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Beseda urednice  

 

Velikokrat se znotraj uredništva pogovarjamo o bralni kulturi, kaj  

beremo, zakaj beremo in ker prihajamo iz vrst vzgoje in 

izobraževanja, se zavedamo, da je bralna pismenost še kako 

pomemben vseživljenjski projekt, ki dobiva korenine že v primarni 

družini in nato v predšolski vzgoji ter v kasnejših izobraževanjih. Vse 

to so razumele že generacije pred nami in temu ne moremo 

oporekati, da branje ni pomembno. Z branjem je povezana 

pismenost in po ameriških raziskavah je velik odstotek dojenčkov, ki 

so jim starši brali, povečalo akademski uspeh. Zavedamo se, da 

učenci, dijaki, študenti berejo manj, kot bi si mi kot pedagogi želeli. 

Navdušenje, ki otroka pripelje do knjige, mora postati tudi del naše 

odgovornosti. Osebno se mi zdi, da mi je branje v mladostniških letih 

zelo pomagalo razviti boljše kritične in analitične sposobnosti, višjo 

raven osredotočenosti in koncentracije tudi potem, ko se je knjiga 

zaprla. Pomembno pa mi je vedno bilo to, ko sem brala o različnih 

ljudeh, oddaljenih krajih, zgodovinskih dogodkih, da sem ob tem 

postajala bolj ustvarjalna in odprta, kar je pripomoglo h krepitvi 

samozavesti v najbolj kritičnih letih odraščanja. Branje mi je 

velikokrat pomagalo krepiti sposobnost ohranjanja spomina, 

razširjalo mi je besedni zaklad in besede, ki sem jih brala, so se 

sčasoma nekaj prebile v moj govor.  

 

Branje je nujno za učenje, zato je vzbuditi ljubezen do branja v 

zgodnjem otroštvu ključ, ki odklene vrata do vseživljenjskega učenja. 

Glasno branje predstavlja knjige kot vire prijetnih, zabavnih in 

vznemirljivih formativnih izkušenj, ki si jih otroci zapomnijo. Otroci, 

ki cenijo knjige, so bolj motivirani za samostojno branje in bodo 

verjetno ohranili to vrednost do konca življenja. Otrokom pomaga, 

da se naučijo razumeti ne le svet okoli sebe, temveč tudi ljudi, razvija 

socialno-čustvene spretnosti in seveda domišljijo. 

 

Tudi tokratna številka nas spodbuja k branju strokovnih prispevkov 

pedagogov iz predšolske vzgoje, osnovne šole, srednje šole in 

fakultete, ki so nam tudi ena izmed usmeritev, na kakšne načine 

uresničevati učne načrte, kurikulum z namenom, da presegamo 

okvirje in krepimo našo izvirnost, sposobnost kritičnega razmišljanja 

in inovativnost, ki postaja temelj kakovostnega pouka.  

 

 

Jasna Colnerič 

prof. slov., mag. manag. izobr. 
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Izdelava didaktične igrače Barvni 

tuneli iz odpadnega materiala  
 

BARBARA CINDRIĆ, dipl. vzg.  

barbara.cindric80@gmail.com 

 

Povzetek: v članku z naslovom Izdelava didaktične igrače Barvni 

tuneli iz odpadnega materiala sem predstavila naravoslovno 

dejavnost z odpadnim materialom in možnosti pridelave na 

konkretni ravni. Področje me je zanimalo, ker so to dejavnosti, kjer 

lahko vpletemo tudi družine otrok in na tak način podkrepimo našo 

načrtovano dejavnost. Ugotoviti sem želela, ali lahko otrok v 

spodbudnem naravoslovnem okolju pridobi in usvoji nove izkušnje. 

V teoretičnem sem predstavila povzročitelj odpadkov ter razvoj 

otroka in naravoslovje. V praktičnem delu sem predstavila primer 

dobre prakse, kjer sem predstavila globalni in splošna cilja. Dejavnost 

sem izvajala v oddelku od ena do treh let, v katero je vključenih 

dvanajst otrok prvega starostnega obdobja. Skozi proces zbiranja, 

razvrščanja in izdelave nove igrače otrok sem želela ugotoviti, ali bo 

le-ta dovolj za pridobitev nove izkušnje, znanje, pomen in predstavo  

nastajanja odpadkov in kako lahko z lastno aktivnostjo pripomore k 

ohranjevanju narave.  

Ključne besede: prvo starostno obdobje, didaktična igrača Barvni 

tuneli, odpadki, razvrščanje, igra 

 

Abstract: in the article titled Making didactic toys Color tunnels from 

waste material, I presented a natural science activity with waste 

material and production possibilities on a concrete level. I was 

interested in the field because these are activities where we can also 

involve children's families and in this way support our planned 

activity. I wanted to find out whether a child can acquire and 

assimilate new experiences in a stimulating natural science 

environment. In the theoretical part, I presented the cause of waste 

and child development and natural science. In the practical part, I 

presented an example of good practice, where I presented global and 

general goals. I carried out the activity in the department from one 

to three years, which includes twelve children of the first age period. 

Through the process of collecting, sorting and making a new 

children's toy, I wanted to find out whether this alone would be 

enough to gain new experience, knowledge, the meaning and idea of 

the generation of waste and how it can contribute to the 

preservation of nature through its own activity. 

 

Keywords: first age period, didactic toy Color tunnels, waste, sorting, 

game 
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UVOD  

Kamorkoli se ozremo naravoslovje je povsod. Otroke pritegne 

raziskovanje predmetov, ki jih srečajo v svoji okolici. Vendar pri 

ubeseditvi misli in otrokovih razmišljanj potrebujejo čas. Naloga 

vzgojitelja je, da poskrbi za material za raziskovanje in da opazuje 

otroka (Režek, 2021). Za zbiranje odpadnega materiala in izdelavo 

nove didaktične igre sem se odločila, ker je to priložnost za razvijanje 

otrokovega znanja s področja naravoslovja. Na podlagi svojih 

izkušenj ugotavljam, da je zbiranje odpadkov vedno bolj 

obravnavana vsebina v vrtcu. Menim, da tudi otroci prvega 

starostnega obdobja zmorejo sodelovati pri takih dejavnostih in 

razvijati naravoslovna znanja. Na podlagi teoretičnega dela in 

primera dobre prakse je bil namen ugotoviti, ali bodo otroci prvega 

starostnega obdobja aktivno pridobili nove izkušnje, znanje, 

predstavo ter pomen o nastajanju odpadkov in kako lahko pripomore 

k ohranjanju narave. V teoretičnem delu sem predstavila 

povzročitelje odpadkov in razvoj otroka in naravoslovje. V 

praktičnem delu sem predstavila načrtovane dejavnosti in ugotovitve 

na osnovi opazovanja. S takimi dejavnostmi smo otrokom prvega 

starostnega obdobja približali naravoslovne dejavnosti z odpadnim 

materialom, kar je razvidno v zaključku. Saj je vsak otrok napredoval 

obogatil svoje izkušnje in usvojil novo znanje.  

 

 

 

Povzročitelji odpadkov 

Povzročitelj odpadkov je tista oseba, ki s svojimi dejanji ali 

dejavnostjo povzroči nastanek odpadkov. Odpadek je predmet 

oziroma snov, ga nekdo zavrže. Ločeno zbiranje je ločevanje glede na 

naravo oziroma vrste predmeta, in sicer papir, steklo, plastika, kovina  

(Uredba o odpadkih, 2011). 

 

Razvoj otroka in naravoslovje 

Najbolj pomemben dejavnik v vrtcu je ta, da se otrok počuti dobro, 

saj ravno taki občutek daje otroku zanos in se počuti srečnega, 

varnega in se njegova igralna dejavnost poveča. Lahko ga osreči 

čofotanje po lužah, dobro rešen izziv ali pa nalogi. Neposredno na 

počutje otrok v veliki meri vpliva počutje vzgojitelja. Saj so čustvena 

stanja nalezljiva, ker se ob srečnih ljudeh počutimo srečne (Musek 

Lešnik, 2021). Na otrokov socialni, čustveni, kognitivni in gibalni 

razvoj vpliva učno okolje. Zato z oblikovanjem le-tega vplivamo na 

celostni razvoj otrok. Pedagog  zagotovi sprejetosti otrok in družin in 

posledično zagotavlja, da so pomembni del skupine in da ima vsak 

otrok pravico in možnost skrbeti ter uporabljati skupna sredstva in 

prostor (Tankersley idr., 2013). Poudarek pri naravoslovju je 

predvsem na pridobivanju izkušenj z naravnimi pojavi, živimi bitji in 

veselje pri odkrivanju in raziskovanju. V tem področju se razvijajo 

procesi, ki so osnove za znanstvene metode pri raziskovanju. Otrok 

spoznava predmete, pojave, živali in rastline, ki živijo v njegovi bližini. 

V vrtcu je otrok aktiven udeleženec in raziskuje pojave le-ti 



3 
 

omogočajo nove poti do raziskovanja in poglabljane znanja. Otrok 

med igro raziskuje in odkriva uporabnost in namembnost ter 

ugotavlja in spoznava, kako delujejo. Svojo pozornost otrok usmeri v 

stvari in predmete in opazuje, kdaj se gibajo in kdaj se ne gibajo. 

Najpreprosteje razumejo, da je energija nekaj, kar potrebujemo, in 

da stvari tečejo, se zgodijo in spreminjajo. Pri otrocih prvega 

starostnega obdobja vzgojitelj omogoča, da otrok z lastnim 

manipuliranjem začuti lastnosti predmetov. Otroku na takšen način 

ponuja, da raziskuje, eksperimentira, opisuje, razlaga in opazuje. 

Vzgojitelj dejavnost otrok opisuje in jo tako ozavešča. Otroka 

vzgojitelj vodi, na način, da najprej opazuje, nato mu nudi situacije, 

kjer najde sam rešitev za nastali problem. Otrokov način razmišljanja 

spoštuje in ga spodbuja, da nove izkušnje opiše. Ugotovitve otrok so 

lahko tudi novo izhodišče za organiziranje novih izkušenj. Različni 

materiali so v naravoslovnem kotičku, kjer ima otrok možnost za 

manipuliranje z njimi in posledično zavzamejo otrokovo motivacijo 

za učenje. Otrok naj izkoristi naravo za učenje, kjer se le da (Bahovec 

idr., 1999).  

 

Izkustveno učenje otrok poteka preko osebne izkušnje, ki je zanj 

neprecenljiva in je ključnega pomena, saj mora otrok vse izkusiti, 

doživeti in začutiti in pri vseh pojavih tudi sodelovati. Pri tem pomaga 

vzgojitelj tako, da motivira, spodbuja, pripoveduje, razlaga in 

sprašuje otroke. Otroci pa morajo sami graditi svoje znanje. Na 

takšen način otrok in vzgojitelj spoznava nove stvari. Otrok spoznava 

pojave, okolje in zakonitosti, vzgojitelj pa se uči poti in načinov na 

kakšen način približati znanje in jih razveseliti (Krnel, 2008). Prva 

naloga vzgojitelja je, da pomaga otroku raziskovati in opazovati 

predmete, ki ga obdajajo. Ko otrok razišče lastnosti obstoječih 

predmetov, uvedemo nove. Otrok raziskuje predmete s čutili, in sicer 

z vonjem, vidom, okusom, tipom. Ožja ali širša okolica vrtca je dobra 

priložnost, ki ponuja otrokom nova naravoslovna spoznanja. Pri tem 

lahko povabimo tudi starše, da sodelujejo z nami in jim sporočimo, 

da želimo sodelovati z njimi in jim razložimo, kaj želimo doseči. In 

tako pomagajo poskrbeti predmete za naravoslovne dejavnosti. 

Zbiranje le teh je nenehen proces, saj so koristni materiali, ki so 

uporabni. Na koncu projekta se jim lahko tudi zahvalimo. Vzgojitelj 

teme skrbno izbere in usmeri dejavnost v igralnici ali na prostem 

(Režek, 2021), saj raziskave kažejo, da je odnos staršev, njihovo 

navdušenje in znanje do naravoslovja vpliva na dosežke otrok v 

naravoslovni znanosti (Perera, 2014).  

 

Razvrščanje pomeni proces oblikovanja skupin glede na neko dano 

značilnost. Otroci v vrtcu lahko razvrščajo glede na barvo, material, 

namembnost … S procesom razvrščanja spodbujamo otroke v vrtcu 

k opazovanju, med določenimi elementi vzpostavimo red in na 

takšen način lahko rečemo, da postanejo le-ti števni. Z otroki v vrtcu 

lahko razvrščamo različne stvari na primer cvetice, liste z dreves, 

ugotavljamo materiale snovi in jih nato razvrstimo. V vrtcu se z otroki 

večkrat pogovarjamo o odpadkih, ki jih je treba na določen način 
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zbirati, preden jih odstranimo. Najprej ugotavljamo, kakšne odpadke 

imamo v bližji okolici na primer v igralnici in njeni okolici, tudi na 

prostem in nato lahko naredimo čistilno akcijo (Hodnik Čadež, 2004). 

 

Primer dobre prakse 

V primeru dobre prakse vam bom predstavila področje naravoslovja, 

kjer sem zagotovila smiselno dejavnost za otroke prvega starostnega 

obdobja. 

Globalna cilja (Bahovec idr., 1999, str. 56): 

− »Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa 

do žive in nežive narave.« 

 

Cilji (Bahovec idr., 1999, str. 57): 

− »Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na 

naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju 

naravnega okolja. 

− Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in 

možnostih predelave.« 

 

Opis izdelave didaktičnih pripomočkov 

Tulce smo skupaj z otroki najprej oblepili s časopisnim papirjem, ko 

se je lepilo posušilo, smo tulce pobarvali v rdečo, rumeno in modro 

barvo. Na koncu smo jih premazali s sijajnim premazom. Nato smo 

na enem tulcu izrezali luknjo, velikost premera je sedem 

centimetrov, skozi katero se spušča žogico. Na tulcih, ki se med seboj 

stikajo, smo na koncu obrezali tudi robove, da se bolje prilegajo in 

posledično, da žogica ne more zbežati ven iz tunela oziroma tulca. V 

nadaljevanju smo tulce prilepili s silikonsko pištolo na samolepilno 

tapeto zelene barve. Tulce smo zalepili poševno navzdol. Na koncu 

smo oblepili še manjšo škatlico in branik. Škatlica je namenjena 

pristanku žogice iz tunela, branik pa temu, da ustavi in ulovi žogico, 

ko se prikotali iz tunela. Za igro smo izdelali dve žogici, eno leseno 

drugo pa smo oblepili s časopisnim papirjem. 

 

Pravila igre: k igri lahko pristopi en otrok oziroma največ dva otroka. 

Otrok žogico pobere iz škatlice, ki je na tleh, jo dvigne in položi v 

luknjico, ki je na vrhu tunela. Nato žogico spusti iz prstov in se le-ta 

skotali po tunelu navzdol v škatlico. Nato lahko z igro prične drugi 

otrok in ponovi postopek.  

Opis poteka dela: motivacija za delo je potekala v skupini že 

predhodno, saj smo že takoj po uvajalnem mesecu, nekje na začetku 

šolskega leta, starše prosili, da nam pomagajo pri zbiranju 

odpadnega materiala. Na hodnik pred našo igralnico smo postavili 

majhne zabojnike za razvrščanje odpadkov, in sicer papir in karton, 

plastika, mešani odpadki in zamaške. Stekla v prvem starostnem 

obdobju nismo želeli zbirati. Po navadi so starši odpadni material 

pustili na hodniku. V jutranjem krogu, kjer sem postavila zabojnike za 

ločevanje odpadkov. Otroci so opazovali in ugotavljali, kaj se dogaja. 

Otroke sem vprašala, kaj mislijo, da bomo dali notri. Otroci so 

opazovali in ugotavljali, kaj bomo dali notri. Nato sem stresla iz vrečk 
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njihovo vsebino, ki so jih skupaj s starši prinesli v vrtec na sredino 

kroga. Nato sem pred otroke na hitro po tleh razvrstila odpadke na 

kupčke glede na vrsto. Nato sem odpadek dala otrokom, kjer smo 

skupaj z otroki najprej prepoznali odpadek, ga poimenovali in ga 

razvrstili v pravi zabojnik. Tako sem otroke skozi igro seznanjala z 

razvrščanjem odpadkov na konkretni ravni. Otroke so na začetku 

najbolj pritegnili odpadki iz papirja in kartona. Zato sem se odločila, 

da jim le-tega ponudim pri prosti igri. Moj namen je bil opazovati 

otroke med igro, s katerim odpadkom bodo najpogosteje 

manipulirali med igro. Na začetku so jim pritegnili pozornost tulci in 

časopisni papir, ki so ga radi trgali, zato smo se odločili izdelati barvni 

tunel iz njih. Najprej smo strgane kose časopisa zalepili z lepilom za 

les na tulce, žogico in škatlico. Ko se je lepilo posušilo, smo jih 

pobarvali s tempera barvami in čopiči v rumeno, modro in rdečo 

barvo. Naslednji korak je sledil, ko so se barve posušile, premazali 

smo tulce s sijajnim premazom. Nato sem tulce obrezala, jih 

pričvrstila na omaro s silikonsko pištolo in jim predstavila novo 

didaktično igračo Barvni tuneli. Pri nastajanju so sodelovali vsi otroci. 

V uvodnem delu sem otrokom pritegnila pozornost z izdelovanjem 

časopisnih žog, ki smo jih naredili iz časopisnega papirja tako, da smo 

ga mečkali v različne velikosti. Ko smo žogico zmečkali, smo jo metali 

oziroma ciljali v rdečo škatlo. Sledila je predstavitev igre sem, kjer 

sem z vsakim posameznikom delala individualno. Ostalim otrokom v 

skupini sem namestila igro po kotičkih. Pri igri z Barvnimi tuneli so bili 

otroci zelo vedoželjni in ni jim na začetku ni bilo najbolj jasno, kam 

položiti žogico in iz kje se je prikotalila. Med igro otrok razmišlja in 

ugotavlja, kam postaviti žogico in kje potuje, saj se sliši zvok, ko se 

kotali po tulcih ter kam pristane. Vendar z večkratnimi ponovitvami 

so se naučili, kam postaviti žogico in kako hitro se skotali do konca 

tunela. Tako so se naučili delovanja didaktične igrače in šele takrat so 

se začeli zabavati. Ko so didaktično igračo Barvni tuneli spoznali vsi 

otroci, je sledil še skupni zaključni del. Otroke sem ponovno povabila 

v krog, kjer sem jim podala navodilo, otroci so prisluhnili in izvajali 

navodila. Nato sem jim vrgla žogice vse naenkrat po prostoru in so 

jih zbirali in prinašali nazaj v škatlo. Na tak način smo skupaj zaključili 

načrtovano dejavnost. 

 

 
Slika 1: Didaktična igra Barvni tuneli 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Za namen projekta, v katerem smo v vrtcu sodelovali, sem v prvem 

starostnem obdobju, v oddelku ena do tri let, izvajala naravoslovno 

dejavnost in izdelala skupaj z otroki didaktično igračo Barvni tuneli. 

Dejavnost sem izvedla v igralnici vrtca. Pri izvedbi in načrtovanju sem 

izhajala iz otrok in sem upoštevala njihove razvojne značilnosti, 

njihove želje in interese. Naravoslovje je področje, ki je najbolje 

uresničljivo, ko ga povežemo z drugimi področji, kot sem ga tudi 

sama povezala med samo načrtovano dejavnostjo. Le-ta je bila 

uspešna. Motivacija je pritegnila otroško pozornost in tako sem jih 

vpeljala v glavni del, kjer so aktivno sodelovali. Dejavnost sem izvedla 

na konkretni ravni in tako so bili otroci aktivni. Moja načrtovana 

dejavnost je bila izpeljana iz realne izkušnje in tako je pritegnila še 

bolj njihovo pozornost. Na tak način smo otrokom prestavili 

predmete, ki jih recikliramo in iz njih izdelamo nove, posledično pa, 

kako lahko obvaruje naravo. Med dejavnostjo so otroci poslušali, 

prepoznali, uporabili in poimenovali odpadke. Tako sem s predhodno 

dejavnostjo skupaj z otroki razvrščala odpadni material in ugotavljala 

njihovo predhodno znanje o poimenovanju odpadkov in razvrščanju 

le-teh. V nadaljevanju pa sem želela izhajati iz njihovih interesov in 

sem zato ugotavljala, kateri odpadek je najbolj pritegnil njihovo 

pozornost oziroma s katerim najraje manipulirajo. In ravno to je bil 

razlog, da sem nato izdelala skupaj z njimi didaktično igračo, saj jim 

je bila takšna izkušnja bližja. Pri predstavitvi didaktične igre Barvni 

tuneli sem uvodni in zaključni del izvedla skupno, osrednji del pa sem 

izvedla individualno. Tako so bili otroci dlje časa osredotočeni na igro 

in njen potek. Na podlagi otroških odzivov lahko potrdim, da so bili 

cilji doseženi. Na podlagi načrtovane dejavnosti lahko rečem, da 

otroci najprej niso imeli izkušenj z razvrščanjem, saj so potrebovali 

veliko pomoči in spodbude. Vse dejavnosti utrjevanja so pripomogle 

k boljšemu razumevanju in višjemu nivoju znanja. Otroci so svoje 

znanje obogatili, saj so sodelovali v celotnem procesu, na kakšen 

način iz odpadka lahko pridimo igračo. 
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Povzetek: v članku Recikliranje smeti z didaktično igro Košek pri 

otrocih, starih pet do šest let, v šolskem letu 2022/2023, sem 

predstavila naravoslovno dejavnost recikliranja odpadkov na 

abstraktni ravni. Področje me je zanimalo, ker sem izhajala iz interesa 

otrok. Ugotoviti sem želela, če lahko otrok napreduje z načrtovanimi 

naravoslovnimi dejavnostmi pri recikliranju odpadkov in usvoji nove 

izkušnje in znanje. V teoretičnem delu sem najprej predstavila 

značilnosti odpadkov. V nadaljevanju sem predstavila naravoslovje v 

vrtcu. V primeru dobre prakse sem navedla globalni in splošni cilj ter 

operativne cilje ter opis izdelave in potek dejavnosti ter pravila igre. 

Dejavnost sem izvajala v vrtcu v starostni skupini pet do šest let, v 

katero je vključenih 21 otrok drugega starostnega obdobja. Zanimalo 

me je, ali otrok naravoslovno dejavnost recikliranja razume in 

pravilno razvrsti. 

 

Ključne besede: drugo starostno obdobje, naravoslovje, recikliranje, 

razvrščanje  

Abstract: In the article Recycling garbage with the didactic game 

Basket for children aged five to six, in the school year 2022/2023, I 

presented the natural science activity of waste recycling on an 

abstract level. I was interested in the field because I was interested 

in children. I wanted to find out if the child can progress with the 

planned natural science activities in waste recycling and acquire new 

experiences and knowledge. In the theoretical part, I first presented 

the characteristics of waste. In the following, I presented science in 

kindergarten. In the case of good practice, I stated the global and 

general goal as well as operational goals, as well as a description of 

the creation and course of the activity, as well as the rules of the 

game. I carried out the activity in a kindergarten in the age group of 

five to six years, which includes 21 children of the second age group. 

I was interested in whether the child understands and correctly sorts 

the natural science activity of recycling. 

 

Keywords: second age period, natural science, recycling, 

classification 
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UVOD  

Narava je področje, v kurikulumu, kjer otrok razvija sposobnosti za 

aktivno vključitev v okolje, ki ga obdaja in usvaja zdrav in varen način 

življenjskih navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj ter veselju v 

odkrivanju. Naravoslovno področje postopno razvija mišljenje, 

pojme, sklepanje za reševanje problemov, klasificiranja, iskanja in 

povzemanja bistva in pomena ter oblikovanja konceptov. To so 

procesi, ki pri otroku potekajo nezavedno in so temelji v naravoslovju 

(Bahovec idr., 1999). V članku sem se odločila raziskati ali bodo 

otroci, zajeti v opazovanje, stari pet do šest let, po izvedeni 

načrtovani dejavnosti prepoznali in razvrstili odpadke glede na izvor. 

V nadaljevanju bom predstavila načrtovano dejavnost in ugotovitve 

na osnovi opazovanja, ki sem jo opisala v zaključku. Skozi didaktično 

igro smo otrokom približali recikliranje odpadkov, saj je vsak otrok v 

spodbudnem učnem okolju z načrtovano dejavnostjo usvojil novo 

znanje in napredoval na višji nivo.  

 

Odpadki 

Odpadek pomeni, da je to predmet ali snov, ki ga povzročitelj 

namerava zavreči, ali mora zavreči. Odpadke povzroči oseba, katera 

povzroča nastanek odpadkov. Ločevanje odpadkov je zbiranje le-teh 

ločeno in je odvisno od narave ali vrste odpadka. Ločeno zbiranje 

odpadkov povzročitelj ločuje v zabojnike, in sicer papirja, plastike, 

kovine in stekla. Nekatere odpadke se reciklira, to je postopek, kjer 

odpadne snovi ponovno proizvedejo za isti oziroma nov namen 

(Uredba o odpadkih, 2011). Količina odpadkov se je povečala. Zato je 

recikliranje zelo zaželen postopek predelave. Slovenija med državami 

EU je na drugem mestu po stopnji recikliranja (Poročilo o razvoju, 

2020). 

 

Naravoslovje v vrtcu 

Učno okolje zelo pomembno vpliva na celostni razvoj otroka. V vrtcu 

je vzgojitelj tisti, ki oblikuje fizično in psihološko varno in spodbudno 

okolje. To omogoča tako, da ponuja različno gradivo, ki je primerno 

razvoju, situacije in naloge, z raziskovanjem, interakcijo in igro 

samostojno ali z drugimi otroki. Varno okolje pedagog prilagaja 

specifičnim potrebam, otroke spodbuja h kooperativnem delu, 

vključitev v raznovrstne dejavnosti. Tudi zunanje površine so 

pomemben del učnega okolja (Tankersley idr., 2013).  Narava je 

področje v Kurikulumu, kjer se razvija otrokove sposobnosti za 

vključevanje v družbeno in fizično okolje in posledično ustvarjanje 

varnega in zdravega okolja ter navad. Pri otroku potekajo procesi 

sklepanja, mišljenja, reševanja problemov, klasificiranja, zmožnosti 

za uvidevanje, postavitev hipoteze, iskanje in povzemanje bistva ter 

oblikovanja konceptov nezavedno in so istočasno znanstvene 

metode v naravoslovju. Otrok spoznava predmete, pojave, živali in 

rastline jih spoštuje z njimi uživa in se zanima za življenjske pogoje, v 

katerih živijo ter deluje za ohranitev le-teh. otrok spoznava lepote in 

raznolikosti narave in je v stiku z naravo. V svojem vsakdanjem 

življenju skrbi za naravo in je do nje spoštljiv. Raziskovanje v 
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naravoslovju je zabavno in razburljivo otrok aktivno raziskuje. Med 

igro otrok opazuje in razmišlja o snovi, predmetih in razvija 

senzibilnost do narave ter spoznava, kako deluje. V vrtcu vzgojitelj 

omogoča otrokom priložnost in čas, da z lastno aktivnostjo začuti 

lastnosti narave z vsemi čutili. Otroka vodijo tako, da najprej opazuje,  

nato pa ustvarijo situacijo, kjer lahko otrok najde in reši problem. 

Pomembno je njegove ugotovitve spoštovati in ga navajati, da vse 

kar naredi tudi ubesedi. V kotičku je pomembno, da so naravoslovni 

materiali vedno na voljo, s katerimi lahko samostojno manipulira, 

kadar je za to najbolj notranje motiviran. Otroku je potrebno 

omogočati, da prinaša predmete v vrtec, jih opazuje. Otroka 

navajamo z lastnim zgledom. Otroka spodbujamo, da lastnosti 

predmetov ubesedi. Pri tem je treba otrokovo pozornost usmeriti na 

izrazite značilnosti predmetov in snovi. V drugem starostnem 

obdobju je treba otrokom dati možnost, da predmete in snovi 

primerja, razvršča po lastnostih. Pri tem vzgojitelj spodbuja otroka, 

da ubesedi svoje mišljenje. Na takšen način vzgojitelj pomaga otroku 

ločiti domišljijski svet od realnega. Področje matematike otrok 

spoznava skozi prostor, gibanje in čas. Na takšen način mu 

omogočajo, da opisuje prostor in čas. Tudi ob lastnem gibanju otrok 

spoznava in razvija občutek prostora (Bahovec idr., 1999).  Otroci za 

razvoj naravoslovnih kompetenc potrebujejo veščine, ki vključujejo 

procese: opazovanje, raziskovanje, sklepanje, deljenje zamisli, 

eksperimentiranje, razvrščanje. Ker so otroci radovedni, jih 

podpremo tako, da zagotovimo razne materiale in čutne izkušnje, ki 

jim pomagajo nadgraditi in razvrstiti njihove miselne spretnosti in 

navade z naravoslovnimi kompetencami in razmišljanjem 

(HighScope, 2015). Otrok med igro potrebuje različne materiale, 

potreben čas, primeren prostor in podporo staršev in vzgojiteljev. 

Vsak otrok se med igro vključi po svojih zmožnostih, ki podpira 

njegovo učenje. Igra se odziva na celostni razvoj in interese otrok 

(Hewes, 2006). Otrok medtem ko opazuje in raziskuje, širi lastno 

naravoslovno znanje in se uči z običajnimi predmeti in dogodki. 

Njihovo razmišljanje in raziskovanje podkrepimo s postavljanjem 

vprašanj odprtega tipa, nato jim prisluhnemo in nato jim ponudimo 

novo besedišče. Teme za dejavnosti vzgojitelj skrbno izbere. In 

projekt lahko nastane v igralnici ali med bivanjem na prostem. 

Nravoslovje nas obdaja vse povsod zato ga je lahko vključiti v druga 

področja v kurikulumu (Režek, 2021).  

 

Primer dobre prakse 

Področje naravoslovja sem z didaktično igro povezala s področjem 

matematike, sklop razvrščanje. V praktičnem delu naloge sem 

zagotovila smiselne dejavnosti recikliranja za otroke v drugem 

starostnem obdobju. 

Globalna cilja (Bahovec idr., 1999, str. 39): 

− »Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa 

do žive in nežive narave.« 

Cilji (Bahovec idr., 1999, str. 64): 
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− »Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na 

naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju 

naravnega okolja.« 

Operativna cilja:  

− otrok spozna in poimenuje sličico na zamašku, 

− otrok ločuje odpadke v različne zabojnike.  

Opis izdelave didaktičnih pripomočkov:  kvadratna škatla, ki sem jo 

zavila v papir in oblepila s prozorno folijo ter nanje prilepila ježke za 

pritrditev zamaškov. Na plastične zamaške sem na eno stran pritrdila 

sličice, ki sem jih plastificirala na drugo stran sem zalepila samolepilni 

ježek. Zabojnike sem plastificirala in jih pričvrstila na škatlo.  

Pravila igre: pri igri lahko sodeluje od ena do štiri otrok. Če pri igri 

sodeluje več kot en otrok, igro začne tisti, ki je najvišji. Igra poteka v 

smeri urinega kazalca. Otrok, ki je na vrsti, izžreba zamašek iz škatle, 

pogleda sličico na njem, jo prepozna in poimenuje odpadek ter 

razvrsti odpadek k zabojniku, ki mu ustreza, oziroma tistemu, ki 

spada. Da bi se izognili čakanju, lahko vsak otrok izžreba le en 

zamašek in tako se izognemo dolgemu čakanju. Nato lahko igra 

naslednji otrok. Igra se zaključi, ko ni več plastičnih zamaškov v škatli. 

