

Zagorc (1997, str. 7) o plesu pravi: 

Ples je govorica telesa, je gibanje ob zvoku, ritmu, govoru, 

glasbi in tudi tišini. Že tisočletja je del človekove kulture, saj ga 

pozna več kot tri tisoč doslej znanih kultur sveta. Skozi svoje 

gibanje, pesem in glasbo je človek izražal svoje hrepenenje, 

žalost, veselje, bolečino, povezanost z nadnaravnimi silami, 

bojevitost, erotičnost. 

»Ljudski ples je pogosta sestavina nagonskega izražanja v obredih in 

običajih, a ni nekaj prvotnega. Izraziteje se razvija šele, ko se 

diferencirajo prvotne gibne prvine v razne oblike gibnosti (obhod, 

skakanje, igra, ples …)« (Hrovatin, 1951, str. 280). Nanj vplivajo tudi 

zvočila in kasneje glasbila. Pogosto se je spreminjal in oblikoval v 

raznih razvojnih stopnjah kot posledica zgodovinskega toka v 

političnih in družbenih presnovah (prav tam). 

Ramovš (1992, str. 7) ljudski ples opredeljuje:  

Ljudski plesi so plesi, ki so za določeno obdobje značilni za 

najširše plasti ljudstva. Izvirajo iz izročila, ki je lahko 

podedovano iz davnine in ga časovno ni mogoče natančno 

opredeliti, ali pa so bili zavestno prevzeti od drugod v nekem 

času in so se potem priložnostno širili naprej ter se v nekem 

okolju spreminjali in prilagajali gibnosti posameznika. Ljudski 

plesi so za nas plesno izročilo, značilno za slovensko etnično 

ozemlje vse do let pred drugo svetovno vojno. 

Nekateri slovenski plesi so bili podedovani iz davnine. Te uvrščamo v 

starejše izročilo, druge pa v mlajše izročilo. Oboji so se prilagajali 

gibnosti posameznikov in kulturnemu okolju, v katerem so bili živi. 

Po prvi svetovni vojni so bili značilni za najširšo plast prebivalstva na 

Slovenskem, ki je bilo predvsem kmečko. V tridesetih letih 20. 

stoletja so zaradi širitve delavskega razreda začeli toniti v pozabo. 

Začeli so se pojavljati tudi novi in modni plesi. Po drugi svetovni vojni 

so se ohranili le v posameznih gospodarsko slabše razvitih območjih, 

medtem ko polka in valček ter nekaj drugih plesov živi še danes. 

Slovenska ljudska plesna dediščina je torej značilna za slovensko 

etično ozemlje vse do let pred drugo svetovno vojno (Knific M., 

2015). 
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Ljudski ples in otroci 

M. Makarovič meni, da je dejavnost, ki črpa vsebino iz ljudskega 

izročila otrokom najbližja, k ustvarjalnosti pa jih spodbuja, ker je 

preprosta, jasno oblikovana in otrokom razumljiva (Fuchs, 2004). 

»Na področju poustvarjanja slovenske ljudske plesne dediščine ne 

gre le za razvijanje sposobnosti plesanja in izražanja z gibom, 

pomembna je tudi druga plat, povezana z razvijanjem odnosa do 

dediščine. Otroci lahko plesno izročilo dojemajo zelo različno. Končni 

cilj bi moral biti, da izročilo sebi primerno sprejemajo in ga vzamejo 

za svojega« (Fuchs, 2004, str. 11). Otroci se s slovensko ljudsko 

plesno dediščino seznanijo v okviru vzgojno-izobraževalnega 

procesa. Ob tem razvijajo odnos do naše plesne dediščine in se 

uvajajo v plesno izročilo. Učenci ohranjajo lastno kulturno tradicijo, 

kot tudi razvijajo lastno zavest o pripadnosti, kar bi lahko dojemali 

kot pomembne segmente, ki naj bi jih učitelji razvijali v vzgojno-

izobraževalnem procesu (Knific, 2015). 

 

Ljudski ples v učnem načrtu devetletne osnovne šole 

Učni načrt za devetletno osnovno vključujejo ljudski ples v vseh 

razredih razredne stopnje. Vključuje ga pri dveh obveznih predmetih, 

pri glasbeni umetnosti in športu, pri matematiki je naveden med 

splošnimi cilji, pri spoznavanju okolja in  družbi ljudski ples zasledimo 

v obliki medpredmetnega povezovanja. Učni načrti za predmete 

slovenščina, naravoslovje in tehnika, gospodinjstvo, likovna 

umetnost ter angleščina ljudskega plesa ne omenjajo. 

Učni cilji po predmetih 

Cilji, ki so zapisani ležeče, so izbirni.  

a) Glasbena umetnost (UN Glasbena vzgoja, 2011, str. 5, 6, 7, 8, 

12, 13, 28) 

Splošni cilj: 

Gibalno-rajalno, plesno, likovno in besedno izražanje glasbenih 

doživetij in predstav. 

Operativna cilja 1., 2. in 3. razreda: 

− Plešejo ljudske plese. 

− Prepoznavajo in uporabljajo poimenovanja za glasbila, glasbene 

sestave in oblike: trstenke, lončeni bas, harmonika, klavir, violina, 

violončelo, kitara, harfa, kljunasta flavta, trobenta, fagot, boben, 

pihalni orkester, koračnica, balet, ljudski ples, kolo. 

Operativna cilja 4. in 5. razreda:  

− Instrumentalno izvajajo slovenske ljudske plese.  

− Izvajajo rajalne igre, plese ter slovenske ljudske plese in plese 

drugih kultur ter narodov. 

Standard znanja 1. triade:  

Minimalni standard znanja: Ustvarjalno izraža glasbena doživetja in 

predstave v likovni, besedni in gibalni komunikaciji. 

Standard znanja 4. in 5. razreda:  

Minimalni standard znanja: Glasbena in zunajglasbena doživetja 

izraža z gibanjem in plesom. 
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Kot opazimo, v obeh standardih znanja ni posebej zapisan pojem 

ljudski ples, ampak je zapisan v bolj splošni obliki kot izražanje v 

gibalni komunikaciji oz. izražanje z gibanjem. Ljudski ples se preko 

glasbene umetnosti tudi medpredmetno povezuje. Povezujemo ga 

lahko z družbo (šege, navade, prazniki, kulturna dediščina). Ljudski 

plesi slovenskih pokrajin so omenjeni in se učijo pri športu. Pri 

matematiki jih lahko povežemo z vzorci, zaporedji ter pri 

naravoslovju in tehniki preko gibanja. 

 

b) Šport (UN Šport, 2011, str. 10, 12, 18, 31, 34) 

Operativni cilji 1., 2. in 3. razreda: 

− Zaplešejo izbrane otroške in ljudske plese. 

− Otroški plesi: izštevanke, rajalne igre, plesne igre idr. 

− Preprosti ljudski plesi. 

Operativni cilj 4. in 5. razreda:  

− Zaplešejo izbrane otroške, ljudske in družabne plese. 

Standardi znanja 1. triade:  

− Pozna rajalne igre, zapleše tri otroške plese in pet preprostih 

ljudskih plesov. Samostojno gibalno ustvarja na različne teme. 

− Minimalni standard znanja: Pozna rajalne igre, zapleše tri otroške 

in tri preproste ljudske plese.  

Standarda znanja 4. in 5. razreda:  

− Učenec poveže ljudske plese v sklop.  

− Minimalni standard znanja: Učenec zna zaplesati dva ljudska 

plesa.  

Poučevanje ljudskega plesa 

Pred poučevanjem plesa naj bi učenci imeli razvit ritmični posluh in 

glasbeni spomin. Ples učence najlažje naučimo, če ga jim pokažemo, 

zaplešemo. To pa pomeni, da te učenci opazujejo, ko plešeš. 

Poučevanje mora biti kakovostno in dobro načrtovano. Izbrane 

morajo biti metode, ki temeljijo na plesih, podedovanih iz izročila. 

Pomembno je osvajanje osnovnih korakov, bočnih korakov in 

drugega. Pomembne so vaje za obvladovanje prostora, plesne 

formacije in plesne drže. Paziti moramo, da je poučevanje zanimivo, 

učinkovito in hkrati zabavno. Plesno opismenjevanje zahteva potek 

plesnih obrazcev v logičnem zaporedju in v skladu z zmožnostmi 

učencev. Postopnost in razvijanje plesnosti na predznanju sta 

ključna, če želimo priti do ustreznih rezultatov. Če učitelj tega ne bo 

upošteval, bo izvedba površna, cilj kakovostnega plesnega izraza pa 

ne bo dosežen (Knific, 2015). Knific M. (2015, str. 118) je v svoji 

doktorski disertaciji zapisala: 

Ugotovila sem, da ima le slaba petina učiteljev dobro 

teoretično znanje o slovenskem plesnem izročilu in da so si 

učitelji morali večino svojega znanja o slovenskem plesnem 

izročilu pridobiti izven rednega izobraževanja, kjer pa je bil 

večji poudarek na praktičnih kot na teoretičnih vsebinah. 

Večina učiteljev se običajno nauči plesov, ki izvirajo iz izročila, 

preko videoposnetka, na izobraževanju ali si preberejo besedni 

opis v knjigi.  
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Ugotovila je tudi, da učitelji pri učenju elemente plesov ne prilagajajo 

otrokovi starosti in plesnim sposobnostim (prav tam).  

Knific M. (2015, str. 113, 114) navaja korake, kako naj učitelj uči ples: 

− Najprej se sam dobro in do potankosti nauči ples, ki ga boš učil. 

− Ples analiziraj (razčleni) in ugotovi, iz kakšnih gibov, korakov … 

je sestavljen; ugotovi ritmično strukturo plesa in ponavljajoče 

se plesne korake. 

− Pri parnih plesih najprej nauči korake, šele ko te učenci 

obvladajo, jih postavi v pare. 

− Učitelj naj uči posamezne plesne prvine, ki jih učenci še ne 

poznajo oz. jih ne obvladajo. 

− Učitelj uči posamezne dele plesnega obrazca (če je ples 

dvodelen, nauči posebej prvi in posebej drugi del plesa; če ga 

sestavlja več zaključenih enot, nauči najprej vsako posebej). 

− Ritmično strukturo plesa pokaže in uči najprej s ploskanjem ali 

drugimi gibi, šele pozneje z gibi nog. 

− Posamezne dele, ki jih je učitelj učil, sestavi v celoto. 

− Na koncu popravlja učitelj napake celotnega razreda, 

posameznega para in nato šele posameznega učenca. 

 

Folklora 

Besedo folklora je prvič uporabil Anglež J. W. Thoms leta 1846. 

Opredeljena je kot ljudska duhovna kultura (Leksikon, 1988). 

Sestavljena je iz besed folk (ljudstvo) in lore (znanje, poznavanje) 

(Fran/eSSKJ). 

Ramovš (1992, str. 7), ko razmišlja o ljudskem plesu kot folklori trdi: 

Z ljudskim plesom se dandanes dosti srečujemo, gledamo ga 

na raznih prireditvah, resnih in zabavnih, na proslavah in 

veselicah, v mnogih televizijskih oddajah. Redko pa se 

vprašamo, kaj ljudski ples pravzaprav  je in ali to ime 

upravičeno uporabljamo. O njem navadno govorimo, da je del 

duhovnega ljudskega izročila, da je ljudska umetnost, a ljudje 

ga največkrat na kratko imenujejo »folklora«, ker ga pač vidijo 

v izvedbi folklornih skupin.  

 

Folklorna skupina je skupina ljudi, ki deloma ohranja, predvsem pa 

poustvarja ter na različnih prizoriščih predstavlja prvine ljudskega 

izročila. S kostumi, v katere so oblečeni plesalci, pa hkrati poskušajo 

predstavljati način oblačenja ob posameznih dogodkih v preteklosti 

(Knific, 2005). Mnogo vodij folklornih skupin je tudi učiteljev, ki 

vključujejo slovensko ljudsko plesno dediščino v vzgojno-

izobraževalni proces. Vsak, ki vodi otroško folklorno skupino, si mora 

ob stalnem izobraževanju pridobiti tudi veliko izkušenj. Tako danes 

vodje otroških folklornih skupin pripravljajo celovite, vsebinsko 

zaokrožene odrske postavitve, v katerih poustvarjajo način življenja 

otrok (Knific, 2005). Danes imamo v Sloveniji približno 250 otroških 

in 300 odraslih folklornih skupin. Otroške so navadno oblikovane 

znotraj interesnih dejavnosti na šoli, odrasle pa v okviru društev.  
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Primer dobre prakse  

Sem učiteljica v 5. razredu in mentorica dveh otroških folklornih 

skupin, zato mi naša dediščina zelo veliko pomeni in mi je blizu, saj 

veliko prostega časa namenim prenašanju tega na mlajše generacije. 

Iz lastnih izkušenj vem, da ljudskega plesa učencev ni enostavno 

naučiti. Opravila sem več izobraževanj poučevanja ljudskih plesov. 

Zaplesala sem marsikaterega. Pa še vedno, ko želim otroke naučiti 

nek ljudski ples, temu pred tem posvetim kar nekaj časa. Preberem 

zapis plesa, ogledam si posnetke plesa (strokovno podprte 

posnetke), osvojim korake, držo … Le tako lahko začneš učiti ples, saj 

si prepričan vase in boš ples naučil tako, kot je potrebno.  

 

Predstaviti želim del izvedbe projektnega tedna z naslovom 

Slovensko ljudsko izročilo. Eden izmed ciljev je bil načrtovanje, 

priprava in izvedba projekta o običaju gregorjevo pri glasbeni 

umetnosti z medpredmetnim povezovanjem v četrtem razredu. 

»Končni izdelek« projektnega tedna je bil nastop z naslovom 

Gregorjevo.  

 

Dejavnosti projektnega tedna so potekale vsak dan. Skupaj smo v 

projektnem tednu izpeljali 18 ur pouka in v naslednjem tednu še 

nastop z naslovom Gregorjevo. Z njim smo zaključili projektni teden 

in predstavili del tistega, kar smo delali in ustvarjali v projektnem 

tednu. 

 

Cilji, teme in vsebine so se prepletali. Prevladovalo je delo po 
skupinah. Veliko smo se posluževali praktičnega dela. Mnogo 

informacij smo izvedeli od dveh gostov: od gospe, ki šiva narodne 
noše, in od gospoda, ki nam je prikazal izdelavo lubnate piščali, 
pletenje košare in povedal veliko zanimivega o svojem otroštvu. 
 

         
Slika 1: Na obisku pri šivilji                             Slika 2: Gospod Andrej plete košaro 
              Vir: Lasten                                                                   Vir: Lasten 

 

Obravnavali smo učne teme, ki so se navezovale na šest učnih 

predmetov v četrtem razredu. Vse so bile povezane z dogajanjem 

celotnega tedna. 

Učne teme:  

➢ Glasbena umetnost 

• Slovensko ljudsko izročilo – ljudska pesem 

• Slovensko ljudsko izročilo – ljudska glasbila 

• Izdelava ljudskih glasbil (lončeni bas, stržek) 

• Slovensko ljudsko izročilo – narodna noša 

• Nastop z naslovom Gregorjevo 

➢ Šport 

• Slovensko ljudsko izročilo – ljudski ples  

➢ Družba 

• Kulturna dediščina 

• Šege in navade 
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• Od obrti do industrije 

➢ Matematika 

• Krog in krožnica 

➢ Slovenščina 

• Se znamo pogovarjati? 

• Kako ogovorimo svoje sogovorce 

• Kaj izvemo iz opisa poklica 

• Kako beremo in povzamemo besedilo 

➢ Likovna umetnost 

• Risanje in slikanje narodne noše na blago 

• Urejanje in oblikovanje knjižice projektnega tedna 

 

Potek pouka:  

➢ V ponedeljek poteka dan dejavnosti – naravoslovni dan z 

naslovom »Kulturna dediščina v mojem kraju« 

✓ 5 ur 

➢ V torek poteka klasični pouk 

✓ 4 ure 

➢ V sredo poteka ½ dneva dejavnosti – tehniški dan z  

naslovom »Gost na obisku« 

✓ 3 ure 

➢ V četrtek poteka klasični pouk 

✓ 3 ure 

➢ V petek poteka klasični pouk 

✓ 3 ure 

➢ V naslednjem tednu 

✓ nastop pred učenci in učiteljicami  

 

Največji izziv za učence, in zame, je bil sestava nastopa. Razmišljala 

sem, kako otrokom predstaviti, kaj želim v njihovem nastopu, da 

pričakujem, da bodo v čim večji meri oni tisti, ki bodo oblikovali 

nastop, da bom jaz usmerjevalec, pomočnik. Da so učenci dobili 

nekaj predstave, kaj morajo pripraviti, smo si ogledali posnetek, ki 

jim je bil v pomoč pri sestavljanju. Nato smo delali po korakih 

projektnega učnega dela. Iz dane pobude smo v idejni skici opredelili 

dejavnosti, ki bodo uresničile naš cilj. Vanjo smo vključili stvari, ki 

smo jih v tem tednu že delali: ples, petje, izdelava glasbil, igra, 

predstavitev običaja gregorjevo. Načrtovali smo, kaj bo kdo delal, 

učenci so sami izbrali dejavnosti, ki jih bodo izvajali v nastopu. Da so 

še malce razširili znanje o gregorjevem, so si pomagali z izpiski, s 

knjigami, ki sem jim jih pripravila. Nato je sledil najtežji del, ko je bilo 

potrebno naše ideje združiti v neko celoto. Tu sem imela veliko 

pomoč deklet, ki so že več let obiskovale interesno dejavnost 

folklora. Podobnih točk, le z drugačno temo, so bile že vajene. Učenci 

so dokaj samostojno oblikovali svojo točko, največ pomoči je bilo 

potrebno pri govoru, ki bo oblikoval nastop. Kaj reči? Kako 

oblikovati? Prisoten mora biti pogovorni jezik, a so se vanj prikradle 

besede, ki jih v »starih« časih niso poznali, npr. »Ja, kul, pridemo«! V 

dveh šolskih urah nam je uspelo sestaviti nastop, vsak otrok je vedel 

kaj dela: kdo oz. kdaj govori, kdo pleše, kdo igra na glasbila. Potek je 

bil določen, nastop je imel rdečo nit, uporabili so ladjice, ki smo jih 

pri folklori že uporabljali, eno izmed deklet je obljubilo, da bo za 

sceno prinesla še veje, na katerih bi viseli sladkorčki. 