Že med samo igro in na koncu preverjamo, ali so odpadki pravilno 

razvrščeni. Igro lahko prilagodimo tako, da z mlajšim otrokom najprej 

razvrščamo le eno vrsto odpadkov. Ko otrok usvoji eno, lahko 

postopoma dodamo tudi druge. Starejšim otrokom lahko dodajamo 

nove sličice odpadkov na primer tekstil, nevarni odpadki, dvoumni 

odpadki …  

Opis poteka dela: naša motivacija je potekala že predhodno, kjer sem 

skupaj z otroki med bivanjem na prostem v okolici vrtca večkrat 

pobirala odpadke, s primerno zaščito za roke in jih nato pred otroki 

razvrščala v zabojnike na ekološkem otoku, ki je v bližini vrtca. 

Pobiranje odpadkov je potekalo tudi na vrtčevskem igrišču, kjer so 

otroci nekatere nenevarne odpadke, ki so nastajali sproti med igro 

na primer robčki, papirnata brisača, baloni, vrvice, lončki … Pobirali 

in razvrščali sami v barvne zabojnike, ki jih imamo v vrtcu, za 

ločevanje odpadkov. Izkušnjo smo podkrepili še bolj, ko smo vključili 

tudi starše in tako so nam pomagali zbirati odpadni material, 

katerega smo najprej razvrstili v to namenjen zabojnik, nato pa smo 

iz teh izdelovali različne izdelke. Na tak način smo otroke skozi igro 

vpeljali in naučili ravnati z odpadki na konkretni ravni in na tak način 

poglobili znanje in izkušnje otrok. Otroci so večkrat tudi sami med 

prosto igro razvrščali odpadke na abstraktni ravni tako, da so 

odpadke izrezovali iz časopisov in reklam in jih lepili ter razvrščali na 

papir. Zato se je porajala ideja o didaktični igrači, ki bi njihovo 

izkušnjo še bolj poglobila na njihov najljubši način, in sicer skozi igro.   

Predstavitev je potekala tako, da je uvodni del potekal v jutranjem 

krogu. Na sredini kroga je bila škatla pokrita z ruto.  Za njih je bilo 

presenečenje. Otroci so opazovali in ugotavljali, kaj se tam nahaja. 

Nato sem otroke vprašala, kaj mislijo, da je v škatli. Otroci so 

ugotavljali, kaj je notri. Nato sem iz škatle stresla zamaške na sredino 

kroga in prosila otroke, da vsak vzame enega. Nato sem otrokom 

pokazala zamašek s sličico in ga poimenovala ter ga razvrstila v pravi 
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zabojnik. Nato povem, da bomo razvrščali odpadke. V nadaljevanju 

vsak otrok poimenuje odpadek, ki se je nahajal na zamašku. Nato v 

osrednjem delu razdelim otroke v kotičke in jim razložim dejavnosti. 

V prvem kotičku otroci izdelujejo poljubne izdelke iz odpadnih škatlic, 

tulcev, papirja … V drugem kotičku otroci se igrajo na hodniku z 

balinci, iz odpadnega materiala. V tretjem kotičku otroci izdelujejo 

ekološki otok iz mini lego kock. V četrtem se otroci igrajo z didaktično 

igro Košek. Po končanem osrednjem delu se spet vsi skupaj zberemo 

in zaključimo dejavnost tako, da otroci prisluhnejo pesmi Košek za 

smeti, avtor Janez Bitenc.  

 

 

Slika 1: Didaktična igra Košek 

Vir: Lasten 

ZAKLJUČEK 

Načrtovana dejavnost z didaktično igro Košek je potekala po načrtu 

in je bila načrtovana dejavnost, pri kateri sem izhajala iz interesa 

otrok in tako podkrepila otroško znanje. Didaktično igro Košek sem 

prilagodila starosti in zmožnostim otrok, izvedla sem jo v igralnici 

vrtca.  Pri uvodni motivaciji so otroci bili zelo motivirani. Najbolj jim 

je pritegnilo pozornost presenečenje na sredini kroga. Otroci so na 

zamaških prepoznali in poimenovali sličice z odpadki. Nato je sledilo 

poglabljanje teme v osrednjem delu, kjer so otroci z didaktično igro 

utrjevali razvrščanje odpadkov. Po prvi izkušnji so bili cilji le delno 

doseženi, zato je bilo utrjevanje v nadaljevanju zelo smiselno. Kljub 

temu da smo predhodno veliko konkretno manipulirali in razvrščali 

odpadke, so nekateri otroci potrebovali večkratne ponovitve, 

spodbude in veliko individualnega dela. Dejavnost z didaktično igro 

Košek smo večkrat načrtovano ponovili, večkrat so jo otroci tudi sami 

izbrali med nenačrtovanimi dejavnostmi. Ravno to je pripomoglo k 

boljšemu razumevanju in višjem nivoju znanja, saj so na tak način bili 

cilji, ki smo si jih zadali, tudi doseženi. Med dejavnostjo so se otroci 

zabavali, saj je bila didaktična igra Košek zanimiva. 

 

Po opravljeni analizi didaktične igre Košek sem ugotovila, da je bila 

naravoslovna dejavnost dobro zastavljena, saj so bili otroci med igro 

zelo motivirani, ker so aktivno sodelovali in pridobili višji nivo znanja 

in usvojili nove izraze in napredovali v razvrščanju le-teh. Zato je 

pomembno, da vzgojitelj razvija znanje počasi, novo znanje gradi na 
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temelju prejšnjega in korakov ne preskoči. Na tak način naravoslovne 

dejavnosti poveže v prijetne, ki so za otroka prijetne in ga osrečujejo. 
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Povzetek: Otrok se lahko z matematiko srečuje vsak dan, ko ureja 

predmete, opazuje oblike, spoznava številke, se orientira v prostoru, 

zlaga prtičke in pribor, pospravi igrače, ko zaključi z igro. Že pred 

dopolnjenim prvim letom obvlada določene matematične spretnosti. 

V vrtcu premalo uporabljamo matematične dejavnosti in jih izvajamo 

v sklopu drugih dejavnosti. Odločili smo se, da to področje bolje 

raziščemo. V teoretičnem delu smo predstavili matematiko v vrtcu in 

kako pomembna je vloga odraslega pri načrtovanju matematičnih 

dejavnosti. V praktičnem delu smo opisali matematično dejavnost na 

temo razvrščanja. Ugotavljali smo, kakšne zmožnosti razvrščanja 

imajo otroci pri dveh in treh letih in ali jim to povzroča kakšne težave. 

Otrokom smo želeli prikazati razvrščanje na podlagi igre, skozi katero 

lahko najlažje pridobijo veliko znanja. Tako so se učili matematike, ne 

da bi to občutili kot nekaj vsiljenega. Predvsem je bilo pomembno, 

da so se ob matematičnih dejavnostih zabavali.  

 

Ključne besede: predšolski otrok, igra, matematika v vrtcu, 

razvrščanje  

 

Abstract: Children are in constant contact with mathematics through 

simple tasks, such as subject differentiation, observation of forms, 

room orientation, by learning numbers, folding napkins and cutlery, 

when they put their toys away after playtime has finished. So even 

before turning one (year of age) they are capable of mastering 

certain mathematical skills. In kindergarten there is a lack of usage of 

mathematical activities and are usually carried out as a part of some 

other activity. Therefore, we have decided to further research this 

area. In the theoretical section we have presented the current state 

of the art for mathematics in kindergarten and have emphasized the 

role of the adult when planning mathematical activities. In the 

practical section we described mathematical activity on the topic of 

classification. We found out what degree children aged two to three 

years possess classification capabilities and whether this task poses 

any difficulties for them. The aim was to present the task of 

classification as a game through which the children would be able to 

gain a substantial amount of knowledge. By doing this, the children 

were able to learn mathematics without feeling as though they were 

pressured into learning it. It was very important for them to 

experience fun while carrying out these mathematical tasks.  
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UVOD 

Igra je vsakdanja spremljevalka otrokovega življenja. Prispeva k 

njegovemu razvoju, saj se z njo nauči novih spretnosti in znanj. 

Izboljša gibalne veščine, koordinacijo in umske sposobnosti, kot je 

logično mišljenje, hkrati pa je priložnost, da se otrok uči o 

medsebojnih odnosih in sodeluje z vrstniki. Vzgojitelji v vrtcu otroke 

začnemo že zgodaj seznanjati z matematiko (naštevamo števila v 

pravilnem vrstnem redu, seznanjamo jih z velikostnimi odnosi: večji, 

manjši, enak …). Tudi z matematičnimi dejavnostmi se otrok lahko 

sreča zelo zgodaj, ko ureja predmete, opazuje oblike, spoznava 

številke, se orientira v prostoru, šteje z odraslimi, pregleduje in 

razvršča igrače. Otroci matematiko nevede uporabljajo, ko se igrajo. 

Malčki v prvem starostnem obdobju znajo pospravljati in urejati 

igrače.  

 

Namen raziskave je otrokom prikazati pojem razvrščanja in da se 

otroci posledično naučijo pravilno razvrščati predmete. Z otroki 

bomo izvedli matematične dejavnosti, ki jih bodo spoznavali skozi 

igro. Zanima nas, ali bodo otroci, stari dve do tri leta, znali razvrščati 

predmete po dani lastnosti in ali bodo pri tem potrebovali pomoč. 

Poleg omenjenega pa tudi, če bodo sposobni upoštevati pravila 

razvrščanja in jim slediti. Zastavili si bomo cilje, da ugotovimo, ali 

bodo otroci skozi načrtovane matematične dejavnosti znali pravilno 

in samostojno razvrščati predmete.  
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Matematika v vrtcu 

Kurikulum za vrtce določa matematiko kot eno od enakovrednih 

področij dejavnosti za delo v vrtcu, ki pa ga ne moremo izvajati 

ločeno od ostalih področij, zato se vsebine povezujejo z drugimi 

področji kurikula. Matematika je torej enakovredna področjem 

gibanje, jezik, narava, družba in umetnost in naj bi bila med 

aktivnostmi tudi enakovredno zastopana (Lipovec in Antolin Drešar, 

2019). »Otrok se v vsakodnevnem življenju že zelo zgodaj srečuje z 

matematiko, saj ima npr. pregled nad svojimi igračami, oblačili, 

vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri, primerja, razvršča, 

grupira, prikazuje s simboli, jih poimenuje in »prešteje«, opisuje, se 

o njih pogovarja« (Bahovec idr., 1999, str. 64). Področje matematike 

vključuje različne dejavnosti, ki otroka spodbujajo, da v igri ali 

vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja. 

Otrok spoznava, da lahko nekatere vsakodnevne probleme reši 

učinkoviteje, če uporablja »matematične« strategije mišljenja. Vesel 

je, ko najde rešitev in zato išče nove situacije, ki so izziv za 

preizkušanje njegove rešitve problema (Bahovec idr., 1999).  V vrtcu 

se otroci srečujejo z različnimi matematičnimi vsebinami, kot so 

geometrija, merjenje, aritmetika, algebra in druge vsebine, kamor 

sodijo logika in jezik ter obdelava podatkov (Lipovec in Antolin 

Drešar, 2019). V sklop logika in jezik spadajo razvrščanje, urejanje, 

odnosi – relacije ter vzorci in zaporedja. V članku bo glavna nit 

razvrščanje.  

 

Najpomembnejši dejavnosti, ki spodbujata otrokov kognitivni razvoj 

in sta osnovi kasnejšega logično-matematičnega načina razmišljanja, 

sta razvrščanje (klasifikacija) in urejanje (seriacija). Razvrščanje 

pomeni razvrstiti predmete po podobnosti glede na kakšno določeno 

lastnost oziroma več lastnosti (izid razvrščanja je množica). Za 

matematiko sta urejanje in razvrščanje pomembna zato, ker razvijata 

abstraktno mišljenje (Lipovec in Antolin Drešar, 2019).  

 

Vloga vzgojiteljice pri načrtovanju matematičnih dejavnosti 

Odrasli mora zagotoviti čas, vzdušje, prostor, soigralce in material za 

igro. Pri organizaciji iger je treba razmišljati, koliko časa imamo na 

voljo. Značilnost igre je, da se otrok igra v pozitivnem in prijetnem 

vzdušju. Otroci pa morajo imeti tudi mir (da ni prekinitev). Pri igri 

potrebujejo soigralce (Devjak in Berčnik, 2018, str. 139).  

 

Pri matematičnih dejavnostih ima vzgojiteljica zelo pomembno 

vlogo, saj mora iskati zvezo med matematiko in vsakdanjim 

življenjem otroka v vrtcu. Otroka opazuje pri igri, da mu lahko 

pomaga razširiti matematično znanje. V pogovoru z otrokom naj 

uporabi matematične izraze (malo, veliko, več od, manj kot, dodati, 

vzeti proč …) in ga spodbuja k rabi teh izrazov. Otroku ponuja 

dejavnosti, ki zahtevajo večkratne ponovitve poskusov. Z otrokom se 

pogovarja toliko časa, dokler ga zanima in veseli. Spodbuja ga, da 

konča začeto nalogo in s tem doživi svoj uspeh. Odrasli najbolje 

pomagajo otroku do štetja, če sami večkrat štejejo zelo različne 
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stvari. Pri mlajših otrocih je koristno uporabljati prste ob štetju, tako 

da otrok vidi in ponavlja. Z razvrščanjem 1-1 se otrok približa 

razumevanju pojma števila. Odrasli spodbuja otroka, da zlaga 

predmete tako, da vsakemu predmetu iz ene skupine priloži, doda, 

podstavi ipd. natanko en predmet iz druge skupine. Prirejanje 1-1 

lahko nastopa v različnih težavnostnih stopnjah in je na stopnji ročne 

spretnosti in samega razvrščanja primerno za najmlajše. Pomembno 

ni samo dejanje razvrščanja, pač pa tudi rezultat (Bahovec idr., 1999). 

 

Didaktične igre  

Igre s pravili, ki so zamišljene za to, da otrok napreduje v svojem 

razvoju, so didaktične igre. Vsaka igra vodi otroka k izboljšanju 

njegovega razvoja. Vzgojitelj didaktično igro pripravi, izbere in 

oblikuje s točno določenim namenom. Didaktične igre lahko 

vključujejo vsa vzgojna področja. Tako mednje spadajo raziskovalne 

dejavnosti, socialne igre in stiki, tekmovanje, sodelovanje med 

igralci. Didaktične igre so neke vrste vmesna stopnja med igro in 

učenjem (Devjak in Berčnik, 2018, str. 134).  

 

Didaktična igra je igra, ki odgovarja vnaprej načrtovanim 

izobraževalnim ciljem, ki jih dosežemo z aktivno vlogo udeležencev. 

Tako pri vzgojni kot pri didaktični igri je pomembno vrednotenje 

novo pridobljenih znanj. Dobra didaktična igra posameznika vključi 

celostno in vključi vsa njegova čutila. Prinaša mu novo izkušnjo, 

omogoča mu preizkušanje na lastni koži (Mrak, 2013). Didaktične igre 

so igre z nalogami, ki zahtevajo in hkrati razvijajo duševne funkcije, 

sposobnosti, aktivnosti, ki so potrebne za doživljanje, dojemanje, 

ustvarjanje, poustvarjanje z otrokom privlačno vsebino in s pravili, ki 

so lahko bolj ali manj zahtevna. Cilj didaktičnih iger je otroku ponuditi 

možnost, da prek njih osvoji določeno zmožnost. Otroke spodbujamo 

k natančnemu opazovanju ter ugotavljanju razlik in podobnosti v 

obliki, velikosti in barvi. Pri didaktičnih igrah moramo paziti, da z njimi 

ne pretiravamo ali celo omejujemo druge vrste iger, saj se tako otrok 

ne more spontano igrati in tako zaviramo njegovo ustvarjalnost. 

Upoštevati moramo razvojno stopnjo otrok in doseženo stopnjo v 

razvoju govora. Ko se odločimo za didaktične igre, moramo otroke 

najprej motivirati za dejavnost. Pravila jim podamo jasno in 

nedvoumno, da jih otrok razume (Čas in Krajnc, 2015). 

 

Čas in Krajnc (2015, str. 49) navajata, da didaktične igre uresničujejo 

različne cilje:  

− razvijajo čutila; 

− spodbujajo k opazovanju in primerjanju; 

− pripomorejo k namerni zapomnitvi; 

− navajajo na koncentracijo in hitro reagiranje; 

− bogatijo domišljijo; 

− utrjujejo pridobljena spoznanja in izkušnje ter bogatijo 

otrokove izkušnje; 

− pripomorejo k oblikovanju otrokovega značaja (vztrajnost, 

discipliniranost, samostojnost, sodelovanje z drugimi);  
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− omogočajo lažjo socializacijo; 

− pospešujejo otrokov miselni razvoj.  

 

Vrste didaktičnih iger 

Didaktične igre lahko po nalogah razdelimo na štiri skupine (Čas in 

Krajnc, 2015):  

− zaznavno-gibalne igre: namenjene so razvijanju čutil, 

spoznavanju predmetov po obliki, velikosti, razlikovanju 

predmetov po zvoku;  

− igre za namerno pozornost in hitro reagiranje: zahtevajo 

pravočasno in hitro reagiranje (npr. leti, leti); 

− igre za namerno zapomnitev in obnavljanje ter utrjevanje 

otrokovih spoznanj: zahtevajo miselno aktivnost, 

pripomorejo k razvijanju količinskih pojmov, klasifikaciji 

predmetov, razvrščanju in prirejanju po barvi, obliki, 

obsegajo skrivanje predmetov ali drugačno prostorsko 

razmestitev; 

− uganke: opozarjajo otroke na značilnosti in lastnosti 

predmetov in pripomorejo k oblikovanju pojmov; 

najzahtevnejše so besedne uganke, ki so za manjše otroke 

precej abstraktne in jim še niso kos.  

 

Primer dobre prakse – didaktična igra »Igrivi predmeti« 

Dejavnost smo izvedli v igralnici. V raziskavo je bila vključena skupina 

14 otrok, starih dve do tri leta, od tega devet dečkov in pet deklic. 

Izdelali smo didaktično igro »Igrivi predmeti«. To je namizna igra, ki 

otroke spodbuja k pravilnemu razvrščanju predmetov. Gre za 

razvrščanje kartončkov v barvne škatle.  

 

Globalna cilja:  

− razvijanje matematičnega mišljenja,  

− doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.  

 

Operativni cilji:  

− otrok razvršča kartončke v ustrezne škatle, 

− otrok spoznava in poimenuje predmete,  

− otrok spoznava barve,  

− otrok upošteva pravila igre,  

− otrok upošteva in posluša naša navodila.  

 

Pri izvajanju dejavnosti smo uporabili naslednje metode dela: 

razlago, poslušanje, opazovanje in spodbujanje.  

 

Didaktični pripomočki so tri barvne škatle in kartončki z narisanimi 

predmeti, igrače (avtomobil, žoga in dežnik), žogice različnih barv ter 

velika škatla.  

 

Pravila igre 

Didaktična igra Igrivi predmeti je igra za tri igralce. Na mizi so 

pripravljene tri škatle različnih barv. Vsak igralec dobi enako število 
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kartončkov, in sicer devet, z narisanimi predmeti različnih barv, to so 

avtomobil, žoga in dežnik. Igralec, ki je na potezi, na kartončku 

prepozna predmet in barvo predmeta. Predmet poimenuje in ga 

pravilno razvrsti v škatlo ustrezne barve (npr. modra žoga v modro 

škatlo itd.). Otroci se igrajo tako, da istočasno zlagajo kartončke v 

škatle. Zmaga tisti, ki pravilno razvrsti največ kartončkov v ustrezno 

škatlo. Ko je znan prvi zmagovalec, preostala dva nadaljujeta igro, 

dokler ne dobimo naslednjega zmagovalca.  

 

Opis poteka dejavnosti  

Z otroki smo se usedli na blazino. Za začetek smo jih pritegnili s tremi 

igračami (avtomobilom, majhno žogo in dežnikom). Skupaj smo jih 

poimenovali in otroci so ponavljali za nami. Za motivacijo smo jim 

povedali pravljico o igrivih predmetih, ki smo si jo sami izmislili. Trije 

predmeti (okrogla žoga, poskočen avtomobil in živahen dežnik) se 

sprehajajo po cesti. Sonce jih prijetno greje na poti in ptički veselo 

pojejo. Igrivi predmeti so tudi veseli, vendar si želijo priti vsak do 

svoje hiške. Eden bi rad našel modro, drugi rumeno, tretji pa bi rad 

prišel v rdečo hiško. Na cesti srečajo še druge avtomobile in žoge, 

tudi dežnike, saj je na poti deževalo. Nekaj česa se tudi igrajo na 

bližnjem travniku. Na koncu skupaj pridejo vsak do svoje hiške in se 

veselijo. Bi jih radi videli, kako se veselijo in zabavajo? Pridite z nami, 

gremo še mi v deželo igrivih predmetov in se skupaj igrajmo. 

 

Pravljica ni bila predolga, saj so jo vsi do konca poslušali. Zaradi igrač 

je bila motivacija še bolj zanimiva, saj so otroci tako lažje poslušali in 

spremljali pravljico. V glavnem delu smo otroke povabili, da se nam 

pridružijo pri didaktični igri. Šli smo k mizi, kjer so že bile pripravljene 

tri škatle. Lahko so se igrali trije otroci naenkrat. Vsak otrok je dobil 

devet kartončkov s predmeti različnih barv. Povedali smo jim, čemu 

služijo kartončki in škatle. Navodila smo jim počasi, jasno in razločno 

razložili. Otroci so zlagali kartončke v ustrezne škatle. Spremljali smo 

njihovo igro in jim pomagali, če jim ni šlo. Hkrati smo jih spodbujali 

in jih med samo igro pohvalili, da so dobili večjo motivacijo. Za 

zaključek smo otrokom na sredino igralnice stresli žogice različnih 

barv, s katerimi so se igrali in jih metali v veliko škatlo. Ob tem so zelo 

uživali.  

 

Evalvacija  

Večina otrok je razumela podana navodila, nekateri pa ne, čeprav 

smo jim ta še dodatno obrazložili. Ko smo videli, da najmlajšim ne 

gre, smo jim za začetek pokazali kartonček in jih vprašali, kam spada. 

Otroci, ki so stari tri leta, so samostojno razvrščali predmete v škatle 

in se malokrat zmotili, medtem ko so dvoletniki imeli nekaj težav. 

Otroci so bili med igro zelo aktivni, najbolj pa v glavnem delu, kjer so 

se povsem sprostili. Všeč jim je bilo, ko so položili vse kartončke v 

škatle, četudi so se vmes zmotili.  
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Odločitev, da bodo pri igri sodelovali trije otroci naenkrat, je bila 

pravilna, saj pri večjem številu otrok dejavnost ne bi tekoče tekla. 

Cilje, ki smo si jih zastavili, smo z načrtovano dejavnostjo tudi dosegli. 

Pričakovali smo, da nekateri otroci ne bodo mogli pravilno razvrščati 

vseh kartončkov v ustrezne škatle in da bo kdo od njih potreboval 

tudi našo pomoč.  

 

 
Slika 1: Matematična didaktična igra »Igrivi predmeti« 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Otroci se lahko z matematiko srečujejo vsak dan, npr., ko štejejo 

igrače, v garderobi pospravijo svoje čevlje, opazujejo oblike 

predmetov in prometnih znakov, pripravljajo pogrinjke na mize, 

prelagajo igrače iz ene posode v drugo. Pri tem se razvijata njihova 

fina motorika in koordinacija oko-roka. Matematične dejavnosti 

lahko otrokom prikažemo tudi skozi druga področja kurikuluma. 

Vzgojiteljica mora načrtovati dejavnosti tako, da se otroci spontano 

vključujejo v igro. Otroke med igro spodbuja, jim stoji ob strani in 

pomaga. Otroci se lahko med igro tudi učijo. Razvrščanje je del 

matematike. Otrok se najprej nauči sortirati, kar je predpogoj za 

razvrščanje, prek tega pa se uči logično razmišljati in razvijati 

abstraktno mišljenje. V članku smo predstavili matematično 

dejavnost na temo razvrščanja, ki smo jo izvajali s skupino otrok, 

starih dve do tri leta. Z otroki smo izvedli matematično didaktično 

igro »Igrivi predmeti« in jo prilagodili njihovi razvojni stopnji. Želeli 

smo pokazati, da je tudi matematika v vrtcu zelo pomembna. Naša 

želja je bila, da so otroci skozi igro čim bolj samostojno razvrščali 

predmete glede na dano lastnost, hkrati pa ob tem uživali in se 

zabavali. Za dejavnost smo izbirali predmete, ki so otrokom že znani 

in se z njimi tudi igrajo. Didaktična igra je otroke zelo motivirala in 

privlačila, še posebej njen videz. Ob dejavnosti so uživali in kar naprej 

spraševali, kdaj se bomo spet igrali te igre. Če kdo ni bil prisoten med 

izvajanjem dejavnosti, smo didaktično igro ponovili, da so jo izvedli 

vsi otroci. Otroke smo opazovali in spremljali njihov napredek. Po 

opravljeni dejavnosti so otroci razumeli navodila, naučili so se 

upoštevati pravila iger, strpnosti in sodelovanja. Rezultati raziskave 

so pokazali, da je več kot polovica otrok usvojila pojem razvrščanja. 

Otroci so nas pozitivno presenetili, saj sta tudi najmlajši deklici 

usvojili pojem razvrščanja, ena je celo druge otroke spodbujala k 

pravilnemu razvrščanju predmetov.  
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Menimo, da so otroci z izvedeno didaktično igro bogatili 

matematične koncepte, obenem pa razvijali svoj govor in logično 

mišljenje. Ko smo opazovali otroke med igro, smo ugotovili, da 

matematična didaktična igra pripomore k učenju prvih matematičnih 

izkušenj. Razvoj matematičnih spretnosti in razumevanja pojmov se 

razlikujeta od otroka do otroka. Otrok ne silimo s pojmi, ki jim niso 

poznani in jih ne razumejo, ampak jim ponudimo različne 

pripomočke in igrače. Omogočimo jim, naj sami spoznavajo nove 

stvari in napredujejo takrat, ko bodo za to pripravljeni. Pomembno 

je, da ima vsak otrok možnost učiti se matematiko na vseh področjih.  
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Zabavna igra z nestrukturiranim 

in naravnim materialom 
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Povzetek: V predšolskem obdobju je igra najbolj naraven način 

učenja. Danes imajo otroci na voljo vse mogoče igrače in materiale, 

a najboljše igrače so lahko najbolj enostavni materiali iz vsakdanjega 

življenja. Le-ti nudijo veliko možnosti za aktivno učenje, razvijanje 

ustvarjalnosti. V članku želim predstaviti, kako otrok ob 

nestrukturiranem in naravnemu materialu krepi domišljijo in z 

uporabo različnih materialov izboljšuje svoje motorične sposobnosti, 

razvija matematične koncepte in pojme, kot so velikost, oblika in 

teža; pridobiva prostorsko orientacijo in izboljšuje zmožnost 

koncentracije ter navsezadnje razvija svojo osebnost.  

 

Ključne besede: igra, aktivno učenje, razvijanje ustvarjalnosti, 

nestrukturiran material in naraven material 

 

Abstract: In the preschool period, playing is the most natural way of 

learning. Today, children have all kinds of toys and materials at their 

disposal, but the best toys can be the simplest materials found in 

everyday life. Only these offer many opportunities for active learning 

and developing creativity. In the article, I want to present how a child 

with unstructured and natural material strengthens his imagination 

and improves his motor skills by using different materials. Develops 

mathematical concepts and concepts such as size, shape, and weight; 

acquires spatial orientation and improves the ability to concentrate 

thus ultimately developing his personality.  

 

Keywords: children’s play, developing creativity, unstructured 

material, active learning, natural material 
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UVOD 

Iz lastne prakse vem, da imajo otroci pogostokrat težave pri izražanju 

svojih doživetij in občutenj. S ponujenimi možnostmi samostojnega 

raziskovanja nestrukturiranega in naravnega materiala sem želela 

doseči, da bi otroci sami načrtovali dejavnosti, preko katerih bi izražali 

svoja doživetja in občutenja. V želji, da bi še bolj razvijali otrokovo 

ustvarjalnost, sva s sodelavko otrokom pripravili dejavnosti, pri 

katerih so imeli možnost raziskovanja, spoznavanja sveta in svobodno 

izbiro dela pri izražanju.  

 

Otrok in igra v predšolskem obdobju 

Otroška igra predstavlja način otrokovega razvoja in učenja v prvih 

letih življenja in na najbolj naraven način združuje temeljna načela 

predšolske vzgoje. Kurikulum (1999, str. 19) opredeljuje igro tako: » 

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.« Predšolsko obdobje je ključno za spodbujanje 

odgovornega vedenja do okolja in družbe, saj se v tem obdobju 

oblikujejo osnovni vedenjski vzorci. Brooke (2018) navaja, da je igra v 

predšolskem obdobju zelo pomembna za otrokov razvoj iz vidika 

pridobivanja lastnih izkušenj. Poleg tega povečuje znanje, 

razumevanje in ustvarjalnost. Igra je dejavnost, ki zahteva veliko 

dogovarjanja, sodelovanja in vzpostavljanja socialnih interakcij ter je 

pogojena z notranjo motiviranostjo otroka in svobodno izbiro 

(Brooke, 2018). Skozi igro se otroci razvijajo, sproščajo, premagujejo 

strahove ter izboljšujejo svoje spretnosti. V igri se srečujejo s 

težavami, se jih učijo reševati in vztrajati v iskanju rešitev. Prav tako 

pridobivajo različna spoznanja o svetu, ustvarjajo, razvijajo svoje 

čute, sposobnosti, pomnjenje, mišljenje, govor, … Preizkušajo se v 

različnih vlogah in socialnih odnosih. 

 

Vloga vzgojitelja 

Preko igre lahko najlažje vzpostavimo stik in čustvene relacije z 

otrokom. Z opazovanjem spoznamo njegove razvojne in osebne 

značilnosti. Vloga vzgojitelja je, da otroku nudi bogato učno okolje, 

primeren prostor, ustrezne materiale ter mu omogoči dovolj časa za 

igro, ustvarjanje. Zelo pomembno je, da vzgojitelj sprejme otrokove 

ideje in zamisli ter mu pomaga pri izvedbi. Otrokom mora pustiti 

dovolj časa in svobode, da miselno predelajo doživeto in videno.  

Cilji, ki sem jih želela doseči s ponudbo nestrukturiranega in 

naravnega materiala: 

− Otrokom ponuditi nestrukturiran in naraven material kot 

spodbudo za razvoj simbolne igre. 

− Opazovati igro otrok ter prepoznati pobude, dejavnosti otrok in 

postavljanje novih izzivov za otroke. 

− Opazovati otroke pri igri, odkrivanje njihovih sposobnosti in 

spremljanje njihovega razvoja. 
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Ko govorimo o nestrukturiranem in naravnem materialu imamo v 

mislih enostavne materiale kot so škatla, blago, les, volna, kostanj, 

želod in podobno …  

Igra z nestrukturiranim in naravnim materialom daje otroku 

možnost, da razvija svojo ustvarjalnost in domišljijo ter preko igre 

pridobiva nove izkušnje, kreativno rešuje težave. 

  

Nestrukturirani in naravni materiali otroku omogočajo, da se z istim 

predmetom lahko igrajo na različne načine in predmeti postanejo 

različne stvari. Otrok tako krepi domišljijo in z uporabo različnih 

materialov izboljšuje svoje motorične sposobnosti, razvija 

matematične koncepte in pojme, kot so velikost, oblika in teža; 

pridobiva prostorsko orientacijo in izboljšuje zmožnost 

koncentracije. Na podlagi teh izkušenj smo v našem vrtcu, v mesecu 

novembru, za dva tedna vse strukturirane igrače umaknili in otrokom 

ponudili nestrukturiran in naraven material. Za pomoč pri zbiranju 

materiala smo prosili starše otrok, ki so nam priskrbeli veliko škatel 

različnih velikosti, tulce, volno, blago, kolute, stiropor, les … Starši so 

zadevo resno vzeli in nas dobro založili z nestrukturiranim materialom. 

 

Opisi iger z nestrukturiranim in naravnim materialom 

Igra s kartonskimi škatlami 

Raziskovanje otrok je dejavnost, kjer so otroci motivirani, saj jih k 

temu spodbuja prirojena radovednost. Naša naloga je, da otrokom 

ponudimo material in sredstva za raziskovanje. Otrokom sva 

ponudile škatle različnih velikosti in oblik. Le te so prenašali, odpirali, 

zapirali. V veliko škatlo so se otroci skrili in kukali skozi odprtine. Ta 

nadvse preprosta igra je otrokom omogočala urjenje v gibanju, 

koordinaciji, ravnotežju, moči, logiki, opazovanju drugih otrok. Otroci 

so me vedno znova presenečali s  svojimi idejami.  Med igro so otroci 

gradili hiše, se skrivali v škatle, škatle so postale avtomobili. Otroci so 

bili kreativni, nadgrajevali so igro in bili ustvarjalni. Vsak otrok je 

našel svoj prostor v igri. V igri so neizmerno uživali, si krepili 

domišljijo,  razvijali  matematične koncepte in pojma kot sta velikost 

in oblika. Skupaj smo izdelali vlak, ki nas je popeljal novim 

dogodivščinam naproti. Otrokom sva pripravili različne didaktične 

igre.  Pri igri, kjer sva Iz škatel izrezali kroge, so otroci  vstavljali 

različne predmete, izdelali smo škatlo s tulci, kamor so natikali 

kartonaste kolute. Z  dejavnostmi  sva popestrile otrokovo igro v 

vrtcu , skozi katero so se učili in spoznavali svet okoli sebe. 

 

Igra s tulci 

Otrokom sva za razvoj fine motorike in moči v prstih ponudile tulce 

in čisto navadne kuhinjske elastike. Otroci so elastiko najprej ovijali 

okrog prsta, roke, šele nato na tulec. Ta dejavnost je nekaterim delala 

precejšnje težave. Bila pa jim je v izziv. Naslednja dejavnost je bila 

napenjanje elastike na žebljičke. Otrokom sva pripravile leseno 

podlago,  v katero sva zabile žebljičke. Otroci so bili  pri tej  dejavnosti  

zelo skoncentrirani in vztrajni. Zato sva se odločili, da dejavnost 

nadgradiva. In sicer, sva pripravile leseno podlago z žebljički v obliki 

likov osnovnih barv ter barvne elastike. Otrokom sva ponudile 
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plastificirane kartice z različnimi liki, katere so otroci s pomočjo 

elastike oblikovali. Otroci so dejavnost vzljubili. Zelo lepo je videti 

otroke zadovoljne in opazovati njihov napredek.  

 

 
Slika 1: Natikanje barvnih tulcev in nizanje 

Vir: Lasten 

 

Spuščanje kostanjev skozi odprtino tulca 

Igro s tulci smo pripravili še v drugih oblikah. Ena izmed iger, ki je bila 

otrokom med zanimivejšimi, je bila prav ta.  Otroke sva vključile v 

pripravo igre. Najprej smo tulce pobarvali in  jih pritrdili na 

kartonasto podlago. Tulci so bili različne velikosti, dolžine in obsega. 

Dejavnost je bila namenjena igri s kostanji. Le te so otroci spuščali 

skozi odprtine tulcev, pri tem pa ugotavljali: 

− Skozi katere tulce gredo vsi kostanji? 

− Skozi kateri tulec ne gre noben kostanj? 

− Kaj se zgodi s kostanjem, če ga spustimo v tulec, ki je prilepljen 

vodoravno? 

Še nekaj idej s tulci, ki sva jih realizirali: pretikanje kosmatih žic skozi 

luknje na tulcu, natikanje barvnih tulcev. Pri tej dejavnosti smo 

barvne tulce narezali na kolute. Skupaj z otroci smo jih oblepili z 

barvnim papirjem. Le-te so otroci nizali na stojalo s tulci. Po 

pripravljeni predlogi so nizali kolute na tulec. Pri tej igri so otroci 

utrjevali barve, oblike, prostorske odnose, se urili v štetju ter razvijali 

miselno pomnjenje. 

 

 
Slika 2: Izdelava dreves 

Vir: Lasten 

 

V mesecu novembru smo imeli v našem  vrtcu 2 tedenski projekt 

(Teden brez sodobnih igrač), ki smo ga povezali s projektom Gozdni 

vrtec. Priprave na letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk so se v vrtcu 
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pričele že v začetku novembra. Takrat je padla odločitev, da uvedemo 

dva tedna brez sodobnih igrač, ki smo ga povezali s projektom Gozdni 

vrtec, za skupen cilj; urediti razstavo Jesenski gozd, ki je sovpadal s 

slovenskim zajtrkom. Naša skupina se je lotila izdelave dreves in lisic 

iz nestrukturiranega in naravnega materiala. Še preden smo pričeli z 

ustvarjanjem, smo skupaj z otroki naredili idejno zasnovo, ki smo jo 

počasi uresničevali. Podali smo se v gozd. Živimo v prelepem okolju, 

ki nam ponuja, da lahko vsakodnevno obiščemo gozd, kateri je v 

neposredni bližini našega vrtca. Ob našem potepanju po gozdu, so 

otroci razvijali motorične sposobnosti, doživljali gozd z vsemi čutili ter 

razvijali občutek za odgovornost do narave.  Nabrali smo različne 

gozdne plodove, ki so nam služil za ustvarjanje in igro. Lotili smo se 

izdelovanja dreves in gozdnih živali za razstavo v našem vrtcu. Iz 

odpadnih tulcev in kartona so otroci ob pomoči ustvarjali drevesa. 

Krošnje so izdelali s pomočjo volne, katero so prepletali. Iz risalnih 

listov, katere so predhodno s pomočjo tempara barvami pobarvali z 

jesenskimi odtenki, so otroci izrezali jesensko listje ter ga prilepili na 

krošnjo dreves. Za izdelavo gozdnih živali smo izbrali lisice. Tudi te 

smo naredili s pomočjo tulcev in kartona. Pri ustvarjanju smo 

uporabili tudi jesenske plodove (storže in želode). Otroci so se zelo 

potrudili in uporabili svoje domišljijo, saj so nastale zanimive lisičke. 

S čudovito razstavo izdelkov otrok, se je izkazalo, kako pomembno je 

otrokom ponuditi primeren material, jih opazovati v njihovi igri, 

ustvarjanju ter odkrivanju njihovih sposobnostih.  V otrokovem 

razvoju ima narava neprecenljiv in nenadomestljiv vpliv. Ker so otroci 

pokazali velik interes za igro z jesenskimi plodovi, sva jim ponudili 

raznolike dejavnosti, kjer so se urili v razvrščanju, klasificiranju. Za 

razvijanje spretnosti so pomembne grafomotorične dejavnosti. Zelo 

je pomembno, da jih čimbolj spodbujamo. Otrokom sva pripravile 

zabavno aktivnost- predlogo z različnimi oblikami in vzorci. Otroci so 

nanje polagali kostanje, gumbe za spodbujanje fine motorike. Nalogo 

sva nadgradili še s pincetnim prijemom.  Naslednja dejavnost je bila 

igra s števili. Otrokom sva pripravile predloge, na katere sva prilepile 

zamaške in napisale števila.  Otroci so vanje polagali orehe glede na 

število, ki je ustrezalo določeni predlogi. Nalogo sva nadgradili še s 

pincetnim prijemom. Pri tej dejavnosti so se otroci urili v štetju do 5 

ter v pincetnem prijemu. Ob štetju sva jih spodbujale, da uporabljajo 

prste. 

 
Slika 3: Igra s števili 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Igre brez sodobnih igrač otroci niso pogrešali, saj jo je nadomestila 

igra z enostavnimi materiali, ki je pri otrocih razvijala ustvarjalnost in 

domišljijo. Otroci so pridobili nove izkušnje. Izkušnje so  povezali z 

novimi ugotovitvami, se o njih pogovarjali, raziskovali, primerjali in 

spraševali tudi odrasle. Svoje izkušnje so pripovedovali staršem. Pri 

uporabi naravnega in nestrukturiranega materiala so se naučili, da se 

z istim predmetom lahko igrajo na različne načine. Opazili sva, da so 

otroci v začetku neke dejavnosti  potrebovali več spodbud. Potrebno 

jih je bilo spodbujati k razmišljanju, kako bi lahko nekaj izboljšali 

oziroma naredili drugače. Mlajši otroci so se zatekali k igram, ki so 

bile preprostejše, kar nakazuje  na to, da brez izkušenj človek ne more 

biti ustvarjalen. Sposobnost odgovornega vedenja so številne 

izkušnje, ki jih otroci doživljajo v vsakodnevnih interakcijah. Ob igri z 

nestrukturiranim in naravnim materialom so otroci pokazali veselje, 

med njimi je vladala večja sproščenost. Med opazovanjem otrok pri 

igri sva opazili in odkrivale njihove sposobnosti ter spremljale njihov 

razvoj in napredek. Otroci se učijo na vsakem koraku, nujno pa 

potrebujejo nas odrasle, da jim ponudimo spodbudno učno okolje, 

ustvarimo pogoje za otrokov razvoj jim dajemo podporo, jim 

zaupamo.  Da pa je uspeh še večji, je zelo pomembno sodelovanje s 

starši, saj prav to aktivno sodelovanje staršev pri vzgojnem delu 

otroke navdihuje k š večjemu raziskovanju in ustvarjanju. Da si otrok 

razvije svojo osebnost, mu omogočimo pestro izbiro materialov, da 

bodo lahko ustvarjalni in sproščeni. Le tako si bodo krepili svojo 

samozavest. Prišli sva do spoznanja, da bova otrokom večkrat 

ponudile nestrukturiran in naraven material kot spodbudo za razvoj 

simbolne igre.  
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Povzetek: Spodnje besedilo je kratka meditacija o poučevanju in 

učenju v hitro spreminjajočem se svetu, ko so informacije, bodisi 

resnične ali ne, dostopne vsakomur ves čas in ko so zunanji dražljaji 

vseprisotni skozi prizmo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki 

nam je dandanes na voljo. Uvod ponuja razmislek o tem, kaj šola 

mladim pomeni danes. Sprašujem se, na kakšen način naj šola 

mladim poda znanje za življenje. V nadaljevanju je predstavljen eden 

izmed inovativnih pristopov učenja na prostem, izveden s pomočjo 

informacijsko-komunikacijske tehnologije. Na kratko je opisan dan 

dejavnosti, ki sem ga s kolegico izvedla na osnovni šoli Davorina 

Jenka Cerklje na Gorenjskem z osmošolci. Z uporabo aplikacije CŠOD 

Misija smo osnovali zanimivo, interaktivno učno pot, ki je učence 

navdušila z različnimi izzivi, ki so jih reševali na prostem v manjših 

skupinah. Po izvedbi dneva dejavnosti sem uvidela, da je šola lahko 

zabavna v podajanju trajnega znanja na drugačen in inovativen način. 

 

Ključne besede: vloga šole, učenje na prostem, IKT, mobilna 

aplikacija, dan dejavnosti, učna pot 

 

Abstract: The article is a short meditation on teaching and learning 

in the ever-changing world, where information, whether true or 

false, is available to everyone at any time and when outside stimuli 

is constant with information and communications technology 

available nowadays. In the introductory part I touch upon the role of 

school in children’s lives today. I wonder what ways there are to hand 

down practical knowledge to the young nowadays. One of the 

innovative approaches to learning with ICT is introduced. Me and my 

colleague from Davorin Jenko Primary School carried out a project 

day with eight graders. We created an interesting and interactive 

educational trail by using a mobile application for outdoor learning. 

It stirred a lot of excitement among our students with different 

challenges to solve outdoors in small groups. By the end of this 

project day, I have finally realized that school can be fun in passing 

on long lasting knowledge to its students in a different and 

innovative way. 

 

Keywords: the role of school, learning outdoors, ICT, mobile 

application, project day, educational trail 
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UVOD 

Poučevanje mladih je posebno poslanstvo. Pravzaprav, nas prenos 

kakršnih koli znanj med različnimi generacijami bogati v vseh 

pogledih (intelektualno, socialno, čustveno, kulturno, medosebno, 

itd.). Kot profesorica tujega jezika angleščine si želim obogatiti mlada 

življenja, pa vendar se je treba v uvodu vprašati, kaj mladim danes 

šola predstavlja in pomeni v dobi informacijsko-komunikacijske 

tehnologije; kakšno vlogo ima v njihovih življenjih in kako radi 

oziroma neradi jo obiskujejo. Če drži to zadnje, je pomembno 

poiskati načine, kako šolo približati mladim generacijam otrok. Načini 

pridobivanja novih informacij se hitro spreminjajo v svetu moderne 

tehnologije. Je mladim šola še odskočna deska za napredek v svetu, 

kjer je prenos različnih znanj na dosegu roke preko neskončnih klikov 

na tipkovnici; je še prostor, kamor zahajajo po novo znanje za boljše 

življenje; jim še širi obzorja in daje znanje, ki ostaja za vedno le 

njihovo? Šola, nekoč simbol učenosti in napredka, izgublja svoj 

osnovni namen. Včasih je veljalo prepričanje, da nam šola omogoča 

boljše življenje. Danes določenemu številu mladih šola ne predstavlja 

več dodane vrednosti; k pouku hodijo nezainteresirani, pridobljena 

znanja pa so preveč teoretična in prezasičena z odvečnimi 

informacijami in zato zelo neuporabna za življenje. Tu smo na vrsti 

učitelji, ki pa vendarle imamo svobodo, da znotraj sistema kaj 

naredimo drugače in šolo približamo novim generacijam v taki meri, 

da bodo učenci v šolo radi zahajali in iz šole odnesli praktična znanja 

in veščine, ki jih potrebujejo za uspešen razvoj v zdrave osebnosti v 

teh hitro spreminjajočih se časih. Vse več se govori o učenju na 

prostem, o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije med 

poukom, o ukinitvi učbenikov in zamenjavi le teh s tablicami, telefoni 

in računalniki. Lahko učitelj še pritegne pozornost mladih s kredo, 

tablo in dobro razlago? Verjamem, da redki posamezniki, rojeni 

govorci z močno karizmo in veliko znanja, to lahko storijo. Za vse 

ostale je priporočljivo, da v razrede uvajamo tudi nove metode in 

načine poučevanja, le ravnotežje je treba poiskati med nekoč 

dobrimi praksami poučevanja in inovativnimi metodami.  

 

Učenje na prostem v tujem jeziku 

Je kaj bolj vznemirljivega kot poučevati zunaj štirih zidov, kjer se 

teoretično znanje preplete z vsemi čutili? V učilnici znamo na primer 

našteti vsa listnata drevesa, izven nje jih prepoznavamo v naravi, 

štejemo žile na listih, vohamo lubje, pobiramo plodove, ki jih 

uporabimo za igro, itd. Poučevanje na prostem zahteva nekaj več 

premisleka s strani učitelja glede organizacije učne ure, saj so učenci 

bolj razpršeni po terenu, a je zanje neprecenljivo samo izkustveno 

učenje, ki pripomore k boljšemu pomnjenju snovi. Ko sem razmišljala 

o angleških uricah na prostem, so bile prvotne ideje zelo 

elementarne. Smo v parku, sedimo v krogu, govorimo angleško, 

poimenujemo stvari, ki jih zaznavamo okrog sebe, rešujemo učne 

liste v skupinah, kot bi jih v razredu itd. Ko pa sem se odločila za 

udeležbo na izobraževanju o inovativnih načinih poučevanja na 

prostem s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, si 
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nisem mogla pomagati, da ne bi za učence skupaj s kolegico učiteljico 

izpeljala dan dejavnosti s pomočjo na novo pridobljenega znanja. Kot 

učiteljica tujega jezika se zavedam, da jezik lahko pripnem kateremu 

koli učnemu področju in se medpredmetno povezujem s praktično 

vsemi predmeti na šoli. Jezik je kajpak osnovno orodje, s katerim 

opisujemo zunanji in notranji svet. Angleščina in slovenščina sicer 

nimata skupnega prednika, sorodnih besed ali enake stavčne 

strukture, a se kljub temu zaradi vseprisotne ameriške kulture 

angleščina nezadržno vriva v slovenščino in jo izpodriva z novimi 

skovankami (npr. slide), ki jih tudi učenci  včasih raje uporabijo kot za 

ta namen na novo nastale slovenske besede (npr. drsnica). V 

globalnem svetu se učenci srečujejo z različnimi govoricami in 

prepleti jezikov, zato je učenje jezikov dandanes prepotrebna 

veščina, ki jo mora obvladati vsak posameznik. Ko primerjamo oba 

jezika, torej angleščino in slovenščino, spremljamo podobnosti in 

razlike v dojemanju sveta (trinajst časov v angleščini proti štirim v 

slovenščini), spoznavamo večpomenskost posameznih besed, 

vidimo, kako neskončen je svet jezika. In če drži “Meje mojega jezika 

so meje mojega sveta” (Ludwig Wittgenstein), nas učenje jezikov 

notranje bogati in nam razprostira tančico v širni svet.  

 

Učenje na prostem in IKT 

Uporaba IKT pri pouku je v razredu že močno razširjena, na prostem 

pa njena raba še vedno močno zaostaja. Digitalna nepismenost tako 

s strani učiteljev kot učencev za delo z različnimi aplikacijami seveda 

igra vlogo pri tem, še bolj kot to pa dejstva, da smo zunaj odvisni od 

časovne omejitve delovanja baterij na prostem, šibko pokritostjo s 

signali ali celo s pomanjkanjem signala na prostem ter seveda od 

vremenskih pogojev. Na izobraževanju smo se spraševali o 

smiselnosti uporabe IKT v naravi, zato je bilo večkrat poudarjeno, da 

IKT ne smejo biti same sebi namen, ampak so le orodje za dosego 

didaktičnih ciljev. Organizatorji izobraževanja so močno poudarjali 

tudi nešteto možnosti za medpredmetne povezave.  

Na terenu med drugim lahko zbiramo različne podatke, 

meritve, slike in zvoke, ki jih nato lahko uporabijo učitelji pri 

drugih predmetih. Tako recimo raziskovalno delo v okviru 

naravoslovja lahko povežemo z delovanjem telesa v okviru 

športne vzgoje, beleženje gibanja na karti v okviru geografije, 

slike pri likovni vzgoji, itd.(CŠOD spletna učilnica, gradivo).  

Na izobraževanju maja in junija 2022 sem se pobliže spoznala z enim 

od pristopov inovativnega učenja in poučevanja na prostem s 

pomočjo IKT tehnologije, natančneje z aplikacijo CŠOD Misija. Ta 

mobilni vodič za samostojno učenje na prostem ponuja obilo 

različnih užitkov. Ker gre za vodič na prostem, se naloge rešuje na 

prostem, namige do rešitev pa najde v bližnji okolici: v naravi, z 

opazovanjem kulturnih spomenikov, stavb v bližini in naravnih 

značilnosti. Uvodoma smo učitelji preizkusili aplikacijo na terenu, 

kasneje pa z njeno pomočjo sestavili samostojno učno pot na različne 

teme bodisi v slovenščini bodisi angleščini. Ko sem pomislila na 

povprečnega osnovnošolskega najstnika ali najstnico, se mi je zdelo, 
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da bo navdušen/a nad dejstvom, da bo šolski dan lahko preživel/a s 

telefonom v roki zunaj na prostem dokaj nenadzorovan/a. In 

odločitev o kreaciji samostojne učne poti je bila sprejeta. V 

nadaljevanju bom predstavila potek dneva dejavnosti, ki sva ga 

izpeljali skupaj s sodelavko po uspešno zaključenem izobraževanju. 

 

Projektni dan – CŠOD MISIJA 

Prvi del izobraževanja je bil namenjen praktičnemu spoznavanju 

aplikacije na terenu. Zbrali smo se v Ljubljani v parku Tivoli in si v že 

nameščeno aplikacijo CŠOD Misija naložili učno pot, ki je vsebovala 

različne naloge v zvezi z naravnimi značilnostmi in s kulturnimi 

spomeniki v okolici. Učna pot je vsebovala različne tipe nalog: naloge 

izbirnega tipa, povezovalne naloge, naloge z zaporedjem, odprte 

naloge, itd. Vprašanja so bila zastavljena kot uganke, izzivi, 

matematični računi, slušni posnetki, itd. Vsaka naloga je vsebovala 

kratek opis znamenitosti, ki je lahko, ne pa nujno, pripomogel k 

pravilni rešitvi, in nekaj slik, ki so ponazarjale specifične posebnosti 

same lokacije oz. znamenitosti. Četudi smo se reševanja nalog lotili v 

skupini, nam je kakšno zagonetno vprašanje vzelo precej časa, da 

smo prišli do končne rešitve. Da pa smo lahko pristopili k reševanju 

nalog, smo morali znati brati tudi zemljevid, ki nas je vodil od ene 

znamenitosti k drugi. Izzivi so se pričeli, ko smo bili dovolj blizu 

dotičnim točkam na zemljevidu.  

 

Ves čas smo učiteljice aktivno evalvirale tovrstni način učenja na 

prostem, ki ima kot vsaka metoda svoje prednosti in pomanjkljivosti. 

Ko naložiš učno pot v aplikacijo, začutiš vznemirjenje, podobno 

otroški igrivosti iskanja zaklada. Naš zaklad je kakopak novo 

pridobljeno znanje. Od vznemirjenja ne veš, kako bi se reševanja lotil-

mogoče pri najbližji točki ali tisti najbolj oddaljeni? Same točke na 

zemljevidu ti ne povedo, ali so naloge bolj ali manj zahtevne; povedo 

pa ti, koliko postaj te čaka in kako dolgo pot boš prehodil tekom 

reševanja nalog. Všeč nam je bila dinamika učenja- znanje pridobivaš 

v gibanju, na svežem zraku, v skupini, kjer možne rešitve prihajajo na 

plano hitreje in učinkoviteje po principu več glav več ve. Veliko je bilo 

dobre volje in komunikacije med nami, jezik pa ni bil več le sredstvo 

komunikacije, ampak je postal predmet interpretacije. Pa vendar je 

pomanjkljivost takega načina učenja delo s telefonom in strmenje v 

zaslone vsakih nekaj minut. Za današnjo mladino je hoja po terenu s 

telefonom v roki nekaj povsem naravnega in običajnega. Seveda pa 

ob prebiranju strokovne literature o škodljivosti prekomerne rabe 

zaslonov, ki lahko vodi tudi v odvisna vedenja, učitelj ne more ostati 

ravnodušen, ko želi v pouk vpeljati novo tehnologijo. Smernice za 

uporabo zaslonov v vrtcih in šolah, ki so jih oblikovali zdravniki in 

dopolnili tudi na Zavodu za šolstvo namreč narekujejo, naj bo v šolah 

uporaba zaslonov osmišljena in naj se redno izvaja le ob prisotnosti 

učitelja. (Anderluh, M., Baš, D., Hudiklin, M., Osredkar, D., Selak, Š., 

Spreitzer Vintar, M., idr., 2021, str. 23). Drugi del izobraževanja je 

vseboval nekaj teorije. Udeleženci smo imeli na voljo različna gradiva 
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v CŠOD spletni učilnici, kjer smo tudi reševali interaktivne vaje s 

področja učenja na prostem. Poglobili smo se v koncept učenja na 

prostem in raziskovali prednosti takega učenja. V reviji Šola v naravi 

(CŠOD, 2009, str. 3) najdemo zanimiv članek o nujnosti učenja in 

poučevanja v naravi, ki blaži motnjo odtujenosti od narave in nas 

prisili, da se k naravi vrnemo. Poleg sedmih že poznanih vrst 

inteligenc (logično-matematična, jezikovna, prostorska, glasbena, 

gibalna, medosebna, avtorefleksivno-intrapersonalna) nedolgo 

obstaja tudi osma inteligenca, ki se imenuje inteligenca za naravo 

(nature smart).  

Otroci z osmo inteligenco so navdušeni nad opazovanjem s 

čutili, uporabljajo dobro razvite čutne veščine za opazovanje 

in kategoriziranje stvari iz narave, radi so zunaj, hitro opazijo 

vzorce v okolici, zanimajo jih živali in rastline, opazijo stvari v 

okolju, delajo, zbirajo ali imajo zbirke, albume, dnevnike ali 

revije o predmetih iz narave, že od malih nog jih zanimajo 

narava, znanost in živali, kažejo zavest in odgovornost do 

okolja in ogroženih vrst in zlahka se naučijo lastnosti, imen, 

kategorizacije in podatkov o naravi (Louv, 2006). 

Richard Louv v knjigi The Nature Principle predlaga, da bodo v dobi 

hitrih okoljskih, gospodarskih in družbenih sprememb, napredovali 

le »nature-smart« ali okoljsko ozaveščeni posamezniki, ki bodo gojili 

globlje razumevanje narave in bodo znali poiskati ravnotežje med 

virtualnim in resničnim svetom (Louv, 2011, str. 2). 

Tretji in hkrati zadnji del izobraževanja je bil namenjen snovanju 

lastne učne poti. Vnaprej smo spoznali značilnosti aplikacije CŠOD 

Misija in se znotraj teh parametrov podali na teren, si začrtali učno 

pot, ki bi lahko bila aktualna za naš okoliš in naše učence, sestavljali 

vprašanja in različne tipe nalog. Združili smo naravo in tehnologijo. 

Tudi najina učna pot je bila medpredmetno zasnovana. Ne le, da je 

bila zapisana delno v slovenščini in delno v angleščini, združevala je 

tudi različna učna področja (šport, geografijo, zgodovino, 

matematiko, glasbo, jezike). Končni izdelek je učna pot z naslovom 

Grad Strmol in okoliške vasi. Na grad Strmol so krajani Cerkelj na 

Gorenjskem še posebej ponosni, saj je bil leta 2004 razglašen za 

kulturni spomenik državnega pomena.  

Grad Strmol leži na obronkih Dvorjanskega hriba v bližini Cerkelj 

na Gorenjskem. V 13. stoletju so se tu naselili vitezi Strmolski, po 

katerih je utrdba tudi dobila ime in ga obdržala kljub nenehnim 

menjavam lastnikov. Skozi burna stoletja je Grad Strmol ohranil 

svojo prvotno obliko, zato spada med najstarejše in najbolj 

ohranjene gradove na Slovenskem (Gradovi Slovenije, 2023). 

Zadnja lastnika gradu sta bila Rado in Ksenija Hribar, katerih zgodba 

je bila postavljena tudi na gledališki oder in mojstrsko zapisana v 

leposlovni literaturi s strani Draga Jančarja. Zgodba gradu in njegovih 

lastnikov, izgled gradu in prelepa okolica sta rdeča nit najine učne 

poti. Učence je pot peljala od osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na 

Gorenjskem do vasi Dvorje, kjer so iskali namige o skladatelju 

Davorinu Jenku, po katerem nosi osnovna šola tudi ime. Med potjo 
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so se morali večkrat ustaviti pri turističnih tablah, preučiti kakšen 

zemljevid in poiskati odgovore na zastavljena vprašanja. V okolici 

gradu so morali iskati namige vsepovsod: z opazovanjem travnika, 

gladine bajerja, informacijskih tabel, z opazovanjem živali in slik, 

izobešenih v kavarni Strmol, z opazovanjem kozolca- toplarja, 

grajskega dvorišča in zanimivih kipov, ki stojijo na obzidju, itd. Pot jih 

je peljala dalje do Češnjevških bajerjev in bližnje kapelice, krog pa so 

zaključevali na poljski poti z ogledom gora, okoliških hribov in 

poljščin. Poleg zemljevida na telefonu, so se orientirali tudi po 

rastlinah in drevesih na poti. Ko so prispeli do neke točke na 

zemljevidu, se jim je na lokaciji odprla kratka predstavitev dotične 

lokacije. Ta opis je bil zapisan v slovenščini. Vsa nadaljnja vprašanja 

na taisti lokaciji pa so bila zapisana v angleščini. Odgovore so, kot je 

bilo že večkrat omenjeno, našli v okolici, naloge pa so bile 

raznovrstne (med ponujenimi odgovori izberi pravilnega; zapiši 

pravilen odgovor, klikni na primerno mesto na sliki itd.). Učenci so 

pot prehodili sami v manjših skupinah po štirje, brez spremstva, 

učitelji pa smo stali na kontrolnih točkah in beležili prisotnost, 

vedenje ter jih po potrebi usmerjali in pomagali z dodatnimi namigi. 

Na sedem kilometrov dolgi poti smo imeli osem kontrolnih točk. Po 

končani misiji smo se zbrali v razredu in preverili pravilnost rešitev. 

Rešili smo učni list z novim besediščem v angleščini in izvedli 

medskupinsko tekmovanje v obliki kviza. 

 

 

ZAKLJUČEK 

V uvodu sem se preizpraševala, kakšno šolo potrebujemo danes. Po 

izvedbi dneva dejavnosti lahko ugotovim, da drugačno kot včasih in 

predvsem inovativno in obogateno z novimi metodami, kajti le taka 

je mladim blizu in prinaša zadovoljive rezultate tako učiteljem kot 

učencem. Učenci ne potrebujejo kopico podatkov in teoretičnih 

znanj, ampak predvsem praktična znanja in izzive, ki od njih 

zahtevajo, da so aktivni. To najlažje dosežemo z »učilnico« na 

prostem. Evalvacija po koncu opravljene misije je potekala v obliki 

pogovora in Kahoot kviza. Učenci so na večino vprašanj v kvizu 

pravilno odgovorili. Osnovni cilj je bil dosežen; učenci so pridobili 

novo znanje in se pri tem tudi zabavali. Po nekaj dneh smo kviz 

ponovno izvedli v malo drugačni obliki in znanje je ostalo. Tovrstna 

oblika učenja udeležence prislili v aktivacijo, saj morajo sami iskati 

rešitve in reševati probleme, v razredu pa učitelji prevečkrat 

opravimo delo namesto naših učencev. Tudi če nalog ne znajo rešiti, 

jim na koncu ponudimo odgovore. Naenkrat je kitajski pregovor 

“Slišim in pozabim, vidim in si zapomnim, naredim in razumem” 

jasen, saj učenci sami povedo, da se največ naučijo, ko je treba rešiti 

problem, ko se učijo skupaj, ko so aktivno vključeni, ko je učenje 

povezano z njihovimi življenji, ko je nekaj izziv, ko imajo dovolj časa 

za razmislek in refleksijo in ko je učenje tudi zabavno. Dan dejavnosti 

jim je to omogočil. Z inovativnim načinom učenja so novo znanje 

usvojili hitreje, pri tem krepili medvrstniške vezi in sodelovalne 

veščine, pridobljeno znanje pa še nekaj časa ne bo šlo v pozabo.  
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pomembna? 
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Povzetek: Otroci se v današnjem času srečujejo z »dobro 

dodelanimi« igračami, ki ob vklopu/pritisku/ obratu/itd. oddajajo 

zvok, se premikajo, dajejo navodila in podobno. Otroci se takih igrač 

hitro naveličajo, saj jim ne ponujajo dodatnih spodbud mišljenja, 

možnosti drugačne igre ali celo nadgradnje le te. Zato ima 

nestrukturiran material (nekateri ga poimenujejo tudi odpadni 

material) zelo pozitiven vpliv na otrokovo domišljijo, saj otrokom 

dopušča in spodbuja domišljijo v igri (papirnati tulec lahko postane 

daljnogled, tunel, cev, telo lutke, vodovodna napeljava, itd.) V 

prispevku predstavljam pomen in možnosti uporabe 

nestrukturiranega materiala pri vsakodnevni igri v vrtcu in kako le ta 

vpliva na otrokov razvoj. Predstavljam tudi nekaj vrst 

nestrukturiranega materiala in vlogo vzgojitelja pri igri z njim. 