 

Učencem sem tudi predstavila kostumsko podobo tistega časa. Zato 

sem jih prosila, da naj bodo na nastopu brez ur, brez nakita. Dekleta 
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naj imajo spleteno eno ali dve kiti, gumice naj bodo navadne, na 

nohtih ne sme biti laka. Določili smo kostume, katere bodo imeli 

oblečene na nastopu. Pred nastopom smo se z učenci še trikrat 

srečali, da smo dva- do trikrat ponovili. Tako so bili bolj sigurni vase 

in na nastopu bolj sproščeni. Ob sebi smo imeli tudi petošolca, ki nam 

je igral na harmoniko, tako da je potekalo tekoče, brez zgoščenk in 

računalnika. 

 

    
Slika 3: Vaje za nastop                                    Slika 4: Nastop                                                                    

        Vir: Lasten                                                  Vir: Lasten 

          

Teden je bil zelo pester in zanimiv. Da dobro poteka, moraš imeti zelo 

dobro načrtovanega, z zanimivimi vsebinami, pristopi. Ti četrtošolci 

so bili vedoželjni, poslušni, domiselni in ustvarjalni, zato tudi z 

motivacijo ni bilo večjih težav. Delo v skupinah jih je pritegnilo. 

Znanje so pridobivali na različne načine, včasih niso imeli občutka, da 

se sploh učijo. Kot najboljše so učenci največkrat izpostavili obisk pri 

ge. šivilji, obisk g. Andreja na naši šoli in ob koncu nastop.  

 

 

 

ZAKLJUČEK 

V prispevku sem prikazala, kako je slovenski ljudski ples prisoten v 

vzgoji in izobraževanju slovenskih učencev na razredni stopnji. 

Podatke sem iskala v učnih načrtih devetletne osnovne šole. 

Ugotovila sem, da je slovensko ljudsko izročilo oz. slovenski ljudski 

ples prisoten v vseh razredih razredne stopnje. V večjem obsegu se 

učenci z njim seznanjajo in seznanijo pri predmetih šport in glasbena 

umetnost. V prvem triletju naj bi učenci plesali ljudske plese oz. naj 

bi znali zaplesati pet preprostih ljudskih plesov. V 4. in 5. razredu naj 

bi učenci izvajali rajalne igre, slovenske ljudske plese oz. bi znali 

povezati ljudske plese v celoto. Porajajo se tudi vprašanja, koliko so 

učitelji športa in glasbene umetnosti usposobljeni za poučevanje 

ljudskih plesov ali jih dovolj poznajo oz. ali obvladajo didaktiko 

poučevanja le teh. Zato lahko v literaturi tudi zasledimo zapis 

metodičnega postopka učenja plesa pri učencih.  

 

Z vključevanjem slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-

izobraževalni proces gradimo odnos do le te in ob tem uvajamo 

otroke v naše bogato plesno izročilo. Prenašati ga moramo iz 

generacije v generacijo, iz roda v rod. Z ohranjanjem starih ljudskih 

plesov se ohranjajo tudi šege in navade naših prednikov. Preteklost 

in z njo tradicija sta in vedno bosta temelj naše sedanjosti in na njima 

bo zgrajena tudi pripadnost narodu. K ohranjanju in poznavanju 

ljudskega plesa, pa tudi ljudske pesmi, šeg, navad ogromno 

pripomorejo tudi folklorne skupine. 
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Pomoč učencem s specifičnimi 

učnimi težavami 
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Povzetek: Namen članka je predstaviti specifične učne težave ter 

različne strategije pomoči učencem s težavami na področju branja in 

pisanja pri urah dodatne strokovne pomoči v osnovni šoli. Učenci s 

težjo obliko specifičnih učnih težav so usmerjeni v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Kot ena izmed skupin otrok s posebnimi potrebami spadajo v skupino 

otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Za uspešnejše 

delo v šoli in doseganje čim boljših rezultatov potrebujejo pri pouku 

določene prilagoditve (časovne, prostorske in organizacijske), ki so 

opredeljene v učenčevem individualiziranem programu. Pri urah 

dodatne strokovne pomoči jih specialni pedagogi in drugi strokovni 

delavci (na primer psihologi, pedagogi, socialni pedagogi …) učimo 

različnih strategij učenja za premagovanje primanjkljajev, da bi se 

lažje spopadali s šolskimi zahtevami ter napredovali pri šolskem delu. 

 

Ključne besede: specifične učne težave, branje in pisanje, dodatna 

strokovna pomoč 

Abstract: The purpose of the article is to present specific learning 

difficulties and different strategies for helping pupils with reading 

and writing difficulties during hours of additional professional 

assistance in primary school. Pupils with a severe form of specific 

learning difficulties are appointed to an educational program with 

customized implementation and additional professional assistance. 

One of the group of pupils with special needs are children with 

deficits in individual areas of learning. In order to work more 

successfully at school and achieve the best possible results, pupils 

need certain adaptations during lessons (temporal, spatial and 

organizational), which are defined in the student’s individualized 

program. During hours of additional professional assistance, special 

educators and other professional (e.g. psychologists, educators, 

social educators, etc.) teach them various learning strategies to 

overcome their deficits, in order to cope more easily with school 

requirements and progress in school work.  

 

Keywords: specific learning difficulties, reading and writing, 

additional professional assistance  
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UVOD 

Posamezna življenjska obdobja prinašajo različne izzive, vzpone in 

padce, manjše in večje težave. Marsikatero težavo zmoremo 

premostiti sami, pri premagovanju nekaterih pa potrebujemo 

pomoč, ne glede na to, ali smo mlajši ali pa že odrasli. V obdobju 

šolanja posamezni učenci potrebujejo pomoč učitelja ali drugega 

strokovnega delavca, kar imenujemo učna pomoč. Rabijo jo, kadar 

težje razumejo učno snov in ji težko sledijo, potrebujejo več časa za 

učenje ali pa potrebujejo le drugačno pot, da pridejo do želenega 

uspeha. Kadar so učne težave tako izrazite, da učenci v procesu 

poučevanja potrebujejo določene prilagoditve in drugačen način 

dela, pridobijo odločbo o usmerjanju, z njo pa izvajanje ur dodatne 

strokovne pomoči. To pomeni, da jih specialni pedagogi ali drugi 

strokovni delavci pri individualnem delu ali delu v manjši skupini 

učimo različnih učnih strategij ter izdelujemo razne didaktične 

pripomočke, ki so učencem v pomoč pri premagovanju učnih težav.  

 

Učne težave 

Učne težave nastanejo kot posledica različnih dejavnikov, ki se med 

seboj prepletajo. Pojavljajo se pri heterogeni skupini učencev z 

različnimi kognitivnimi, socialnimi, čustvenimi in drugimi 

značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot 

vrstniki. Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do 

težjih in se delijo v dve veliki skupini: splošne in specifične učne 

težave.  

Splošne učne težave 

Učenci s splošnimi učnimi težavami dosegajo nižje izobraževalne 

dosežke in počasneje usvajajo šolska znanja ter imajo učne težave pri 

večini šolskih predmetov. Lahko so posledica različnih dejavnikov, na 

primer: motnje pozornosti in/ali hiperaktivnosti, znižanih 

intelektualnih sposobnosti, pomanjkanja motivacije, 

drugojezičnosti, socialnih, ekonomskih in kulturnih razlik ali drugih 

dejavnikov (Magajna, 2008b). Za te učence se predvideva pomoč na 

ravni šole in se jih praviloma ne obravnava kot učence s posebnimi 

potrebami.  

 

Specifične učne težave 

Specifične učne težave predstavljajo vrsto težav, ki učence ovirajo pri 

usvajanju osnovnih šolskih veščin (branje, pisanje, pravopis in 

računanje). Vplivajo na sposobnost predelovanja in povezovanja 

informacij, najpogosteje so notranje narave (nevrofiziološko 

pogojene). Znano je, da niso posledica vidnih, slušnih ali motoričnih 

okvar ter motenj v duševnem razvoju in čustvenih motenj. Med 

specifične učne težave uvrščamo (Peklaj, 2016): 

a) specifične bralno-napisovalne težave, ki spadajo med 

najpogostejše težave (disleksija, disgrafija, disortografija); 

b) specifične težave pri matematiki (diskalkulija in specifične 

aritmetične učne težave); 

c) dispraksija ali razvojna motnja koordinacije, kjer se težave 

najpogosteje kažejo pri pouku športa, tehnike in tehnologije 
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ter likovne umetnosti; 

d) specifični primanjkljaji na področju jezika in 

e) neverbalne specifične učne težave. 

 

Poznamo pet kriterijev, s pomočjo katerih opredelimo specifične 

učne težave pri učencu (Magajna, 2008a): 

1. kriterij: gre za neskladje med splošnimi intelektualnimi 

sposobnostmi učenca in njegovo dejansko uspešnostjo v šoli; 

2. kriterij: obsežne težave pri učenju osnovnih šolskih veščin, ki 

učencu onemogočajo napredovanje pri učenju; 

3. kriterij: pomanjkljive kognitivne in meta kognitivne strategije 

(organizacija in strukturiranje učnih nalog) in moten tempo 

učenja (hitrost predelovanja informacij in usvajanja znanja); 

4. kriterij: motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so 

pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, koordinacija, 

orientacija …; 

5. kriterij: izključenost okvar čutil, motenj v duševnem razvoju, 

čustvenih in vedenjskih težav, kulturne različnosti in 

neustreznega poučevanja kot glavnih dejavnikov težav pri 

učenju.  

 

Kadar pri učencu ugotovimo prisotnost učnega neuspeha in vseh 

petih kriterijev, lahko rečemo, da ima specifične učne težave. Učenci 

s težjo obliko specifičnih učnih težav so s strani Zavoda RS za šolstvo 

usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, in sicer spadajo v skupino učencev s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

 

Petstopenjski model pomoči 

V osnovni šoli učencem z učnimi težavami pomagamo v obliki 

petstopenjskega modela pomoči. Za posameznega učenca na vsaki 

stopnji pomoči oblikujemo zapis težav, oblike in metode poučevanja, 

potrebne prilagoditve pri pouku ter način ugotavljanja napredka 

učenca in načrtovane cilje. Zapis vodimo v obliki izvirnega delovnega 

projekta pomoči, kjer načrtujemo individualno pomoč in evalviramo 

učenčev napredek na posamezni stopnji.  

 

Razlikujemo pet osnovnih stopenj pomoči (Magajna, 2008a): 

1. Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru 

podaljšanega bivanja in varstva: učitelji smo navadno prvi, ki pri 

učencu zaznamo učne težave. Pomoč poteka v obliki 

individualizacije in diferenciacije nalog pri pouku ter načrtovanja 

prilagoditev. 

2. Pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialno-

pedagoške službe: v delo z učencem vključimo šolsko svetovalno 

delavko, ki se pogovori s starši, učencem in učitelji ter pripravi 

izvirni delovni projekt pomoči. 

3. Dodatna individualna in skupinska pomoč: učenca vključimo v 

individualno in skupinsko pomoč, kadar se učne težave kljub 

pomoči na prejšnjih dveh stopnjah nadaljujejo. Za to obliko 
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pomoči potrebujemo pisno soglasje staršev.   

4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove: ob vztrajanju 

učnih težav in učenčevem slabšem šolskem uspehu zaprosimo 

zunanjo ustanovo za dodatno strokovno mnenje (na primer 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana).  

5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo: kadar učenec zaradi izrazitih učnih težav kljub 

dosedanji pomoči ni uspešen in učno ne napreduje, staršem 

predlagamo postopek usmerjanja v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

 

Učenec z odločbo o usmerjanju pridobi dodatno strokovno pomoč in 

na tej stopnji se v delo z njim vključimo tudi specialni pedagogi.  

 

Primer dobre prakse – pomoč učencu s specifičnimi učnimi 

težavami na področju branja in pisanja 

V osnovni šoli je med učenci s posebnimi potrebami največ tistih, ki 

imajo težave na področju branja in/ali pisanja. Oboje ima pomembno 

vlogo tako za šolsko uspešnost kot uspešnost v življenju, zato 

moramo v šoli posebno skrb nameniti spodbujanju in 

sistematičnemu razvijanju teh dveh veščin. Pri urah dodatne 

strokovne pomoči skupaj z učenci načrtujemo dejavnosti za razvijanje 

branja in pisanja ter pokažemo različne učne strategije in izdelamo 

didaktične pripomočke, s katerimi si lahko pomagajo pri pouku in 

samostojnem delu doma. Zelo pomembno je sodelovanje z učiteljem 

pri pouku in s starši, da vsi uporabljamo enake pripomočke in smo pri 

delu enotni. Na področju branja izbiramo dejavnosti glede na to, ali 

ima učenec težave s tehniko branja ali z bralnim razumevanjem. Za 

razumevanje prebranega besedila je potrebna dobra tehnika branja, 

kar pomeni, da razvijamo tekočnost, natančnost in primerno hitrost 

branja. Na področju pisanja izbiramo dejavnosti glede na to, ali ima 

učenec težave z grafomotorično izvedbo zapisa črke, s pravopisom, z 

glasovnim zavedanjem ali z menjavanjem posameznih vidno in/ali 

slušno podobnih črk. Za uspešno branje in pisanje moramo torej 

razvijati spretnosti na naslednjih področjih dejavnosti: slušno in 

vidno zaznavanje, spomin ter orientacija in zaporedje. 

 

V nadaljevanju predstavljamo nekatere dejavnosti, ki spodbujajo 

razvoj veščin na področju branja in pisanja v prvi triadi osnovne šole 

ter učencem omogočajo zadovoljstvo in napredek pri šolskem delu. 

 

Dejavnosti za spodbujanje in izboljšanje branja 

a) Vidno sledenje v smeri puščic z namenom izboljšanja sledenja  

bralni vrstici in okulomotorike (gibanje oči) 

Pripravimo slikovno predlogo z oblikami (simboli/črkami/tematskimi 

sličicami/besedami), ki jih med seboj povežemo od prve do zadnje. 

Učenca spodbujamo, da pri sledenju ohrani položaj glave na istem 

mestu in premika le oči. Vajo lahko nadgradimo tako, da v višini 

učenčevih oči počasi premikamo predmet v različnih smereh in v 

smeri ležeče osmice.  
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b) Grafično povezovanje dveh/treh glasov s sočasno vidno-

gibalno podkrepitvijo z namenom spajanja glasov v zlog 

Pripravimo predlogo z zapisom samoglasnikov v levem in desnem 

stolpcu, na sredino napišemo soglasnik. S prstom ali barvico 

povezujemo glasove med seboj in jih glasno izgovarjamo 

(povežemo).  

 

 
Slika 1: Povezovanje glasov 

Vir: Lasten 

 

c) Sestavljanje in branje zlogov na kartončkih ali na čarobnem 

krogu z namenom povezovanja zlogov v branje besede kot 

celote 

Pripravimo kartončke z zlogi, ki jih učenci postopoma sestavljajo 

skupaj in berejo. Vaja je primerna tudi za sestavljanje in branje 

nebesed.  

 

 

 
Slika 2: Branje besed na čarobnem krogu 

Vir: Lasten 

 

d) Branje besed in povedi z obarvanimi posameznimi črkami ali 

deli besed z namenom hitrejšega prepoznavanja in lažjega 

povezovanja črk 

 

 

 

 

Slika 3: Branje besed z obarvanimi črkami 

Vir: Lasten 

 

e) Branje s pomočjo bralnega ravnilca, barvne folije ali bralnega 

kartončka z namenom učinkovitejšega sledenja besedilu, 

preprečevanja bleščanja besedila in boljši orientaciji v 

besedilu 

f) Branje slikopisov, prebiranje pesmi, izštevank in ugank ter  

iskanje rim z namenom večanja bralne motivacije, širjenja 

besedišča in bralnega razumevanja 

g) Izdelava bralne knjižice z namenom aktivnega sodelovanja in 

miza             polet          telefon 

Moj brat Tibor ima medvedka. 
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izdelovanja lastnega pripomočka za urjenje bralne tehnike 

Pripravimo predlogo in lističe z napisanimi črkami ali zlogi, ki jih 

učenci poljubno postavijo na začetek ali konec besede. Z obračanjem 

lističev berejo nove besede, pri tem pa jim v spominu ostane črka ali 

zlog, ki je že napisan in so zaradi tega pri branju nove besede hitrejši.  

 

 
Slika 4: Bralna knjižica 

Vir: Lasten 

 

h) Besedne igre in določanje mesta glasu v besedi z namenom 

razvijanja glasovnega zavedanja, ki ima pomembno vlogo pri 

branju in tudi pri pisanju 

i) Branje navodil za gibalne vaje z namenom razvijanja bralnega 

razumevanja 

 

 

 

 

Slika 5: Navodila za gibalne vaje 

Vir: Lasten 

j) Knjižna čajanka ali nagrajevanje z nalepkami/štampiljkami z 

namenom motiviranja in spodbujanja k branju 

 

Dejavnosti za spodbujanje in izboljšanje pisanja 

a) Grafomotorične vaje z namenom avtomatizacije določenih 

gibov in izboljšanja zapisa simbolov (črk, števk) 

Pripravimo predloge z različnimi črtkanimi črtami (vodoravne, 

navpične, poševne, vijugaste, cik-cak), ki so za mlajše otroke 

opremljene s sličicami. Dejavnostim papir-svinčnik se izognemo tako, 

da vaje izvajamo z različnimi materiali, kot so risanje v zdrob ali 

polento, polaganje drobnih predmetov po črti, hoja po talni črti in 

podobno. 

b) Razčlenjevanje besede na glasove s pomočjo prstov ali 

lističev (barvnih krogcev) z namenom vidne podkrepitve 

posameznega glasu in števila glasov v besedi 

Pripravimo sličice s predmeti za besede, ki vsebujejo različno število 

črk. Posamezne glasove v besedi glasno izgovarjamo in hkrati vsak 

glas ponazorimo s prstom (ali barvnim krogcem). Na koncu 

preštejemo število prstov. 

c) Reševanje križank z namenom pridobivanja predstave o 

dolžini besede in razčlenjevanje besede na posamezne črke – 

učenec dobi takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti 

zapisane besede (število črk in število kvadratkov) 

d) Možganska nevihta z namenom razvijanja besedišča in 

hitrejšega mišljenja 

Temo pisanja lahko napovemo samo z eno besedo ali besedno zvezo, 

✓ Trikrat poskoči po desni nogi. 
✓ Zamiži in se zavrti. 
✓ Primi se za levo uho. 
✓ Po mizi potrkaj z desnim kazalcem. 
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v obliki možganske nevihte. Učence spodbujamo, da napišejo čim več 

idej, ki jim bodo v pomoč pri oblikovanju besedila.  

e) Prepis povedi in besedila s sličicami z namenom razvijanja 

vidnega zaznavanja in urjenja vidnega spomina 

Pripravimo kartončke s povedjo, ki poleg besedila vsebuje sličico (ta 

naj bo na različnih mestih v povedi). Učenec poved prepiše tako, da 

namesto sličice zapiše besedo in poved glasno prebere. 

f) Pisanje (prepis ali narek) s posebno nalogo z namenom 

razvijanja usmerjene (vidne) pozornosti na določeno pravilo 

Pripravimo kratko besedilo, v katero vključimo besede s tistimi 

črkami, ki povzročajo učencu težave pri zapisu (pozoren boš na 

pravilen zapis črke m). Dogovorimo se, da bomo pri pregledu zapisa 

pozorni le na to določeno črko, ostalih napak pa ne bomo opazovali. 

To črko lahko barvno označimo, da bo učenec bolj pozoren na njo. 

g) Izdelava plakata ali škatle z besedami nagajivkami z 

namenom utrjevanja pravilnega zapisa pravopisno težjih 

besed 

Besede, ki jih učenec pogosto napačno zapiše, skupaj napišemo na 

kartonček in ga pritrdimo na plakat (če izvajamo pomoč vedno v 

istem prostoru oziroma smo v razredu) ali pripravimo škatlo, kamor 

odlagamo kartončke. Pri utrjevanju zapisa besede kartonček 

uporabimo kot takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti zapisa.  

h) Črkarija – igra z namenom motiviranja in spodbujanja k 

pisanju 

Pripravimo predlogo za igro in pojasnimo pravila za igranje, če 

učenec igre še ne pozna. Poskrbimo, da je vzdušje med igro prijetno, 

igra pa zabavna in hkrati poučna.  

 

 
Slika 6: Črkarija 

Vir: https://thartm.wixsite.com/ustvarjajmoskupaj/blog 

 
ZAKLJUČEK 

Učenci pri urah dodatne strokovne pomoči radi sodelujejo in bolje 

sprejmejo didaktično igro ali pripomoček, če ga naredimo skupaj. 

Dejavnosti izbiramo glede na starost in interes učencev ter jih temu 

primerno prilagajamo. V delo pogosto vključujemo gibalne 

dejavnosti ter sprostitvene vaje, s katerimi učence razbremenimo in 

jih motiviramo za nadaljnje delo. Pri uporabi posameznih dejavnosti 

in učnih strategij moramo poznati namen oziroma imeti v mislih cilj, 

da bo ponujena pomoč učencu omogočila boljši napredek pri 

šolskem delu. 
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Povzetek: Spodbujanje osebnostnega, moralnega in socialno-

čustvenega razvoja otrok je pomembna naloga učiteljev v šoli, pri 

čemer so nam na voljo različne metode in tehnike. Poslušanje in 

pripovedovanje pravljic je za otroka vsekakor pomembna razvojna 

spodbuda, saj imajo ravno pravljice velik vpliv na razvoj otrok 

(Škrubej, 2017). So ena najstarejših literarnih zvrsti in že samo 

dejstvo, da so se ohranile vse do danes, nam kaže, kako pomembne 

so. Preko pravljic otroci odkrivajo življenjske resnice in si odgovarjajo 

na najrazličnejša vprašanja. Preko zgodbe se učijo tudi, kaj je prav in 

kaj ne, kar spodbuja predvsem njihov moralni razvoj. Otroci se v času 

odraščanja soočajo z veliko stiskami in težavami, kot so drugačnost, 

predsodki ali ločitev staršev, pa vse do stisk, ki jih sprožijo posamezni 

dogodki, na primer smrt bližnjega, bolezen ipd. (Pavlič, 2015) Tako 

imenovane terapevtske pravljice nam nudijo možnost, da jim te 

teme približamo, se o njih pogovarjamo in otrokom pomagamo pri 

reševanju njihovih stisk. 

 

Ključne besede: terapevtske pravljice, pomen pravljice, stiska, učitelj 

 

Abstract: Promoting children's personal, moral and social-emotional 

development is an important task for teachers in schools, and we 

have a variety of methods and techniques at our disposal. Listening 

to and telling fairy tales is certainly an important developmental 

stimulus for children, as fairy tales have a great impact on children's 

development (Škrubej, 2017). They are one of the oldest literary 

genres and the very fact that they have been preserved to this day 

shows us how important they are. Through fairy tales, children 

discover life's truths and answer all sorts of questions. Through 

stories, they also learn what is right and what is wrong, which in 

particular fosters their moral development. Children face many 

hardships and difficulties as they grow up, such as being different, 

prejudice, parental separation, to hardships triggered by particular 

events, such as death of a loved one, illness, etc. (Pavlič, 2015) So-

called therapeutic fairy tales offer us the opportunity to bring these 

topics closer to them, to talk about them, and to help children deal 

with their hardships. 

 

Keywords: therapeutic fairy tales, meaning of fairy tale, distress, 

teacher 
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UVOD 

Poznavanje psihološkega, razvojnega, sociološkega in vzgojno-

izobraževalnega pomena pravljice učiteljem razrednega pouka prav 

gotovo pomaga pri obravnavanju problemskih tematik in reševanju 

stisk, s katerimi se srečujejo učenci. Otroci velik del svojega otroštva 

preživijo v šoli in ravno učitelji na razredni stopnji v prvem triletju so 

eden glavnih dejavnikov pri socializaciji otrok. Učenci se med 

odraščanjem srečujejo z mnogimi stiskami, ki so popolnoma običajne 

in razvojno pogojene. Pravljice na zelo razumljiv in prijeten način 

pomagajo, da težave učenci lažje razumejo in stisko razrešijo. V 

težkih trenutkih so ravno učitelji eni najbolj stabilnih dejavnikov v 

otrokovem življenju in šola lahko predstavlja pozitivno okolje, kjer se 

otok lahko svobodno izraža ter kjer mu odrasli prisluhnejo in ga 

upoštevajo. Tako učencem lahko pomagamo in razvijamo njihove 

sposobnosti spoprijemanja s problemi (Miller, 2000). 

 

Opredelitev otrokove stiske  

Stiska je čustveno stanje, v katerem otrok ne vidi izhoda in si sam ne 

zna pomagati. Otroci si stiske ne znajo pojasniti in zanjo v večini 

primerov niti ne poznajo pravega vzroka. Otrok se takrat navzven 

kaže kot nemiren in napet. To otroka ovira na telesnem področju, ga 

omejuje pri njegovem mišljenju in čustvovanju. Posledično je tak 

učenec manj uspešen, nezadovoljen in, kar je najhuje, nesrečen 

(Bregant in Bregant, 1966). Stisko lahko povzročijo otrokove 

nezadovoljene potrebe in porušeno ravnovesje, ki ob tem nastane. 

Pojavi se nemir, napetost in prav doživljanje te napetosti se imenuje 

stiska (Žorž, 1997). Mlajši otroci še niso zmožni ubesediti svoje stiske, 

zato smo odrasli oziroma učitelji tisti, ki moramo znati dobro 

opazovati učence in sklepati na podlagi otrokovega spremenjenega 

vedenja ali drugačnega čustvovanja. Otrok namreč z neobičajnim 

vedenjem opozarja nase (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2012). 

 

Vloga učitelja pri otrokovi stiski v razredu 

Učiteljev odnos do učencev je ključen pogoj za uspešno poučevanje 

in prenašanje znanja, vendar naloga učitelja ni le prenašanje znanj in 

spretnosti, temveč tudi spodbujanje učenčevega telesnega, 

gibalnega, spoznavnega, socialnega in čustvenega razvoja (Krek in 

Metljak, 2011). Vloga učitelja pri prepoznavanju otroka v stiski je 

ključnega pomena, saj je učitelj tisti, ki spremlja učenčev razvoj. Ko 

učitelj zazna stisko, se mora vprašati, kaj je otroka do nje privedlo. Z 

otrokom naj bi se pogovoril, ga spremljal, usmerjal ter mu ob 

soočenju s stisko čim bolj pomagal. Naloga učitelja je, da ugotovi 

primerne načine soočanja s stisko, kdo lahko učencu pomaga 

oziroma se pozanima o ustreznih strokovnih službah, ki bi doprinesle 

k rešitvi problema, pri tem pa upošteva strokovno etiko (Miller, 

2000). 
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Pomen pravljic 

Psihološki pomen pravljice 

Pravljice so ena redkih, če ne kar edina vrsta umetnosti, ki so 

otrokom popolnoma razumljive. Seveda jih otroci interpretirajo po 

svoje in tako na svoj način, glede na situacijo, v kateri se nahajajo, 

izluščijo njen pomen. Pomagajo jim pri iskanju smisla in reševanju 

vprašanj, ko se srečujejo z eksistencialno stisko. Na razumljiv in 

prijazen način odgovarjajo na vprašanja, ki otrokom v danem 

trenutku predstavljajo nelagodje oziroma nerazumevanje. Sporočilo 

si razložijo na svoj način in tako oblikujejo določene predstave, 

njihovo življenje pa dobiva smisel. Pravljice na različne načine kažejo, 

da se v življenju ni mogoče izogniti spopadanju z raznimi težavami, 

saj so del človekovega obstoja. Človek pred njimi ne beži, temveč se 

jim postavlja po robu, premaga vse ovire in na koncu zmaga. Teme, 

ki se jih dotikajo pravljice, so po mnenju nekaterih tabujske (smrt 

ipd.), vendar je tudi otroke treba seznaniti z osnovnimi bivanjskimi 

stiskami. Pravljice pa so najbolj prijazen način, kako to lahko 

naredimo. V pravljicah vedno poteka bitka med dobrim in zlom, kjer 

zlo vedno izgubi. Tako otrok pridobiva občutek za moralno raven, saj 

vidi, da povzročanje slabega nikoli ne pripelje do dobrega in da dobri 

na koncu vedno zmagajo. Otrok se v pravljici vedno odloči, kateri lik 

želi biti, oziroma kateremu liku želi biti podoben. Po navadi se 

odločijo za lik, ki predstavlja dobro. Tako se začne razvijati v dobro, 

pravično osebnost (Bettelheim, 1999). Pravljica se ne ukvarja le z 

našo stisko in bolečino, temveč tudi s srečo. Ob prebiranju pravljic s 

starši se sproščajo občutki sreče in zadovoljstva, otroci pa doživljajo 

občutek varnosti in ljubljenosti (Divjak Zalokar, 1998). 

 

Sociološki pomen pravljice 

Za otrokov razvoj je pomembno, da se zave, da je socialno bitje in da 

pripada določeni skupnosti. Pravljice otroka učijo socializacije in 

vedenja v določenih situacijah. Pravljični junak se srečuje z različnimi 

problemi, ki jih obvladuje in rešuje, kar daje otroku občutek, da je 

tudi sam sposoben reševati težave oz. nastale situacije. Mnogi avtorji 

poudarjajo, da je pravljica nekakšen most med otrokom in odraslim. 

Čas, ki ga preživimo ob prebiranju pravljic, je osnova za otrokovo 

nadaljnje navezovanje stikov z ostalimi ljudmi. Ko mu beremo 

pravljico, se mu v celoti posvečamo, to pa mu nudi občutek 

ljubljenosti in pomembnosti. Sekundarna socializacija nastopi z 

vstopom otroka v vrtec oziroma šolo. Takrat se srečuje z novimi 

pravili, okoljem in novimi obrazi. Sekundarne socializacijske 

dejavnike predstavljajo sovrstniki, vzgojitelji in učitelji. Ravno tukaj 

se kaže pomembnost branja pravljic, saj otroku na prikrit, razumljiv 

in zabaven način posredujejo norme in pravila ter mu pomagajo, da 

se integrira v določeno družbo (Kucler, 2002). 

 

Razvojni pomen pravljice 

Otroci se ob branju pravljic počutijo pomirjene, saj verjamejo, da 

bodo, tako kot junaki iz zgodb, v različnih neznanih situacijah dobili 

pomoč, ko jo bodo potrebovali. To pomeni, da pravljica otroku 
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pomaga pri obvladovanju problemov, saj ga na nek način spodbuja, 

da se med odraščanjem z nastalimi situacijami pogumno sooči. Po 7. 

letu starosti se otrokovo mišljenje bistveno spremeni. Če je prej 

ravnal egocentrično in impulzivno, je zdaj sposoben razmisliti, 

preden se odloči za določeno dejanje. V tem času učenci posegajo po 

knjigah, ki jim še vedo nudijo potovanje v domišljijski svet, vendar si 

pri tem že želijo razburljivih dogodivščin in uspehov. Sposobni so 

slediti že bolj zapletenim zgodbam, ki se odvijajo na več krajih, kot so 

Peter Pan ali Pika Nogavička (Kucler, 2002). 

 

Vzgojno-izobraževalni pomen pravljic 

Pravljica otroke tudi vzgaja, to pa počne na otrokom nevsiljiv način 

in brez moraliziranja. Otrok se uči tako, da se identificira s pravljičnim 

junakom. Pravljice v sebi nosijo nauke, ki se prenašajo na otroka. So 

tudi moralne, saj preko zgodbe učijo, kaj je prav in kaj ne, kaj je 

pravično in kaj ni ter da je dobro vedno nagrajeno, zlo pa kaznovano. 

V pravljici se otrok tako močno vživi v pravljičnega junaka, da z njim 

doživi dogodek in posledice njegovega dejanja. Ravno tukaj se 

pokaže vzgojna funkcija pravljice, saj se otrok pravilnega vedenja, kaj 

se je zgodilo pravljičnemu junaku, zapomni bolj, kot če bi mu to 

neštetokrat povedali ali ga opominjali (Kucler, 2002).  

 

Pomen pravljic pri reševanju otrokove stiske 

Mlajši učenci še ne ločujejo dobro med življenjem doma in življenjem 

v šoli. Za njih je šola neločljiv del življenja, zato moramo vsakega 

otroka vedno obravnavati celostno. Otroci velik del svojega otroštva 

preživijo v šoli in ravno razredni učitelji v prvih treh razredih osnovne 

šole so eden najpomembnejših dejavnikov v socializaciji otrok. Ko se 

srečujejo z mnogimi stiskami, ki so sicer velikokrat popolnoma 

razvojno pogojene in običajne, jim pravljice na razumljiv način 

pomagajo pri reševanju nastalih težav. Otrokovo iskanje smisla, 

eksistencialna kriza, strah pred izgubo, jeza in podobno so problemi, 

ki učence spremljajo na poti njihovega odraščanja. V teh težkih 

trenutkih lahko učitelji učencem pridemo naproti in jim 

predstavljamo stabilen steber v njihovem življenju. Šola je lahko za 

učence pozitivno okolje, kjer jih upoštevamo, jim prisluhnimo, jih 

podpiramo in pomagamo pri razvijanju njihove spodobnosti 

spoprijemanja s težavami (Miller, 2000). 

 

Primeri terapevtskih pravljic 

Alice Čop, Klara Veselská: O hudobnem zmaju Koronarju in o tem, 

kako so ga ljudje s skupnimi močmi premagali  

Pravljica je nastala z namenom, da lahko otrokom, na njim razumljiv 

način, razložimo epidemijo korona virusa in jim obenem ponudimo 

informacije, kako lahko tudi sami pripomorejo k temu, da 

premagamo virus. Zgodba govori o kraljestvu, ki jih je iz daljnega 

Vzhodnega cesarstva iznenada napadel hudoben zmaj Koronar in 

cela vojska Virusarjev. Pravljica je dolga 22 strani. 
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Slika 1: Naslovnica zgodbe O hudobnem zmaju Koronarju 

Vir: 

https://www.nm.sik.si/media/pdf/mladina/O_HUDOBNEM_ZMAJU_KORONARJU

.pdf 

 

Jon Agee: Zid sredi knjige 

Slikanica govori o malem vitezu, ki se počuti varno le na svoji strani 

zidu. Prepričan je, da zid ščiti njegovo stran knjige pred nasprotno 

stranjo. Prepričan je, da so na drugi strani nevarnosti, najhujša od 

njih je Orjak, ki bi ga pohrustal. Medtem ko v zidu popravlja luknjo, 

ne opazi, da za njegovim hrbtom narašča voda, niti plenilcev v njej. 

Ko ga voda preplavi, ga na kopno potegne velika roka. Grozno, znašel 

se je na drugi strani knjige. Zgodba govori v malem vitezu, ki gradi in 

je poln predsodkov, in Orjaku, ki živi v sožitju z naravo in sliši 

nevarnost naraščajoče vode ter reši svojega soseda. Zgodba 

opozarja, da zid lahko varuje, vendar nas lahko tudi omejuje. 

Poudarek je na moči prijateljstva in strpnosti. Knjiga ima 42 strani. 

 

 
Slika 2: Naslovnica zgodbe Zid sredi knjige 

Vir: https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/zid-sredi-knjige-

p-9789612443221 

 

Andreae Gilles: Žirafe ne znajo plesati 

Zgodba govori o žirafi Živi, ki je zaradi svojih dolgih in majavih nog 

precej nerodna in zato ne more plesati tako lepo, kot plešejo druge 

živali. Živali v džungli vsako leto organizirajo ples, ki ga Živa vedno 

pričakuje s strahom. Kljub vsemu pa si želi, da bi plesala kot vsi ostali. 