 

Ključne besede: nestrukturiran material, razvoj, igra, domišljija, vrtec 

Abstract: Nowadays, children have "well-made" toys, when turned 

on/pressed/ etc. they emit sound, move, give instructions and other 

stuf. The children of such toys get tired quickly, because they are not 

offered additional incentives of opinion, the possibility of a different 

game or even an upgrade of this one. Therefore, unstructured 

material (some also call it waste material) has a very positive 

influence on children's imagination, as it allows and encourages 

children's imagination in play (a paper sleeve can become binoculars, 

a tunnel, a pipe, a doll's body, a plumbing system, etc.). In the paper, 

I present the meaning and the possibilities of using unstructured 

material in everyday games in kindergarten and how this affects the 

development of children. I also present some types of unstructured 

material and the role of the educator in the game. 

 

Keywords: unstructured material, development, play, imagination, 

kindergarten 
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UVOD  

Otrok ima rad vse, s čimer se lahko igra, oz. vse, kar mu pride pod 

roko. Ko so otroci majhni, se igrajo s tem, kar imajo ob sebi: s svojimi 

prstki, z lesom, kamenčki ... Otroku je dovolj, da se ob igri veseli, uživa 

in smeji. Svobodna igra je le tista, ki otroku daje veliko možnosti za 

samoodločanje. Pomembno je, da otrok hoče nekaj narediti, da 

vztraja in preizkuša. Če je otrok soudeležen pri nastajanju igrače, sam 

daje zamisli in odkriva nove igralne možnosti. Otrok si pri tem razvije 

občutek samostojnosti, samoodločanja, razmišljanja in zavzetosti. V 

otrokovi igri se sprosti domišljija, kar mu omogoči zadovoljstvo. Če v 

otroško igro posegajo odrasli, otrok ni več spontan, ustvarjalen in 

izviren. Domišljijska igra je izredno pomembna. Otrokova igra ima 

velik družbeni pomen. Otrok v igri posnema odrasle in okolje, ki ga 

obdaja, kar je pomembno v procesu socializacije. Otrok rad razmišlja 

in je vesel, ko najde rešitev. Vsak predmet mu predstavlja izziv in v 

njegovih očeh dobi nov pomen. Karton – leteča preproga; volna – 

špageti, pajkova mreža; pesek – valovi; pokalice (polivinil) – veter; 

trakovi – omaka; ajda – torta, sladoled, zdravila; škatla – čelada, 

zaklad; škatla in kartoni – morje, ribe, konjički; iz lesenih materialov 

nastane grajski stolp in še in še. Otrokova domišljija nima meja. Če 

bomo otroku ponudili velike odpadne škatle, lahko vanje splezajo, iz 

njih gradijo, jih sestavljajo. Prav tako za svojo domišljijsko igro lahko 

uporabijo karton, volno, različno velike tulce, plastične odpadne 

škatlice s pokrovi ali brez, lesene, različno dolge in debele paličice, 

vrvice, gumbe, kamenčke, vodo, pesek, sipke snovi ... Vse to otroku 

ponuja izziv, iskanje novih rešitev, nova spoznanja, primerjanje, 

preizkušanje, vse to spodbuja miselni razvoj otroka.  

 

Otrok razmišlja in je vesel, ko najde rešitev. Otrok mora igro najprej 

doživeti, na mnogih doživetjih pa temelji razvoj osebnosti. Otroci 

uživajo v igri, ki je zanimiva, živahna, pri kateri se nekaj dogaja in pri 

kateri se čuti napetost, pri kateri je pot cilj (Rajović, 2015). 

 

Igra in nestrukturiran material 

V vrtcu otrokom dajemo na voljo različna igralna sredstva. Igrače, ki 

jih otroci vključujejo v igro, ločujemo glede na stopnjo realizma 

(podobnost igrače in dejanskega predmeta ali osebe in stopnjo 

strukturiranosti (določenost in dodelanost igrače) (Fekonja, 2006, 

str. 112). Visoko strukturirane igrače in realistične replike predmetov 

spodbujajo igro 2 do 3- letnikov, ki imajo majhno sposobnost 

predstavljivosti in katerih mišljenje je povezano z zaznavanjem. Za 

starejše otroke ni več pomembno, ali so igrače zaznavno podobne 

stvarnim predmetom, saj je njihova predstavljivost že visoka. Z 

visoko strukturiranimi in realističnimi igračami se zato igrajo 

relativno kratek čas (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, str. 

83–84). Nestrukturiran material je material, ki ni namensko določen 

in nima podobnosti z dejanskimi predmeti ali osebami, zato ga lahko 

otroci v vrtcu uporabljajo na različne načine. V grobem ločimo 

nestrukturiran naravni material (kamen, zemlja, voda, glina, veje, 
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plodovi, oglje …) in nestrukturiran umetni material (plastika, blago, 

papir, žica, vrvice, stiropor, tulci, plastelin …).  

 

Živimo v svetu potrošništva, zaradi katerega se kopiči število različnih 

nestrukturiranih materialov, ki jih zavržemo in kar kliče po ponovni 

uporabi. Veliko je možnosti, da jih ponovno uporabimo. Tudi 

svetovne organizacije spodbujajo in strmijo k trajnostni mobilnosti, 

varstvu okolja, recikliranju in podobnim smernicam, da bi naš planet 

čim bolj ohranjali. Pri rokovanju z nestrukturiranim materialom gre 

za igro, le ta pa ima velik pomen za osebnostni razvoj: 

1. Otrok si razvija ves svoj organizem, kot so čutila, mišice in otroka 

duševno in telesno pomirja. 

2. Igra razvija otrokove sposobnosti in sicer pomnjenje, mišljenje, 

domišljijo in inteligenco. 

3. Otrok v igri ustvarja in si s tem razvija svoje ustvarjalne 

sposobnosti, čeprav v tem odrasli ne vidimo nobenega 

ustvarjanja. 

4. Skozi igro si otrok uresničuje vse svoje neuresničljive želje. 

5. Otrok se v igri sprošča in pomirja. 

6. V igri si otrok razvija socialna čustva, socialne odnose do drugih 

ljudi (Pogačnik Toličič, 1966, str. 12). 

 

Predšolski otroci so zelo ustvarjalni, zato je pomembno, da jim 

omogočimo dovolj raznolikih možnosti, ki jim omogočajo razvijanje 

domišljije in ustvarjalnosti. Vse to lahko dosežemo z spodbudnim 

učnim okoljem v vrtcu in tako pri pripravi igralnice, kotičkov in 

dejavnostih vključujemo nestrukturiran material. Pri dejavnostih, 

kjer uporabljamo nestrukturiran material, prispevamo tudi k 

pomembnemu cilju zmanjševanja onesnaževanja v okolju- otroci 

skupaj s starši od doma prinašajo material, ki bi sicer končal na 

smetišču.  

 

V kurikulumu za vrtce (1999) sledimo načelu omogočanja izbire in 

drugačnosti, ki naj bi otrokom omogočal, da izbirajo med različnimi 

dejavnostmi in vsebinami glede na njihove želje, interese, 

sposobnosti, razpoloženje, ipd., in ravno z raznovrstnim, pestrim 

nestrukturiranim materialom lahko otroku dajemo možnost izbire, s 

čim se bo igral, kaj bo izdelal, iz česa bo izdelek itd. V našem vrtcu 

dajemo velik poudarek uporabi nestrukturiranega materiala pri vseh 

področjih dejavnosti. Pri vsakem tematskem sklopu je priporočeno, 

da je v igralnici en kotiček, kjer je na razpolago igra z nestrukturiranim 

materialom. 

 

Nestrukturiran material v praksi 

V vrtcu sledimo nacionalnemu dokumentu Kurikulumu za vrtce, ki 

omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v 

vrtcu. Sledimo ciljem, načelom in področjem dejavnosti. Zato v 

nadaljevanju predstavljam nekaj primerov uporabe 

nestrukturiranega materiala z vseh področij dejavnosti: 

1. PODROČJE UMETNOSTI 
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− Likovno ustvarjanje (izdelava različnih skulptur iz 

nestrukturiranega materiala, odtiskovanje različno tkanega 

blaga, izdelava rekvizitov za domišljijsko igro, izdelava lutk …). 

− Plesno ustvarjanje (ples s trakovi, časopisnim papirjem). 

− Glasbeno področje (ustvarjanje in preizkušanje zvokov z 

različnimi materiali, izdelava bobnov iz kovinskih škatel). 

2. PODROČJE MATEMATIKE (didaktične igre razvrščanja po barvi in 

obliki, npr. zamaškov ali tulcev, didaktične igre štetja, npr. 

kartončkov, plastenk, izdelava matematične igre za spoznavanje 

predlogov in nasprotij, manjše/večje, zgoraj/spodaj …). 

3. PODROČJE NARAVA- preizkušanje materialov, ali so plovni (se 

potopijo/se ne potopijo, katere predmete privlači magnet, 

aktivno bivanje v naravi ob raziskovanju naravnega 

nestrukturiranega materiala in igra z njim). 

4. PODROČJE DRUŽBE- sodelovalne igre, simbolna igra pretvarjanja 

predmetov iz nestrukturiranega materiala (tulec je daljnogled, 

manjši obroči so rokavčki, kosi blaga so odeja za dojenčke, 

izdelava darila iz nestruk. materiala za drugega otroka …). 

5. PODROČJE GIBANJE (Podajanje »žog iz časopisnega papirja«, hoja 

po vrveh ali trakovih, prenašanje/ vlečenje/ potiskanje škatel, 

Gozdna pedagogika …). 

6. PODROČJE JEZIK 

Poimenovanje živil iz letakov, ustvarjanje lutk za spodbujanje 

govora. 

 

Pri izbiri nestrukturiranega materiala je potrebno biti pazljiv 

(higienski vidik, tehnični vidik, varnostni vidik). Tako npr. škatel od 

jajc ne uporabljamo zaradi možnosti škodljivih mikroorganizmov 

salmonele, nestrukturiran material ne sme imeti ostrih delov … Pri 

tem je dobro ozaveščati o varnosti materialov in varnosti pri delu tudi 

otroke - vzgojitelj lahko pri seznanjanju z varnostjo uporabi slike, 

filme, zvočne zapise, demonstracij  itd. Ob vsem naštetim se otroci 

seznanjajo tudi z različnimi materiali in njihovimi značilnostmi. Tako 

ob raziskovanju materialov spoznajo, da sta npr. les/ kovina trda, 

papir in blago lahko režemo, v les lahko zabijemo žebelj, palica se 

zlomi itd. 

 

V našem vrtcu se že vrsto let izvaja način življenja v vrtcu »Življenje 

nekoč«. Izvaja se na ravni vrtca, namen je spoznati, kakšno je bilo 

življenje nekoč (mesec brez igrač, mesec starih ljudskih iger). 

Vzgojiteljici v skupini sami izbereta določen termin ali obdobje v letu, 

za izvajanje le tega »načina življenja«. Prav tako imata domeno, da 

sami izbereta tematiko materiala. Vse ostale igrače, v tem obdobju – 

brez igrač, pospravimo, jih ne uporabljamo. Tako se med otroci v 

začetni fazi tega projekta, pojavi občutek zmedenosti, nevednosti, 

kaj bi lahko sploh počeli. Z otroki skupaj načrtujemo, kako bi lahko 

zapomnili to obdobje, ko nimamo na voljo strukturiranega materiala. 

Otroci podajo ideje, kaj bi lahko nadomestilo igro  s tem materialom. 

V 1. starostnem obdobju gre tako bolj za raziskovanje 

nestrukturiranega materiala (prijemanje, udarjanje ob predmet, 
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postavljanje v stolp, če to nestrukturiran material omogoča …). V 2. 

starostnem obdobju pa otroci že kažejo potrebo po ustvarjanju, zato 

je v začetku občutek zmedenosti večji, vendar kasneje iz teh 

materialov izdelajo, ustvarijo presenetljive skulpture, predmete, 

prav tako velikokrat iz teh predmetov zaživi simbolna igra. 

 

Otrokom zelo ljubo je iskanje/nabiranje nestrukturiranega 

naravnega materiala. Le tega se odpravimo iskati v bližnji gozd, na 

travnik, na gozdno jaso … Imamo res veliko možnosti bivanja v naravi. 

Ustvarjalna igra z naravnim materialom poteka najprej v naravi, na 

mestu, kjer ga najdemo … Tako nastajajo različne postavitve in 

simbolni predmeti iz materialov, kot so veje, storži, mah, listi, debla, 

trava, razni plodovi, cvetlice in še bi lahko naštevali. Na to se sama 

igra in ves nabrani material prenese tudi v igralnico, kjer si ustvarimo 

kotiček z naravnim materialom. V začetku otrokom prepustimo 

raziskovanje kotička in materiala v njem. Kasneje sledi bolj 

usmerjena igra, spoznavanje materialov in njihovih lastnosti z vsemi 

čutili. Otroci na tej stopnji že podajajo ustvarjalne ideje, konstruirajo 

iz materialov, jim dodajajo simbolni pomen, zato se na koncu razvija 

domišljijska igra. Med otroki ni več prisotna zmedenost, nevednost, 

kaj bi počeli, ampak poteka zelo ustvarjalna igra. Zelo pomembno je 

dodajanje materialov na stopnji, ko igra več ne napreduje, se ne 

razvija. Tako so otroci postavljeni pred miselni izziv, kako v obstoječi 

igri ali pri ustvarjalnem delu dodati nek material v smiselno celoto.  

 

Vloga vzgojitelja  

Igra je zabavna dejavnost otrok, ki po določenem času lahko postane 

ponavljajoča se aktivnost, kar pa vodi v dolgočasnost. Prav zato ima 

po mnenju različnih avtorjev (npr. Bruce, 1995; Kitson, 1995; Smith, 

1995) odrasla oseba oz. vzgojitelj pomembno vlogo pri načrtovanju, 

oblikovanju, razvoju in poteku otrokove igre. Vloga odraslega je pri 

igri torej izjemno pomembna, saj odrasli daje otroku zgled, hkrati pa 

skrbi, da dejavnost stremi k nekemu cilju (Bahovec, 2007). Vzgojitelj 

torej skrbi za kakovosten razvoj otroka na celostnem področju in mu 

pomaga pri socializaciji v urbano okolje. Vzgojitelj bo pomembno 

vplival na igro otrok, če se bo v igro poglobil in si pri organizaciji igre 

zastavljal številna vprašanja, na katera bo preko igre dobil odgovore.  

 

Vzgojitelj se mora spraševati predvsem o enakopravnih možnostih 

pri igri, o tem, ali igra spodbuja učenje in razvoj otroka, ali imajo vsi 

otroci enake možnosti pri igri, ali igra zagotavlja enakovrednost in 

spodbuja enakopravnost in avtonomijo (Zupančič, 2006). 

 

Pri igri otrok je pomoč vzgojitelja analizirala T. Bruce (1996), ki je 

opredelila naslednje strategije: 

− Odrasli mora otroku pomagati, da ostane v vlogah in ohranja z 

njimi povezan karakter. Vzgojitelj mora omogočiti otroku, da 

nemoteno nadaljuje z igro, če pri njej pride do problema (npr. 

drug otrok želi prevzeti že obstoječo vlogo). Vzgojitelj mora 
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otroku zagotoviti enake možnosti in material, da bo izpolnil svoje 

igralne načrte. 

− Odrasla oseba mora otroka spodbujati oz. mu pomagati, da 

ostaja pri svojih temah. Pomembno je, da odrasli otroka 

spodbuja k razvijanju njegove zgodbe, ga spodbuja k 

pogajanjem in izpolnjevanjem idej. 

− Vzgojitelj mora omogočati otrokom, predvsem najmlajšim, da 

pridobivajo potrebne izkušnje preko dnevnih rutin, ki so 

življenjskega pomena. 

− Pomembno je, da odrasli otroka spodbujajo k ustvarjalnosti 

in mu omogočajo različne igralne strategije, preko katerih 

otrok razvija svojo domišljijo in fantazijo; vzgojitelj mora 

zagotoviti dovolj igralnega materiala za vse otroke ter jih 

spodbujati k medsebojni pomoči, svetovanju in izražanju želja 

(Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006, str. 147, 148). 

 

ZAKLJUČEK 

V vrtcu predstavlja uporaba nestrukturiranega materiala pomemben 

vidik v razvijanju otrokove domišljije, pa tudi ekološke ozaveščenosti 

in recikliranja. Otroci se ob igri z nestrukturiranim materialom učijo 

tudi, iz katerega materiala je določen predmet, otrok spoznava 

različne strukture, značilnosti. Zanimivost nestrukturiranega 

materiala je ta, da je pri vsakem otroku končni izdelek ali uporaba 

različna, saj vsak vstopa v igro z drugačnimi izkušnjami in cilji. Tako 

naravni kot umetni nestrukturiran material se v vsakodnevni praksi v 

vrtcu kaže kot uporaben material, ki otrokom omogoča raziskovanje, 

igro, miselne izzive in razvoj. Vzgojiteljevo vključevanje v igro je 

bistvenega pomena, da igro po potrebi razvije na višji nivo, jo zapelje 

oz. usmeri v drugo področje, da sledi ciljem, ki si jih je zastavil pri 

načrtovanju.  

 

Viri in literatura 

1. Bahovec, E. (2007). Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport 

2. Fekonja, U. (2006). Igrače. V: Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. ur. 

Psihologija otroške igre od rojstva do vstopa v šolo. Ljubljana: 

Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (str. 99–124). 

3. Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

4. Marjanovič Umek, L., Lešnik Musek, P. (2006). Igra v kurikulu za predšolske 

otroke. V: 

L. Marjanovič Umek, M. Zupančič (ur.), Psihologija otroške igre od rojstva do 

vstopa v šolo. (str. 143–153). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 

5. Marjanovič Umek L. in Fekonja Peklaj, U. (2008). Sodoben vrtec: Možnosti za 

otrokov razvoj in zgodnje učenje. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut 

Filozofske fakultete. 

6. Pogačnik Toličič, S. (1966). Otrok in igra. Cankarjeva založba, Ljubljana 

7. Rajović, Ranko: Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka. (2015). Ljubljana: 

Založba Mladinska knjiga. 

8. Zupančič, M. (2006). Igra otrok v različnih kulturah. V: L. Marjanovič Umek, M. 

Zupančič (ur), Psihologija otroške igre od rojstva do vstopa v šolo (str. 185–205). 

Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 

 

  



40 
 

Kako predšolske otroke naučiti 

trajnosti in varčnosti? 
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Povzetek: V članku sem predstavila, na kakšen način se lahko lotimo 

pri predšolskem otroku spodbujati varčnost, kako lahko otroku 

prikažemo nove vrednote, ki jih morda nosi že v sebi od doma ali pa 

se bo s tem prvič srečal v vrtcu. Otrokom želimo predstaviti, kako 

morajo ravnati z našo Zemljo, da bo kasneje tudi njihov svet lepši. 

Otroke sem opazovala 4 tedne na takšen način in kako si oni umivajo 

roke, koliko si dozirajo mila, ali uporabijo samo eno brisačko in ali so 

pri tem varčni z vodo. Svoje ugotovitve sem beležila v razpredelnico. 

Ob enem smo vsak ponedeljek vodeno dejavnost oziroma jutranji 

krog namenili pogovoru o trajnostnem razvoju na otroku primeren 

način.  

 

Ključne besede: predšolski otrok, učenje, trajnost, varčnost, 

ekologija, alternativna prevozna sredstva 

 

Abstract: In the article, we presented how we can encourage 

frugality in preschool children, how we can show the child new 

values that he may already have at home or that he will encounter 

for the first time in kindergarten. We want to show children how they 

should treat our Earth, so that later on their world will also be more 

beautiful. We observed the children for 4 weeks in this way and how 

they wash their hands, how much soap they use, whether they use 

only one towel and whether they save water. We recorded our 

findings in a spreadsheet. At one time, every Monday, we devoted a 

guided activity or a morning circle to talking about sustainable 

development in a child-friendly way. 

 

Keywords: preschool child, learning, sustainability, frugality, 

ecology, alternative means of transport 
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UVOD 

Kot sami vemo populacija na svetu hitro narašča. Vedno več ljudi 

potrebuje vedno več surovin za osnovno preživetje. Nato je tu še 

nadgradnja, ki vključuje posameznikovo kakovost življenja in 

dodatne potrošniške želje, ki niso potrebne za preživetje. V 

preteklosti so ljudje veliko bolj skromno živeli in s tem veliko manj 

iztrošili Zemljo. Danes si večina ljudi v našem okolju lahko privošči 

bivanjski prostor, prevozno sredstvo in kupe in kupe nepotrebnih 

pripomočkov, ki jih kasneje bolj redko uporablja. Vse od otroških 

igrač do različnih konjičkov odraslih. Vse to nam prinese odpadke, 

iztrošijo se zemeljske surovine. Problem je seveda tudi hitro 

potrošništvo, razsipnost z vodo in označevanje zraka. Močno smo že 

prizadeli določene živalske vrste in različne ekosisteme. Obenem 

nam narava že zelo dobro sporoča z naravnimi pojavi, naj razmislimo 

o svojih dejanjih. Znanost zelo hitro napreduje. Naša naloga je, da jo 

uporabimo v dobri smeri. Strokovni delavci v vrtcu imamo idealne 

možnosti, da mladim ljudem posredujemo ne samo nova znanja, 

ampak tudi vrednote, prepričanja, v katere bodo verjeli. Vsi vemo, da 

so otroci zelo »gnetljivi«, vpijajo novo pridobljena znanja in jih tudi 

oni prenašajo na ostale ljudi v okolici. Vsak otrok zna okarati svoje 

odrasle, kako naj razvrščajo smeti. V tem članku se bomo posvetili, 

kako lahko v vrtcu vplivamo na varčno umivanje rok. Predstavila vam 

bom primer dobre prakse, ki je potekal v sklopu 4 tednov. Prav tako 

lahko ta primer posplošimo tudi na druga področja, kot so to 

razvrščanje smeti, trajnostna mobilnost … 

Kaj pomeni trajnostni razvoj? 

Že v zgodnjem otroštvu, osnovnih šolah in vse tja do visokega šolstva 

in izobraževanja odraslih moramo prek formalnega izobraževanja 

otrokom oziroma odraslim predati znanje o trajnostnem razvoju. 

Naša naloga ni, da jih nekaj naučimo, ampak da to za vsakega 

posameznika postane način življenja, kot edina možnost, ki jo pozna. 

To naj postanejo vrednote vsakega posameznika. Le to pa najlažje 

predamo že v predšolskem obdobju (Lepičnik Vodopivec 2013, po 

Podobnik 2005, str. 17–18). 

 

Kaj bolj natančno pomeni vzgoja za trajnostni razvoj? 

Razvoja ni potrebno zaustaviti, ampak moramo razglabljati o več 

možnih smeri razvoja. Ni potrebno, da je preteklost merilo naših 

prihodnih dejavnosti, ampak imamo lahko svoje nove vizije 

»utopije«. Seveda je zelo pomembno, da poiščemo harmonijo v 

življenju z naravo. Še bolj trajnostno pa je, da v ta segment povežemo 

še harmonijo z našimi potomci. Pomembno je, da imamo pravilen 

odnos do okolja, a še pomembnejše je, kakšno okolje bomo pustili za 

prihodnje generacije. Ni dovolj, da se osredotočimo samo naravno 

ekologijo, ampak moramo gospodarno ravnati z naravnimi viri, da jih 

bo ostalo dovolj za vse prihodne generacije. Poleg občutka za naravo 

moramo nujno imeti tudi občutek za skupnost. Vsak zase ne bomo 

preživeli, s skupnimi močmi bomo pomagali sebi in Zemlji. Da 

zaščitimo zelo redke vrste samo zaradi tega, ker se nam živali smilijo, 

je premalo. Mi moramo ohraniti vse živalske in rastlinske vrste za 
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prihodnje generacije, ki bodo to pogrešale, če ne bodo morale videti 

in občutiti. Naravo moramo pustiti neokrnjeno, če pa že delamo 

spremembe, naj ne bodo te nepopravljive. Ni dovolj, da na tehtnico 

postavimo samo kakovost človeškega življenja in kakovost okolja. 

Pretehtati moramo tudi potrebe prihodnjih generacij. Seveda se 

zavedamo, da imamo vsi različne vrednote, zato moramo začeti 

razmišljati, kako bi reševali konfliktne interese (Lepičnik Vodopivec 

2013, po Maretič Požarnik, po Bretingu, str. 18). 

 

Vsi zgoraj našteti dejavniki so seveda zelo pomembni, a nekatere 

sedaj že upoštevamo in smo jih že ponotranjili. A kljub temu je vzgoja 

za trajnostni razvoj bolj kompleksa, ki nam ga želi predstaviti, da 

zapleteni odnosi med človekovim ugodjem in naravo, ekonomijo in 

družbo ne morejo obstajati brez naše najbolj pomembne Zemlje. 

Zato so vrednote tiste, ki ji lahko spremenimo pri sebi in katere nam 

bodo pomagale v sedanjosti za boljšo prihodnost (Lepičnik 

Vodopivec 2013, po Maretič Požarnik 2006). 

 

Kakšne so značilnosti okoljske vzgoje v primerjavi z vzgojo za 

trajnostni razvoj? 

Včasih smo se pri okoljski vzgoji učili o problemih, ki nas obdajajo v 

povezavi z našo Zemljo. Pri vzgoji za trajnostni razvoj pa nas učijo, da 

moramo okolje varovati, se naučiti, kako učinkovito izrabljati naravne 

vire in jih obdržati za prihodnje generacije, kako ohraniti vse 

ekosisteme, gospodarska blaginja in družbena kohezija. Težave 

nastanejo pri okoljskih problemih v povezavi z družbenimi 

dejavnostmi, a bolj pomembno je, da se zavedamo, da problemi 

nastanejo zaradi nasprotnih si mnenj. Vsi ljudje nimajo enakih ciljev 

na področju gospodarstva, okolja, družbe in kulture. Pri okoljski 

vzgoji se osredotočajo samo na biološko raznovrstnost. Poleg tega se 

je potrebno osredotočati tudi na kulturo, družbo in različno 

gospodarstvo. Cilj, da naj ohranjamo okolje, je prenizko zastavljen. 

Potrebno je ohraniti kakovost bivanja v sedanjosti in prihodnosti. 

Dejavnosti prebivalstva je usmerjena v okolje. Potrebno je, da ima 

vsak posameznik, ali vsaj večina populacije notranjo motivacijo za 

spremembo življenjskega sloga. Ljudje morajo spremeniti svoje 

osebno prepričanje. Seveda smo odgovorni do okolja. Poleg tega je 

usoda okolja in razvoj človeštva v naših rokah. Potrebno je 

spodbujanje okoljske etike pri vsakem posamezniku. Vse udeležence 

moramo vključevati v sodelovanje, kjer določamo moralne kriterije. 

Vse skupaj temelji ne samo na lokalni ravni, ampak tudi svetovni. 

Vzgoja za trajnostni razvoja je zastavljena na lokalni gospodarski, 

kulturni, družbeni in ekološki ravni. Te pa nato združujejo v 

regionalni, državni, celinski in na koncu svetovni ravni. Najbolj 

pomembno pa je, da ni dovolj, da se vseh zgoraj naštetih dejavnikov 

učimo kot samostojni predmet v izobraževalnem sistemu. Vzgoja za 

trajnostni razvoj mora biti vključena v čisto vse procese. Pri domači 

vzgoji ali pri vzgoji v različnih institucijah. V različnih starostnih 

stopnjah človekovega življenja. Se pravi mora to potekati kot 
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vseživljenjsko delo (Lepičnik Vodopivec 2013, po Lukman 2008, str. 

20). 

 

Zakaj je pomembno varčevanje z vodo in potrošnim materialom? 

V nekaterih delih sveta se že srečujejo s pomanjkanjem pitne vode, 

vse ostale pa lahko ta katastrofa še doleti. Zato je prav, da se že danes 

začnemo ukvarjati s tem problemom. Poleg pretirane porabe pitne 

vode je problem tudi v onesnaženosti. Za različne dejavnosti smo 

odgovorni vsi ljudje prav tako posamezniki kot industrija. Svet lahko 

obvarujemo tudi z manjšo uporabo papirnatih brisačk, mil, čistilnih 

sredstev … (Cafuta 2011, str. 50). Vsi ljudje bi morali imeti pravico do 

izkoriščanja naravnih surovin kot so voda, plin in elektrika. Ampak ali 

je potrebno, da z vodo polnimo bazene, peremo avtomobile, itn. To 

vodo bi lahko dražje zaračunali kot osnovno porabo vode za 

upravljanje gospodinjstva. Omejiti moramo pretirano potrošništvo in 

nadzorovati trezno rabo vseh surovin. Spodbujati je potrebno 

lokalno. Zavračati bi morali tehniko hidravličnega drobljenca, ki nam 

omogoča pridobivanje plina in nafte iz skrilavcev, kar pa ogroža našo 

podtalnico. Naša naloga je, da zaščitimo naš biotop in s tem 

omogočimo prijetno in zdravo življena za vsa živa bitja (Liegey, str. 

87–89). 

 

Zakaj smo pedagoški delavci lahko kos tej nalogi? 

Po mnenju Lepičnik Vodopivec je okoljsko vzgojo potrebno razvijati 

takoj po biološkem rojstvu. Se pravi v obdobju, ko se človek dejansko 

rodi. Otroci so v tem obdobju še zelo elastični, kar nam pripomore k 

večji verjetnosti doseganju dobrih rezultatov. Določena specifičnost 

pri predšolskem otroku je tudi občutljivost, ki se kaže v tem, da otrok 

vse sprejema preko čutil. Le ti so zelo čustveni in ranljivi, kar je zelo 

pomembno sredstvo za motivacijo, delovanje in učenje. V tem 

primeru nam posameznikovo egocentričnost koristi, saj je svet celota 

v katerem je otrok središče le tega in katerega si sam zase želi, kar se 

da lepega in dobro ohranjenega. Najbolj pomembno je to, da mu 

pripravimo dejavnost, ki bo usmerjena k igri (Tominc 2011, po 

Lepičnik Vodopivec, str. 21). 
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Primer dobre prakse  

 
*0 brisačk pomeni, da se otroci brišejo v svoje hlače. 

*Če je bil kdo odsoten ravno na dan opazovanja, sem ga opazovala takoj ob 

prihodu. 

1. dan – čiste roke za zdrave otroke 

Po zajtrku sem otroke opazovala, kako si umivajo roke. Ali si dozirajo 

samo eno penico, ali odtrgajo samo eno brisačko in ali so varčni z 

vodo. V razpredelnico nisem umestila varčnost z vodo, ker bi to 

ocenjevala po mojem subjektivnem mnenju. Lahko pa sem 

objektivno ocenila porabo mila in brisačk.  