Neke noči žalostna zapušča plesišče in sreča posebnega prijatelja 

murenčka. On ji pomaga spoznati, da morajo bitja, ki so drugačna, 

prisluhniti drugačni glasbi, da lahko zaplešejo. Tako žirafa postane 

najboljša plesalka v džungli. Vsi, ki so je prej zasmehovali, jo zdaj 

https://www.nm.sik.si/media/pdf/mladina/O_HUDOBNEM_ZMAJU_KORONARJU.pdf
https://www.nm.sik.si/media/pdf/mladina/O_HUDOBNEM_ZMAJU_KORONARJU.pdf
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/zid-sredi-knjige-p-9789612443221
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/zid-sredi-knjige-p-9789612443221
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občudujejo in ji ploskajo. Zgodba otroke uči, da včasih česa ne 

morejo narediti na enak način kot ostali vrstniki, a to ne pomeni, da 

so nesposobni. Pomembno je, da se potrudijo in najdejo pot do 

svojega cilja. Knjiga je dolga 32 strani. 

 

 
Slika 3: Naslovnica zgodbe Žirafe ne znajo plesati 

Vir: https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/zirafe-ne-znajo-

plesati-2484369-pr 

 

Helena Kraljič: Danes nočem videti nikogar več 

Zajček v zgodbi danes nima sreče. Vse mu gre narobe, zato je jezen 

in nesrečen. Ko je najbolj temno in se zdi, da ni več izhoda, zajček 

pogleda, kaj so mu pred vrati pustili prijatelji. Niso prinesli le košare 

z borovnicami, temveč tudi veselje, da se ne bi jezil in obupal. 

 
Slika 4: Naslovnica zgodbe Danes nočem videti nikogar več 

Vir: https://morfem.si/knjige/po-starosti/starost-3-6-let/danes-nocem-videti-

nikogar-vec/ 

 

Janisch Heinz: Majhno težavo imam, je rekel medved 

Medved pravi, da ima majhno težavo, vendar ga nihče ne posluša. 

Zanj si nihče ne vzame časa. Vsi mislijo, da vedo, kaj medved 

potrebuje. Ko medved že skoraj opusti upanje, se pojavi čisto 

navadna muha. Zgodba govori o osamljenosti, prijateljstvu in 

pomembnosti poslušanja. Obsega 24 strani. 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/zirafe-ne-znajo-plesati-2484369-pr
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/zirafe-ne-znajo-plesati-2484369-pr
https://morfem.si/knjige/po-starosti/starost-3-6-let/danes-nocem-videti-nikogar-vec/
https://morfem.si/knjige/po-starosti/starost-3-6-let/danes-nocem-videti-nikogar-vec/
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Slika 5: Naslovnica zgodbe »Majhno težavo imam,« je rekel medved 

Vir: https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/majhno-tezavo-

imam-je-rekel-medved-2494654-pr 

 

Kathryn Cave: Drugačen 

Na griču je živel modri medvedek, ki mu je bilo ime Drugačen. Tako 

so ga klicali drugi, kljub temu, da je vse počel tako kot oni. Odrivali 

so ga, ker so mislili, da zaradi drugačnega videza ne spada mednje. 

Nekega dne na njegova vrata potrka čuden gost. Drugačen ga sprva 

ne sprejme, saj je preveč čuden. Ko ga napodi iz hiše, se sam pogleda 

v ogledalo in vidi, da je spoznal nekoga, ki je prav tako drugačen od 

drugih. Odloči se, da bo tujca sprejel za svojega prijatelja. Prime ga 

za roko in povabi v hišo. Kljub drugačnosti sta zelo dobra prijatelja, 

ki vse počneta skupaj. Slikanica je dobitnica nagrade Unesco za 

spodbujanje strpnosti. Zgodba ima 25 strani. 

 
Slika 6: Naslovnica zgodbe Drugačen 

Vir: 

https://books.google.si/books?id=17EWQgAACAAJ&hl=sl&source=gbs_similarbo

oks 

 

Annette Aubrey: Nič manj tvoja 

Zgodba govori o ločitvi staršev. Učiteljem, prav tako staršem, nudi 

dobro izhodišče za pogovor, saj učenci, kadar se znajdejo v neznani 

situaciji, ki jih vznemirja, potrebujejo pomoč. Tako se lahko na takšne 

situacije nekoliko pripravimo, da jih otroci lažje razumejo in 

prepoznajo. Obseg zgodbe je 24 strani. 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/majhno-tezavo-imam-je-rekel-medved-2494654-pr
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/majhno-tezavo-imam-je-rekel-medved-2494654-pr
https://books.google.si/books?id=17EWQgAACAAJ&hl=sl&source=gbs_similarbooks
https://books.google.si/books?id=17EWQgAACAAJ&hl=sl&source=gbs_similarbooks
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Slika 7: Naslovnica zgodbe Nič manj tvoja 

Vir: https://www.luninavila.si/nic-manj-tvoja-knjiga-o-locitvi.html 

 

Kiko in roka 

Kiko in roka je zgodba, ki otrokom pomaga, da jim na nevsiljiv način 

pomagamo, da spoznajo razliko med dovoljenimi in nedovoljenimi 

dotiki. Pomagamo jim, da se naučijo pravil o nedovoljenih dotikih in 

da tega ne smejo zadržati zase. Knjižico je izdalo ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti ter je del kampanje Sveta 

Evrope glede ustavitve spolnega nasilja nad otroki. Ima 20 strani, 

celotna slikanica je na voljo na spletu. 

 
Slika 8: Naslovnica zgodbe Kiko in roka 

Vir: https://spolna-zloraba.si/index.php/2016/02/23/kiko-in-roka/ 

 

ZAKLJUČEK 

Različne stiske pogosto predstavljajo del našega vsakdana. Z njimi se 

ne srečujejo le odrasli, temveč tudi naši učenci, ki so pri doživljanju 

stisk najranljivejša skupina. Pravljice nam lahko nudijo izhodišče za 

pogovor in pomoč pri razreševanju njihovih stisk. Imajo veliko 

prednosti in razredni učitelji imamo veliko priložnosti, da jih 

vključimo v pouk, v čas pred ali po pouku. Lahko nam predstavljajo 

temelj pri obravnavi določenih stisk, ki jih doživljajo naši učenci, ali 

kot pomoč pri krepitvi želenega vedenja, strpnosti, sprejemanja 

drugačnosti ipd. Učenci jih zelo radi poslušajo in sodelujejo pri 

dejavnostih, povezanih z njimi, zato se trudimo, da bodo pravljice 

naše redne spremljevalke. 

 

https://www.luninavila.si/nic-manj-tvoja-knjiga-o-locitvi.html
https://spolna-zloraba.si/index.php/2016/02/23/kiko-in-roka/
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Povzetek: Slepe osebe imajo okvaro vidne funkcije. Imajo 

stereotipna vedenja, najbolj značilna so pritiskanje s prsti v oči, 

vrtenje glave, vrtenje na mestu in poskakovanje. Slepe osebe je treba 

naučiti samostojnosti ter socialnih spretnosti in komuniciranja z 

drugimi. Vsak dan si pomagajo z drugimi čutili, ki so bolj razvita. Da 

se naučijo brati in pisati, uporabljajo brajev stroj in pisavo brajico, 

kasneje pa računalnik, brajevo vrstico in programe za pretvarjanje 

besedila v govor. Slepi se lahko vključijo v reden oddelek osnovne 

šole, kjer imajo spremljevalca ter ustrezne pripomočke za delo v šoli. 

V šoli se jim prilagodi prostor za delo ter po tleh označi talne označbe 

za lažjo orientacijo. Njegovi sošolci z njim dobijo novo izkušnjo, hkrati 

pa se naučijo strpnosti, potrpežljivosti in pomoči drugim.  

 

Ključne besede: slepota, učenec, inkluzija, poučevanje 

 

Abstract: Blind people have a visual impairment. They have 

stereotyped behaviours, most typically pressing their fingers into 

their eyes, turning their head, turning in place and hopping. Blind 

people need to be taught independence and social skills and how to 

communicate with others. Every day, they help themselves with 

other senses that are more developed. They use a Braille machine 

and Braille script to learn to read and write, and later a computer, 

Braille bar and text-to-speech programs. Blind people can join a 

regular section of a primary school, where they have a support 

worker and the appropriate aids for school work. They are provided 

with a suitable workspace in the school and markings on the floor to 

help them find their way around. It gives his classmates a new 

experience and teaches them tolerance, patience and how to help 

others.  

 

Keywords: blindness, pupil, inclusion, teaching 
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UVOD 

Poučevanje slepega učenca ima svoje prednosti, predvsem pa je to 

dodatna vrednost pri poučevanju in širjenju znanja učitelja in tudi 

učencev. V nadaljevanju članka bom nekaj besed namenila o slepoti 

in slabovidnosti, stereotipnih vedenjih slepih, Braillovi pisavi, 

pripomočkih, ki jih slepi uporabljajo ter o inkluziji v šoli. V 

nadaljevanju pa opisujem potek dela na običajen šolski dan s slepim 

učencem v rednem oddelku osnovne šole, kako se znajde pri 

orientaciji v prostoru ter kakšne so priprave in prilagoditve zanj. 

 

Slepota in slabovidnost 

Slepota ali slabovidnost oziroma okvara vidne funkcije je senzorna 

motnja, ki se odraža v različni meri kot komunikacijska in gibalna 

oviranost in je odvisna od vrste in stopnje okvare, kar pomeni, da 

imajo lahko slepi ali slabovidni zmanjšano ostrino vida, okvaro vidne 

funkcije ali zoženo vidno polje. Za individualno obravnavo je poleg 

medicinske opredelitve slepote in slabovidnosti, ki opredeljuje 

specifično stanje vida, pomembna še pedagoška oziroma 

funkcionalna opredelitev, ki se upošteva pri konkretnih situacijah pri 

delu s slepimi in slabovidnimi (Center Iris, https://center-

iris.si/preberite/slepota-in-slabovidnost/). 

 

Slepe osebe imajo stereotipna vedenja, kot so vrtenje glave, 

pritiskanje s prsti v oči, zibanje zgornjega dela telesa, kriljenje in 

tresenje z rokami, poskakovanje, vrtenje na mestu, hitro dotikanje 

palca in kazalca, dviganje in spuščanje na nožnih prstih, stoja na 

prstih, vstopanje v posameznikov osebni prostor, iskanje in 

vzdrževanje prekomernega osebnega stika, postavljanje neprimernih 

vprašanj itd. Naučiti jih je treba, katera vedenja so primerna in katera 

ne (Erjavec, 2013). 

 

Družinski člani in strokovnjaki se trudijo, da bi slepi in slabovidni 

postali čim bolj neodvisni in produktivni posamezniki. Socialne 

spretnosti so ključne za dobro in učinkovito komunikacijo z drugimi, 

se pa na tem področju pri slepih in slabovidnih namreč pojavijo 

težave, saj so med videčimi velik del medosebne komunikacije 

neverbalni znaki, ki jih slepi ne vidijo. Tako se pogostokrat zgodi, da 

slepi odgovori na vprašanje, ki ni namenjeno njemu in ga to lahko 

postavi v neprijetno situacijo (Šušteršič, 2019). 

 

Slepa ali slabovidna oseba si pri orientaciji, mobilnosti, izobraževanju 

in vsakdanjem življenju pomaga z drugimi čutili, ki so veliko bolj 

razvita. To so sluh, tip, vonj, ravnotežje in okus. S tipanjem oseba 

zazna velikost, obliko, površino in strukturo predmeta, ki ga tipa. 

Preko tipa se nauči brati brajico in zaznavati različne občutke, npr. 

toploto sonca, mraza, prepiha … Preko sluha dobi slepa ali slabovidna 

oseba povratne informacije različnih naprav in govora sogovorcev. 

Sluh nadomešča veliko vidnih informacij in si preko zvoka zapomni 

ter prepozna tudi sogovorca. S pomočjo sluha se tudi izobražuje, 

spoznava ljudi ter komunicira. Z gibanjem se mora naučiti tudi 



204 
 

samostojno hraniti in piti ter vstopanja v globino in v višino, npr. hoja 

po stopnicah. Poleg vseh ostalih čutil je slepemu v vsakdanjem 

življenju v pomoč tudi podporna tehnologija (Vouri, 2019). 

 

Braillova pisava 

Brajico je izumil Louis Braille okrog leta 1821. Je svetovno znan sistem 

reliefnega tiska, ki ga uporabljajo slepi ali močno slabovidni. Z brajico 

so postali slepi opismenjeni in od takrat sami berejo in pišejo. Brajica 

se bere z uporabo konic prstov. Brajeva pisava je prirejena v večino 

jezikov, ki uporablja latinico. Za poimenovanje se uporabljajo različni 

izrazi: Braillova pisava, Brajeva pisava in brajica (Kačič in Pungertnik, 

2009). 

 

Brajeva pisava ima šesttočkovni zapis, ki ga uporabljamo za pisanje in 

branje in osemtočkovni zapis, ki ga uporabljamo pri elektronskem 

zapisu. Posamezni znaki predstavljajo različne kombinacije izbočenih 

brajevih točk, s katerimi lahko zapisujemo črke, števila, ločila in druge 

simbole. Brajeva pika je osnovni element brajeve celice, ki je 

standardizirane velikosti in je poimenovana prva pika, druga pika itd. 

Brajeva celica ima šest izbočenih pik, ki so razporejene v dva stolpca 

po tri pike, pri osemtočkovni brajevi celici pa je osem točk, ki so 

razporejene v dva stolpca po štiri pike. Pri šesttočkovni celici je na 

voljo 64 možnih kombinacij, vključno s prazno celico (Center Iris, 

https://center-iris.si/preberite/brajica/, Kačič in Pungertnik, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Šesttočkovna brajeva celica 

Vir: https://www.indexbraille.com/blog/what-is-braille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Slovenska brajeva abeceda  

Vir: https://center-iris.si/preberite/brajica/ 
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Slika 3: Brajev stroj 

Vir: Lasten 

 

Pripomočki za izobraževanje slepih ter podporna tehnologija 

Med podporno tehnologijo spadajo bela palica, brajev stroj, brajica, 

računalnik, brajeva vrstica, talne in taktilne označbe, npr. po hodnikih 

v šoli ali na pločnikih. 

 

Bela palica je pripomoček za lažjo orientacijo po prostoru, saj z njo 

zaznavajo ovire in vodilne elemente. Oseba z belo palico zaznava 

ovire približno 1 meter pred sabo, 30 cm levo in desno od sebe ter 

približno 50 cm v višini od tal. S pomočjo posrednega tipa se nauči 

prepoznavati različne materiale, orientacijske tokove ter taktilne 

označbe. Na voljo sta dve različni vrsti belih palic – zložljiva in toga, 

na njih pa so konice različnih oblik (Vouri, 2019). 

 

Brajev stroj je naprava, s katero slepa oseba zapisuje zapis. Vanj vstavi 

poseben, malo debelejši papir, ga poravna ter nato natipka besedilo 

v brajici (Vouri, 2019). 

Slika 4: Talne označbe 

Vir: Lasten 

 

Talne in taktilne označbe označujejo pot po prostoru, stenah ali zunaj 

in so namenjene lažji orientaciji v širšem prostoru (Vouri, 2019). 

 

V šoli imajo slepi učenci prilagojene učbenike v brajevi pisavi ter 

pripadajoče priloge tipnih slik ter različnih tipnih prikazov, npr. 

zemljevidov. Imajo tudi komplet za risanje na pozitivno folijo. To je 

manjša tabla, na katero učenec položi pozitivno folijo in nanjo riše s 

posebnim pisalom, nato pa se narisano izboči, da lahko učenec 

potipa, kar je narisal. Je v pomoč tako učencu kot učitelju. Imajo tudi 
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posebno orodje za geometrijo. Od 4. oziroma 5. razreda naprej slepi 

učenci uporabljajo tudi računalnik in postopoma uvajajo še brajevo 

vrstico, ki se jo priključi na računalnik in slepi osebi nadomešča 

zaslon, tako da besedilo prenaša z zaslona na brajevo vrstico. Na 

osnovnem računalniku je nameščen tudi program za sintezo govora 

in bralnik zaslona, ki slepim omogoča branje zaslona tako, da ga 

pretvori v govor ali v brajevo pisavo na brajevi vrstici (Vouri, 2019). 

 

Inkluzija v šoli 

Ko v redno osnovno šolo pride slep ali slaboviden učenec, se sooči z 

novim okoljem. Učitelj razrednega ali predmetnega pouka, ki ni 

usposobljen za delo s slepimi ali slabovidnimi učenci, ne bo vedel, 

kako naj postopa in se lahko zgodi, da bo zelo hitro razvil odklonilno 

stališče do vključevanja slepih in slabovidnih učencev v redne šole. 

Priprava in izobraževanje razrednih in predmetnih učiteljev za delo s 

slepimi in slabovidnimi je eden ključnih pogojev za uspešno 

vključevanje učencev s posebnimi potrebami v redne šole, nujno pa 

potrebuje tudi pomoč tiflopedagoga. Smiselno je, da učitelj skupaj s 

tiflopedagogom načrtuje delo in sodelujeta skupaj pri usmerjanju 

pouka. V veliki meri je odvisno od učitelja, njegove pripravljenosti, 

izobraženosti ter osveščenosti, ali bo v oddelku ustvaril tako klimo, 

da bodo vrstniki sprejeli slepega ali slabovidnega sošolca. Hitro se 

lahko zgodi, da marsikateri učenec, ki je sicer uspešen v šoli, ne 

obvlada samostojnega gibanja, nima prijateljev, ni ustrezno 

opismenjen in opušča dela s pisnimi gradivi. Zmanjšana pismenost pa 

se izraža v neobvladovanju celostne pismenosti – v branju, 

računanju, pisanju ter računalniški in medijski pismenosti, to pa vodi 

v še večjo socialno izključenost ter onemogoča uspešno in 

ustvarjalno osebnostno rast in odgovorno delovanje v družbenem 

življenju (Cankar in Pinterič, 2014). 

 

Praktični primer poučevanja slepega učenca v 4. razredu 

V letošnjem šolskem letu se soočam z novim izzivom – poučevanjem 

slepega dečka v rednem oddelku 4. razreda osnovne šole. Na začetku 

septembra je bilo kar težko začeti, saj še nisem imela nobenih 

izkušenj pri delu s slepimi. S pomočjo spremljevalke učenca ter 

izobraževanja za slepe in slabovidne na Centru IRIS sem hitro 

ugotovila, kako delati z njim in kako mu prilagajati naloge, ki jih 

delamo z ostalimi učenci. Največji izziv mi je, da je treba vse dovolj 

nazorno opisovati, da si tudi on lahko predstavljal, kar mi gledamo. 