Po končani higieni smo se usedli v jutranji krog. Najprej sem otrokom 

pokazala gibalno pravljico Čiste roke za zdrave otroke. Po besedah 

vzgojiteljice Vanje Kajzer Novak:  

»ZGODBICA S TRAKTORJEM: traktor se pelje po cesti in zagleda dva 

travnika, na katerih je visoka trava (dlani drgnemo drugo ob drugo, 

nato podrgnemo še hrbtni površini obeh rok – lahko z glasom 

imitiramo glas traktorja – tratatata). Nato traktor vzame kosilnico 

(razklenemo prste, jih prekrižamo in s premikanjem naprej in nazaj 

zdrgnemo vsak prst posebej). Ko je trava pokošena, vzame traktor 

obračalnik in z obračanjem suši pokošeno travo (primemo palec in ga 

umivamo s krožnimi gibi – najprej na eni in nato na drugi roki). Ko je 

trava posušena, traktor vzame grablje s petimi vilicami/palčkami in 

travo na obeh travnikih pograbi (dlan ene roke malo upognemo in z 

drugo roko s konicami vseh pet prstov popraskamo po dlani – 

otrokom lahko ob tem rečemo – joj, kako žgečka, se pri tem smejimo 

– in nato vse ponovimo z drugo roko). Ko je travnik očiščen, se traktor 

odpelje in pomaha (primemo zapestje in ga krožno vrtimo v obe 

smeri, ponovimo z drugo roko, ob tem rečemo: travnik nasvidenje, 

spet bom prišel, ko bo trava visoka).« (Vir: Poročilo o izvedenih 

aktivnosti za krepitev zdravja v šolskem letu 2017/2018, str. 2). Nato 

pa sem jim povedala, da sem jih opazovala pri umivanju rok in si 

beležila rezultate. Pogovorili smo se o tem, da so bili zelo varčni pri 
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porabi brisačk, milo pa si je skoraj polovica otrok dozirala več, kot je 

bilo potrebno, 9 od 21 otrok. S ponosom in naglas pa sem pohvalila 

dečka, ki je porabil milo, ki je marsikateremu kapnilo na rob 

umivalnika. Nato smo nad lijak prilepili tri piktograme: zapiraj vodo, 

uporabi samo eno brisačko in samo eno penico. 

 

2. dan – dežurna otroka 

Naslednji ponedeljek sem spet opazovala otroke. Sedaj smo me že 

opazili, ko sem v roke prijela check listo in svinčnik. Nekateri so se 

ozirali name nekateri ne. Tudi ta dan so se vsi otroci obrisali samo z 

eno brisačko. Mila ni uporabilo kar 7 otrok, 6 otrok si je doziralo eno 

penico in 8 otrok je s peno pretiravalo. Nato smo se seveda o tem 

pogovorili. In se dogovorili, da bomo določili dva dežurna otroka, ki 

bosta opazovala otroke pri skupinskem umivanju rok (pred in po 

jedi). Otroka sta sedaj ime kar veliko dela, nekatere sta morala 

opozarjati, da si je potrebno roke umiti z milom spet ostale, da je ena 

penica dovolj. Seveda smo se pogovorili, da bi bilo za okolje bolje, če 

nihče ne bi uporabljal mila. Vendar pa bi posledično otroci lahko 

pogosteje zbolevali, zato smo bili vsi skupnega mnenja, da to ni 

najboljša rešitev. 

 

3. dan – zalivanje rože 

Danes smo že prišli do boljšega rezultata. Nihče od otrok ni porabil 

dveh penic. A kljub temu si je z milom roke umilo samo 11 otrok. 

Ostalih 10 otrok pa si je roke umilo brez mila. Jutranji krog pa smo 

nadaljevali z dejavnostjo, ko sem v vrtec prinesla rožo. Pred 

otrokovimi očmi sem nalila v prvi kozarček samo vodo. V drugega pa 

sem poleg vode dodala tudi detergent. Nato sem otroke vprašala, s 

katerim kozarcem bi oni zalili rožo. Seveda so vsi, večina odgovorili 

pravilno. Nato smo se pogovarjali o tem, kaj bi se zgodilo, če bi jo 

zalila z napačnim lončkom. Kaj bi se zgodilo, če bi otroci popili 

napačen lonček. Zboleli bi, slabo bi se počutili in to smo nato 

posplošili na našo Zemljo. Kako se počuti zemlja, ko vanjo zlivamo: 

detergent, čistila, pralne praške, mila, šampone … 

 

4. dan – brisače za večkratno uporabo 

Še vedno je samo 8 otrok uporabilo eno penico. 6 otrok si je doziralo 

dve penici. 7 otrok si je roke umilo brez mila. Zadnji dan opazovanja 

so prav tako vsi otroci uporabili samo eno brisačko. Menim, da se 

tako dobremu rezultatu lahko zahvalimo podajalniku papirnatih 

brisačk, ki je narejeno tako, da se naenkrat vedno odtrga samo ena 

brisačka. V jutranjem krogu smo se pogovorili, kako bi lahko porabili 

še manj brisačk in posledično proizvedli manj odpadka. Ker otroci 

niso vedeli, kako to narediti sem jih spodbujala s podvprašanji, kam 

si roke brišemo doma. Nato sem prinesla bombažne brisače, samo 

kot del poskusa, in smo si roke obrisali v njih. To se seveda zaradi 

higienskih priporočil ne more vedno uporabljati.  
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Evalvacija 

Kot sem že zgoraj omenila, so otroci zelo varčni pri uporabi brisačk. 

Če bi se dogovorili za bombažne brisače bi bilo treba zadostiti 

higienskim standardom in NIJZ priporočilom. Kar se tiče doziranja 

mila, pa menim, da je količina mila strmo upadala tekom 4 tednov. A 

se bojim, da je k takemu rezultatu pripomoglo napačno prepričanje 

otrok. Kar 7 do 10 otrok mila niti ne uporablja kljub našim 

opozorilom. Želela sem, da je opazovanje kar se da neočitno, da bi s 

tem pridobila najbolj objektivne rezultate, na katere ne bi vplivala 

moja prisotnost. Mislim, da so otroci preko teh 4 tednov začutili 

pomen trajnosti in varčnosti. Da mi je uspelo otroke spodbuditi, da 

bodo nekatere njihove dobre navade sedaj postale že samoumevne 

oziroma podzavestne. Najbolj pa sem želela vplivati na njihovo 

spodbujanje, da bodo sedaj tudi sami doma ali v vrtcu opozarjali 

druge otroke, sorodnike, ki ne bodo varčni.  

 

ZAKLJUČEK 

Naloga pedagogov je, da poskušamo predvsem z zgledom otroke 

naučiti različnih navad, ki vplivajo na trajnosti razvoj. Otroci se 

morajo s tem navadam poistovetiti. Vzeti jih morajo za svoje, jih 

obravnavati tako kot, da so to njihove vrednote. Šele tako se bodo le 

te vrednote začele razvijati v vseh generacijah in hodile iz roda v rod. 

Mlajši kot je otrok, bolj je »gnetljiv« zato imamo v vrtcih idealne 

možnosti za vplivanje na njih.  
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Povzetek: Ko govorimo o uporabi stripa v vseh njegovih oblikah pri 

pouku, se pogosto srečamo s številnimi stereotipi in pomisleki on 

njegovi uporabi. Še posebej, ko govorimo o najmlajših učencih in še 

posebej, ko govorimo o njegovi obravnavi in uporabi pri pouku 

maternega jezika in književnosti. Na poti natančnejše opredelitve 

stripa kot uspešnega ali neuspešnega pri uresničevanju ciljev 

slovenščine, smo zastavili program dela s stripom v trajanju 8 sklopov 

(19 šolskih ur), v katerega so bili vključeni učenci razredne stopnje, 

od 2. do 5. razreda. Zanimali so nas izdelki in odzivi učencev ter 

povratne informacije učiteljev. Reakcije sodelujočih so bile pozitivne, 

zato zastavljeni načrt vpeljevanja stripa v pouk slovenščine na 

razredni stopnji priporočamo.  

 

Ključne besede: književna vzgoja, razredna stopnja, slovenščina, 

strip, strip pri pouku 

 

Abstract: When it comes to the use of comics in all their forms in the 

classroom, we often encounter many stereotypes and 

misconceptions about their use. Especially when we are talking 

about the youngest learners and especially when we are talking 

about its use in mother tongue and literature lessons. In order to 

define comics more precisely as a success or failure in achieving the 

objectives of Slovenian language, we set up a plan of work with 

comics for 8 sessions (19 school hours), involving pupils from 2nd to 

5th grade. We were interested in the pupils' products and reactions, 

as well as teachers' feedback. The reactions of the participants were 

positive, and we recommend the plan to introduce comics in the 

classroom. 

 

Keywords: comics, comics in classroom, literature class, primary 

level, Slovenian language 
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UVOD 

Strip si že dolgo utira pot v šolsko okolje. Sicer uspešno koraka po 

zastavljeni poti, a nikakor ne uspe doseči preboja, ki si ga zasluži. 

Otroci sicer sploh ob eksploziji popularnosti stripov Dava Pilkeya 

stripe radi berejo, a tako starši kot učitelji se še vedno sprašujejo, 

kako otroke usmeriti na naslednjo stopnjo, na branje – kot pravijo – 

pravih knjig. Pa je res, da stripi niso prave knjige in ali je res potrebno 

otroke usmerjati vstran od stripa? Od kod sploh izvirajo predsodki 

pred uporabo stripa pri pouku?  

 

Večino svojega obstoja so bili stripi prezrti. Veljali niso ne za 

literaturo in ne za umetnost. Nikoli niso našli svojega mesta v 

izobraževalnih krogih. Nekoč je veljal (in pogosto še velja) za neke 

vrste prostočasno branje. Kljub stigmatizaciji pa raziskave o uporabi 

stripov v izobraževalne namene segajo v petdeseta leta prejšnjega 

stoletja. Danes se v osnovni šoli stripi z namenom doseganja 

raznolikih ciljev uporabljajo pri različnih predmetih.  

 

Stripe (ali njihove elemente) lahko v izobraževalnem sklopu pogosto 

najdemo, zlasti v zahodnem svetu, za razvijanje matematičnih 

kompetenc, za spodbujanje zanimanja učencev za naravoslovje, 

učitelji s pomočjo stripov in njegovih elementov razlagajo zgodovino, 

spodbujajo učenje tujih jezikov, študije pa so pokazale, da je uporaba 

stripov uspešna tudi pri doseganju ciljev poučevanja maternega 

jezika in književnosti (npr. Kerneža in Košir, 2016; Liu, 2004; 

Oppolzer, 2020).  

 

Strip kot metoda dela 

Strip lahko pri pouku slovenščine uporabljamo kot 

literarnodidaktično metodo za interpretacijo literarnih besedil. Ena 

od najpogostejših rab stripa kot literarno-didaktične metode je 

uporaba stripovskih oblačkov za ponazarjanje odnosov med 

besedilnimi signali in za prikazovanje misli književnih oseb. Kot tako 

omenjeno metodo uvrščamo med metode grafičnega ponazarjanja 

besedila (Kordigel Aberšek, 2008).  

 

Strip kot literarno-likovno delo 

Ko govorimo o stripu kot o literarnem besedilu, imamo v mislih tisto 

obliko stripa, v kateri uživamo ob literarnem doživetju. Je 

multimodalno besedilo, kar pomeni, da ga ne moremo opredeliti ne 

kot le literarno besedilo in ne kot le likovno delo, temveč je do stripa 

najbolj pravično, da ga obravnavamo kot kombinacijo obojega. 

Vpeljali bi lahko vzporednico z opredelitvijo slikanice, kot jo 

opredeljujeta Haramija in Batič (2016, str. 35). Pravita namreč, da je 

slikanica posebne vrste knjiga, ki je ne determinirata le besedilo in 

ilustracija, temveč tudi vsebinsko-oblikovni odnos med besedilom in 

ilustracijo, kar so tudi osnovne lastnosti stripa.  
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Najpomembnejši elementi stripa so sličica (novo prikazano obzorje), 

žleb (prazen prostor med sličicami), napis oz. okvir (za 

pripovedovalčev govor), tekst oz. pisava, govorni ali miselni balon 

(dialoški oz. miselni proces), poudarjena slika (poudarjanje 

prikazanih elementov) in onomatopoetični simboli in ikone (prikaz 

zvoka, časa in gibanja) (Dernovšek, 2011).  

 

Obravnavo stripa opredeljuje tudi učni načrt za slovenščino (Program 

osnovna šola slovenščina. Učni načrt 2016). Pojavlja se v vseh 

vzgojno-izobraževalnih obdobjih v sklopu ciljev književnosti. V sklopu 

obravnave stripa v obliki komunikacijskega modela književne vzgoje 

se je treba zavedati tudi pomena elementa kakovosti branih besedil. 

Pri odločanju o tem, ali je strip dober ali ne, se lahko navežemo na 

razpravo I. Sakside (2016), ki piše o tem, kje je meja popularnega, 

poljudnega in trivialnega v kontekstu bralnega dogodka, ki ga lahko 

posredno ali neposredno navežemo na branje stripa. Tako je treba 

na strip pogledati z vidika zahtevnosti branja oz. z vidika 

obvladovanja bralnih in miselnih procesov, ki vzpostavljajo pomen in 

smisel besedila in pričakovano ravnjo bralnega procesa, ki mora biti 

nad trenutnimi zmožnostmi posameznika. Strip pedagogu omogoča 

vzpostavljanje raznolikosti bralnega gradiva in diferenciacijo bralnih 

gradiv (prav tam, str. 25).   

 

 

 

Primer dobre prakse 

V okviru raziskovanja področja uporabe stripa pri pouku slovenščine 

za namen doktorske disertacije smo strip kot literarno-didaktično 

delo in kot metodo dela pri pouku književnosti uporabil na razredni 

stopnji in sicer v 2. in 3. ter 4. in 5. razredu. Za oba razreda v 

posameznem vzgojno-izobraževalnem obdobju je bila napisana 

skupna priprava. Načrtovali smo poglobljeno uporabo stripa kot 

literarnodidaktične metode dela v razredu, pri čemer smo načrtovali 

8 delovnih sklopov za oba razreda v vsakem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju (skupaj 16 priprav), ki se postopoma nadgrajujejo in učence 

usposabljajo na področju dela s stripi: 

1. sklop (1. in 2. ura) "Kaj je strip?" predlaga delo v 1. tednu, v 

okviru multimodalne povezave slovenščine in likovne 

umetnosti. 

2. sklop (3. ura) "Raziskovanje in spoznavanje stripov" predlaga 

delo v 1. tednu, v okviru pouka pri slovenščini. 

3. sklop (4. in 5. ura) "Spoznavanje lastnosti stripa (besedilo)" 

predlaga delo v 2. tednu, prav tako v okviru slovenščine. 

4. sklop (6. in 7. ura) "Spoznavanje lastnosti stripa (slika)" 

predlaga delo v 2. tednu, v okviru pouka likovne umetnosti. 

5. sklop (8. in 9. ura) "Izdelava skupinskega stripa" predlaga delo 

v 3. tednu, prav tako v okviru pouka likovne umetnosti. 

6. sklop (10. in 11. ura) je v 3. tednu namenjen tematiki 

"Koherentnost besedila" in predlaga delo v 3. tednu, v okviru 

pouka slovenščine. 
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7. sklop (12.–15. ura) v 4. tednu obravnava tematiko "Celostne 

obravnave literarnega besedila s pomočjo uporabe stripa" in 

predvideva delo v štirih zaporednih šolskih urah slovenščine 

in likovne umetnosti (v istem dnevu). 

Med 7. in 8. sklopom so učenci dobili domačo nalogo, v okviru katere 

so izdelali strip iz fotografij.  

8. sklop (16.–19. ura) pa je še enkrat namenjen "Celostni 

obravnavi literarnega besedila s pomočjo uporabe stripa".  

 

Za vsako učno enoto je bila napisana podrobna učna priprava, za 

potrebe tega prispevka pa načrtovano delo le povzemamo. Ob 

posameznih ciljih etape vpeljevanja stripa v pouk so bili jasno in 

sistematično razvijani tudi operativni učni cilji, ki jih določa učni načrt 

za slovenščino.  

 

Delo v okviru 1. sklopa: Kaj je strip? (SLO in LUM) 

V 2. in 3. razredu so se učenci najprej podrobno seznanili s stripom in 

njegovimi osnovnimi lastnostmi. To so uresničevali tako, da so 

najprej sličice linearno zlagali v časovnem zaporedju, sledilo je 

nelinearno zlaganje sličic. Učencem je bil nato predstavljen strip kot 

literarno-likovna vrsta, skupaj z učiteljem so prebrali strip Najmanjša 

velika enciklopedija stripa. Delo učencev 4. in 5. razreda je temeljilo 

na enakih dejavnostih, le da so bili sličice in stripi primernejši njihovi 

starosti.  

 

Delo v okviru 2. sklopa: Raziskovanje in spoznavanje stripov (SLO) 

Učenci od 2. do 5. razreda so samostojno raziskovali in spoznavali 

stripe. Pri tem so bile še posebej poudarjene razlike med stripi, saj so 

učenci tako stripe opazovali in primerjali ter jih na ta način 

spoznavali. Rešili so tudi miselni vzorec, v katerega so zapisali svoje 

asociacije o stripu.  

 

Delo v okviru 3. sklopa: Spoznavanje lastnosti stripa (besedilo) (SLO) 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju so učenci 2. in 3. razreda 

spoznavali različne prikaze besedila v stripu, spoznavali si pomen in 

rabo stripovskih oblačkov, pri vodenem delu so se učili strniti daljše 

besedilo, prav tako pa so se vadili v tem, kateri del besedila lahko 

prikažejo pisno in kateri del besedila vizualno. Za ta namen so učenci 

reševali tudi delovni list, ki so ga postopoma reševali ob učiteljevem 

vodenju. Najprej so na delovnem listu vadili različne načine 

prikazovanja besedila, prav tako pa so narisani strip dopolnili z 

zapisom svojega stripovskega besedila. Po enakem načrtu so delali 

tudi učenci 4. in 5. razreda, le da so reševali zahtevnejši delovni list, 

v okviru katerega so vadili različne načine prikazovanja besedila.  

 

Delo v okviru 4. sklopa: Spoznavanje lastnosti stripa (slika) (LUM) 

Učenci od 2. do 5. razreda so spoznavali korake nastanka stripa in jih 

pri delu tudi upoštevali, ustvarili so svoj prvi strip. Najprej jim je bil 

predstavljen poklic striparja, potem pa so bili pozvani, da tudi oni 

postanejo striparji. S pomočjo delovnega lista iz ure slovenščine, ko 
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so prikazovali besedilo, in s pomočjo načrtovalnega lista, ki so ga 

izpolnili pri tej uri likovne umetnosti, so v stripovsko predlogo 

pretvorili izbrano zgodbo.  

 

Delo v okviru 5. sklopa: Izdelava skupinskega stripa (LUM) 

V okviru 5. sklopa so učenci 2. in 3. razreda samostojno, brez vodenja, 

izdelali kader stripa na dano besedilo. Urili so se v določanju besedila, 

ki ga bodo prikazali z besedo in v določanju besedila, ki ga bodo 

prikazali s sliko. S stripom so prvič delali popolnoma samostojno. Po 

uvodni motivaciji, v okviru so si ogledali, kako stripar izdela strip, po 

pogovoru o likovni nalog in demonstraciji, so učenci 2. razreda dobili 

nalogo, da narišejo strip na podlagi zgodbe Tatjane Kokalj: Naša Gaja 

– Beli brki, učenci 3. razreda pa so strip risali na podlagi zgodbe 

Svetlane Makarovič: Vsak je sam svoje sreče kovač. Vsak učenec je 

dobil delček besedila iz zgodbe, ki so ga upodobili v obliki kadra 

stripa. Kadri so bili združeni in na koncu je nastal skupinski strip s 

celotno zgodbo. Tako je bilo zasnovano tudi delo učencev 4. in 5. 

razreda, le da je bilo za njih izbrano besedilo Eve Škofič Maurer: 

Mislim, da te bom kar poljubil – Kure se igrajo.  

 

Delo v okviru 6. sklopa: Koherentnost besedila (SLO) 

V 2. in 3. razredu so se učenci urili v določanju nekoherentnosti v 

besedilu, kar so vadili s pomočjo "iskanja vsiljivca med sličicami". V 

okviru reševanja nalog na delovnem listu so med štirimi sličicami 

morali poiskati sličico, ki se je končala z drugačnim glasom kot sličica 

na levi. Dejavnost je služila kot osnova "iskanju vsiljivca v besedilu", 

ko je bil učencem predstavljen odlomek z ilustracijami iz besedila 

Teta Marjanca (Anja Štefan), v katerega je bila vtihotapljena pesem 

Ploha (Vojan Tihomir Arhar). Podobna dejavnost je bila izvedena na 

odlomkih iz besedil Vse, razen ene (Nataša Konc Lorenzutti) – vsiljena 

O Levu, konji in lisici (Italijanska ljudska pravljica s Sicilije, prevedla in 

priredila Anja Štefan), prebrana jim je bila zgodba (Maša v trgovini, 

Cvetka Sokolov) in pesem (Kako skuhaš najboljšo Juho, Tinka Bačič) z 

zamešanim vrstnim redom. Učenci so v okviru dela v 

dvojicah/trojicah poiskali kitico, ki tja ne spada (Zdolgočasena 

Branka), in na podlagi pravih kitic pesem ilustrirali. V 4. in 5. razredu 

je delo potekalo podobno, le da so bila izbrana druga besedila: v 

pesem Mika me (Feri Lainšček) je bila vrinjena kitica pesmi Upor 

dežnikov (Slavko Janevski), v odlomek zgodbe Strašno strašni strah 

(Marjan Tomšič) je bil vrinjen del besedila V oblasti Sivega barona 

(Thomas Brezina), nekoherentno je bila učencem prebrana pesem 

Gobji ples (Meta Rainer), v zgodbi Poba: Velika mišja zarota (Roald 

Dahl) pa je prav tako bil zamenjan vrstni red. Učenci so v obliki stripa 

v dvojicah oz. trojicah prikazali odlomek iz dramskega besedila Lenča 

Flenča – Napitek zoper žalost (Milan Dekleva). Dobili so besedilo, ki 

mu je bil spremenjen vrstni red, njihova naloga pa je bila, da koščke 

besedila postavijo na pravo mesto, torej uredijo koherentnost 

besedila.  
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Delo v okviru 7. sklopa: Celostna obravnava literarnega besedila s 

pomočjo uporabe stripa (SLO in LUM) 

Cilji 7. sklopa dela s stripi so bili učenci 2. in 3. razreda usmerjeni v 

spoznavanje stripa skozi cilje komunikacijskega modela književne 

vzgoje. Tako so bili poudarki na motivaciji učencev za branje 

literarnih besedil, aktivnem delu z besedilom, usmerjanju globlje v 

besedilu, urjenju v zaznavanju več elementov besedila in samostojno 

izdelavo kadra stripa na dano besedilo (Gianni Rodari: Miška iz 

stripov). Učenci 4. in 5. razreda so dobili podobno nalogo, le da so 

delali z odlomkom iz dramskega besedila Kraljevi smetanovi kolački 

(Marta Swintz).  

 

Domača naloga 

Učenci od 2. do 5. razreda so dobili nalogo, da pripravijo strip. Izmislili 

so si kratko zgodbo, ki so jo načrtovali s pomočjo načrtovalnega lista. 

Stripa tokrat niso risali, temveč fotografirali, njihova naloga pa je bila 

ustvariti strip "Moja družina v stripu".  

 

Delo v okviru 8. sklopa: Celostna obravnava literarnega besedila s 

pomočjo uporabe stripa (SLO in LUM) 

V 2. in 3. razredu so učenci po obravnavi Modrosti nilskih konjev 

(Peter Svetina) s pomočjo načrtovalnega lista aktivno delali z 

besedilom, pri samostojnem delu so koherentno sledili izvirni zgodbi 

in upoštevali vrstni red dogodkov, prav tako pa je bil poseben 

poudarek dal določanju dela besedila, ki ga bodo prikazali z 

besedilom oz. vizualno. Učenci 4. in 5. razreda so ustvarjali po vzoru 

Mikija Mustra.  

 

ZAKLJUČEK 

Predstavljeno zastavljeno delo je bilo skrbno in sistematično 

spremljano. Učencem je bil pouk s stripom v največji meri zelo všeč, 

bolj všeč kot pouk brez stripa. Želeli so si, da bi bil strip še večkrat del 

pouka, zdelo se jim je, da po tem, ko so stripe tako dobro spoznali, 

na splošno raje berejo, učenci pa so ocenili tudi, da imajo po 

obravnavi stripov manj težav z branjem in  bolje razumejo to, kar so 

prebrali. Nekaj učencev je še posebej poudarilo, da jim je bil pouk s 

stripom zelo všeč, zahvalili so se za pripravljene ure s stripom, 

sporočili so, da imajo radi stripe in da bi pouk s strip še večkrat imeli. 

Učitelji, ki so sodelovali, so povedali, da je bilo zastavljeno delo kar 

naporno, a so izpostavili zadovoljstvo in napredek učencev. Na 

podlagi odzivov udeležencev in nastalih izdelkov uporabo pouka pri 

pouku slovenščine tako v obliki likovno-literarnega dela kot literarno-

didaktične metode priporočamo.  
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Povzetek: Definiranje novega pojma v srednješolski matematiki 

prevečkrat sloni le na abstraktni, suhoparni definiciji. Tak pristop je 

za prvo seznanitev z zahtevnim matematičnim pojmom neprimeren, 

saj od dijaka zahteva razumevanje mnogih pojmov in predhodnih 

konceptov, ki terjajo čas, da jih dijak osvoji. S pomočjo situacije iz 

vsakdanjega življenja je prikazano, kako v srednji šoli dijakom 

predstavimo na videz abstrakten matematičen pojem. Z zaporednimi 

podražitvami cen vpeljemo Eulerjevo število, ki je sestavni del načrta 

za matematiko v srednji šoli. Z različno razporeditvijo odstotkov 

lahko dosežemo višjo ali nižjo končno ceno, čeprav je vsota odstotkov 

povsod enaka. Odstotek posamezne podražitve lahko zmanjšamo, 

število podražitev pa povečamo. Vprašali se bomo, kako doseči 

najvišjo mogočo ceno. Ugotovitve bomo povezali s pomembnimi 

matematičnimi koncepti. Sledi evalvacija s strani učitelja in dijakov. 

 

Ključne besede: število, podražitev, odstotek, matematika 

 

Abstract: Defining a new concept in secondary school mathematics 

too often relies only on an abstract definition. Such approach is 

unsuitable for the first introduction to a demanding mathematical 

concept, as it requires the student to understand many terms and 

preliminary concepts, which require time for the student to master. 

With help of a situation from everyday life, it is shown how a 

seemingly abstract mathematical concept is presented to students in 

secondary school. Through successive price increases, we introduce 

Euler's number, which is an integral part of the secondary school 

math curriculum. With a different distribution of percentages, we 

can achieve a higher or lower final price, even though the sum of the 

percentages is the same everywhere. We can reduce the percentage 

of each increase, and increase the number of increases. We will ask 

how to achieve the highest possible price. We will connect the 

findings with important mathematical concepts. This is followed by 

an evaluation by the teacher and students. 

 

Keywords: number, inflation, percentage, math 
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UVOD 

Učenje matematike ni zgolj obvladovanje računskih postopkov ali 

poznavanje definicij. Je mnogo več. »Pouk matematike je namenjen 

graditvi pojmov in povezav, spoznavanju ter učenju postopkov, ki 

posamezniku omogočajo vključitev v sistem (matematičnih) idej in 

posledično vključitev v kulturo, v kateri živimo« (M. Suban in drugi, 

2013, str. 17).  

 

Pomen srednješolske matematike 

»Povezovanje znanj pri pouku matematike je lahko dragocena 

sestavina pouka matematike, ki pomaga osmišljati nekatere 

matematične vsebine, prispeva k poglobitvi konceptualnih znanj, 

spodbuja k bolj celostnemu pogledu na vsebine in dejavnosti pri 

pouku matematike ter ustvarja pogoje za razvoj procesnih znanj« 

(Repolusk, 2021, str. 97). Uvajanje novega pojma v srednješolski 

matematiki naj sloni na predhodnem znanju, še bolje pa je, če lahko 

pojem vpeljemo popolnoma neodvisno in z uporabo ter 

proučevanjem situacije iz vsakdanjega življenja. »Matematično 

modeliranje je treba razumeti in učiti kot proces razmišljanja, ki 

spodbuja dijake k divergentnemu mišljenju, vživljanju v realno 

situacijo, k dvomu o rezultatih in postopkih, dokazovanju in 

zavračanju, razlagi, kritičnemu presojanju podatkov, privzetkov, 

poenostavitev, rezultatov in postopka …« (S. Kmetič, 2010, str. 12 ). 

»Učitelji si želimo matematiko približati otrokovemu izkustvenemu 

svetu in poleg razvijanja logičnega in kritičnega mišljenja predstaviti 

tudi nekatere vidike njene uporabe (v vsakdanjem življenju in drugih 

znanostih), njene lepote za človekov intelektualni in duhovni razvoj, 

strategije reševanja problemov …« (Ilc, Repolusk, 2013, str. 32–33).  

S situacijami iz vsakdanjega življenja, ki so dijakom blizu, je učinek 

spoznavanja, zanimanja in učenja mnogo večji. Z opisano situacijo 

učenci poiščejo posplošitve in rezultate povežejo v iskanje splošnih 

konceptov, ki veljajo. ». Če pojme povežemo, lahko nastanejo nove 

lastnosti, ki integrirajo obstoječe znanje, funkcionirajo kot orodje za 

nadaljnje učenje in nam omogočajo razumevanje« (Žakelj, 2011, str. 

37). 

 

Praktični del 

Z uporabo odstotkov bomo motivirali definicijo relativno 

abstraktnega pojma iz srednješolske matematike, to je Eulerjevega 

števila 𝑒. Srednješolec se preko naravnih logaritmov z Eulerjevim 

številom več ali manj le seznani, sicer pa je število pomembno v 

tehniki, ekonomiji, biologiji in teoretični matematiki. Obstaja več 

pristopov, kako vpeljati Eulerjevo število. V članku je predstavljen 

primer z večkratno zaporedno podražitvijo cene nekega izdelka. 

Proučevali bomo, kako večkratno zaporedno draženje nekega izdelka 

vpliva na njegovo končno ceno. Za lažje razumevanje si zamislimo 

štiri trgovine. V vseh je cena nekega izdelka na začetku enaka. Zaradi 

enostavnosti bomo privzeli, da cena znaša 1 evr. Podražitvi bosta v 

vsaki trgovini potekali drugače.  
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Preglednica 1: Podražitvi v trgovinah 

 Prva 

podražitev 

Druga 

podražitev 

1. trgovina 100 % / 

2. trgovina 50 % 50 % 

3. trgovina 70 % 30 % 

4. trgovina 30 % 70 % 

 

Učence opozorimo, da je v vseh trgovinah vsota podražitev zmeraj 

enaka 100 %. V tej situaciji je dobro zastaviti naslednja vprašanja: 

− Ali je cena na koncu (po drugi podražitvi) v vseh trgovinah enaka? 

− V kateri trgovini je končna cena najvišja in v kateri najnižja? 

− Ali je v tretji in četrti trgovini cena na koncu enaka? Zakaj? 

− Ali lahko odstotke preprosto seštejemo? Zakaj ne? 

 

Učenci bodo začeli dajati zelo različne odgovore. Bistveno je, da jih v 

tej fazi ne popravljamo in ne odkrivamo pravilnih odgovorov, ampak 

jih pustimo v lastnih dilemah. Po nekaj minutah bodo začeli drug 

drugega popravljati in utemeljevati, zakaj je pravilen odgovor ravno 

njihov. Podajmo odgovore na vprašanja zgoraj: 

− V vseh trgovinah z izjemo tretje in četrte trgovine, je cena na 

koncu različna. 

− V drugi trgovini je cena najvišja, v prvi je najnižja.  

− V tretji in četrti trgovini je cena na koncu enaka. Razporeditev 

odstotkov je enaka, le vrstni red je zamenjan. 

− Odstotkov ne smemo seštevati, ker druge podražitve ne 

računamo več glede na prvotno ceno. 

 

Na tem mestu je dobro, da dijak z računom pred ostalimi potrdi 

veljavnost odgovorov zgoraj. Najbolje je, da sam izbere metodo 

(sklepni račun, tabela …), treba ga je le opozoriti, da je za računaje 

druge podražitve treba prej izračunati ceno po prvi podražitvi. V 

naslednjem koraku podamo najhitrejšo metodo za računanje 

podražitev cene, to je s faktorjem R.  

 

Preglednica 2: Končne cene v trgovinah 

 Faktor R Končna cena 

1. trgovina 2 2,00 EVR 

2. trgovina 1,5 ∙ 1,5 2,25 EVR 

3. trgovina 1,7 ∙ 1,3 2,21 EVR 

4. trgovina 1,3 ∙ 1,7 2,21 EVR 

 

Dijak velikokrat pravilno opazi, da je podražitev za 100 odstotkov v 

prvi trgovini enaka situaciji, ko se cena preprosto podvoji. Ker je 

vrstni red pri množenju nepomemben, je to že argument, da je cena 

v tretji in četrti trgovini na koncu enaka. V zadnjem stolpcu so 

izračunane vrednosti faktorja R. Iz tega je razvidno, da je končna cena 

v drugi trgovini res najvišja, v prvi pa najnižja. V prvi trgovini smo 

enkratno podražitev za 100 odstotkov obravnavali v kontekstu dveh 

podražitev, pri čemer smo za drugo podražitev vzeli 0 odstotkov. 

Podražitev za 0 odstotkov je ohranitev cene, kar ustreza množenju z 
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1, ki pa ga nismo zapisali. Več o tem bomo spregovorili v 

nadaljevanju, na tem mestu le povejmo, da je pri pouku matematike 

trivialne primere potrebno vsaj poskusiti obravnavati v kontekstu 

splošnejših primerov. Velikokrat nam ravno ti skrajni primeri 

omogočijo, da koncept pravilno razumemo v vsej svoji širini. V tej fazi 

je veliko dijakov zmedenih, tako tistih, ki so sprva trdili, da je končna 

cena povsod enaka, kot tudi tistih, ki so trdili, da bo v vseh različna. 

Obojim so se zastavile določene dileme, kar je potrebno vzpodbujati. 

Znanje in vedenje, ki so ga imeli, se jim je vsaj do neke mere postavilo 

na glavo. S tem se jim poveča interes in motivacija za spoznavanje 

novih znanj. V naslednjem koraku zastavimo naslednje vprašanje: 

− Kje so vzroki, da je ravno druga trgovina na koncu imela najvišjo 

ceno? 

Spet je bistveno, da dijakom ne izdamo takoj pravilnega odgovora, to 

je, da je imela druga trgovina edina 100 odstotkov, razdeljenih na dva 

enaka dela, in sicer dvakrat po 50 odstotkov. Učitelj poda 

generalizacijo koncepta, da je za trgovino najboljše, da podražitev 

izvede v odstotkih, razdeljenih na čim bolj enake dele. Tako je npr. za 

trgovino boljša podražitev najprej za 49 odstotkov in potem še za 51 

odstotkov, kot pa podražitev najprej za 48 odstotkov, in potem še za 

52 odstotkov. Najidealnejša je dvakratna podražitev za 50 odstotkov. 

Velikokrat se mi je zgodilo, da je dijak drugega letnika na tem mestu 

sam poiskal podobnost z geometrijsko lastnostjo parabole, ki doseže 

ekstremno vrednost ravno na sredini. Podobno simetričnost 

parabole lepo ponazori, zakaj vrstni red podražitev na končno ceno 

nima vpliva. Dijakom bo zdaj lažje razumeti, zakaj je cena v prvi 

trgovini, kjer sta bila odstotka razdeljena povsem neenakomerno, 

najnižja in zakaj sta končni ceni v tretji in četrti trgovini enaki. Na tem 

mestu, sploh pri dijakih srednjega poklicnega izobraževanja, se lahko 

podajanje snovi konča.  Dijaku smo predstavili naslednja pomembna 

dejstva: 

− Odstotkov ne smemo zgolj seštevati. 

− Razporeditev na dva čim bolj enakomerna dela povzroči večjo 

končno ceno. 

− Vrstni red obeh podražitev ni pomemben, pomembna je le 

razporeditev. 

V gimnazijskem in srednjem strokovnem izobraževanju lahko z 

dilemami nadaljujemo. Zastavimo naslednja vprašanja: 

− Ali je možno podražitev za skupaj 100 odstotkov razporediti še 

kako drugače, tako da bi bila cena še večja kot v primeru druge 

trgovine zgoraj? 

− Ali je končna cena omejena? Ali je možno 100 odstotkov 

razporediti tako, da bo končna cena presegla 3 EVR? 

Dijakom lahko damo namig: kaj bi se zgodilo, če bi imeli več kot le 

dve zaporedni podražitvi? Tukaj skupaj oblikujemo eno podražitev v 

treh fazah, paziti moramo le, da je vsota vseh odstotkov spet sto. 

Npr. podražitve za 40, 25 in 35 odstotkov so primerne. Pri 

razmišljanju jih spomnimo vseh ugotovitev, ki smo jih zapisali že 

zgoraj. Ali bo cena spet največja, če bodo odstotki razporejeni na 

enake dele? V tabeli spodaj je podanih nekaj primerov. 
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Preglednica 3: Primeri možnih podražitev 

 Prva 

podražitev 

Druga 

podražitev 

Tretja 

podražitev 

Faktor 

R 

Končna 

cena 

1. trgovina 40 % 25 % 35 % 1,4

∙ 1,25

∙ 1,35 

2,36 

EVR 

2. trgovina 10 % 10 % 80 % 1,1

∙ 1,1

∙ 1,8 

2,18 

EVR 

3. trgovina 10 % 90 % / 1,1

∙ 1,9

∙ 1 

2,09 

EVR 

 

Opozorimo, da lahko vsako dvakratno podražitev obravnavamo v 

kontekstu trikratnih podražitev. Za zadnjo (ali za katerokoli od treh) 

podražitev vzamemo nič odstotkov in R se zato pomnoži še z ena in 

tako ostane enak. Podobno smo prej enkratno podražitev za sto 

odstotkov obravnavali za dvakratno, pri čemer smo pri drugi 

podražitvi vzeli nič odstotkov. S tem dijaki dobijo zelo dober vpogled 

v matematični način razmišljanja, ko je potrebno več na prvi pogled 

različnih situacij obravnavati in zapisati hkrati. Dijakom spet podamo 

dilemo, ali so sklepi in ugotovitve enaki kot prej, pri dvakratnih 

podražitvah. Dijaki bodo sami podali naslednje ugotovitve: 

− Enkratne in dvakratne podražitve ne dajo največje končne cene. 

− Trikratne podražitve povzročijo večjo končno ceno. 

− Končna cena bo višja, če bodo odstotki razporejeni čimbolj 

enakomerno. 

− Končna cena bo najvišja, ko bomo 100 odstotkov razdelili na tri 

popolnoma enake dele. 

Učitelj lahko zastavi še nekaj vprašanj: 

− Kaj pa štirikratne in petkratne podražitve? 

− Ali je petkratna podražitev za 20 odstotkov še boljša? 

− Kaj je s stokratno podražitvijo za 1 odstotek? 

 

Na tem mestu se dijaki zavedajo, da je zaporedno računanje počasno 

in zamudno opravilo, ki jih ne bo pripeljalo daleč in lažje sprejmejo 

potrebo po oblikovanju pravil in formul. »V nasprotju z razširjenim 

mnenjem matematiki nismo ljubitelji dolgih in nepreglednih računov 

«(Brešar in Fortnerič, 2010). Odgovor na drugo vprašanje je 1,25 kar 

znese približno 2,49 EVR. Odgovor na tretje vprašanje je 1,01100 kar 

znese približno 2,70 EVR. 

Dijaki lahko z uporabo programa MS Excel ugotovijo pomembno 

dejstvo. 

− Cena je najvišja, ko je zaporednih podražitev čim več in so 

podražitve med seboj enake. 
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Preglednica 4: Spreminjanje cene, ko število zaporednih podražitev za ustrezen 

odstotek narašča 

 Ustrezen 

odstotek 

Končna cena 

v EVR 

100 podražitev 1 % 2,7048138 

1 000 podražitev 0,1 % 2,7169239 

10 000 podražitev 0,01% 2,7181459 

100 000 podražitev 0,001% 2,7182682 

1000 000 podražitev 0,0001% 2,7182805 

 

Zastavimo lahko vprašanje, ali je možno z večanjem števila 

podražitev preseči 3 EVR. Odgovor je ne. Namreč to naraščanje je 

navzgor omejeno. Omejeno je ravno z Eulerjevim številom e, ki 

zaokroženo na sedem decimalnih mest znaša približno 2,7182818. 

Število ima neskončno decimalk in je neperiodično. Dijaki vseh 

srednješolskih programov v prvem letniku spoznajo razliko med 

končnim in neskončnim periodičnim decimalnim številom. Naučijo se 

tudi postopka, s katerim pretvarjamo periodična decimalna števila v 

ulomke. Dijakom tretjega letnika, ki poznajo reševanje polinomskih 

enačb, omenimo, da število ni algebrsko. To pomeni, da število ni 

rešitev polinomske enačbe s celimi koeficienti. Število √2  je 

neperiodično število, vendar reši enačbo 𝑥2 − 2 = 0 in je zato 

algebrsko število. Število 𝑒, podobno kot število 𝜋 ni takšno. 

Imenujemo ju transcendentni števili. Dijakom lahko omenimo, da je 

takih števil, kot sta 𝑒 in 𝜋 na številski premici največ, čeprav jih 

konkretno poznamo zelo malo. Pravzaprav sta ti dve števili v celotni 

srednješolski matematiki edini. Za nadaljnje primere bi bilo treba 

spoznati splošno teorijo vrst, ki močno sloni na geometrijski vrsti. 

Geometrijsko vrsto gimnazijci spoznajo v četrtem letniku. Kot vemo 

se Eulerjevo število definira s pomočjo limite lim
𝑛→∞

(1 +
1

𝑛
)

𝑛

. Če bi 

imeli štiri podražitve za 25 odstotkov (torej skupaj še vedno za 100 

odstotkov), potem bi z vstavljanjem 𝑛 = 4 v izrazu dobili 1,254 in 

dobili približno 2,44 EVR. Vidimo, da s takšno štirikratno podražitvijo 

presežemo vsako trikratno podražitev. Pri stokratni podražitvi za en 

odstotek dobimo 1,01100 , kar znaša približno 2,70 EUR. Tukaj je 

dobro dijake četrtega letnika opozoriti na počasnost približevanja 

mejni vrednosti 𝑒. Potrebnih je milijon podražitev za ustrezen 

odstotek, da se številu 𝑒 približamo na pet decimalnih mest. V tem 

kontekstu dobijo naloge, ki sprašujejo, koliko členov zaporedja je 

treba sešteti, da bo vrednost vsote presegla predpisano vrednost ali 

od katerega člena naprej se členi zaporedja od limite razlikujejo za 

manj kot epsilon, za dijake povsem nov smisel. Poudariti velja, da so 

pri cenah, s katerimi se dijak sreča v vsakdanjem življenju, razlike 

med zgornjimi načini podražitev zanemarljive. Vendarle pa je vredno 

mlade opozoriti, da so pri poslovanju z večjimi vsotami denarja, kot 

so najemi posojil, upravljanje z javnimi financami, računovodstvo ali 

poslovanje med dvema podjetjema takšni detajli zelo pomembni. 

Tudi zato so tovrstna znanja in kritičnost za družbo nasploh ne le 

dobrodošla, ampak nujna. 
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ZAKLJUČEK 

Dijaki so pri reševanju takih situacij motivirani in vedoželjni. 

Spoznajo, da je matematika veliko več kot le obvladovanje rutinskih 

računskih postopkov. Pri pouku so dejavni. S preizkušanjem hipotez 

prihajajo do zaključkov na različne načine. Spoznajo globino 

matematike in tako njeno uporabno, kot tudi umetniško vrednost. 

»Globlja matematika ima namreč poleg uporabne tudi estetsko, 

umetniško plat« (Brešar in Forstnerič, 2010). Poučevanje s 

konkretnimi situacijami je zanimivejše, konkretnejše in manj 

abstraktno. V začetku, pri pripravi in izvedbi je potrebnega več 

načrtovanja, toda praksa je pokazala, da je doseganje cilja; to je 

znanje, zanimanje in motivacija dijakov, hitrejše in učinkovitejše. Pri 

pripravi sodelujem z učitelji strokovnih predmetov. Kot učitelju mi 

učenje s pomočjo situacij pomaga na eni strani pri motiviranju 

dijakov, po drugi strani pa lastno poznavanje in razumevanje 

obravnavane tematike razširim. Praksa je pokazala, da je primerno 

izbrana situacija zanimiva za dijake vseh programov srednješolskega 

izobraževanja, gotovo pa je do neke mere situacijo s podražitvami 

mogoče predstaviti tudi osnovnošolcem. Odziv dijakov na tako 

pripravljeno uro je pozitiven. Želijo si več tako pripravljenih ur, ki bi 

slonele na realni situaciji. Dijaki se pri postavljanju konkretnih 

vprašanj, ki sledijo iz situacije hitro vključijo v iskanje rešitve in se za 

to naučijo podati argument, na glas pred ostalimi. Zelo dobro se 

poslušajo, kako kdo pojasni svoje razmišljanje in se pri 

argumentiranju drug drugega popravljajo in dopolnjujejo. 

Vzpodbujam preizkušanje z žepnim računalom. Izkušnje so pokazale, 

da srednješolci, bodisi dijaki poklicnih šol, bodisi dijaki srednjega 

strokovnega izobraževanja ali gimnazije situaciji pristopajo podobno. 

Velikokrat dijak poklicne šole poda več pravilnih odgovorov in bolj 

jasne argumente. To gre pripisati izkušnjam s podobnimi situacijami 

v vsakdanjem življenju, a je treba poudariti, da dijaki poklicnih šol 

znajo dobro logično razmišljati in so sposobni kritičnega mišljenja, če 

je le obravnavana situacija njim blizu.   
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Od mresta do žabe 
 

MAJA MARINČIČ, dipl. vzg. 

maja.marincic@vrtecsoncek.com 

 

Povzetek: Majhni otroci oblikujejo svoj odnos do narave na podlagi 

tega, kakšen odnos imajo do narave pomembni odrasli v njegovem 

življenju. Želim si, da bi bili otroci brez predsodkov do živali in bi jih z 

veseljem spoznavali ter bili odgovorni v skrbi zanje. Da bi jim 

približala dvoživke, ki so v našem bližnjem okolju zelo pomembne, 

smo v tematskem sklopu Od mresta do žabe spoznavali razvojni krog 

žabe in njihov življenjski prostor ter razvijali pozitiven odnos do teh 

živali. Obiskali smo bližnjo mlako, kjer smo našli mrest, ki je otroke 

zelo pritegnil. Da bi razvojni krog lažje opazovali, smo mrest odnesli 

v vrtec, kjer smo v igralnici uredili naravoslovni kotiček za 

opazovanje. Opazovali smo razvoj paglavcev iz mresta, njihovo rast 

in razvoj, potem pa smo žabice vrnili v mlako, kjer je njihov dom. 

 

Ključne besede: otrok, zgodnje otroštvo, naravoslovne dejavnosti, 

žabji mrest, paglavci, raziskovanje 

 

Abstract: Young children form their attitude towards nature on the 

basis of the attitude of important adults in their life towards nature. 

I want children to be free of prejudices against animals and to be 

happy to get to know them and be responsible in caring for them. In 

order to bring amphibians, which are very important in our 

environment, closer to them, we got to know the developmental 

cycle of frogs and their habitat in the thematic section From 

spawning to frogs. We visited a nearby puddle where we found a 

spawn that attracted the kids very much. To make it easier to observe 

the development cycle, we took the spawn to the kindergarten, 

where we arranged a natural observation corner. We observed the 

development of tadpoles from spawning, their growth and 

development and then we will return the frogs to the puddle where 

their home is. 

 

Keywords: child, early childhood, natural sciences, spawn, tadpoles 

research activities. 
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UVOD 

Rada imam naravo in živali, zato si že vsa leta mojega delovanja v 

vrtcu prizadevam, da bi otrokom približala tudi tiste živali, ki morda 

v družbi niso najbolj priljubljene oziroma imajo ljudje do njih različne 

predsodke. Iz leta v leto bolj opažam tudi, da ima veliko otrok do 

živali nespoštljiv odnos pa naj bo to pes, mačka, čebela ali pa 

deževnik. S predstavljenimi dejavnostmi sem želela otrokom 

približati dvoživke (v tem primeru žabe), ki so v našem okolju zelo 

pomembne.  

 

Majhni otroci prevzamejo odnos do narave, ki ga vidijo pri svojih 

starših, vzgojiteljih in drugih odraslih. Kadar odrasli raziskujejo, 

postavljajo vprašanja, želijo izvedeti kaj novega, se o tem pogovarjajo 

tudi z otroki in se odzivajo na njihove interese, s tem svoj polet 

prenašajo tudi na otroke. Vzgojitelji in pomočniki otrokom 

omogočijo, da lastnosti narave preizkusijo z vsemi čutili (Kurikulum 

za vrtce, 2008).  

 

Zgodnje naravoslovje 

Otroci okolje spoznavajo spontano. Pristno in brez predsodkov ga 

opazujejo in raziskujejo z vsemi čutili. Dejavnosti naravoslovnega 

področja so za otroka prvo vodeno spoznavanje narave. Pri začetnem 

naravoslovju gre za naravoslovne teme, ki se nanašajo na konkretne 

predmete in pojave iz neposredne okolice. Otroci so izredno 

motivirani za takšne dejavnosti. Naravoslovne teme omogočajo 

preskok iz konkretnega na abstrakten način dojemanja, kar pozitivno 

vpliva tudi na otrokov razvoj. Otroci ob raziskovalnih dejavnostih 

usvajajo naravoslovne pojme in se neprisiljeno seznanjajo z mnogimi 

dejstvi (Novak idr., 2003). Najpomembnejša cilja področja 

naravoslovja sta, da otrok oblikuje realne predstave o živih bitjih ter 

da do njih razvija primeren odnos. Za doseganje teh ciljev mora otrok 

imeti možnost doživljanja neposrednih izkušenj z živimi bitji in 

ustrezen zgled. Največ informacij o živalih otrok pridobiva iz otroške 

literature, kjer pa so poleg realnih tudi popačene in nepravilne 

informacije. Otrok preko neposrednih izkušenj spoznava, kakšne so 

živali na otip, kakšen je njihov vonj; teh spoznanj ne more pridobiti 

preko fotografij in posnetkov (Vrščaj, 2000). Izkušnja otrokom 

omogoča, da pridobijo realne predstave, ki se velikokrat razlikujejo 

od predhodnih predstav in napačnih stališč (Ocepek, 2012). Kos idr. 

(2021) so ugotovili, da izkustveno učenje pomembno vpliva na 

pozitiven odnos predšolskih otrok do živali. Izredno pomembno je, 

da ima otrok že v predšolskem obdobju možnost pozitivnega stika z 

živalmi, ob tem pa moramo skrbeti za varnost otrok in živali.  

 

Ob nekaterih živalih veliko ljudi občuti strah in gnus. Običajno gre za 

živali, ki imajo povezavo s širjenjem bolezni, so sluzaste ali navidezno 

sluzaste in ob tistih, ki se jih povezuje z umazanijo. Tudi žabe 

povezujemo s sluzasto kožo, zato lahko ljudje ob njih velikokrat 

doživljajo negativne občutke (Ocepek, 2012). 
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Vloga vzgojiteljev pri spoznavanju živih bitij in premagovanju 

predsodkov/strahov 

V Kurikulumu za vrtce (2008) je narava opredeljena kot eno izmed 

področij predšolskega učenja. Eden od poudarkov tega področja je 

tudi pridobivanje izkušenj z živimi bitji ter veselje v raziskovanju in 

odkrivanju. Rokovanje z živalmi in opazovanje le-teh otroke 

spodbuja, da razvijajo spoštljiv in odgovoren odnos do živih bitij.  

 

Vloga vzgojitelja je, da vzpostavi zaupljiv in varen odnos ter da otroku 

pomaga pri vzpostavljanju primernega stika z živaljo (Ocepek, 2012).  

Njegova naloga je tudi, da otroke ob naravoslovnih dejavnostih vodi 

z otroku razumljivo razlago, ki je poenostavljena, a hkrati strokovna. 

Najprimernejše dejavnosti so tiste, pri katerih je otrok aktiven in pri 

katerih z lastno izkušnjo sprejema in podkrepi nove informacije. 

Vzgojitelj otrokom med dejavnostjo zastavlja tudi produktivna in 

odprta vprašanja, s katerimi jih vodi k usmerjenemu opazovanju npr. 

Si opazil?,  Zakaj?, Kaj misliš? ... (Novak idr., 2003). Pri spoznavanju 

živih bitij zasledujemo različne cilje. Otroci ob neposrednih izkušnjah 

z živimi bitji premagujejo morebiten strah, navajajo se na primerno 

ravnanje z živalmi (predvsem z vidika higiene in etike). Otroci na 

zaznavajo živa bitja s čim več čutili (vid, tip,vonj, sluh), živali pa se 

lahko ob prisotnosti odraslih tudi dotikajo in jih vzamejo v naročje 

(Novak idr., 2003). Odrasli smo zgled otrokom, pomembno je da 

imamo do živali spoštljiv odnos, da nimamo predsodkov, saj se naši 

negativni občutki do živali (strah, gnus) lahko prenašajo na otroke 

(Novak idr., 2003). Za pedagoške delavce je priporočljivo, da 

premagajo predsodke do živali, saj tako lahko bolj bogato vodijo 

naravoslovne dejavnosti (Ocepek, 2012). Pred izkustvenim učenjem 

moramo zaščititi otroke in živali. Pri tem je zgled vzgojitelja zelo 

pomemben, saj otrokom pokaže, kako se pravilno in varno ravna z 

živaljo. Poleg zgleda je pomembno tudi, da se pogovarjamo o počutju 

živali in o realnih nevarnostih, ki se lahko zgodijo v primeru, da z 

živaljo ne ravnamo ustrezno. Pri izkustvenem spoznavanju otrokom 

omogočimo dovolj časa, da žival samostojno doživijo, spoznajo. Pri 

tem vsak otrok, glede na njegovo zanimanje in stopnjo razvoja, 

intenzivno spoznava živo bitje. Kasneje otroke pri opazovanju 

vodimo, jim podajamo informacije in spodbudimo k aktivnostim 

(hranjenje ipd.). Tak način učenja ni vedno mogoč, saj nam vzame 

veliko časa, je pa v nekaterih primerih nenadomestljiv za otrokovo 

realno predstavo in abstraktno nadgradnjo. Opazovanje živali ob 

izkustvenem učenju otroku ne omogoča le, da spozna telesno 

zgradbo živali, ampak da jo doživi celostno (Vrščaj, 2000). V primeru, 

da se otrok zaradi gnusa ali strahu ne želi dotakniti živali, je 

bistvenega pomena zgled vzgojiteljice, ki ji zaupa. Otroka, ki kljub 

zgledu ne želi vzpostaviti stika z živaljo, k temu ne silimo, ampak da 

samo spodbujamo. V primeru, da vseeno ne želi, njegovo odločitev 

upoštevamo.  
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Preden otrokom pokažemo žival, jih motiviramo in umirimo, saj je pri 

rokovanju z živaljo zelo pomembno, da ostanejo mirni. Otrokom tudi 

pojasnimo, da nas žival čuti, naša umirjenost vpliva na umirjenost 

živali. Nemirna oseba pozabi dihati, ima napete mišice, kar pa žival 

vznemiri. Ko se otrok dotika živali ali jo ima v naročju, mora biti ves 

čas prisotna odrasla oseba, ki otroka po potrebi usmerja. Izkušnje z 

živalmi nam pomagajo premagovati morebitne predsodke in 

strahove, zato je pomembno, da otroci pridobijo čim več tovrstnih 

izkušenj. Vzpostavljanje stika z živalmi je postopno. Najprej si otroci 

žival ogledajo, opazujejo rokovanje odrasle osebe, nato jo potipajo z 

enim prstom, z dlanjo, kasneje pa jo vzamejo v naročje. 

Premagovanje strahu pred živaljo zahteva željo, zaupanje in dovolj 

časa za izkušnjo (Ocepek, 2012). 

 

Od mresta do žabe 

V našem okolju je veliko dvoživk. Želim si, da bi otroci imeli pozitiven 

odnos tudi do njih, ne samo do kosmatih hišnih ljubljenčkov, zato 

sem se odločila, da bom otrokom preko neposredne izkušnje 

predstavila razvojni krog žabe. Dejavnosti so potekale v 1. starostni 

skupini (1–3 leta). Z otroki smo se odpravili na izlet do bližnje mlake, 

kjer domuje veliko različnih dvoživk. Pred tem sem preverila, če je 

mrest že prisoten. Pripravili smo vse potrebne pripomočke (plastična 

posoda za zajem in opazovanje, steklen kozarec za prenos mresta do 

vrtca, večja posoda s pokrovom za prenos vode iz mlake) in pričeli z 

našim raziskovanjem. Mrest smo lahko opazili že takoj ob robu 

mlake, del smo ga zajele s plastično posodo in z otroki smo nato 

opazovanje nadaljevali ob mlaki, saj je to bolj varno. Najprej so 

opazovali, kako je z mrestom rokovala vzgojiteljica, nato so se ga 

dotaknili tudi oni. Ker so otroci še majhni, večina še ni imela 

predsodkov do samega mresta, so pa bili nekateri mlajši bolj zadržani 

ob spoznavanju z novo teksturo. Ob prvem stiku je bilo nekaterim 

neprijetno, saj je bil sluzast in mrzel, vendar so ob spodbudi 

nadaljevali z opazovanjem in tipanjem. Majhen del mresta smo nato 

vzeli s seboj v vrtec, preostanek pa vrnili v mlako, da se bodo mlade 

žabice lahko razvijale v svojem naravnem okolju. 

 

 
Slika 1: Prvi stik z mrestom 

Vir: Lasten 
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V vrtcu smo mrest dali v akvarij ter dodali vodo iz mlake. Otroci so ga 

z zanimanjem opazovali. Naslednji dan smo mrest opazovali v 

jutranjem krogu, nato pa so ga otroci še likovno upodobili. Z 

alkoholnimi flomastri so narisali sebe in mrest/paglavce ter nato vse 

skupaj še pobarvali z vodenimi barvicami. 

 

 
Slika 2: Likovna upodobitev mresta 

Vir: Lasten 

 

Ureditev kotička za opazovanje 

V igralnici smo uredili tudi kotiček, za spremljanje razvoja paglavcev. 

Akvarij z mrestom smo postavili na omaro, kjer ni bil na dosegu rok 

najmlajšim otrokom, starejši otroci pa so vse brez težav opazovali. Ko 

smo skupaj opazovali rast, smo akvarij prestavili na nižjo mizo. 

Kotiček smo opremili tudi s slikanicami, revijami, fotografijami žab. 

Izdelali smo plakat s fotografijami razvojnega kroga žab in ga obesili 

v kotičku. Tako so lahko otroci razvojne spremembe primerjali tudi s 

fotografijami in ugotavljali, katera faza razvoja sledi, obenem pa so 

tudi preverjali pravilnost. Na mizi so imeli na voljo tudi liste in 

barvice, da so lahko svoja opažanja tudi narisali. Paglavce smo 

opazovali skozi akvarij, občasno smo jih zajeli tudi v posodico s 

povečevalnim steklom, da so si jih lahko še bolj podrobno ogledali. V 

vse dejavnosti in opazovanja so se vključevali tudi otroci iz starejše 

skupine (3–6 let), saj v naši igralnici poteka jutranje in popoldansko 

združevanje. 

 

Razvijanje pozitivnega odnosa in odgovornosti ob skrbi za paglavce 

Otroci so ob skrbi za paglavce razvijali pozitiven odnos in 

odgovornost do teh živali. Ko so se iz mresta izlegli paglavci, smo 

ugotavljali, kaj potrebujejo, da bodo zrasli. Hitro so predlagali, da jih 

nahranimo. Otrokom sva pokazali, koliko hrane je potrebno dodati. 

Naslednje dni so hrano dodajali oni, midve sva le odmerili količino v 

pokrovček. Pripravili smo tudi tabelo, kjer so otroci dnevno 

označevali, da smo paglavce nahranili. Kljub temu, da so bili to otroci 

1. starostnega obdobja, so izkazali izredno skrb in odgovornost (2–3-

letniki). Vsako jutro so ob prihodu hiteli gledat paglavce, prav tako so 

naju sami opomnili, da jih moramo nahraniti.  

 

Skrbeti smo morali tudi za menjavo vode. Ob tem je paglavce 

potrebno prenesti v drug kozarec in ko so bili že nekoliko večji, smo 

to izkoristili tudi za rokovanje z njimi. Otrokom sva demonstrirali, 

kako naj držijo roke, seznanili sva jih, da so paglavci majhni, nežni in 
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da naj jih samo opazujejo, kako plavajo v njihovih dlaneh. Ko smo 

paglavce zajeli in prenesli v otrokove dlani (skupaj z vodo), so bili 

najprej popolnoma pri miru, ko so se pričeli premikati pa je enega 

otroka to zelo presenetilo in je spustil paglavca iz rok. Zato je dobro, 

da je pod njihovimi rokami postavljena plitva posoda z nekaj vode, 

da v takem primeru paglavec ‘’pade’’ na varno. Pri tej dejavnosti so 

aktivno sodelovali samo otroci starejši od 2 let. Mlajši so zaradi 

varnosti paglavcev dogajanje zgolj opazovali. Sva pa mlajšim dovolili, 

da so se paglavca dotaknili skupaj z nama, da sva držali njihovo 

roko/prst, da jih ne bi nenadzorovano stisnili v dlan. Ko so bili 

paglavci večji, smo več stika omogočili tudi mlajšim otrokom (1–2-

leti), starejši (2–3-leta) pa so sodelovali tudi pri lovljenju in 

prenašanju paglavcev ob menjavi vode. 

 

Ko paglavcem zrasejo vse štiri noge, se začne rep krajšati in to je zelo 

občutljiv čas za male žabice. Nujno potrebujejo izhod iz vode na 

kopno, zato smo jim v akvarij položili kamne in les. V tej fazi razvoja 

smo naše opazovanje zaključili in male žabice odgovorno odnesli 

nazaj v mlako, kjer je njihovo naravno okolje. Ko žabicam rep 

popolnoma izgine, se kaj hitro lahko zgodi, da se žabica v akvariju 

utopi ali pa skoči iz akvarija in gre po svoje. 

 

 
Slika 3: Opazovanje paglavcev 

Vir: Lasten 

 

Spremljajoče dejavnosti 

Poleg same dejavnosti opazovanja razvojnega kroga žabe, so 

potekale tudi druge dejavnosti, preko katerih smo otrokom želele 

približati te dvoživke. Ogledovali smo si knjige, revije, fotografije, 

ogledali smo si kratek posnetek, kjer so otroci lahko videli žabo tako, 

kot je v resnici, opazovali so njeno premikanje in poslušali oglašanje. 