Naš šolski dan se začne tako, da učenec pride z belo palico v šolo, gre 

s pomočjo talnih označb do omarice, označene z mehko nalepko in 

imenom v brajici, se preobuje in preobleče, pospravi belo palico v 

omarico ter odide v razred. V razredu ima zelo dobro orientacijo in se 

premika po njem brez bele palice, pomaga pa si z zvokom, glede na 

to, kako se odbija. Na mizi si iz nahrbtnika vzame potovalno mapo, v 

kateri ima spravljene liste z učno snovjo prejšnjih ur. Mapa se 

imenuje potovalna zato, ker vanjo spravlja vse natipkane liste in jo 

nosi domov in nazaj v šolo.  
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Učbenike ima pospravljene v predalniku, ki stoji zraven njegove mize. 

Učbeniki so prilagojeni v brajevi pisavi, poleg njih pa ima še mape s 

tipnimi slikami, na katerih so različni prikazi, ki jih potrebujemo pri 

pouku. Učbeniki so sestavljeni iz več delov, saj so listi z brajevo pisavo 

debelejši in sama brajica zavzame več prostora.  

 

Na začetku vsake ure si pripravi učbenik, brajev stroj ter prazne liste, 

ki jih ima spravljene na dogovorjenem mestu. Za ure naravoslovja in 

tehnike ter družbe si pripravi tudi računalnik in USB ključek. Po navadi 

začnemo uro s pogovorom o tem, koliko že vedo o določeni temi. 

Učenec sodeluje tako, da dvigne roko in počaka, da ga pokličem, ter 

nato odgovori na zastavljeno vprašanje. Včasih, če se mu zdi, da ga 

predolgo ne pokličem, me vpraša, ali vidim, da ima tudi on roko v 

zraku, takrat mu povem, da naj malo počaka in da ga vidim. Nato 

začnemo s tihim branjem snovi v učbeniku, včasih pa z glasnim 

branjem. Kadar glasno beremo, učenec sledi s prstom po učbeniku, 

in ko je na vrsti, ga pokličem po imenu in točno ve, kaj mora prebrati. 

Ker je učbenik v brajici in je snov na več straneh kot v učbenikih za 

sošolce, potrebuje malo dlje, da vse prebere v tišini. Ko vsi preberejo, 

se o temi pogovarjamo, postavljamo vprašanja, razlagamo pa bolj 

podrobno, da si lahko tudi on predstavlja. Uporablja tudi tipni prikaz 

slik, ki ga prebere tako, da gre po njem s prsti, usmerja pa ga 

spremljevalka, da prebere vse, kar je narisano in napisano. Ko imamo 

zapis v zvezek, ga projiciram na tablo. Medtem ko ostali prepisujejo, 

mu spremljevalka ali jaz narekujeva, on pa piše na brajev stroj ali na 

računalnik. Na začetku je brajev stroj zelo glasen, nato pa se vsi 

navadijo na njegovo tipkanje in postane nemoteč.  

 

Med odmori si učenec krajša čas in se sprošča s tem, da se vrti v krogu 

ali pa si recitira navodila o računalništvu ali pa kakšne reklame, ki jih 

sliši na televiziji. Ga pa znajo sošolci povabiti v igro in pogovor, kamor 

se vedno pogosteje vključi, kar je zasluga empatičnih sošolcev.  

 

 

 
Slika 5: Učenčevi predali za odlaganje učbenikov in učbeniki 

Vir: Lasten 
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Slika 6: Primer tipne slike z brajico (primer centralne kurjave) 

Vir: Lasten 

 

Malico si s pomočjo sošolcev in spremljevalke vzame sam, pijačo pa 

mu dajo sošolci na mizo in mu natančno povejo, kje stoji skodelica, 

da je po nesreči ne polije.  

 

Ko gremo na uro športne vzgoje, vzame iz omarice belo palico in 

športno opremo ter se gre samostojno s pomočjo talnih označb 

preobleč in nato pride v telovadnico. Pri uri nato sodeluje v različnih 

tekalnih in elementarnih igrah, kjer mu pri teku pomaga sošolec ali 

sošolka, da se je prime pod roko in ga potem usmerja po prostoru. 

Učenec pri ogrevanju dela vaje sam, kjer pa je vaja zahtevnejša, mu 

pomaga spremljevalka. Učenec samostojno izvaja določene vaje iz 

gimnastike, kot so preval naprej in predvaja za kolo, s pomočjo pa 

naredi tudi preval nazaj, lastovko ter stojo na rokah. Pri košarki pa 

samostojno odbija žogo tako z levo kot z desno roko. Ima tudi 

posebno žogo za košarko, v kateri je zvonček. Žogo meče tudi na koš, 

ob tem pa mu spremljevalka s palico udarja po plošči koša, da ve, kam 

mora vreči žogo. Pri odbojki dela osnovne vaje – zgornji in spodnji 

odboj, z njim pa dela spremljevalka in mu ona podaja žogo, na 

dogovorjeni znak pa učenec žogo odbije nazaj. Ko končamo s športno 

vzgojo, se gre samostojno preobleč, vzame belo palico in gre nazaj do 

omarice, kamor pospravi športno opremo ter palico in pride nazaj v 

razred. Učenca spodbujamo, da je večino časa čim bolj samostojen 

ter ga pripravljamo na to, da bo lahko čim boljše funkcioniral v 

življenju. Ko gredo na kosilo, ga spremlja spremljevalka, učenec 

vzame belo palico, gre do jedilnice, palico da spremljevalki ali na 

dogovorjeno mesto, nato pa se postavi v vrsto za kosilo. Vzame 

pladenj ter nanj postavi krožnik s hrano, nato pa vzame še pribor ter 

pladenj odnese do mize, kjer ima svoje dogovorjeno mesto ter poje 

kosilo. Ko poje, pladenj z usmerjanjem spremljevalke pospravi, 

vzame belo palico in se odpravi nazaj v razred, kjer naredi domačo 

nalogo ali pa gresta s spremljevalko na interesno dejavnost. 

 

Kadar pišemo preverjanje ali ocenjevanje znanja, je treba zanj 

pripraviti naloge in jih poslati na Center IRIS vsaj deset dni prej, da jih 
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tam natisnejo v brajico. Potem jih prinese tiflopedagoginja v šolo, ko 

pride, da imata z učencem enkrat na teden DSP (dodatno strokovno 

pomoč). Tiflopedagoginja ga uči samostojnosti v življenju ter mu 

pomaga pri prilagajanju na nove situacije. Ko imata uro, gresta tudi 

na kosilo, kjer se dodatno uči samostojno rezati z desertnim nožem 

in vilicami ter pojesti vse, kar ima na krožniku. Tiflopedagoginja 

pomaga in svetuje tudi meni, ko vidim, da se mi kje zatakne in ne 

vem, kako bi mu kakšno stvar pokazala ali razložila, da bi si jo čim bolj 

predstavljal, ali pri uporabi različnih pomagal, ki jih učenec uporablja. 

Učenec ima enkrat na štirinajst dni pouk tudi na Centru IRIS.  

 

Na začetku šolskega leta so morali učenci dokupiti delovne zvezke za 

matematiko, za slepega učenca, pa smo skupaj s spremljevalko in 

učiteljico, ki ga ima DSP med poukom, prilagodile vse dele delovnih 

zvezkov v Word ter poslale na center IRIS, da so nam vaje natisnili v 

brajici. Potrebnih je bilo veliko prilagoditev, saj je v delovnih zvezkih 

veliko slik, prikazov in oblačkov. Razmisliti je bilo treba, kaj bom 

uporabila med poukom in napisati samo tisto snov, ki jo bom 

obravnavala ter kako bom prilagodila naloge, da bodo primerne zanj. 

Skoraj vsa navodila nalog je bilo treba dodelati ali spremeniti, saj on 

ne more risati ali pisati v tabele kot videči sošolci. Prav tako je treba 

prilagoditi vse učne liste in jih nato pretipkati ali natisniti v brajico. V 

veliko pomoč so tukaj tudi starši, saj imajo doma tiskalni stroj, ki 

natisne dokument v brajici in tako lahko pošljem pripravljen 

dokument tudi njim. Pri prilagajanju za tiskanje v brajico mora biti 

dokument v levi poravnavi, brez kakršnegakoli oblikovanja, še 

posebej pri oštevilčevanju. Vsaka naloga mora biti označena z 

zaporedno številko, nato pa še, če naloga tako zahteva z a), b), c). Ko 

učenec dobi delovni list, zapiše odgovore na nov list papirja in označi 

številko naloge ter zaporedno črko ter zapiše odgovore.  

 

Kadar delamo v skupinah, delo prilagodim tako, da je v skupini manj 

otrok, ter da si delo razdelijo tako, da lahko tudi on sodeluje s svojimi 

predlogi, zapiše pa jih sošolec, ki vidi. V primeru, da so na koncu dela 

po skupinah še predstavitve dela, sošolci poskrbijo, da tudi učenec 

predstavi svoj del. Ko je na vrsti za predstavitev svojega dela, ga samo 

pokličejo po imenu in učenec predstavi, kar so se dogovorili. Sošolci 

so s slepim učencem že od prvega razreda, nekateri pa že iz vrtca. Do 

njega so prijazni in spoštljivi in mu, kadar potrebuje pomoč, z 

veseljem priskočijo na pomoč. Kadar jim gre kakšno njegovo početje 

na živce, ga na to mirno opozorijo in ga prosijo, naj neha. Z njim so se 

naučili biti strpni, sočutni in potrpežljivi. Sošolci in sošolke so mu 

letos kar nekajkrat izdelali »tipne slike«, torej posebne slike, narejene 

z mekol lepilom in različnimi materiali, da jih lahko potipa. Nekaj 

njegovih sošolcev se tudi uči brajice. Sošolec in njegov brat sta mu 

izdelala taktilno Rubikovo kocko. 

 

ZAKLJUČEK 

Delo s slepim učencem v rednem oddelku osnovne šole je 

svojevrsten izziv tako za učitelja kot za njegove sošolce. Tak učenec ti 
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odpre obzorja in te nauči razmišljati izven okvirjev, hitrejšega 

reagiranja in boljše organizacije oziroma priprave vnaprej. Nauči te 

strpnosti in potrpežljivosti. Ne ozirajo se na besedo »videti«, saj oni 

svet vidijo po svoje, tako kot si ga predstavljajo, čeprav je to s 

pomočjo vseh ostalih čutil, ki jih imajo mnogo bolj razvite kot mi, ki 

vidimo.  
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Gibalne urice v popoldanskem 

času 
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Povzetek: V vrtcu pri OŠ Prevole že vrsto let izvajamo brezplačne 

popoldanske gibalne urice za predšolske otroke ob spremstvu 

staršev pod vodstvom vzgojiteljic. Gibanje je ena od primarnih 

potreb in eno najpomembnejših področij pri otrokovem razvoju. 

Zagotavljanje kakovostnega gibanja otrok je naša družbena in 

poklicna odgovornost, še posebej v najzgodnejšem obdobju, ko se 

začne oblikovati otrokov življenjski slog in se gibalne sposobnosti še 

razvijajo. Vzgojitelji ob podpori in pomoči staršev lahko veliko 

pripomoremo k temu, da otrok osvoji kakovostne vzorce gibanja, pri 

tem pa smo mu sami zgled. Otrokom in staršem smo tedensko 

omogočali dodatno športno aktivnost, primerno predšolski starosti. 

Vzgojiteljice smo pripravile pestre aktivnosti, ki so vedno znova 

pritegnile otroško pozornost in so jih motivirale za dejavnost. 

Gibalnih uric se udeležuje več kot dve tretjini vpisanih otrok. 

 

Ključne besede: gibalne urice, gibalni razvoj otrok, predšolski otrok, 

vpliv staršev 

Abstract: For many years now, there have been free afternoon 

motor development classes in the kindergarten at Prevole Primary 

School. Preschool children are there accompanied by their parents 

and guided by kindergarten teachers. Movement is one of the 

primary needs and one the most important areas in the child’s 

development. Ensuring quality movement is our social and 

professional responsibility, especially in the earliest period when a 

child’s lifestyle begins to form and motor skills are still developing. 

With the support and help of parents, kindergarten teachers can do 

a lot in helping a child to acquire quality patterns of movement, and 

doing so, they set an example to a child. Children and their parents 

were weekly provided with an additional sports activity suitable to 

the preschool age. Kindergarten teachers prepared varied activities 

that repeatedly attracted children’s attention and motivated them 

to participate in the activities. More than two thirds of the enrolled 

children attend motor development classes.  

 

Keywords: motor development classes, children’s development of 

motor skills, a preschool child, the influence of parents  
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UVOD 

Z načrtnim sodelovanjem in vključevanjem staršev v gibalne 

dejavnosti, ki jih organizira vrtec, družine spodbujamo k športnemu 

načinu življenja. Poudariti je treba, da je sodelovanje med vrtcem in 

družinskim okoljem zelo pomembno in doprinese veliko izkušenj za 

oba udeleženca. Sodelovanje lahko poteka v različnih oblikah od 

izletov, orientacijskih pohodov, športnih popoldan in gibalnih uric s 

starši. Z gibanjem vplivamo tudi na razvoj drugih področij. V 

predšolskem obdobju je razvoj zelo dinamičen in ravno v tem 

obdobju je gibalna aktivnost izjemnega pomena. Prosto tekanje 

doma okrog hiše ni dovolj, bolj primerne so zapletenejše gibalne 

dejavnosti, ki pa smo jih deležni na strokovno vodenih gibalnih 

dejavnosti, tudi gibalnih uricah. Otrok raste, zori, se razvija pravilno, 

če ima dovolj gibanja. Ugotovitve kažejo tudi, da si izboljša 

samopodobo, samozavest, kompetence. 

 

Otrokov gibalni razvoj 

Gibalni razvoj poteka od naravnih oblik gibanja (plazenje, lazenje, 

plezanje, hoja, tek) do sestavljenih in zahtevnejših športnih 

dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). Gibalni razvoj je pomemben 

za razvoj sposobnosti, ki omogočajo izvajanje gibalnih nalog in 

gibalno učinkovitost. Te funkcijske sposobnosti so: moč, hitrost, 

koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje, preciznost in vzdržljivost. 

Tesno so povezane s kognitivnimi sposobnostmi na čustvenem in 

socialnem področju (Videmšek in Pišot, 2007). 

Pomen gibalnih dejavnosti za celosten razvoj otroka 

Otrokova razvojna področja (telesno, gibalno, spoznavno, čustveno 

in socialno) so v predšolskem obdobju tesno povezana med seboj. 

Otrok dojema svet na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa in 

iz izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi. Z gibanjem torej 

otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja 

veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter 

gradi zaupanje vase. Hkrati daje gibanje otroku občutek ugodja, 

varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Z gibanjem otrok 

raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. V gibalnih 

dejavnostih je telo izhodiščna točka za presojo položaja, smeri 

razmerja do drugih; z gibanjem otrok razvija občutek za ritem in 

hitrost ter dojema prostor in čas (Videmšek, 2000). Otrokov razvoj se 

odraža na različnih področjih, ki so med seboj povezana. Sodobne 

razvojne teorije kažejo, da razvoj poteka na gibalnem, telesnem, 

kognitivnem, čustvenem in socialnem področju usklajeno ter 

celostno. Spremembe na enem področju so povezane s 

spremembami na ostalih temeljnih področjih razvoja. Razvoj ni 

vedno le kontinuiran, temveč občasno tudi diskontinuiran proces, ki 

poteka v različnih stopnjah, ki se pojavijo v približno enakih 

starostnih obdobjih, za katera je značilno tipično vedenje otrok 

(Videmšek in Pišot, 2007). 
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Vključevanje in vpliv staršev na otrokov gibalni razvoj 

Družina ima pri gibalnem razvoju otroka zelo pomembno vlogo. Če 

starši svojega otroka gibalno zanemarjajo, se bo ravno tako razvil, 

samo vprašanje je, do kakšne stopnje se bo povzpel in kaj bo to 

pomenilo za njegov nadaljnji razvoj. Veliko staršev zanemarja gibalno 

aktivnost svojih otrok predvsem iz naslednjih vzrokov: pomanjkanje 

prostega časa, neznanje in lastna neaktivnost, pomanjkanje 

finančnih sredstev (Tušek, Tušak in Tušak, 2003). Naloga staršev je 

torej večstranska, med drugim tudi, da otrokom omogočajo 

raznovrstna čutna izkustva. Otroci potrebujejo okolja, v katerih 

sledijo svojim nagnjenjem in poskusijo tudi kaj novega. Potrebujejo 

razmere, ki jih motivirajo in jim nudijo priložnost, da izrazijo svojo 

ustvarjalnost, sicer se njihove gibalne, spoznavne, čustvene in 

socialne sposobnosti ter lastnosti ne morejo optimalno razvijati. Več 

izkušenj bodo imeli kot odraščajoče osebe, lažje bodo razvijali svojo 

identiteto (Videmšek, Pišot, 2007). Vključevanje staršev v skupno 

športno vadbo predšolskih otrok je pomembno z različnih vidikov. 

Otrok se ob starših počuti varnega, z veseljem sodeluje, mu zaupa in 

uspešno izvaja tudi naloge, ki jih brez pomoči staršev ne bi zmogel 

(Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 

 

Vloga vzgojitelja pri razvoju gibanja otroka 

Za vzgojitelje in vzgojitelje v svetu športa je pomembno, da 

uveljavljajo sodoben pristop pouka v obliki proaktivnega gibalnega 

učenja. Zanj je značilno, da poteka s samostojnim iskanjem, 

razmišljanjem in reševanjem kakovostno zastavljenih gibalnih 

problemov, ki učence vodijo do optimalnega razvijanja gibalnih 

sposobnosti in kompetentnosti, pridobivanja uporabnih gibalnih 

izkušenj, ki lahko prispevajo k oblikovanju njihovega trajnostnega 

športnega življenjskega sloga in zadovoljstva pri gibanju. Za 

učinkovito učenje je pomembno, da vzgojitelji zagotavljamo 

pozitivno, varno in ustvarjalno okolje, v katerem je veliko raznolikih 

praktičnih vsebin (Retar, Plevnik, Hozjan in Kolar, 2014). 

 

Gibalne urice v praksi 

Gibalne urice potekajo enkrat tedensko od meseca oktobra do konca 

marca, izvaja pa jih pet vzgojiteljic izmenično v paru. Pri organizaciji 

in vodenju gibalnih uric se posvetujemo s športnim pedagogom v 

šoli, seveda pa uporabljamo tudi lastne kompetence, ki smo jih 

pridobile v izobraževanju in praksi z otroki.  Na prvi uri se staršem in 

otrokom predstavi pravila, ki veljajo v času gibalnih uric. Dejavnosti 

načrtujemo tako, da so različne po vsebini in oblikah dela (poligon, 

delo po postajah, metoda igre, delo z dopolnilnimi in dodatnimi 

nalogami …). Gibalne urice potekajo združeno z otroki obeh 

starostnih skupin. Veliko pozornosti namenjamo tudi bolj gibalno 

nadarjenim otrokom in jim naloge otežimo, druge pa s pomočjo 

staršev podpiramo in opogumljamo. V mesecu decembru 

organiziramo v sklopu gibalnih uric pohod z lučkami, za zaključek v 

marcu pa pripravimo gibalno urico na šolskem igrišču z vozili (kolo, 

poganjalec, skiro …). Podelimo tudi medalje za sodelovanje. Otroci 
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na gibalnih uricah spoznajo veliko športnih iger s pravili, se učijo 

sodelovanja v skupini, aktivno preživijo čas s starši. Vzgojiteljice 

poizkušamo ohranjati doslednost pri izbiri metod, vsebin, oblik dela, 

da so raznolike in primerne. Odziv staršev je zelo dober. Starši so 

mnenja, da otroci z organizirano vadbo pridobijo gibalne izkušnje, da 

je gibalni razvoj otroka hitrejši, da se urijo v sodelovanju v skupini in 

kvalitetno preživljajo prosti čas. 

 

Primeri dejavnosti 

Gibalna urica z gibalnimi igrami 

Ogrejemo se s tekom in osnovnimi vajami v krogu za razgibavanje 

celega telesa. Vsak otrok in vsak starš pokažeta eno vajo, skupaj jo 

ponovimo najmanj petkrat. Po ogrevanju sledijo igre, pri katerih 

vedno najprej predstavimo navodila in pravila  igre. 

Lovljenje repkov: Otrokom razdelimo repke, ki si jih zataknejo za 

hlače. Določimo tri lovilce repkov, ki imajo okrog vratu rutice, da so 

vidni. Lovci poskušajo odvzeti, kar se da največ repkov. Na koncu igre 

preštejemo repke. Lovec, ki jih zbere največ, je zmagovalec. 

Brcanje žoge: Po sredini telovadnice potegnemo vrv in razdelimo 

žoge. Oblikujemo dve skupini otrok s starši, enakomerno na obe 

strani. Na pisk piščali žoge brcamo z »naše« strani telovadnice na 

drugo stran, k drugi skupini, druga skupina pa nazaj na našo stran; si 

izmenjujemo žoge. Na ponoven znak piska okamenimo. Preštejemo 

število žog na posamezni strani. 

Tunel z žogo: Oblikujemo dve enako številčni skupini otrok s starši. 

Skupini oblikujeta kolono z razkoračenimi nogami, tako da naredijo 

tunel za žogo. Na pisk piščali zadnji igralec poda žogo po tunelu do 

prvega igralca. Prvi igralec ulovi žogo in steče na konec kolone ter 

ponovno poda žogo po tunelu do prvega igralca v koloni. Igra se 

nadaljuje do ponovitve enega kroga. 

Vlečenje vrvi: Oblikujemo dve skupini otrok s starši. Lahko z 

žrebanjem kartončkov, lahko po spolu, lahko po družinah. Vsaka 

skupina prime svoj konec vrvi in na znak prične z vlečenjem vrvi čez 

črto.  

Bratec reši me: Določimo tri lovce, ki lovijo (označimo jih z rutkami). 

Ko lovec ulovi osebo, se mora ta ustaviti in postaviti tako, da 

razkorači noge. Otrok, ki še ni ulovljen, reši »bratca« tako, da spleza 

pod nogami (odrasle osebe, če so otroci majhni, samo nakažejo 

plezanje z roko). Igra se nadaljuje toliko časa, dokler niso vsi otroci 

ulovljeni. 

 

Za umirjanje izberemo masažo po hrbtu; Pismo babici. Posedemo se 

v pare starš in otrok. Otrok »piše« s prstom po hrbtu starša po 

navodilu in zgledu vzgojitelja. Opišemo celoten dan otroka v vrtcu, 

na koncu pismo »zapremo« v kuverto in pošljemo. Glede na 

zainteresiranost zamenjamo pare. 
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Gibalna urica v obliki poligona 

Otroke in starše obišče teta Jesen s košaro, polno raznobarvnega 

listja. Nagovori jih. Povabi jih k demonstraciji padanja listov z dreves. 

Teta Jesen predlaga nekaj vaj. Po ogrevalni igri otrokom razloži potek 

poligona (pobiranje lista pri teti Jeseni, premagovanje ene poti 

poligona do košev, razvrščanje lista v koš s pravo barvo in tek nazaj 

med poligoni) in jih povabi na trojni poligon. Poligon ima tri možne 

poti. Prva pot je hoja po gredi in premagovanje pajkove mreže, druga 

pot je vzvratna hoja po klopci in premagovanje turbulence - blazine 

v obročih, tretja pot je spuščanje po toboganu in valjanje po blazinah 

okrog lastne osi. Na koncu poligonov so postavljeni koši z različnimi 

barvami listov. V zaključnem delu otroke in starše povabi teta Jesen 

v krog, kjer poteka igra z žogo na princip »Viharjenja možganov«. 

Otrok in starš povesta eno značilnost jeseni in podata žogo drugemu 

paru v krogu. 

 

 
Slika 1: Poligon 

Vir: Lasten 

 

Zaključna gibalna urica z vozili in čutna pot 

Na igrišču se zberemo z namenom premagovanja poligona z vozili 

(kolo, skiro, poganjalec …) in premagovanja čutne poti z zaprtimi 

očmi. Otroci prevozna sredstva prinesejo od doma. Vsak otrok 

predstavi svoje prevozno sredstvo. Pogovorimo se tudi o zaščiti, ki jo 

potrebujemo (čelade, ščitniki …). Poligon na šolskem igrišču 

naredimo tako, da je prevozen z vsemi prevoznimi sredstvi in 

primeren starosti predšolskih otrok. Starši so pomočniki pri 

usmerjanju otrok, motiviranju. Da je poligon bolj zanimiv in da so 

otroci za premagovanje bolj motivirani, predstavimo zgodbo o čebeli 

nabiralki. Čebela pobira na travniku cvetni prah (plastični žetoni) in 
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ga preko ovir (poligon) s pomočjo nabiralnega lončka (plastičen 

lonček z vrvico) nese v čebelnjak (maketa čebelnjaka). Otroci se lahko 

udeležijo tudi poligona čutne poti. Otrok s pomočjo starša z zaprtimi 

očmi premaguje poligon, na katerem spoznava - tipa različne 

teksture materiala. Poligon naredimo tako, da med drevesi 

povežemo vrvi, ki so otroku in staršu v oporo za spoznavanje in 

doživljanje čutne dogodivščine. V posode ali kar na tla razporedimo 

storže, žagovino, lesene palice, luščine fižola, drobljene veje, suho 

listje, ovčjo volno … Priporočeno je, da se pari tudi zamenjajo. 

 

 
Slika 2: Poligon z vozili 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 3: Čutna pot 

Vir: Lasten 

ZAKLJUČEK 

Predšolsko obdobje predstavlja temelj otrokovega gibalnega razvoja. 

Tudi raziskave kažejo, da se odnos do življenja in gibanja zgradi v 

otroštvu, zato nam to obdobje nudi priložnost, da strokovni delavci, 

starši in drugi vplivamo na otroka v smeri oblikovanja zdravih navad 

in aktivnega življenjskega sloga. Otroci se skozi gibanje učijo 

vsakodnevnih veščin, ki jih potrebujejo za življenje. Učijo se preko 

zgleda, opazujejo odrasle. Otrok, ki se dnevno prediha na zraku, 

prepoti, lažje sedi in sledi drugim aktivnostim. Na nas vzgojiteljih je, 

da vpeljemo gibanje v otrokovo dopoldne, popoldne pri gibalnih 

uricah, da v kolikor starši niso zainteresirani za gibanje, mi 

ozaveščamo otroka, da bi ozaveščal tudi starše, da ima gibanje 

pozitiven vpliv na otrokov razvoj, tako telesni, osebnostni, čustveni, 
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socialni in intelektualni. Popoldanske gibalne urice so zelo primeren 

zgled aktivnosti tako za starše kot tudi za otroke. 
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Kotički z naravnimi materiali 
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Povzetek: V vrtcu imajo otroci za igro veliko didaktičnih igrač, ki jih 

uporabljajo vsak dan. Premalokrat pa imajo možnost v svojo igro 

vnesti naravne materiale, ki jih je v gozdu, na bližnjem travniku, ob 

potoku veliko in lahko iz njih ustvarijo zelo zanimive izdelke ali pa se 

z njimi samo poigrajo v pripravljenih kotičkih. Naš vrtec je vključen v 

projekt Gozdni vrtec, zato veliko dejavnosti navežemo na naravne 

materiale. Ker vsak dan ne moremo v gozd ali na travnik, smo delček 

tega prenesli v vrtec. Nabrali smo naravne materiale in se z njimi 

poigrali, ko je bilo slabo vreme. Naredili smo različne kotičke in k igri 

povabili prijatelje iz sosednje skupine. 

 

Ključne besede: naravni material, igra, kotički, ustvarjanje, narava, 

okolje 

 

Abstract: In kindergarten, children have many didactic toys to play 

with every day. However, they only have a few times the opportunity 

to introduce natural materials into their play, which are abundant in 

the forest, on the nearby meadow, by the stream, and with which 

they can create very interesting products, or just play with them in 

prepared corners. Our kindergarten is included in the Forest 

Kindergarten project, so many activities are based on natural 

materials. Since we can't go to the forest or the meadow every day, 

we transferred a part of it to the kindergarten. We collected natural 

materials and played with them when the weather was bad. We 

made different corners and invited friends from the neighboring 

group to play.  

 

Keywords: natural material, play, corners, creation, nature, 

environment 
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UVOD 

Otrokov razvoj in igra sta zelo pomembna in med seboj povezana. 

Otrok se med igro vsak dan znova nauči kaj novega. Zato je zelo 

pomembno, da otroku ponudimo igrače in igro, ki so kvalitetni in 

primerni za njegov razvoj in domišljijo. Veliko časa preživimo v 

naravi, zato smo se odločile, da bomo otrokom ponudile naravne 

materiale, ki jih bodo lahko uporabili pri igri, jih raziskovali in se z 

njimi spoznavali. V naravi je mnogo kotičkov, ki vabijo k igri. V njej je 

prostor za raziskovalce in sanjače, prostor za čudenje in odkrivanje, 

prostor, kjer se krepi zaupanje vase, prostor za ustvarjanje in ostritev 

čutov. Otroke narava privlači, v njih zbuja radovednost in čudenje. 

Na žalost pa odrasli njihove naravne radovednost in sposobnosti 

čudenja pogosto ne spodbujamo, saj otrokom ne zagotovimo 

kvalitetnega časa za igro v naravnem okolju. Res je, da jih peljemo 

ven, vendar z njimi drvimo skozi gozd in preko travnika, namesto da 

bi se ustavili in jim dovolili, da se čudijo, da potipajo, povonjajo, 

prisluhnejo … Le če bomo otrokom pomagali gojiti in negovati 

ljubezen do narave že od malih nog, bomo vzgojili odrasle, ki jih bo 

svet zanimal in ga bodo želeli vedno znova podrobneje spoznavati 

(Danks in Schofield, 2007). 

 

Otroška igra 

Otroška igra je primarna otrokova dejavnost. Otrok se skozi igro uči, 

razvija in spoznava svet okoli sebe. Igra ima v otroštvu pomembno, 

nenadomestljivo vlogo za celotni razvoj osebnosti. Igra je spontana, 

ustvarjalna in svobodna, v njej se sprosti otrokova domišljija 

(Kurikulum za vrtce, 2011, str. 19). Za optimalen razvoj otrok v prvem 

starostnem obdobju je poleg vzgoje pomembno tudi aktivno učenje, 

s katerim otroci razvijajo samoiniciativnost, radovednost, 

iznajdljivost in samozavest, ki so pomembne vseživljenjske 

dispozicije (Hohmann in Weikart, 2005, str. 1). Igra je življenjskega 

pomena za otrokovo prihodnost ter predstavlja temelj razvijanja 

otrokovega intelektualnega, socialnega in telesnega razvoja (Rems-

Arzenšek, Brezinščak in Katalinič, 2006, str. 13). Igra v spodbudnem 

ozračju vključuje vse sestavine aktivnega učenja − materiale za igro 

ter razpolaganje in rokovanje; odločitve o tem, kaj se igrati, kje, kako 

in s kom; govor otrok, ko se ti igrajo; in podporo odraslega za igro, ki 

sega od oblikovanja okolja za igro do dejanskega sodelovanja v njej 

(Hohmann in Weikart, 2005, str. 59). 

 

Igra in narava 

Rumpfova (2010) pravi, da je prav raziskovanje eden temeljnih 

principov učenja v vrtcu, saj pri otrocih spodbuja željo po 

spoznavanju novih stvari, iskanju smislov in razlag, hkrati pa mu daje 

občutek, da sta raziskovanje in radovednost zaželena. Otrok ima 

nagnjenja, da morajo iz vsega, kar vidijo, nekaj narediti; kar slišijo, 

želijo tudi videti (Rumpf, 2010). Nestrukturiran material je material, 

ki je za otroka zelo pomemben, saj ga bolj spodbuja v različne načine 

igre kot pa druge igrače. Vse to je posledično povezano tudi z 

otrokovo ustvarjalnostjo (Koren, Malus, 2014). M. Kos (2013) je v 
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svoji raziskavi o naravoslovnih didaktičnih igrah ugotovila, da so 

otroci pridobili številna naravoslovna znanja, izkušnje in so pri tem 

urili svoje spretnosti. Pozitivni učinek pa ni bil viden le na področju 

začetnega naravoslovja, temveč tudi pri razvijanju komunikacijskih in 

motoričnih spretnosti ter pri razvijanju ustvarjalnosti.  

Danks in Schofield (2007) pravita, da so naravna okolja lahko 

priložnost za nove pustolovščine, presenečenja in neverjetne 

izkušnje, ki bodo pomagale okrepiti otrokovo samozavest in mu vliti 

pogum. Menita, da je to prostor za raziskovanje, učenje o tveganju, 

krepitev samozaupanja in pobeg v domišljijo. V njem se lahko lovijo, 

iščejo ravnotežje, plezajo, skačejo, se gugajo ali skrivajo. Podobno 

navajata tudi Bahovec in Golobič (2004), ki pravita, da otroci 

občutijo, okušajo, vohajo, poslušajo in prijemajo vse, kar jim pride 

pod roke. Ob igri in delu z različnimi materiali ter ob spodbudah, ki 

jih vodijo k razmisleku, izkusijo podobnosti ali razlike, oblike, 

velikosti, razdalje, težo, prostornino, kjer med drugim tvorijo temelje 

za matematično razumevanje. Osnovni matematični pojmi se lahko 

razvijajo in utrjujejo tako jezikovno kot praktično – dejavno 

dojemanje oblike in števila poteka ob igri in delu, ob gradbenih igrah, 

z merjenjem z naravnimi materiali (kot so telo, roka, noga, korak) 

(Bahovec in Golobič, 2004). 

 

Otrok najprej pozna okolje, v katerem živi in v katerem se 

vsakodnevno giblje. Ena od njegovih prvih »učilnic«, v katerih se uči 

raziskovanja, je po prepričanju Kataliniča (2007, str. 6) naravno 

okolje, torej prvo bližnje okolje v neposredni bližini otrokovega 

doma, na primer vrt, park, travnik, njiva, reka, potok, gozd, soseska. 

Spoznavanje narave je odvisno tudi od staršev, ki imajo pri tem 

pomembno vlogo, saj z aktivno spodbudo pripomorejo k celostnemu 

razvoju otroka (Katalinič, 2007, str. 7). Naravnih materialov je 

ogromno. Za ustvarjanje z naravnimi materiali lahko otrok uporablja 

različne travniške rože in rastline, vrtne rože, kamne, školjke, les, 

trave in koščice, liste, jagode in gozdne plodove, storže, veje ipd. 

(Pedevilla, 2015, str. 134−141). Spoznavanje naravnega okolja v 

prvem starostnem obdobju oz. v predšolskem obdobju nasploh naj 

bo otrokom ponujeno v čim bolj mirni in prijetni atmosferi, njegov 

glavni namen pa naj bo usmerjen v privzgojo naravnega življenjskega 

ritma v sožitju z naravo.  

 

V današnjem hitrem potrošniškem svetu je izjemno pomembno, da 

odrasli pri vzgoji otrokom ponudimo takšne igrače in dejavnosti, ki 

jim bodo omogočile, da ohranijo stik z naravo. Zelo pomembno je, 

da otrokom že v predšolskem obdobju pokažemo, kako razburljiva je 

narava, da jo je treba najprej začutiti, če želimo kasneje o njej kaj 

izvedeti (Cornell, 1994). Narava je torej področje, kjer je poudarek 

na opazovanju, odkrivanju in raziskovanju naravnih pojavov in 

pridobivanju izkušenj z živimi bitji. Iz Kurikuluma za vrtce (1999) 

izhaja, da otrok v okviru naravoslovja v predšolskem obdobju razvija 

sposobnost za vključevanje v družbo, hkrati pa si ustvarja zdravo in 

varno življenjsko okolje. Otrok tudi spoznava živo in neživo naravo in 
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razvija spoštljiv odnos do nje, spoznava svoje telo, predmete, 

prostore, zvoke, svetlobo in zvok itd. Otrok torej postopoma 

spoznava, da je narava povsod okrog njega, če le ima do nje primeren 

odnos, ki temelji na pravilnih pristopih in spodbudah odraslih. 