Pripravili smo gibalne postaje (razni poskoki za starejše, za mlajše pa 

hoja po različnih podlagah in mimo ovir) , izdelali smo tudi maketo 

mlake in potoka, s katero so se otroci igrali in ob tem spoznavali tudi 

življenjsko okolje žab.  
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Slika 4: Igra z maketo mlake in potoka 

Vir: Lasten 

 

Otrokom smo pripovedovali tudi zgodbico Dobro jutro, žabica! 

(Gabriele Clima). Vsakodnevno smo jim ob opazovanju paglavcev 

razlagali, kaj se z njimi dogaja (plavajo, lebdijo, počivajo), poudarek 

pri razlagi smo dali tudi pri pomembnih spremembah (rast nog). 

Poslušali smo pesmice, jih prepevali in se naučili kratke koreografije 

ob pesmi 3 majhne žabice (Romana Kranjčan). 

 

ZAKLJUČEK 

Otroci so preko opazovanja in raziskovanja spoznavali razvojni krog 

žabe in si preko različnih dejavnosti oblikovali realne predstave o 

njih. Spoznali so, kaj živo bitje (paglavec/žaba) potrebuje za svojo rast 

in razvoj, razvijali so odgovornost do živali v skrbi zanje. Poleg tega 

pa so spoznali tudi telesne značilnosti žabe (izgled, oglašanje, 

premikanje) in njihovo življenjsko okolje.  

V tem tematskem sklopu smo dokazali, da so tudi že najmlajši otroci 

sposobni dobrega opazovanja, da so lahko skrbni in odgovorni do 

živih bitij, če smo jim le odrasli pri tem dober zgled. Zato pustimo 

predsodke in strahove ob strani ter se prepustimo novim 

naravoslovnim izkušnjam.  
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Povzetek: K pisanju tega članka so me spodbudile izkušnje, ki sem si 

jih pridobila pri delu s predšolskimi otroki v smučarskem tečaju. Kot 

otrok sem bila že zelo zgodaj postavljena na smuči in smučanje mi 

prinaša veliko veselja. Izkušnje in znanje iz smučanja tako prenašam 

tudi kot vzgojiteljica pri svojem delu z otroki v vrtcu. S smučanjem 

povezujem naravo, gibanje, druženje, svež zrak in nasploh užitek. V 

vrtcu izvajamo obogatitvene dejavnosti iz programa Mali sonček, 

med katerimi so tudi naloge in vsebine smučanja (tek na smučeh in 

prvi koraki alpskega smučanja). Gibalni športni program Mali sonček 

nam z različnimi vsebinami tako obogati gibalne dejavnosti v vrtcu, 

otroke motivira in naredi dejavnosti še privlačnejše za otroke. V 

teoretičnem delu bomo predstavili pomen gibanja za razvoj osnovnih 

gibalnih sposobnosti, ki so pomemben dejavnik za uspešno učenje 

osnovnih elementov alpskega smučanja, ki je sestavljeno iz gibov, ki 

jih ne srečujemo v vsakdanjem življenju. V nadaljevanju pa bomo 

predstavili, kako pomembno je, da pravočasno pričnemo s 

pripravami na zimsko-športne aktivnosti že v jesenskem času, tako v 

naravi kot v telovadnici in kako se v vrtcu pripravljamo na gibalne 

dejavnosti in dejavnosti za priznanja iz gibalno športnega programa 

Mali sonček. Če se želimo uspešno pripraviti na zimsko športne 

aktivnosti, moramo razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti: 

koordinacija, moč, ravnotežje, gibljivost in vzdržljivost. Sposobnosti 

razvijamo predvsem s pomočjo različnih igric: tekalne, igre 

ravnotežja, borilne igre, igre preciznosti, različne štafetne itd. 

 

Ključne besede: gibanje, igra, smučanje v vrtcu, narava, Mali sonček 

 

Abstract: I was inspired to write this article by the experience I 

gained while working with preschool children in a ski course. As a 

child, I was put on skis from a very early age and skiing brings me 

great joy. I also pass on my experience and knowledge from skiing as 

a teacher in my work with children in kindergarten. With skiing, I 

associate nature, movement, socializing, fresh air and general 

enjoyment. In the kindergarten, we carry out enrichment activities 

from the Little Sunshine program, which also include skiing tasks and 

content (cross-country skiing and the first steps of alpine skiing). The 

exercise sports program Mali sonček enriches the exercise activities 

in the kindergarten with various contents, motivates children and 

makes the activities even more attractive for children. In the 

theoretical part, we will present the importance of movement for the 
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development of basic movement skills, which are an important factor 

for successfully learning the basic elements of alpine skiing, which 

consists of movements that we do not encounter in everyday life. In 

the following, we will present how important it is to start preparing 

for winter sports activities in time already in the autumn, both in 

nature and in the gym, and how we prepare for physical activities 

and activities for awards from the Mali sonček physical sports 

program in kindergarten. If we want to successfully prepare for 

winter sports activities, we need to develop movement and 

functional skills: coordination, strength, balance, mobility and 

endurance. We develop abilities mainly with the help of various 

games: running, balance games, fighting games, precision games, 

various relay games, etc. 

 

Keywords: movement, play, skiing in kindergarten, nature, Mali 

sonček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

Eden izmed ciljev programa Mali sonček je spodbuditi tudi 

sodelovanje staršev. Na uvodnem roditeljskem sestanku staršem 

predstavimo program ter pomen gibalno športnih dejavnosti za 

otrokov celostni razvoj. Največkrat so prav starši prvi, ki skušajo 

otroka seznaniti s smučanjem in ga za ta šport navdušiti. Prve 

izkušnje pa lahko odločujoče vplivajo na otrokovo veselje in nadaljnje 

ukvarjanje s smučanjem. Dejavnosti iz programa Mali sonček 

načrtujemo in izvajamo skozi celo šolsko leto. S pripravami začnemo 

že v jesenskem času vse do konca pomladi. V vrtcu, v katerem sem 

zaposlena že več let, sodelujemo tudi v projektu »Vrtci na smučeh« 

in tako omogočimo otrokom iz skupin 5–6-letnih otrok, da preživijo 

nekaj dni na smučkah pod vodstvom učiteljev smučanja na bližnjem 

smučišču.  Otrokom smo tako približali različna gibanja in jih tako 

pripravili na bolj zahtevna gibanja kot je smučanje in prve korake na 

smučeh. Začeli smo s pravilno pripravo in načrtovanjem dejavnosti. Z 

lastnim navdušenjem in pozitivno podobo smo spodbudili otroke, da 

so z zanimanjem in svojo aktivnostjo pristopili k dejavnostim. Naloge 

smo sproti prilagajali tudi manj spretnim otrokom, ki so ob zaključku 

prav tako uspešno osvojili vsa potrebna gibanja za doseženo 

priznanje. Znanje smo sproti preverjali in nadgrajevali ter pomagali 

tudi manj spretnim otrokom do uspehov in zadovoljstva. Otroci so se 

veselili vsakega napredka in pohvale. Za uspešno opravljene naloge 

so otroci dobili nalepko v svojo knjižico. Otroci so se skozi igre in 

gibalne dejavnosti igraje učili. Vse dejavnosti smo izvajali v igralnici, 
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telovadnici in na igrišču pred vrtcem. Ko je zapadel sneg smo 

dejavnosti in naloge opravili še na snegu, na igrišču pred našim 

vrtcem.  

 

Gibanje in gibalne sposobnosti otroka 

Gibanje je v predšolskem obdobju primarna potreba, saj se takrat 

zgradi osnova za vse življenje. Kot vzgojitelji se moramo še posebej 

zavedati pomembnosti pozitivnih spodbud h gibanju, k temu pa sodi 

tudi razvijanje pozitivnega odnosa do narave in krepitev ter 

ohranjanje zdravja. Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi 

potrebi. Z gibanjem telesa je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, 

časa in samega sebe. Ko otrok začne obvladovati svoje roke, noge in 

trup, sčasoma začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, dobro se počuti, 

pridobi si samozaupanje in samozavest (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Otrokova najljubša dejavnost je igra, zato jo, kot učno metodo 

izkoristimo za učenje smučanja otrok. Igra pa naj se ne konča že po 

ogrevanju in privajanju na smučarsko opremo, ampak naj bo osnovna 

metoda od prvih korakov na snegu do paralelnih zavojev. Prve 

izkušnje lahko odločujoče vplivajo na otrokove nadaljnje ukvarjanje s 

smučanjem. Zato je zelo pomembno, kako otroke prilagodimo na 

sneg, na prve korake na smučeh in kakšne metode izbiramo 

(Jakomin, 1997). Predzimska priprava je temelj uvajanja predšolskih 

otrok v smučanje, z njo dosežemo, da lažje in hitreje osvojijo osnovne 

elemente smučanja  (Pogačnik in Videmšek, 1998). 

Začnemo tako, da se najprej z otroki pogovarjamo o prihajajoči zimi 

in aktivnostih v zimskem času (kepanje, sankanje, smučanje ...) V 

revijah poiščemo smučarje in jih izrežemo, jim pokažemo 

videoposnetek katerega izmed zimskih športov ter se skupaj z otroki 

naučimo pesmico o zimi. Pogovarjamo se o začetkih smučanja pri 

nas, o takratni in današnji smučarski opremi itd. Ko otroke 

motiviramo, pričnemo z gibalnimi dejavnostmi, ki so koristne za 

kasnejše učenje alpskega smučanja. Otrokom tudi na primeren način 

predstavimo, kako vsako dnevno gibanje vpliva na srčno-žilni sistem, 

dihala, krepi mišice in sklepe ter notranje organe.  

 

Ozaveščenost o pomembnosti načina življenja je danes izjemno 

pomembna. Potreba po gibanju spada med osnovne človekove 

potrebe. Otrok z gibanjem razvija in krepi svoje telo, v povezovanju 

posameznih gibalnih dejavnostih se urijo njegove spretnosti (Kovač 

idr., 2007; Strong, 2005; Škof idr., 2007). Pri izvajanju različnih 

gibalnih nalog so pomembne številne gibalne sposobnosti, ki jih 

lahko, glede na zahteve posamezne gibalne naloge, opredelimo z 

vidika sposobnosti posameznika ali vidika naloge same (Cepicka, 

2007). Gibanje predstavlja za predšolskega otroka način bivanja. Z 

gibanjem so otroci sposobni pridobiti nove izkušnje iz okolja, ki jih 

obdaja, razvite nove koordinacijske sposobnosti in pridobiti boljšo 

prostorsko predstavo o svojem telesu. Te spremembe izboljšujejo 

njihove ravnotežne reakcije, kar pomeni, da se lahko v danem okolju 

še bolje odzovejo na spremembe. Slednje krepi otrokovo samozavest 
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ter njegov duševni razvoj (Kalar, 2009). Nedvomno je športna 

dejavnost in s tem smučanje za otrokov celostni razvoj izrednega 

pomena. Otrokovi potrebi in pravica po gibanju oziroma gibalnih 

sposobnostih mora biti zagotovljena tako v šolah, zunajšolskih 

dejavnostih kot tudi v prostem času, kjer koli pač otrok je. To 

moramo otroku omogočiti tudi v zimskem času, ko so igrišča pokrita 

s snegom in je temperatura nekoliko nižja. Prav z gibanjem na svežem 

zraku izdatno pripomoremo k ohranjanju in h krepitvi otrokovega 

zdravja ter k bujenju njegove ljubezni do narave. Zato so vse 

aktivnosti v naravi v zimskem času prijetna in koristna poživitev. To 

je način, kako otroci z radostjo, veseljem in sproščenostjo na nevsiljiv 

način vzljubijo novo vrsto gibanja in se prilagodijo na nove življenjske 

razmere. Poleg številnih drugih radosti, ki jih otrok doživlja in 

spoznava na snegu, osvoji tudi specifičen način gibanja, ki predstavlja 

pomemben prispevek k njegovi gibalni učinkovitosti. Zato nas sneg in 

mraz ne smeta zadržati v ogrevanih zaprtih prostorih šol in vrtcev. 

Otrokom organizirajmo zanimivo, sproščeno in zabavno aktivnost 

zunaj, na snegu in svežem zraku. Igra in snežni poligon, ki otroku 

pričara poseben svet, v katerem se bo zabaval so primarna vsebina 

in sredstvo, s katerim pristopimo k smučarskemu opismenjevanju 

otrok. Seveda morajo biti otroci za tako aktivnost primerno telesno 

pripravljeni in opremljeni. Da je igra v vetru, snegu in mrazu 

neprijetna in otroka ne pritegne, je običajno zmotno mišljenje, ki se 

rodi v odraslem človeku. »Otroci so rojeni za dejavnosti. Navadno 

ljudje zrastejo in to prerastejo« (Joanne Woodward). Otrok bo z 

veseljem izrabil priložnost za aktivnosti, le ponuditi mu jo je treba in 

ga primerno organizirati (Pišot in Videmšek, 2004). Običajno 

začnemo otroka učiti smučanja med tretjim in četrtim letom starosti. 

Če pa želimo, da bo pridobivanje določenih znanj na snegu potekalo 

veliko hitreje, kot bi sicer, lahko ogromno storimo (predvsem starši) 

že prej. Gibalno sposobnejši, učinkovitejši otroci bodo tudi pri 

zimskih aktivnostih hitreje napredovali. Zavedajmo se, da je osnovno 

vodilo pri delu z najmlajšimi učenje gibanja na snegu. Ko ta znanja 

pridobi in avtomatizira, lahko smiselno nadaljujemo z nadgradnjo- 

tehniko (po sedmem letu) in postopoma prehajamo na pravi 

smučarski trening, ki naj bo še vedno prilagojen otroku (Pišot idr., 

2000).  

 

Na razvoj osnovnih gibalnih sposobnosti močno vpliva redna gibalna 

aktivnost, katere morajo biti otroci deležni že v zgodnjem otroštvu 

(Fisher, 2005). Spodbudno pokolje pripomore, da se otrokove 

predispozicije razvijejo in ne ostanejo le na nivoju potencialov 

(Kovač, Starc in Jurak, 2003; Peternelj, 2007; Završnik idr., 2003). 

Gallahue in Donnely (2003) navajata, da je obdobje med tretjim in 

šestim letom starosti izredno pomembno za razvoj osnovnih gibalnih 

sposobnosti. Ker je večina predšolskih otrok že po naravi radovednih 

ter se radi igrajo in raziskujejo, se otroci dokaj hitro lahko naučijo 

osnovnih gibalnih spretnosti. Predvsem kadar jim nudimo dovolj 

stimulacije, priložnosti za igro in gibalno dejavnost ali jih spoznamo s 

kakšnim športom. Obvladovanje osnovnih gibalnih sposobnosti je 
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predpogoj za zdravo vsakdanje življenje in sodelovanje pri različnih 

gibalnih/športnih dejavnostih (Cools idr., 2008).  

 

Gibalne sposobnosti so tako kot druge človekove sposobnosti po eni 

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

človeku že z rojstvom dana stopnja, do katere se bodo sposobnosti 

lahko razvile ob normalni rasti in razvoju. Z rojstvom določeno 

temeljno stopnjo razvitosti gibalnih sposobnosti pa se lahko preseže 

z ustrezno gibalno aktivnostjo oziroma s t. i. treningom (Pistotnik, 

2003). 

Področje gibalnih sposobnosti je zelo dobro raziskano. Vendar se 

danes različni avtorji najpogosteje sklicujejo na klasifikacijo šestih 

primarnih motoričnih sposobnosti (moč, hitrost, koordinacija, 

ravnotežje, preciznost in gibljivost), ki jih lahko, glede na to ali so 

energetskega ali informacijskega tipa, uvrščamo v naslednja dva 

sklopa (Dragaš 1998; Gredelj idr., 1975; Lešnik in Žvan, 2002; Linser, 

1993; Momirović, 1984; Pistotnik, 2003): 

− Sposobnost za regulacijo energije (energijska komponenta 

gibanja), ki omogoča optimalen izkoristek energijskih potencialov 

pri izvedbi gibanja in 

− sposobnost regulacije gibanja (informativna komponenta 

gibanja), ki je odgovorna za oblikovanje, uresničevanje in 

nadziranje gibalnih nalog v prostoru in času (Lešnik in Žvan, 

2007). 

Primarne gibalne sposobnosti, ki tvorijo energijsko komponento 

gibanja sodita moč, hitrost, med sposobnosti za regulacijo gibanja, ki 

tvorijo informacijsko komponento gibanja pa sodijo koordinacija, 

ravnotežje, preciznost in gibljivost. (Videmšek in Pišot, 2007). Vpliv 

izkušenjsko bogatega okolja se bo dedni pogojenosti navkljub krepko 

odražal v otrokovih gibalnih sposobnostih in spretnostih (Pišot, 

Jelovčan, 2006). 

V množici pogojev učenja smučanja predstavljajo osnovne gibalne 

sposobnosti tisti segment, od katerega je pri prvih korakih na snegu, 

pa tudi kasneje, v največji meri odvisno gibalno napredovanje 

učenca. Osnovne gibalne sposobnosti lahko po enih izmed mnogih 

definicij pojmujemo kot skupek notranjih nagnjen človeka, ki so 

odgovorne za razlike v gibalni učinkovitosti posameznika (Agrež, 

1976,  v Makuc, Videmšek, Rodošek, Štihec, 2011). 

 

Priprava in primeri iger  ter dejavnosti v vrtcu  

Pravilna priprava otrok na smučanje zajema ustrezno telesno 

pripravo. Zapisani cilji na področju gibanja predstavljajo okvir, znotraj 

katerega načrtujemo vsebine in dejavnosti, ki jih bomo izvajali. 

Pomembno je, da so dejavnosti načrtovane na osnovi temeljnega 

poznavanja in razumevanja otrokovega razvoja in potreb, zato na 

začetku šolskega leta preverimo predznanja otrok. Otroke smo 

pozorno opazovali in spremljali njihov gibalni razvoj. Pomemben je 

tudi način, kako otrokom sporočamo svoja spoznanja in 

pričakovanja. Dejavnosti smo organizirali tako, da so bili otroci čim 
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bolj aktivni. Pri tem smo uporabljali različne organizacijske metode 

(poligon, delo po postajah, delo z dodatnimi nalogami, štafete ipd.) 

in oblike dela (individualno, v parih, v manjših in večjih skupinah, 

skupno) ter različne standardizirane in improvizirane rekvizite. Z 

otroki smo tudi skupaj pripravili in pospravili orodja in rekvizite. 

Dejavnosti smo prilagajali po vsebini in trajanju. Čas je bil vnaprej 

določen in  priložnosten glede na počutje otrok, vremenske razmere 

ter druge okoliščine. Otrokom smo omogočali vsakodnevno možnost 

različnih gibalnih dejavnostih. Naš vrtec ima veliko zunanjih površin, 

ki nudijo ustrezne izzive za gibanje ter prav tako imamo veliko 

telovadnico, v kateri smo izvajali gibalne dejavnosti. Tudi igralnica je 

dovolj velika, da smo lahko nekatere gibalne zaposlitve izvajali v svoji 

matični igralnici.  Z otroki smo izvajali različne igre in gibalne naloge, 

kjer sem vključila različna specifična gibanja, ki jih zahteva alpsko 

smučanje. Opazovala in spremljala sem pravilno izvajanje teh gibov, 

ker so le ti potem enaki tistim s pravimi smučmi na snegu. Izvajali 

smo veliko vsebinskih iger z načrtovanimi gibalnimi nalogami, ki smo 

jih kasneje v zimskem času izvedli tudi na snegu v smučarskih 

oblačilih in s potrebnimi pripomočki. Otroci so igre in naloge poznali 

in tako so lažje in hitreje usvajali zahtevana znanja in gibalne naloge.  

Nekaj primerov iger, ki smo se jih igrali in se tako pripravili na 

dejavnosti na snegu. 

 

 

 

Igra Obleči se 

Otrokom smo v košaro pripravile različna oblačila Za motivacijo sva 

otroke spodbudili k prepoznavanju oblačila. Iz košare so izvlekli vsak 

eno oblačilo ali opremo. Otroke sva potem izzvali, da so povedali, 

kako se to oblačilo imenuje in na kateri del telesa ga oblečemo. 

Otroci so si nato oblekli izbrano oblačilo (hlače, bundo, nogavice …) 

ali nataknili opremo (smučarska očala, rokavice, šal …). 

Igra Zima (usvajanje naravnih oblik gibanja) 

Otroci so si vzeli list časopisnega papirja. Preko vsebine sva otroke 

popeljali v zimsko naravo. Z različnimi gibalnimi nalogami preko 

vsebine na zimsko tematiko so otroci izvajali naravne oblike gibanja 

z uporabo časopisnega papirja (gazenje snega, smučanje, kucelj na 

smučišču, sankanje, tek na smučeh, umetnostno drsanje, drsanje, 

vožnja s skiroji, kepanje, sneženi mož …). Vaje smo večkrat ponovili v 

različnem zaporedju. Gibalne naloge iz te dejavnosti smo izvajali 

enkrat tedensko. Pri tej dejavnosti smo uporabljali tudi krpice iz 

blaga. Dejavnost smo izvedli tudi v obliki štafetne igre. 

Štafetna igra (razvijanje hitrosti in moči) 

V obliki štafetne igre smo izvajali gibalne naloge iz dejavnosti Zima 

(vožnja s skiroji, tek na smučeh, hitrostno drsanje). Otroke smo 

razdelili v dve skupini. Vsaka skupina je dobila časopisni papir ali 

krpice. Določili smo startno in ciljno črto. Prvi v vsaki skupini je na 

znak začel z gibanjem ter predal pripomoček (časopisni papir, krpico) 

na cilju naslednjemu otroku v koloni. Zmagala je skupina, ki je prva 

opravila naloge. Za razvoj moči smo izvajali sonožne poskoke s 
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krpicami (časopisnim papirjem, žogami), stisnjenimi med nogami od 

startne do ciljne točke v obliki štafetne igre. 

Poligon slaloma med ovirami (razvijanje orientacije v prostoru, 

pravilno izvajanje naravnih oblik gibanja) 

V telovadnici smo postavili poligon. Za ovire smo postavili palice na 

podstavkih. Med njimi so »vozili slalom« tako da so izvajali pri tem 

različna naravna gibanja (hoja, različni teki, hoja s počepom, hoja s 

pobiranjem različnih predmetov pri palicah, plazenje mimo ovir, 

skoki, poskoki, hoja s časopisnim papirjem, krpicami mimo ovir itd.). 

Igra Stopnice (razvijanje ravnotežja, moč nog) 

Po hribčku smo postavili dolge vrvi in kolebnice vzporedno s 

hribčkom. Otroci so se postavili pod naklonino hribčka. Otroci so 

stopali po vrvici z bokom obrnjenim proti naklonini, kot bi hodili po 

stopnicah. Nato smo vrvice postavili še na hribček v obliki črke V. 

Otroci so premagovali hribček s hojo po vrvicah z nogami v obliki črke 

V do vrha hribčka in obratno nazaj s hribčka (kot pluženje na snegu). 

Igra Kočija in konj (razvijanje moči, ravnotežja ter drsenja) 

Otroci so se razdelili v pare. Eden v paru je sedel na rjuho (kočija) in 

v roki držal palico, drugi v paru (konj) je prijel za palico in vlekel otroka 

na rjuh po prostoru v vse smeri. Igro smo otežili tako, da so otroci na 

rjuhi lahko stali in tako še povečali razvijanje občutka za ravnotežje.  

Igra Hoja po snegu – igra s padalom (splošna telesna zmogljivost, 

usvajanje različnih naravnih oblik gibanja) 

Otroci so se z uporabo padala premikali na različne načine. Otroci so 

padalo nosili, dvigali, se gibali po padalu in simulirali gibanja različnih 

živali, oseb, ki smo jih izklicali ter s tem izvajali ob in na padalu 

različne oblike naravnega gibanja. 

Igra Živalski vrt (usvajanje različnih naravnih oblik gibanja, razvijanje 

ravnotežja, koordinacije, timsko delo) 

Otroci so oponašali gibanja določenih živali in izvajali gibalne naloge 

za posamezno žival ter se zraven oglašali kot ta živali. Primer: Zajec 

(sonožni poskoki), žaba (poskoki iz globokega počepa, medved (hoja 

v opori na tleh – dvigovanje izmenično- desna roka- desna noga )kače 

(plazenje), ptiči (hoja ter dvigovanje rok), kužki in muce (gibanje po 

vseh štirih). Otroci so si nato sami izmišljali različne živali. Igro smo 

nadgradili tako, da sta morala sodelovati dva otroka v paru. Igro smo 

se igrali tudi tako, da smo se razdelili v dve skupini in so otroci ugibali 

žival, ki jo je prikazovala druga skupina otrok.  

 

Športno dopoldne na snegu pred vrtcem za priznanje Mali sonček 

Ko je zapadel sneg, smo že poznane in osvojene dejavnosti in igre 

izvedli in ponovili na snegu. Na igrišču imamo tudi manjši hribček z 

iztekom. Z otroki smo se vsakodnevno ogreli z različnimi igrami 

lovljenja. Otroci so se zabavali, izdelali sneženega moža, se valjali po 

snegu, kepali ter prenašali kepe po prostoru, kepe so ciljali v različne 

cilje, vlekli sani na hribček in se sankali. Otroci so v športnem 

dopoldnevu opravili vse aktivnosti za Mali sonček in si pridobili 

nalepko v njihovo knjižico. Po opravljenih nalogah so bili zelo veseli 

in ponosni na svoj uspeh. 
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ZAKLJUČEK 

Vsi otroci so bili aktivno vključeni v vse dejavnosti že od začetka 

šolskega leta v mesecu septembru, ko smo začeli s pripravami, tako 

da so bili pripravljeni na opravljanje nalog na snegu ter tako opravili 

naloge iz knjižice Mali sonček ter si vsi pridobili nalepko in priznanje. 

Poudarek je bil na razvijanju gibalnih sposobnosti otrok, še posebej 

koordinacijo (skladnost gibanja) ter ravnotežje. Otroci so izvajali 

naravne oblike gibanja, kot so hoja, tek, lazenje, plazenja, plezanja in 

skoki. V skupini so se že na začetku leta opazile razlike v gibalnih 

sposobnostih med otroki, a so bile dejavnosti načrtovane tako, da so 

lahko vsi otroci začutili svoj uspeh. Zaradi pripadnosti skupini so 

otroci doživljali svoje uspehe na prijeten, prijateljski način. Otroci so 

učili tudi drug od drugega. Otroci, ki bodo prve stike s smučanjem 

navezali preko igre, bodo te dejavnost tudi v kasnejših letih dojemali 

kot veselje in zabavo. Gibanje v naravi in preživljanje prostega časa 

na zraku pa jim bo pripomoglo tudi k zdravemu načinu življenja.  
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Povzetek: V današnjem času je branje pri otrocih v šolskem obdobju 

vedno manj izbira neke prostočasne dejavnosti. Otroci se namesto 

branja zanimivih knjig raje poslužujejo računalniških iger, risank in 

drugih interaktivnih dejavnosti, posledično pa je bralna tehnika pri 

učencih osnovne šole pogosto slaba. Ob zavedanju, da je branje 

vseeno zelo pomembna veščina za učenje ter dejavnost za 

kakovostno preživljanje prostega časa, ugotavljam, da si otroci branja 

ne izberejo zato, ker jim je to všeč in si želijo brati, pač pa zato, ker 

morajo brati. Ob poznavanju stopenj branja in pomembnosti bralne 

motivacije želim v članku predstaviti metodo, ki bistveno izboljša 

bralno tehniko in vpliva tudi na dvig bralne motivacije, ki je ključna 

pri tem, ali bo otrok bral iz lastne želje, ali zaradi tega, ker bo to 

moral.  

 

Ključne besede: bralna tehnika, bralna motivacija, vedenjsko-

kognitivna metoda branja  

 

Abstract: Nowadays reading is not one of the most popular activity 

which children in primary school chose for spending their free time. 

Instead of reading, children prefer playing computer games or 

watching TV. The result is that the reading technique in primary 

school is often poor. But reading is still very important skill for 

learning and an activity for spending quality free time. I note that 

children do not choose reading because they like it and want to read, 

but because they have to read. Knowing the levels of reading and the 

importance of reading motivation, I want to present a method, that 

significantly improves reading technique and also affects the rise of 

reading motivation. Motivation is a key in whether a child will read 

out of his own desire or because he will have to.  

 

Keywords: reading technique, reading motivation, method  
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UVOD 

Pri svojem delu v mobilni specialno pedagoški službi se zelo pogosto 

srečujem z učenci, ki imajo slabo bralno tehniko. Menim pa, da je 

branje ena izmed zelo pomembnih komponent tako v učnem 

procesu, kot tudi na področju splošnega življenjskega funkcioniranja. 

Da lahko učenci razumejo to, kar preberejo, se pravi, da branje 

postane funkcionalno, je potrebno najprej usvojiti bralno tehniko. 

Otroci branje usvojijo različno hitro, eni prej in brez nekih posebnosti, 

drugi pa pri usvajanju bralne tehnike potrebujejo več časa in več 

prilagoditev. Ti otroci običajno branja ne marajo in za različne bralne 

vaje niso motivirani. Ravno pri teh učencih je vsakodnevni trening 

branja doma nujno potreben.  

 

V šoli sem z učenci, ki imajo težave pri usvajanju bralne tehnike, 

začela uvajati vedenjsko kognitivno metodo branja. Znanje za 

izvajanje te metode sem pridobila na študiju specialne in 

rehabilitacijske pedagogike. Metoda temelji ravno na dvigu 

motivacije učencev do branja, ob tem pa še bistveno izboljša bralno 

tehniko. Omogoča namreč to, da so učenci, če se vsakodnevno na 

branje spomnijo sami in potem berejo, nagrajeni. Ker pa metoda 

predvideva glasno branje in spremljanje napak pri branju, pa se 

bralna tehnika ob koncu izvajanja metode bistveno izboljša.  

 

 

 

Branje kot del opismenjevanja  

Branje je pretvarjanje vidnih simbolov (črk) v slušne simbole 

(glasove). Gre za proces, ki ga imenujemo dekodiranje. Pri branju je 

ključna sposobnost prepoznavanja črk in pa tudi sposobnost 

predvidevanja (Marjanovič Umek idr., 2012). V obdobju priprave na 

branje, ki traja od rojstva do nekje šestega leta starosti in ob vstopu 

v šolo tako nekateri že prepoznavajo črke, zapišejo svoje ime, 

opisujejo ilustracije v slikanici in ob tem pravočasno obračajo strani 

(Grginič, 2010). V prvem triletju osnovne šole steče proces 

opismenjevanja, ko je v ospredju usvajanje procesov pisanja in z njim 

branja.  