Otroke narava privlači, kadar jim omogočimo prosto pot za 

domišljijo. Otroci spoznavajo naravo in se igrajo z naravnimi 

materiali, če jim odrasli to dopuščajo in jih k temu spodbujajo (Danks 

in Schofield, 2007, str. 11). Avtorja dodajata, da je lahko igra z 

blatom, mivko, listi, cvetjem ipd. za otroke zanimiva, saj jim 

omogoča, da iz teh naravnih materialov izdelujejo okraske, stolpe, 

spominke ipd. Za otroke tako palica ni le palica, temveč lahko otrok 

s pomočjo palice na primer piše v pesek ali pa si iz dveh palic izdela 

glasbilo. Pri vseh teh dejavnostih je torej izredno pomembno, da 

otroka primerno spodbujamo k raziskovanju narave na takšen način, 

ki mu omogoča razvijanje različnih čutil (tip, vonj, okus, posluh in 

vid). Vse materiale iz narave lahko uporabimo za igro in ustvarjanje, 

pa naj gre za cvetlice, kamne, liste, zemljo ali vodo. Vzgojiteljeva 

vloga je v tem, da otrokom ponudi čim več različnih možnosti, da 

spoznava in odkriva naravo. S ponujanjem različnih materialov otrok 

ne bo samo bolj aktiven v igri, pač pa bo hkrati spoznaval lastnosti 

teh materialov, razvijal domišljijo in krepil ročne spretnosti ob 

ustvarjanju z njimi. Hkrati pa je vloga vzgojitelja tudi ta, da ob vseh 

teh dejavnostih poskrbi za varnostne ukrepe, tako da ustrezno skrbi 

za zdravje otrok, jih varuje pred poškodbami, poudarja in skrbi, da 

otrok ne zaužije strupenih snovi itd. (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 

62). 

 

Aktivno učenje 

Za optimalen razvoj otrok v prvem starostnem obdobju je poleg 

vzgoje pomembno tudi aktivno učenje, s katerimi otroci razvijajo 

samoiniciativnost, radovednost, iznajdljivost in samozavest, ki so 

pomembne vseživljenjske dispozicije (Hohmann in Weikart, 2005, 

str. 1). Aktivno učenje naj izhaja iz otrokove lastne želje po 

raziskovanju. Otroci iščejo odgovore na svoja vprašanja o ljudeh, 

materialih, dogodkih ipd. Medtem ko otroci rešujejo probleme, se 

razvija njihov psihični, čustveni, socialni in gibalni razvoj. Otrok z 

izkušnjami pridobiva znanje ter si na ta način veliko lažje razlaga svet 

okrog sebe. Izkušnje aktivnega učenja ne vplivajo samo na otroka, 

temveč tudi na delo odraslih, v interakciji z otroki, ter na njihov potek 

dela, predpisanega v predšolskem kurikulumu. 

 

Primer dobre prakse 

Med pogovorom z vzgojiteljicama sosednje igralnice smo prišle do 

ideje, da bi lahko otrokom pripravile različne kotičke iz naravnih 

materialov. Na ta način bi jim približale naravo, gozd, travnik, saj 

veliko časa preživijo v zaprtih prostorih in ne v naravi, ki je lahko na 

nek način tudi igralnica z veliko različnimi kotički.  
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Najprej smo morali v gozd, da smo nabrali material, ki smo ga 

potrebovali za igro. Po poti do gozda smo šli mimo travnika in tudi 

tam smo našli veliko uporabnih materialov. Otroci so bili navdušeni, 

ko so videli, kaj vse lahko najdemo, če le dobro opazujemo naravo 

okrog sebe. 

Naslednji dan smo otroke naprej peljale v telovadnico, kjer smo 

naredili jutranji krog. Zapeli smo pesem o jeseni in poskušali 

ugotoviti nekaj ugank. Na sredi kroga nas je čakala škatla 

presenečenja. Otroci so najprej samo po videzu škatle ugotavljali, kaj 

bi v njej lahko bilo. Ker niso ugotovili, kaj se skriva v njej, je nato vsak 

otrok segel vanjo in tipal, škatlo pa so lahko tudi povonjali, poslušali, 

ali v njej kaj ropota, in nato iz nje potegnili en predmet. Ko so vsi 

otroci imeli v rokah izvlečen predmet, so ga poimenovali in pričeli 

ugotavljati, kaj bi z njim počeli. V škatli so bili storži, želod, mah, 

kamenje, lesene palčke, kostanj, koruza, bučnice, listje, praprot, 

buče, fižol, orehi ipd. Vse naravne materiale smo razvrstili v skupine 

in tako ugotovili, da vsi predmeti izhajajo ali iz gozda ali iz polja ali iz 

travnika. Vse materiale smo nato vrnili v škatlo. Ker je bilo otrok 

veliko, smo jih razdelili v skupine. Vsak otrok je iz vreče izvlekel sličico 

živali, ki živi v gozdu, na polju ali na travniku. S to sličico si je nato 

poiskal pripravljen kotiček, ki je bil označen z enako sličico, kot jo je 

otrok izvlekel. Kotički so bili pripravljeni na hodniku vrtca ali v 

igralnici. V kotičku je nato ustvarjal. Vsi otroci so se menjavali, tako 

da so vsi ustvarjali v vseh kotičkih. 

 

1. KOTIČEK: DREVO V JESENI 

Na mizi je imel vsak otrok pripravljen pokrov škatle, v katerem je 

ustvaril svoje jesensko drevo. Drevo je lahko sestavil iz veje, ki jo 

je uporabil za deblo, in iz različnih naravnih materialov, ki jih je 

uporabil za krošnjo (kostanj, bučnice, praprot, listje, koruza, fižol 

ipd.). 

 

Slika 1: Drevo v jeseni 

Vir: Lasten 

 

2. KOTIČEK: JEŽEK TEKA TEKA 

V tem kotičku so otroci imeli pripravljeno slano testo. Iz njega so 

si izdelali vsak svojega ježka. Oči so mu naredili iz črnega fižola, 
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za bodice pa so uporabili lesene paličice, ki smo jih predhodno 

narezali. 

 

 

3. KOTIČEK: GOZD POD LUPO 

Na mizi so otroci imeli pripravljeno košaro, v kateri je bilo polno 

različnih naravnih materialov. Vsak je dobil svojo lupo, s katero so si 

lahko vsak naravni material podrobno ogledali od blizu. Kako je 

sestavljen, kakšne barve je, ali je sestavljen v celoti ali po delih, kje 

ga najdemo itd. Ko so si ogledali vse materiale, so jih razvrstili v 

skupine (gozd, travnik, polje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Gozd pod lupo 

Vir: Lasten 

 

4. KOTIČEK: JESENSKA MANDALA 

Na tleh so otroci imeli pripravljena dva obroča različne velikosti. Sami 

so ustvarili mandalo iz različnih storžev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Jesenska mandala 

Vir: Lasten 

 

5. KOTIČEK: ČUTNA POT 

V tem kotičku so si otroci sezuli nogavice in se bosi sprehodili po 

pripravljeni čutni poti. V zabojih so imeli pripravljene različne 

naravne materiale (lubje, koruzo, mah, kamenje, kostanje, storže, 

pšenico). 
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Slika 4: Čutna pot 

Vir: Lasten 

 

6. KOTIČEK: KJE JE MOJA HIŠKA? 

Otroci so imeli pripravljene podlage s slikovno predlogo. V vsakem 

predalčku je bila fotografija enega predmeta. Otrok ga je moral 

poiskati in ga pravilno razvrstiti v pravi predalček. Hkrati je tudi 

prepoznaval, kateri materiali so naravni in kateri ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Kje je moja hiška? 

Vir: Lasten 

 

7. ULOVI SONČNICO 

Iz cvetov sončnice je vsak otrok izluščil seme, ki ga je polagal na 

pripravljen krožnik, nato pa je s pinceto to seme prenesel v lonček. 
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Slika 6: Ulovi sončnico 

Vir: Lasten 

 

8. MALI TISKARČEK 

Iz krompirja smo izrezali različne motive. Otrok si je poljubni motiv 

izbral, ga premazal s tempero barvo in ga odtisnil na pripravljeno 

podlago. 

 

9. GOZDNA LEPILNICA 

Na pripravljeno podlago je vsak otrok poljubno lepil pripravljen 

naravni material. Na listu je bil narisan motiv, ki ga je nato otrok 

polepil s pripravljenim naravnim materialom. 

 

Med vsemi kotički so otroci lahko poljubno izbirali in se tudi večkrat 

vrnili v kotiček, ki jim je bil najbolj všeč. Ko smo dejavnost končali, 

smo skupaj pripravili razstavo izdelkov na hodniku vrtca in na ogled 

povabili prijatelje iz ostalih skupin. Otroci so spoznali, da lahko iz 

različnih naravnih materialov, ki jih najdejo vsepovsod, naredijo 

veliko novih in zanimivih stvari in da za igro vsakodnevno ne 

potrebujejo igrač, ki jih imajo v stalnih kotičkih, saj je okrog nas veliko 

naravnih igrač. 

 

ZAKLJUČEK 

Otroci se vedno bolj radi igrajo z nestrukturiranim materialom, zato 

jim ga poskusimo ponuditi velikokrat. V našem vrtcu veliko poudarka 

damo na igro v naravi in otroci ob tem uživajo. Tudi v hladnejših 

mesecih radi obiščemo gozd, kjer otroci vedno znova odkrijejo kaj 

novega, kar jih pritegne in že se razvije nova igra in novo 

raziskovanje. Vedno znova nas otroci presenetijo s tem, kaj vse lahko 

ustvarijo, če jim le pustimo prosto pot in jim ponudimo material, ki 

ga narava ponuja v vseh letnih časih. Otroci nam bodo hvaležni, če 

jim bomo ponudili veliko aktivnosti, ki bodo povezane z naravo in 

naravnimi materiali. S to dejavnostjo smo otrokom želele približati 

naravne materiale, jim pokazati, da za igro ne potrebujejo 

didaktičnih igrač, da lahko vse pripomočke najdejo v naravi. Otroci 

so bili nad kotički navdušeni, vse dejavnosti so jih pritegnile in bili so 

zelo vztrajni in kreativni. Najbolj pomemben cilj, ki je bil zastavljen, 

je bil ta, da otrokom približamo naravo in naravne materiale in da z 
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njimi raziskujejo in jih spoznavajo. Cilj je bil v celoti realiziran, saj so 

se otroci vedno znova vračali v kotičke in v njih ustvarjali. Tudi sami 

so igro v določenem kotičku nadgrajevali in si sami zastavljali nove 

izzive. 
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Povzetek: Živali so živa bitja, ki so za predšolskega otroka lahko prava 

terapija. Otrok skozi izkušnje z živali doživlja naravo z vsemi čutili. Z 

raziskovanjem, odnosom do narave se uči in razvija ter gradi svojo 

samopodobo. V prispevku je predstavljeno, kako otroku skozi 

različne dejavnosti in pristope približati svet dvoživk – žabe. V 

teoretičnem delu sem predstavila naravoslovne cilje in vlogo 

vzgojitelja pri naravoslovnih dejavnostih ter žabo in njen življenjski 

krog. V praktičnem delu pa sem opisala izkustveno učenje otrok ob 

stiku z žabo, opazovanje njihovega razvoja in seznanjenja s 

strokovnimi besedami (mrest, paglavec, življenjski krog) in reševanje 

problemov z aktivnim učenjem. V dejavnosti so bili vključeni otroci 

stari od 2 do 3 leta. Namen je bil slediti otrokovim interesom in 

spoznati življenjski krog skozi praktičen vidik. Samo opazovanje pa 

podkrepiti z vzporednimi dejavnosti, ki se prepletajo z vsemi 

kurikularnimi področji, s katerimi okrepimo zastavljene cilje.  

 

Ključne besede: življenjski krog, žaba, opazovanje, izkustveno učenje  

 

Abstract: Animals are living beings that can be real therapy for a 

preschool child. Through experiences with animals, the child 

experiences nature with all his senses. Through research and 

relationship with nature, he learns and develops and builds his self-

image. The paper presents how to introduce children to the world of 

amphibians - frogs, through various activities and approaches. In the 

theoretical part, I presented the science goals and the role of the 

educator in science activities, as well as the frog and its life cycle. In 

the practical part, I described the experiential learning of children in 

contact with a frog, observing their development and familiarization 

with professional words (spawn, tadpole, life cycle) and solving 

problems through active learning. Children aged 2 to 3 years were 

involved in the activity. The purpose was to follow the child's 

interests and learn about the life cycle through a practical aspect. 

The observation itself should be reinforced with parallel activities 

that intertwine with all curricular areas, with which we strengthen 

the set goals. 

 

Keywords: life cycle, frog, observation, experiential learning 
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UVOD 

Narava nam ponuja obilo možnosti raziskovanja in izkustvenega 

učenja. Ponuja nam veliko znanja, vendar le, če si vzamemo dovolj 

časa za opazovanje le-te. Otrokom je raziskovanje narave zanimivo, 

še posebej živali, ki jim niso dostopne vsakodnevno in so ne 

udomačene. Temo Žaba sem načrtovala kot vsebinski sklop. V njem 

sem prikazala povezavo med kurikularnimi področji in izkustvenim 

učenjem. Pri otrocih sem spodbujala empatijo, ustvarjalnost, 

notranjo motiviranost. Želela sem, da otroci izgubijo strah pred 

rokovanjem z »nevsakdanjo« živaljo in spoznajo, da se tako kot ljudje 

tudi živali razvijajo, potrebujejo hrano in ustrezen prostor. Na 

nevsiljiv in enostaven način sem jim želela predstaviti, da sta si razvoj 

žabice in človek na nek način zelo podobna.  

 

Naravoslovje v vrtcu 

Kurikulum za vrtce (Bahovec, 1999) izpostavlja, da je na 

naravoslovnem področju poudarek na otrokovem pridobivanju 

izkušenj z različnimi živimi bitji ter razvoju spoštovanja le-teh.  

Kurikulum za vrtce predvideva naslednje cilje: 

− Razvijanje naklonjenosti in spoštljivega odnosa do žive in nežive 

narave; 

− spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave; 

− otrok odkriva živi in neživo naravo; 

− otrok  spoznava različna gibanja živali; 

− otrok opazuje spremembe v daljšem časovnem obdobju in razvija 

predstave o tem, kdaj se je kaj zgodilo (zaporedje dogodkov).  

 

Vloga vzgojitelja 

Vzgojitelj ima pomembno vlogo pri otrokovem raziskovanju in 

spoznavanju živega sveta. Odrasli s svojim vedenjem in mišljenje 

vliva na otrokovo raziskovanje. Vzgojitelj mora pustiti otrokom 

dovolj časa in priložnosti, da z lastnimi izkušnjami doživlja naravo in 

naravni svet živih bitij z vsemi čutili. Vzgojitelj jih le usmerja, 

spodbuja, z vprašanji spodbuja k raziskovanju in iskanju odgovorov, 

nudim jim odgovore, razlago na otroku razumljiv način. Spoštuje 

otrokovo razvojno stopnjo. Ustvari situacijo, da otroci sami najdejo 

rešitev in rešijo problemsko nalogo. Spoštuje njihov način 

razmišljanja, pogovore umerja v smer, kjer otroci raziskujejo in sami 

prihajajo do ugotovitev. Vzgojitelj mora poznati okolico vrtca, da ve, 

kje je varna in zanimiva pot za opazovanje, saj otroci že na samem 

sprehodu veliko opazijo in raziščejo (Krnel, 1993). Vzgojitelji moramo 

s primernimi vprašanji voditi, otrokom dajati možnost, da vsak otrok 

naravo doživi in jo začuti s čim več svojimi čutili. Priporočljivo je, da 

vzgojitelj otrokom omogoči stalen naravoslovni kotiček, v katerem 

so materiali, s katerimi samostojno raziskujejo. Otrokom omogočiti 

skrb za žival. Najpomembnejše pa je, da je vzgojitelj do narave 

spoštljiv, saj je otrokom zgled, otroci ga posnemajo in tako jih tako 

preko prikritega kurikuluma navaja na lepo ravnanje z naravo 

(Bahovec, 1999).  
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Izkustveno učenje 

Pri spoznavanju otroka z naravo je pomembno, da otroku 

privzgojimo zdrav in varen način življenja, predvsem pa mu vzbudimo 

veselje do naravoslovnega raziskovanja. Otrok preko naravoslovnih 

dejavnosti pridobiva znanje in izkušnje o živalih in rastlinah v 

bližnjem okolju. Otrok se preko igre v naravi nauči skrbeti za živali in 

rastline.  

 

Vzgojitelj more otroke v dejavnosti aktivno vključevati ter poslušati 

otrokove ideje in jih po potrebi prilagoditi. Vzgojitelj mora poznati in 

voditi izkustvene dejavnosti, poleg pa mora poznati tudi predznanje 

otrok, da lahko na njem gradi novo znanje (Marentič Požarnik, 2019).  

Vzgojitelj je otrokom zgled, saj če se bo odrasel do živali obnašal 

spoštljivo, se bodo neverjetnega tako obnašali tudi otroci. 

Pomembno je opazovanje in preusmerjanje pozornosti z vprašanji in 

podvprašanji, ko motivacija pojenja. Izkustveno učenje je sestavljeno 

iz faze načrtovanja, uvodne faze in faze aktivnosti, faze analize, 

povzetka in faze evalvacije.  V fazi načrtovanja mora vzgojitelj poznati 

skupino otrok, njihovo predznanje, si na podlagi tega zastaviti cilje, 

načrtuje dejavnosti in prostor. V fazi evalvacije, v kateri otroci pridejo 

do novih spoznanj, se »učenje« zaključi (Marentič Požarnik, 2019).  

 

Žival – žaba 

Žaba je manjša dvoživka s široko glavo, širokim trupom in daljšimi 

zadnjimi okončinam (SSKJ). Zanj so značilne dolge in močne zadnje 

noge, ki jim omogočajo skakanje. Dvoživke živijo v dveh okoljih (na 

kopnem in v vodi) jim pravimo Amphibe, kar v prevodu pomeni 

dvojno življenje. Na začetku dihajo s škrgami, kasneje začnejo dihati 

s pljuči.  Dihajo tudi s kožo. Dvoživke nimajo repa. Njihovo telo je 

prilagojeno na življenje nad zemljo in pod. Ljudje se rodimo, rastemo, 

se razvijamo, razmnožujemo, se staramo in umremo. Tudi živali in 

rastline imajo svoj življenjski krog. Razvoj od jajčeca do žabe ne 

poteka vedno enakomerno in enako hitro, ker nanj močno vpliva 

temperatura vode. V zelo hladnih dneh lahko skoraj zastane, v zelo 

toplih pa je hitrejši. Rjavi žabici ali sekulji se parita in odlagata majhna 

jajčeca v vodo. Majhna jajčeca, ki jih vedno odloži v vodo, so obdana 

z nekakšnim želejem, snovjo, ki jih ščiti (skupaj z jajčeci ga 

imenujemo mrest). Približno teden dni po tem, ko so se razvijali v 

jajčecu, pokukajo iz njih mali paglavci z dolgimi repki, s katerimi 

plavajo po vodi. Imajo zunanje škrge in rumenjak, ki jim bo še nekaj 

dni vir hrane v trebušni votlini. Dober mesec dni star paglavec diha s 

škrgami, prehranjuje pa se z algami in drugimi drobnimi organizmi. V 

ustih imajo paglavci posebne zobce, s katerimi strgajo delce alg z 

vodnih rastlin in tal. V tem času se jim razvijejo usta, oči in škrge ter 

močno podaljšajo repki. Po približno sedmih tednih paglavcu 

zrastejo zadnje noge. Pri starosti okoli 10 tednov ima že vse 4 noge 

in pljuča, zato prihaja na površje po zrak. V nekaj dneh se paglavec 

preobrazi v majhno žabico. Rep se zmanjša in popolnoma zakrni, 

žabica pa ima pljuča in nima več škrg. Žabica bo sedaj počasi rasla in 
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če bo imela dovolj sreče, bo čez nekaj let odrasla rjava žaba 

(internetni vir). 

 

Primer dobre prakse: načrtovane dejavnosti 

V dejavnosti so bili vključeni otroci stari 2–3 leti. Vključenih je bilo 14 

otrok, od tega 5 deklic in 9 dečkov.  

 

Namen 

Namen je bil, da imajo otroci pri spoznavanju življenjskega kroga 

žabice aktivno vlogo, da pridobijo izkušnje z živim bitjem ter ob 

raziskovanju uživajo in občutijo zadovoljstvo ob skrbi za živo bitje.  

 

Cilji 

Moj cilj je, da otrokom v starosti 2-3 leta približam žival kot ljubljenec 

skupine in spozna, da se tako kot ljudje tudi živali razvijajo in 

spreminjajo. Otroci z opazovanjem živali spoznajo, da se ljudje in 

živali spreminjamo. Skozi opazovanje, rokovanje živega bitja 

motivacijsko hitreje dosežejo učne cilje načrta. Otroci premagujejo 

strah pred rokovanjem z živim bitjem. Otrok spozna različna gibanja 

živali in da se gibanje živali razlikuje od človeškega gibanja, da se 

živali sporazumevajo drugače kot ljudje. Otroci so dodatno 

motivirani za aktivnosti. Skozi neposredno spoznavanje živali pri 

otrocih želim bogati besedni zaklad, jih seznaniti z življenjskim 

krogom žabe, predvsem pa jim skozi dejavnosti zagotoviti celostni 

razvoj na vseh razvojnih področjih. Skozi pesmi in deklamacije 

približati svet žabic. Z gibanjem, plesom in likovnim ustvarjanjem 

doživlja svet ribnikov. Ob poslušanju pravljic doživlja književno 

dogajanje.   

 

Dejavnosti 

Dejavnosti so bile izpeljane tako, da so vključevale različne metode 

dela, od opazovanja iskanja idej, pridobivanje spoznanja ob lastni 

dejavnosti (raziskovanje, eksperiment), didaktične igre do pogovora 

skozi literarno gradivo.  

 

Potek raziskovanja 

Začetek raziskovanja 

Z otroki smo odšli na sprehod k bajerju. Otroci so opazovali žabji 

mrest in ugotavljali, kaj bi to lahko bilo. En deček je rekel, da je to 

neko čudo, ki plava in ima črne pikice. Ko smo ga pravilno 

poimenovali, smo si ga ogledali. Z dotikanjem in poskušanjem mrest 

odnesti na kopno, smo prišli do ugotovitve, da je mrest sluzast. 

Opazili so, da so v mrestu črne pikice. Poimenovali smo jih jajčeca, iz 

katerih se bodo razvile žabice. Otroke sem pred tem vprašala, kaj 

mislijo, da bo se bo iz njih razvilo. Ugotovitev, ali se bodo razvile 

žabce, smo počakali do konca raziskovanja. 

 

Priprava akvarija 

Pripravili smo terarij (akvarij) za mrest. Posodo s postano vodo smo 

tedensko menjali, saj je zaradi zelene solate in ribje hrane hitro 
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postala umazana. Mrest  smo prinesli v igralnico in dali v terarij ter 

spremljali kaj se bo iz njih razvilo. Dokler paglavci niso imeli še 

nobenih okončin, smo imeli v akvariju samo vodo. Ko so jim zrastle 

zadnje noge, smo v terarij zložili tudi kamne. Kamne so otroci polagali 

v vodo, z mojo pomočjo so jih zložili tako, da so na njih paglavci lahko 

počivali, se skrivali, hkrati pa imeli dovolj prosta za plavanje.  

 

 
Slika 1: Priprava akvarija 

Vir: Lasten 

 

Spoznavanje žabjega mresta, spremljanje življenjskega razvoja 

žabic in skrb za žival 

Žabji mrest smo opazovali vsak dan in zanj tudi skrbeli. Opazili smo, 

da je mrest začel razpadati in da so se iz pikic (jajčec) izgledali 

paglavci. Mrest je bil velik, zato je bilo tudi paglavcev veliko. Otroci 

so bili nad spremembo zelo navdušeni in so mi že takoj ob prihodu v 

skupino hiteli pripovedovati, da so se iz žabjega mresta že izlegli 

paglavci. Hranili smo jih poparjenimi listi solate ter tako sprejemali 

odgovornost za hranjenje. Skupaj smo jih najprej opazovali in 

zasledili spremembe. Dolgo časa se ni zgodilo nič, čez čas pa  so otroci 

opazili krake. To je bila sprememba, ki so jo otroci nestrpno čakali. V 

kratkem času pa so paglavcem zrasle še sprednje okončine. Ko so 

videli, da imajo krake, so menili, da je to že žabica. Skozi slikovno 

gradivo sem jih napeljale v nadaljnje raziskovanje in opazovanje. 

Opazili so, da imajo naši paglavce še repek, žabica pa ne. Spraševali 

so me, kdaj jim bo odpadel rep. Z opazovanjem smo prišli do 

spoznanja, da paglavcem rep ne odpade,  ampak da se jim manjša in 

manjša, dokler povsem ne izgine oziroma zakrni. Otroci tega še niso 

razumeli, zanje je bilo bistvo, da se je iz mresta razvila žabica in tako 

sprejeli žabjo preobrazbo.  Eno žabo smo dali tudi na tla in otroci so 

bili nadvse navdušeni nad njenim skakanjem. Nekateri so žabi 

nastavili roko, da jim je skočila nanjo ter se tako še bolj zbližali z njo. 

Z otroki smo rast in razvoj žabjega mresta, paglavcev spremljali in 

beležili tako, da smo vsako vidno spremembo narisali, likovno 

izdelali. Tako je vsak otrok po svojih zmožnostih narisal mrest, 

paglavca in na koncu majhno žabico.  Otroci so s svinčnikom risali po 

opazovanju. Nekateri so že na fazi ekspresivne strukture, kar 

pomeni, da so že narisali paglavca – žarkovanje.  
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Slika 2: Rokovanje z žabico 

Vir: Lasten 

 

Vrnitev živali v naravo okolje 

Ko so se iz paglavcev razvile žabe, smo jo odnesli nazaj v bajer. Otroci 

so se od žab poslovili. Največjo žabico so poimenovali Žabica Skokica.  

 

 
Slika 3: Vrnitev žabice v naravno okolje 

Vir: Lasten 

 

 

Vzporedne dejavnosti 

Predopismenjevalni kotiček 

a) Najdi žabici pot do ribnika. Otrokom sem pripravila pladenj s 

pšeničnim zdrobom. Otroci so z risanjem s prstom v pšenični zdrob 

trenirali finomotorične spretnosti.  

b) Žabica na svoj lokvanj. Otroci so žabice razvrščali po barvi in tako 

spoznavali ter utrjevanje poimenovanje barv.  

c) Velika in majhna žabica. Otroci so žabice urejali po velikosti od 

najmanjšega do največjega. Seznanjali so se s pojmi največji – 

najmanjši.  

č) Iskanje senc. Otrokom sem pripravila didaktično tablo. Otroci so s 

povezovanjem gumic od žebljička do žebljička iskali ustrezno senco.  

d) Tri žabice. Otroci so preštevali žabice z odvzemanjem in 

dodajanjem, posnemali štetje s prsti. Skozi pesmico o treh žabicah so 

se seznanjali s številom in hkrati spoznavali pesmico Tri žabice.  

e) Žabica skače. Otroci so po začrtani črti strigli (rezali) in utrjevali 

rokovanje s škarjami. Ob tem so razvijali finomotorične spretnosti.  

 

 

Slika 4: Deklica pri igri Tri žabice 

Vir: Lasten 
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Naravoslovni kotiček: 

a) Terarij. Otroci so lahko vsakodnevno opazovali razvoj žabic.  

 

 
Slika 5: Akvarij z mrestom in paglavci 

Vir: Lasten 

 

b) Žabice v bajerju. Otroci so se igrali s plastičnimi igračami (razvojni 

krog žabe). Figurico so prirejali k ustrezni fotografiji in utrjevali 

poimenovanje posamezne stopnje.  

 

 
Slika 6: Deklica pri igri 

Vir: Lasten 

 

c) V igralnici smo imeli velik plakat, ki je bil predstavljen kot 

sestavljanka žabica. Iz posameznih izrezanih delov so morali sestaviti 

celoto. Žabico so lahko sestavljali večkrat, saj je bila pripravljena 

tako, da je vključevala šiviljske ježke, ki so bili nalepljeni, en del na 

koščku sestavljanke, drugi na plakatu.  

 

č) Plakat življenjski krog žabice - Vsako spremembo v akvariju smo 

zabeležili na plakat razvojni krog žabice. Na ustrezno mesto so otroci 

nalepili ustrezno fotografijo (stopnjo razvoja žabe).  
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Slika 7: Opazovalni plakat razvojni krog žabe 

Vir: Lasten 

 

Načrtovane dejavnosti iz področja kurikuluma: 

− Branje pravljic. Skozi namizno gledališče so otroci prisluhnili 

pripovedovanju pravljic Tri žabice (improvizirana pravljica po 

pravljici o Treh metuljih), Paglavček Kvako (G. Ferri) in Žabica Živa 

(V. Podesta).  

− Igre z glasovi (onomatopoija). Otroci so prepoznali sličico, jo 

poimenovali in z glasovi posnemali oglašanje živali ali predmeta.  

− Pesmici Tri majhne žabice (J. Bitenc) in kaj vse žabica zna (M. 

Voglar) so otroci pripevali in ju spremljali z malimi ritmični 

instrumenti. Ob tem so se seznanili z novim instrumentom - 

ragljo.  

− Ob klasični glasbi, Vivaldi: Štirje letni časi, so uprizorili gibanje 

mresta. Otroci so se plesno izražali in uživali v svobodnem 

gibanju.   

− Radi so se igrali tudi glasbeno-didaktično igro: Žabice na lokvanj. 

Otroci so pravilno reagirali na izbrani instrument in se usedli na 

lokvanj. Ob igranju na boben so se otroci skakali ali se gibali po 

prostoru, ko pa sem na instrument nehala igrati, so morali najti 

lokvanj in se nanj usesti.  

− Večkrat smo se odpravili na sprehod do našega bajerja. Ob 

bajerju smo spremljali razvoj žabic v bajerju z razvojem žabic 

(paglavcev) v naši igralnici.  

− Vsaj enkrat na teden smo imeli gibalne minutke v telovadnici s 

poudarkom na skokih (od sonožnih do skokov po eni nogi). 

Pripravila sem jim gibalni poligon Od mresta do žabice, pri kateri 

je bil cilj, da otrok razvija svoje gibalne spretnosti in sposobnosti 

in se uri v ciljanju v tarčo.  Na prostem sem jim pripravila hitri 

poligon za paglavce. Otroci so se vozili s poganjalčki  in tako 

vijugali med stožci.  

 

 
Slika 8: Deklica cilja v žabja usta – tarča 

Vir: Lasten 
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− Otroci so se tudi likovno izražali. Iz slanega testa so naredili 

paglavce in jih prebarvali. Naredili smo maketo razvoja žabice. 

Oblikovali smo 3d žabice in lokvanje. Skozi različne aktivnosti so 

otroci razvijali ročne spretnosti in pridobivali čut in veselje do 

likovne umetnosti. Slikali so velika kartonaste papirje, mehko 

blago, ki je bila podlaga za kostume in sceno plesne improvizacije 

– plesne dramatizacije, s katero smo zaključi projekt in se z njo 

predstavili staršem.    

 

Zaključni nastop 

Ob zaključku šolskega leta smo  staršem z dramatizacijo o treh 

žabicah predstavili naš projekt. Predstavili so se s plesno 

dramatizacijo, zapeli pesmico o 3 žabicah in k ogledu razstavljenih 

izdelkov povabili starše. Dokaz, da je projekt o žabicah zaživel, je 

vsakodnevno povpraševanje otrok o obisku bajerja in morebitnem 

pozdravu naše žabice Skokice.   

 

ZAKLJUČEK 

Žabica je pri otrocih vzbudila veliko zanimanja. Otroci so bili 

motivirano od prvega do zadnjega dne. Otroci so žabico vzeli kot 

svojega hišnega ljubljenčka in za zanje skrbeli. Pokazali so z 

zaključnim nastopom, ki je vključeval elemente življenjskega 

prostora žabice in njihove prijatelje živali. Pri vseh dejavnostih sem 

upoštevala otrokov interes in zanimanje. Usvojili so posamezne nove 

besede, gibalne vzorce, se seznanili z razvojnim krogom žabice, sama 

pa sem se naučila, če poslušaš otroka in mu slediš, lahko dosežeš 

cilje. Naj bo narava še naprej naša mala učiteljica.  
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Objava avtorske skladbe 
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ZIMA ZAMUJA 

1. Zima zamuja, kje se mudi? 

V vrtcu otroke zelo že skrbi. 

Kepali, sankali radi bi se vsi,  

saj zimskih radosti si vsak že želi. 

 

2. Glej v nebo tam, nekaj leti. 

Zima nam bele snežinke deli. 

Kepali, sankali radi bi se vsi, 

saj zimskih radosti si vsak že želi. 

 

Prvi del prve kitice pojemo zaskrbljeno. Drugi del prve kitice pa 

razigrano, veselo. Ponovimo »saj zimskih radosti si vsak že želi«. 

Drugo kitico pojemo veselo. Ponovimo »saj zimskih radosti si vsak že 

želi«. 

 

 
 

 

Gibalna igra s petjem – Bans pesmi Zima zamuja 

 

Otroci naredijo krog. 

1. kitica: 

Zima zamuja, kje se mudi? (Otroci stojijo, upognejo roke v komolcih 

navzgor in dvignejo ramena.) 

V vrtcu otroke zelo že skrbi. (Otroci z roko pokažejo eden na drugega, 

potem pa se primejo za brado in naredijo zaskrbljen obraz.) 

Kepali, sankali radi bi se vsi, saj zimskih radosti si vsak že želi. (Otrok 

se zavrti okoli svoje osi, pobere s tal navidezno kepo, jo vrže in se 

usede na tla, pokrči noge in objame prijatelja.) 

 

mailto:urska.zore@gmail.com
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2. kitica 

Glej v nebo tam, nekaj leti. (Otroci pogledajo v nebo in z iztegnjeno 

roko pokažejo na navidezne snežinke.) 

 

Zima nam bele snežinke deli. (S prstki migajo in spuščajo obe 

iztegnjeni roki proti tlom.) 

Kepali, sankali radi bi se vsi, saj zimskih radosti si vsak že želi. (Sede 

pobere s tal navidezno kepo, jo vrže in objame prijatelja.) 
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NAVODILA ZA AVTORJE 

   Članki za objavo v strokovni reviji Realka naj praviloma obsegajo okoli 

18.000 znakov s presledki ali okrog 2800 besed. Vse morebitne krajše ali 

daljše članke od teh omejitev bo uredništvo vzelo v presojo objave. Članek 

mora vsebovati povzetek s ključnimi besedami v slovenskem in angleškem 

jeziku, uvod in osrednjo vsebino, podprto z izsledki strokovne teorije, ki se 

odraža v praktičnem delu, na koncu zaključek ter viri in literatura.  

   V članku je lahko največ 5 slik/grafov, ki jih ustrezno označite pod 

sliko/grafom s podatki vira. Povzetek ima od 100 do 150 besed, ključne 

besede od 3 do 5 ključnih besed brez pike za ključnimi besedami. Razmik 

med vrsticami je poljubno 1,2 v celotnem besedilu, med ostavki je prosta 

vrstica, pisava je Calibri (telo), 12 pt, poravnava besedila obojestranska, 

literatura in viri so levo poravnani in razvrščeni po abecednem vrstnem 

redu z oštevilčenim seznamom (najmanj 5 virov).  

   Že objavljenih prispevkov, ki so v postopku presoje pri drugi reviji, ne 

sprejemamo v objavo. Ob oddaji članka podpišete tudi Izjavo o zaščiti in 

odgovornosti prve objave samostojnega avtorskega strokovnega članka 

v strokovni reviji Realka. Podatki o avtorju naj vsebujejo ime in priimek, 

strokovni naziv, naslov ustanove, domači naslov, telefonsko številko in 

elektronski naslov. Tematike revije ni določena, je pa osredotočena na 

vzgojo in izobraževanje. Glede na aktualnost pa bodo določene številke 

tudi tematsko določene. Revija izhaja enkrat na mesec, lahko tudi dvakrat 

ali trikrat.  

 

Za objavo v reviji pišite na realka.izobrazevanje@gmail.com in posredovali 

vam bomo podrobnejša navodila glede pisanja.  
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Med tekstom se tudi sklicujete na reference in sklicevanje, povzemanje, 

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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