 

Poznamo 3 stopnje branja. Začne se s slikovno oziroma logografsko 

fazo, ko otrok besedo zazna kot nek vidni vzorec oziroma sliko (napisi 

na embalažah, v trgovinah …). Sledi abecedna oziroma alfabetska 

stopnja. Tu otrok razvija bralno tehniko tako, da vzpostavlja 

povezavo med črko in glasom, te pa povezuje v besede. Bere vsako 

črko posebej, z vajo pa postane branje hitrejše. Tretja stopnja je 

pravopisna oziroma ortografska, kjer učenec branje utrjuje, branje pa 

tako postane funkcionalno, torej, da otrok bere z razumevanjem 

(Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

Bralna motivacija 

Pri spretnostih branja je zelo pomembna bralna motivacija. Ta se pri 

učencih razlikuje. Nekateri so za branje zelo motivirani in želijo hitro 
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postati samostojni bralci, spet drugi pa tu potrebujejo več spodbud 

in usmerjanj. Velik vpliv na bralno motivacijo ima starš ali učitelj kot 

bralni vzor (Pečjak in Gradišar, 2012). Bralno motivacijo delimo na 

zunanjo in notranjo. Notranje motiviran bralec bo bral zaradi lastne 

želje, interesa in radovednosti, medtem ko bo zunanje motiviran 

bralec bral zaradi nekih nagrad (Pečjak idr., 2006). Notranja 

motivacija je sicer dolgoročnejša, a pri učencih, ki imajo pri branju 

težave in se bralnim nalogam upirajo, je zunanja motivacija zelo 

pomembna (Grill, 2012). Takšnim učencem usvajanje bralne tehnike 

predstavlja velik napor, prebranega še ne razumejo in posledično do 

notranje motivacije ne pride takoj. Potrebno jo je spodbujati s 

pomočjo treninga in učence zunanje motivirati, da tako postanejo pri 

branju bolj kompetentni. Le tako bodo razvili tudi notranjo bralno 

motivacijo (Marjanovič Umek idr., 2012). Branje namreč ni 

pomembno samo za učenje, pač pa tudi za užitek, sprostitev ter 

spoznavanje samega sebe (Nikolajeva, 2006).  

 

Izvedba vedenjsko – kognitivne metode branja pri učencu v 4. 

razredu osnovne šole  

Predstavitev vedenjsko – kognitivne metode branja  

Kadar se pri delu srečam z učencem, ki se branju upira in ima slabo 

bralno tehniko, staršem predlagam, da bi začeli z izvajanjem 

vedenjsko-kognitivne metode branja. Vedenjsko-kognitivna metoda 

branja torej temelji na dvigu učenčeve motivacije za branje in hkrati 

izboljšuje bralno tehniko. Učenec jo izvaja doma po točnih navodilih 

in nadzorom starejše osebe. Bralno nalogo mora izvajati vsak dan. 

Sestavlja jo 5 stopenj, vsaka stopnja pa se izvaja teden dni, po potrebi 

se lahko določena stopnja tudi podaljša:  

− Prva stopnja temelji na tem, da učenec ob branju res začuti 

ugodje in da mu branje vzbudi neke pozitivne občutke. Na tej 

stopnji ima učenec bralni dopust, saj je naloga starša, da učencu 

zvečer prebere pravljico. Učenčeva naloga je le, da se na to 

spomni in starša k dejavnosti spodbudi. Če to naredi, si lahko v 

tabelo nalepi nalepko. Če čez cel teden zbere vse nalepke (to velja 

za vse stopnje), si lahko izbere nagrado. O nagradah se običajno 

pogovorimo na uvodnem srečanju. Sama spodbujam nagrade, ki 

niso vezane na materialne dobrine (druženje, aktivnosti, ki so mu 

všeč, igranje družabnih iger, izlet ipd.).  

− Druga stopnja pri branju že vključuje učenca. Na drugi stopnji en 

del knjige bere starš (kakšno poved, dve), nato nadaljuje učenec 

in čez nekaj časa spet starš. Tudi tu se mora na bralno nalogo 

spomniti učenec in starša k dejavnosti spodbuditi. Takrat si lahko 

nalepi nalepko.  

− Tretja stopnja vključuje aktivno branje učenca. Učenec glasno 

bere besedilo (knjiga, slikanica) od 5–7 minut. Pri tem ga starš 

spremlja in v tabelo označuje napake. Če učenec naredi napako 

pri branju in le – te ne popravi, označi s piko, če pa napako 

popravi, označi s črtico. Tudi tu je bistveno, da se na nalogo 

spomni sam, saj si le tako lahko nalepi nalepko.  

− Četrta stopnja je stopnja ponovnega branja. Tukaj že pred 
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začetkom naloge starš otroku nastavi časovnik na 5 minut ter 

beleži napake. Otrok bere besedilo in ko čas poteče, isto besedilo 

prebere še enkrat, pri tem pa starš meri čas in še enkrat beleži 

napake. Na nalogo se mora spomniti sam, da lahko nalepi 

nalepko.  

 

Ni nujno, da se izvajanje metode vedno začne na prvi stopnji, pač pa 

je pri tem potrebno upoštevati tako starost učenca, kot tudi samo 

tehniko branja.  

 

Konkretni primer  

V nadaljevanju bom na praktičnem primeru prikazala potek izvedbe 

metode. Vedenjsko kognitivno metodo branja sem izvajala z 

učencem 4. razreda osnovne šole. Njegova bralna tehnika je slaba, 

pri branju velikokrat vriva samoglasnike, izpušča dele besed, 

zamenjuje črki b/d. Tempo branja je upočasnjen. 

 

1. srečanje s starši in učencem 

Na prvem srečanju sem staršu (mami) in učencu podrobno razložila 

bistvo metode in celoten potek. Mamo sem povprašala o težavah pri 

branju doma. Povedala je, da učenec doma ne želi brati, sploh pa ne 

glasno. Z barometrom počutja sem preverila, kako se učenec počuti 

pri branju. Označil je »slabo«. Nato je učenec prebral besedilo iz 

berila, pri tem sem merila čas in beležila napake. Besedilo je bral 3 

minute in 15 sekund, naredil pa je 34 napak (vrivanje samoglasnikov, 

izpuščanje delov besed, zamenjavi b/d). Mami sem nato dala še 

izročke z napisanimi navodili in tabelo za nalepke za ta teden.  

Glede na starost otroka sem se vseeno odločila začeti pri 3. stopnji, 

kjer je učenec že aktiven bralec. Učenec si je za nagrado (če bo zbral 

vse nalepke) izbral obisk »pump track« steze. To si je narisal v tabelo. 

Dogovorili smo se, da se ponovno srečamo čez 1 teden in se poslovili.  

 

2. srečanje s starši in učencem 

Ob srečanju sem najprej povprašala, kako jim je šlo. Učenec je 

povedal, da super, da je zbral vse nalepke, saj se je vsak dan spomnil 

na branje in potem tudi bral. Mama je bila navdušena, povedala je, 

da učenca ni bilo potrebno priganjati. Ob pregledu tabel sem 

ugotovila, da je učenec naredil kar nekaj napak pri branju, ki jih sam 

ni popravil. Predlagam, da s to stopnjo vztrajamo še 14 dni. Dala sem 

jim nove tabele, učenec pa si je zdaj izbral 2 nagradi za 2 tedna. Izbral 

si je obisk slaščičarne in nakup manjših lego kock. Dogovorimo se, da 

se ponovno srečamo čez 14 dni.  

 

3. srečanje s starši in učencem 

Tega srečanja sem se res veselila, saj me je zanimalo, če bo učenec 

res zbral vse nalepke. Ko sta z mamo prišla, je povedal, da je v prvem 

tednu sicer dvakrat pozabil, a ker se je spomnil naslednji dan, sta se 

z mamo dogovorila, da bo vseeno dobil nalepko. Ob pregledu tabel 

sem ugotovila, da je napak pri branju, ki jih ne popravi, vedno manj. 

Učenca zelo pohvalim in mu čestitam za napredek. Nato sem jima 
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predstavila četrto stopnjo, dala tabele, učenec pa si je za nagrado 

tokrat izbral plavanje.  

4. srečanje s starši in otrokom 

To je bilo hkrati tudi zadnje srečanje. Učenec je bil navdušen, saj je 

ponovno zbral vse nalepke in si prislužil nagrado. Ob pregledu tabel 

sem ugotovila, da je bilo ponovno branje istega besedila bistveno 

hitrejše in z manj napakami, kakor prvo branje. Ker je bilo to zadnje 

srečanje, je učenec še enkrat prebral besedilo iz berila (enako kakor 

na prvem srečanju) in vsi smo bili veseli, ko smo ugotovili, da je 

besedilo bral 30 sekund manj in napravil manj napak, 23. Učencu sem 

čestitala za trud in napredek in mu tudi sama dala manjšo nagrado. S 

pomočjo barometra počutja sem še enkrat preverila, kako se počuti 

pri branju. Označil je z »dobro«. Povedala sem še, da naj zdaj 

vsakodnevno branje ohranijo še naprej, saj bo tako napredek še večji. 

Bralna tehnika je sicer zelo napredovala, še vedno pa se pojavljajo 

napake, ki jih bo reden trening odpravil.  

 

Evalvacija 

Kot že pri veliko obravnavanih primerov, se je tudi tu izkazalo, da je 

vedenjsko – kognitivna metoda branja res učinkovita. Učencu so bile 

nagrade blizu in želel si je doseči cilj. Zelo pomembno je bilo tudi, da 

je pri tem sodelovala mama, ki je bila prav tako zelo dosledna. Ker je 

tako učenec res vsakodnevno treniral glasno branje praktično štiri 

tedne, je tehniko branja res izboljšal, prav tako tudi tempo branja. 

Sam je opazil napredek, tudi počutje pri branju se je izboljšalo in 

ugotovil je, da lahko sam k temu veliko pripomore. V nadaljevanju 

razmišljam, da bi bilo smiselno posneti branje pred izvajanjem in ob 

koncu, da bi se imel učenec možnost poslušati. Tako bi tudi sam 

uvidel, koliko boljši je in motivacija do branja bi bila sigurno še večja.  

 

ZAKLJUČEK 

Vedenjsko kognitivna metoda branja je učinkovita pri učencih, ki 

imajo slabo bralno tehniko in nimajo motivacije do branja. Zaradi 

vsakodnevnega treninga in spremljanja odrasle osebe in nagrade, se 

bralna tehnika bistveno izboljša in ker učenec opazi napredek in je 

nagrajen, se dviga tudi bralna motivacija. Ker je branje ena izmed 

komponent, ki je pomembna tako za učenje, kot tudi za razvijanje 

samega sebe, je v obdobju osnovne šole res smiselno učence čimprej 

pripeljati do stopnje funkcionalnega branja. Kadar nastopijo težave, 

se tako lahko poslužimo zgoraj opisane metode.  
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Povzetek: Proces opismenjevanja se seveda ne začne ob otrokovem 

vstopu v šolo, ampak skorajda že pri rojstvu. Gre za kompleksen 

proces, ki vključuje poslušanje, govorjenje, branje in pisanje in zato 

imajo starši kot prvi v otrokovem življenju zelo pomemben vpliv pri 

razvoju otrokovih predopismenjevalnih zmožnostih, ko otroku pojejo 

uspavanke, se z njim pogovarjajo, igrajo, mu berejo, mu omogočijo 

ogled lutkovnih in drugih predstav, z njim preizkušajo različna pisala, 

urijo otrokove prstke z mnogimi za otroka privlačnimi dejavnostmi in 

še in še. Če je otrok vključen v vrtec, se tam otrokov proces 

opismenjevanja seveda sistematično odvija naprej, dokler otrok ne 

vstopi v šolo. Ker pri otrocih opažamo trend zmanjševanja gibalnih 

spretnosti, se posledično večajo tudi težave z razvojem 

grafomotorike (gibalne sposobnosti za pisanje). Otrok s slabo razvito 

grafomotoriko bo le stežka oblikoval različna pisana znamenja in 

posamezne črke, pisanje mu bo predstavljalo velik napor, kar pa se 

zna kaj hitro spremeniti v upor do pisanja. Zaradi tega vsak otrok ob 

stopu v šolo potrebuje individualni, postopni in sistematični prehod 

skozi vse faze začetnega opismenjevanja. Potrebno mu je ponuditi 

dovolj različnih možnosti in situacij, da se v skladu s svojimi 

zmožnostmi čim bolje opolnomoči za proces sistematičnega 

opismenjevanja. 

 

Ključne besede: grafomotorika, raznolike dejavnosti, upoštevanje 

razlik in predznanja 

 

Abstract: Of course, the literacy process does not begin when the 

child enters school, but almost at birth. It is a complex process that 

includes listening, speaking, reading and writing, and that is why 

parents, as the first in a child's life, have a very important influence 

on the development of the child's pre-literacy abilities when they 

sing the child lullabies, talk to him, play, read to him, allow him to see 

puppet and other shows, they try different pens with it, train the 

child's fingers with many attractive activities for the child, and on and 

on. If a child is included in a kindergarten, the child's literacy process 

naturally continues there systematically until the child enters school. 

As we observe a trend of decreasing motor skills in children, 

problems with the development of graphomotor skills (motor skills 

for writing) also increase as a result. A child with poorly developed 

graphomotor skills will find it difficult to form various written signs 

and individual letters, and writing will be a great effort for him, which 

can quickly turn into a resistance to writing. For this reason, when 
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entering school, every child needs an individual, gradual and 

systematic transition through all phases of initial literacy. It is 

necessary to offer him enough different possibilities and situations 

so that, in accordance with his capabilities, he is empowered as best 

as possible for the process of systematic literacy. 

 

Keywords: graphomotorics, diverse activities, consideration of 

differences and prior knowledge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 

Veliko otrok, ki so tik pred vstopom v šolo, bo na vprašanje, česa se 

najbolj veselijo sedaj ko bodo skoraj šolar, odgovorilo: »Naučil se 

bom pisati in brati.« A to veselo pričakovanje se lahko ob začetku 

šolanja spremeni v zelo trd oreh, če v šoli preveč hitimo in ne 

upoštevamo otrokovega predznanja branja in pisanja ter stopnje 

razvitosti za branje in pisanje potrebnih veščin, spretnosti in 

zmožnosti. Vsak otrok potrebuje individualni, postopni in 

sistematični prehod skozi vse faze začetnega opismenjevanja. 

Opažamo, da se otroci ob vstopu v šolo srečujejo z vedno večjimi 

primanjkljaji tudi na področju razvoja grafomotorike. Učitelji ne 

moremo vplivati na pripravljenosti otrok na vstop v šolo, lahko pa po 

svojih najboljših močeh pripravimo šolo na vstop otrok, ki se po 

svojem predznanju in motiviranosti za šolsko delo močno razlikujejo 

med sabo in predstavljajo velik izziv za vse strokovne delavce šole. 

 

Opismenjevanje 

Opismenjevanje je neprekinjen proces, pri katerem se posameznik 

nauči brati in pisati. Začetno opismenjevanje zajema pripravo na 

branje in pisanje, kasneje pa tudi 

sistematično urjenje zapisa črk in razvijanje tehnik branja in pisanja. 

(Zrimšek, 2003). Učni načrt za slovenščino predvideva, da učenec ob 

zaključku 2. razreda piše s tiskanimi in pisanimi črkami kratka 

besedila, ob zaključku 3. razreda pa piše s pisanimi črkami besedila 

tistih vrst, ki so predpisane z učnim načrtom – tvori razumljiva 
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besedila, skladna z jezikovno in slogovno normo knjižne zvrsti, 

njegova pisava je čitljiva. (Stabej, 2018) Vse navedeno našteto 

predstavlja minimalni standard znanja, izjema je le zapis s pisanimi 

črkami konec drugega razreda. Za dosego teh standardov znanj se je 

potrebno sistematično zavzemati že od samega vstopa otroka v šolo, 

vendar moramo pri tem upoštevati individualne razlike med 

prvošolci. Učenke in učenci glede na svoje predznanje branja in 

pisanja ter glede na razvite veščine, spretnosti in zmožnosti prehajajo 

individualizirano, postopoma in sistematično skozi faze oz. 

dejavnosti začetnega opismenjevanja. Pri razvijanju 

predopismenjevalnih zmožnosti gre za razvoj vidnega razločevanja, 

slušnega razločevanja in razčlenjevanja, grafomotorike, orientacije 

na telesu, v prostoru in na papirju, držo telesa in pisala ipd. (Stabej, 

2018).  

Opismenjevanje je neprekinjen proces, pri katerem se posameznik 

nauči brati in pisati. Začetno opismenjevanje zajema pripravo na 

branje in pisanje, kasneje pa tudi sistematično urjenje zapisa črk in 

razvijanje tehnik branja in pisanja. (Zrimšek, 2003). Pojem 

grafomotorika je sestavljen iz dveh besed: graf in motorika. Beseda 

graf izhaja iz grške besede - graphos, ki je pomenila pisati. Danes pa 

pomeni pisno znamenje za foneme, glasove in za pojave stavčne 

fonetike (ločila, črke in druga znamenja). Motorika pomeni 

sposobnost gibanja in pri pisanju gibanja z roko, ki je enakomerno, 

neprekinjeno in v ritmu. Grafomotorika je gibalna sposobnost za 

pisanje, torej oblikovanje pisnih znamenj in posameznih črk. (Križaj 

Ortar idr., 2000). Grafomotorika zahteva ustrezno razvito spretnost 

roke in tonus prstov, dobro razvito orientacijo na listu, sposobnost 

zaznavanja in posnemanja oblik in potez. Usklajeno 

mora biti vidno in slušno zaznavanje, miselni procesi in gibanje roke. 

(Žerdin, 1996). Fina motorika opredeljuje vse drobne gibe mišic 

prstov, zapestja in je nujno potrebna, da lahko otrok uspešno 

manipulira s predmeti in skrbi sam zase (se oblači, zapenja gumbe, 

zadrgo ...). S fino motoriko je neposredno povezana tudi 

grafomotorika, to je spretnost držanja pisala ter zapisovanja črk, 

besed in stavkov (Fricelj, 2020). 

 

Začetek šolskega leta 

Ob sprejemu nove skupine učencev je učiteljeva naloga, da na čim 

bolj otroku prijazen način preveri razvitost veščin, spretnosti in 

zmožnosti, ki so potrebne za branje in pisanje. Preverimo vidno 

zaznavo, slušno zaznavo, orientacijo na telesu, v prostoru in na listu, 

držo telesa in pisala, postavitev lista oz. zvezka. Ob posnetku 

začetnega stanja učencev sledi premišljeno načrtovanje aktivnosti za 

nadaljnji razvoj predopismenjevalnih zmožnosti. V zadnji skupini 

prvošolcev smo največji primanjkljaj opazili na področju 

grafomotorike in pravilne drže telesa, še bolj pa pisala. Na osnovi teh 

ugotovitev so bili v naši učilnici ustvarjeni različni kotički, kjer so 

učenci lahko skozi igro odpravljali svoje primanjkljaje, predvsem na 

področju grafomotorike.   
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Devjak in Berčnik pravita, da je otrokov pomočnik odrasla oseba, 

bodisi pedagoški delavci ali starši. Pomočnik otroku razlaga stvari, 

ponudi in omogoči ustrezne materiale, je mediator pri reševanju 

konfliktov in organizator otrokovega učenja z drugimi odraslimi in 

otroki. Odrasli mora otrokovo igro spoštovati in mu ponuditi razvojni 

stopnji primerne igrače (Devjak in Berčnik, 2018). 

 

Finomotorične spretnosti – prestavljamo in razvrščamo v praksi 

Veliko dejavnosti se lahko izvaja na prostem. Otroci iščejo različne 

naravne materiale (kamne, palice, gozdne plodove, liste …) ter iz njih 

oblikujejo različne figurice, števke, črke, lahko pa nabrane materiale 

tudi razvrščajo po različnih kriterijih (po barvi, obliki, velikosti, teži …). 

Jeseni imajo učenci največ veselja s pisanim drevesnim listjem, ki iz 

njih kar samo izvablja različne aktivnosti za urjenje prstkov. Imamo 

srečo, da pred našo šolo stoji orjaški ginko, katerega listje se otrokom 

zdi še posebej zanimivo. Ure in ure bi lahko preživeli pod njim, pa jim 

ne bi bilo dolgčas. V učilnici smo nato pripravili kotiček, kjer so učenci 

na pripravljene sličice z roko, kasneje pa s pomočjo pincete, 

prestavljali različne drobne predmete, si jih med sabo podajali ali pa 

polagali na pripravljeno slikovno podlago.  

 
Slika 1: Urimo pincetni prijem 

Vir: Lasten 

 

Gnetenje in oblikovanje 

Veliko učencev močno uživa pri gnetenju, zato so imeli na voljno več 

različnim materialov, ki so jih najprej gnetli, nato pa iz njih oblikovali 

manjše sličice, števke ali črke. Za oblikovanje iz plastelina so imeli 

učenci na voljo več slikovnih podlag. Najprej so imeli za nalogo izbrati 

ustrezno barvo plastelina, od celote so morali odtrgati ustrezno velik 

košček, nato pa ga pregnesti in oblikovati v določeno sličico. Zelo radi 

so oblikovali tudi iz aluminijaste folije, pri čemer je bila potrebna 

dodatna pazljivost, saj se je folija ob bolj močnem vlečenju hitro 

strgala. Največ veselja so imeli ob izdelovanju adventnega venčka iz 

slanega testa, ki so ga v skupinicah najprej sami zgnetli, obarvali z 

naravnim barvilom in nato oblikovali v venček ter ga poljubno 

okrasili.  
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Slika 2: Adventni venček 

Vir: Lasten 

 

Rezanje in lepljenje 

Gre za spretnosti, ki ju učenci vsakodnevno potrebujejo tako v šoli 

kot tudi doma. Pri rezanju lahko s pridom izkoristimo reklame iz 

katerih učenci čim bolj natančno izrezujejo sličice, črke, številke, 

lahko pa list iz reklam režejo na trakce, ki jih kasneje lepijo v verigo, 

mečkajo v kroglice ali zlagajo v harmoniko. Reklame smo izkoristili 

tudi za izdelovanje plakatov iz sličic, ki se začnejo na enak začetni 

glas. 

 

Pretikanje in vezanje 

Med dejavnostmi, ki današnjim prvošolcem povzročajo veliko težav, 

je tudi vezanje vezalk. Na žalost se odrasli vse prevečkrat raje odločijo 

za nakup čevljev na ježke in ne na vezalke ter s tem otrokom 

odvzamejo možnost urjenja prstkov pri vezanju. Zato ob vstopu v 

šolo spoznamo pravljico Ele Peroci Muca Copatarico, ki je primeren 

uvod za učenje vezanja. Ker je vezanje za večino prvošolcev zelo 

zahtevno, je na strani odraslih potrebna velika mera potrpežljivosti 

in empatije. Za predvaje so zelo primerne tudi različne pretikanke, 

kjer otrok s pomočjo vrvic različnih barv šiva različne sličice. 

Pretikanke in leseni copatki z vezalkami so v kotičku učencem vedno 

na razpolago, saj priložnost dela tatu. Tako se prvošolci urijo v 

vezanju tudi med odmori, v jutranjem varstvu ali v oddelku 

podaljšanega bivanja. Pri urjenju vezanja je tudi zelo dobrodošla 

medvrstniška pomoč, saj učenci, ki že obvladajo to veščino, z 

veseljem priskočijo na pomoč svojim sošolcem. 

 

 
Slika 3: Vezanje vezalk 

Vir: Lasten 
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Grafomotorične spretnosti, od največje površine do vedno manjše 

Preden se učenci lotijo risanja različnih črt, je pomembno, da se 

dobro razgibajo. S pridom se da izkoristiti različne črte na zunanjih 

igriščih, dvoriščih in telovadnicah. Črte najprej opazujemo, 

opisujemo, po njih tečemo, skačemo, nato jih rišemo po zraku, tabli 

in drug drugemu po hrbtu. Različne črte, kasneje pa tudi števke in 

črke lahko oblikujemo tudi iz naravnih materialov.  

 

 
Slika 4: Števka 2 iz ginkovih listov 

Vir: Lasten 

 

Šele potem sledi delo v kotičkih, kjer učenci z različnimi pisali rišejo 

različne črte. Pri tem imajo na voljo različna pisala, najprej jim 

ponudimo tista, ki puščajo močno sled, brez potrebnega pritiskanja 

(debeli flomastri, voščenke, krede) in čim večje formate (stari 

koledarji, plakati). Pri izvajanju grafomotoričnih vaj je zelo 

pomemban tudi pravilna ritmičnost vlečenja pisala po površini. V ta 

namen nam zelo dobro služijo preproste otroške pesmi, ki jih 

izgovarjajo ali pojejo ob vlečenju črt (Cinca binca, Bela lilija, Barčica 

po morju plava …), dejavnost se jim zdi ob petju in ritmičnem 

izgovarjanju tudi bolj zanimiva. Učenci se zelo radi poslužujejo tudi 

preproste kocke, ki ima na vsaki ploskvi različne črte. Kocko zakotalijo 

in na list nato rišejo črto, ki so jo zadeli. 

 

 
Slika 5: Kocka naj pove 

Vir: Lasten 

 

Pravilen položaj telesa in pisala pri razvoju predpisalnih in pisalnih 

spretnosti 

Ljudje vedno več časa preživimo v sedečem položaju, zato je 

potrebno navajanje na pravilno sedenje že od vsega začetka. Ravno 

tako je potrebno že od malih nog razvijati zavest, da se je med 

sedečim delo potrebno večkrat razgibati. Zato v šoli že od všolanja 
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uvajamo pogoste gibalne odmore, učenci kaj hitro usvojijo različne 

gibalne aktivnosti, ki jih lahko opravljajo tudi sede na stolu, vendar 

jih je potrebno nenehno vzpodbujati, da tovrstne aktivnosti tudi 

izvajajo. Enako velja za pravilno držo pisala. Z učenci sistematično 

spoznavamo pravilni triprstni prijem pisala, pri tem uporabljamo tudi 

različne zabavne trike in ustvarimo piktograme, ki krasijo našo 

učilnico, a je učence kljub temu potrebno večkrat opozoriti na 

pravilno držo pisala. 

 

ZAKLJUČEK 

Učitelji opažamo, da učenci ob vstopu v šolo vedno več časa 

potrebujejo za opravljanje vsakodnevnih dejavnosti, ki so jih njihovi 

predhodniki še pred leti opravili mimogrede. Manj spretni so tako pri 

obuvanju in oblačenju, hranjenju, rezanju s škarjami, lepljenju, hitro 

izgubijo pozornost in se raje izognejo določenim športnim 

aktivnostim. Vse to nakazuje na težave z motoriko, še posebej s 

finomotoriko. Zato je na nas odraslih, predvsem učiteljih v začetnih 

razredih, da za otroke pripravimo čim več zanimivih in raznolikih 

aktivnosti, ki bodo učencem pomagale do optimalnega razvoja 

njihovih motoričnih in finomotoričnih spretnosti. Seveda pa moramo 

pri načrtovanju aktivnosti imeti v mislih vsakega posameznika, 

upoštevati moramo njegove interese in sposobnosti.  
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Povzetek: Učitelji smo postavljeni pred velike izzive, ko iščemo 

možne rešitve, kako učence čim bolj motivirati in jih pripraviti, da 

sledijo pouku in se čim več naučijo. Še toliko bolj ustvarjalni in 

fleksibilni moramo biti učitelji angleščine v prvih treh razredih 

osnovne šole. Upoštevati moramo značilnosti otrok, okolja in 

dejstvo, da želimo tem otrokom približati angleščino na zanimiv, igriv  

način. Otroci so bolj živahni, vedno pripravljeni na gibalne aktivnosti. 

Kako poiskati ustrezne prehode med dejavnostmi, poiskati načine, da 

otroke umirimo in pripravimo na naslednjo dejavnost, zna včasih biti  

kar velik zalogaj. V angleški strokovni literaturi, člankih, na spletnih 

straneh je mnogo teorij o metodah umirjanja učencev. Nekateri 

mladi učitelji ne pridobijo dovolj prakse in lahko imajo težave, kako 

umiriti razred in posledično dobro posredovati učno snov. Ker 

poučujem učence angleščino v prvi triadi, konstantno iščem nove 

načine, kako obvladati razred, da bi čim več učencev poslušalo in 

sledilo pouku. Zato sem se odločila, da v članku predstavim mojo 

letošnjo pot poučevanja v bolj nemirnem razredu in primere že 

utečene prakse. Želela sem še bolj raziskati, s katerimi metodami 

lahko umirimo razred in ali le te lahko spremenijo potek učne ure 

oziroma kako pripraviti učence do tega, da bodo večji del učne ure 

pozorni. 

 

Ključne besede: pozornost, motivacija, nemirno vedenje, angleščina, 

tretješolci 

 

Abstract: As teachers, we face a huge challenge in finding ways to 

motivate and prepare our students to follow the lessons and learn as 

much as possible. We need to be even more creative and flexible as 

teachers of English in the first three years of primary school. We need 

to take into account the characteristics of the children, the 

environment and the fact that we want to introduce English to these 

children in an interesting, playful way. Children are more lively, 

always ready for physical activities. Finding the right transitions 

between activities, finding ways to calm children down and prepare 

them for the next activity can sometimes be a challenge. There are 

many theories in English literature, articles, websites about methods 

of calming pupils. Some young teachers do not get enough practice 

and may have difficulties in how to calm the class and, consequently, 

how to deliver the lesson well. As I teach English to third grade 

students, I am constantly looking for new ways to control the class 

so that as many students as possible listen and follow the lesson. So 

I decided to present in this article my way of teaching this year in a 

more restless classroom and some examples of practice that I have 

already established. I wanted to further explore what methods can 
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be used to calm the class and whether they can change the flow of 

the lesson or how to get students to pay attention for most of the 

lesson. 

 

Keywords: attention, motivation, disruptive behaviour, English, third 

graders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD  

Učenje angleščine v prvi triadi precej drugačno od poučevanja v drugi 

in tretji triadi. Prav tako je način dela drugačen kot pri ostalih šolskih 

predmetih. Osnova je senzibilizacija jezika, sledi poudarek na 

razvijanju slušnih in govornih sposobnosti. Usvajanje besedišča 

temelji na igri, realističnih situacijah, gibanju, simulaciji, plesu in 

petju. Mlajši učenci tudi težje dalj časa sedijo mirno, so polni energije 

in znajo hitreje spreminjati razpoloženje. Vedno znova se učimo in 

iščemo načine in postopke, kako motivirati učence in pritegniti 

njihovo pozornost. V nadaljevanju so predstavljeni načini, ki sem jih 

skozi leta uporabljala v drugem in tretjem razredu, še posebej pa v 

tem šolskem letu. Poudarek je na tako imenovanih spodbujevalcih 

pozornosti, ki nam lahko olajšajo delo v razredu in krepijo 

socializacijo. Učenci se ob tem lahko zabavajo in aktivno sodelujejo 

ali pa se hitro umirijo 

 

Poučevanje angleščine v tretjem razredu 

Učitelji poskušamo biti pri poučevanju ustvarjalni, trudimo se 

prepoznavati razlike pri učencih ter aktivnosti in naloge po potrebi 

diferenciramo. Upoštevamo tudi učne tipe (pisni, slušni, vizualni in 

kinestetični) ter ostale dejavnike (okolje, vsebine ter učni načrt). 

Poleg priprave na učno uro je potrebno iskati tudi načine, kako 

obvladati razred. Vedno ne zmoremo ali ne uspemo nadzorovati prav 

vseh dejavnikov v razredu.  »One of the major difficulties of teachers 

in classroom management is having students to pay attention. The 
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learning process will be ineffective and not conductive if students do 

not show attention to the teacher.« (Rio, Nailiyah, str.1, 2020). /Ena 

od večjih težav učiteljev pri vodenju razreda je, da učenci postanejo 

pozorni. Učni proces bo neučinkovit, če učenci ne bodo pozorni na 

učitelja./ 

 

Velikega pomena je motivacija učencev ter pripravljenost za 

sodelovanje pri pouku. Skrbno iščemo različna motivacijska sredstva 

in metode, ki so primerna za določeno starost oz. razred. »Obdobje 

mladosti je čas prilagodljivosti, ko bi morali polagati temelje za svetlo 

prihodnost« (Dumont, 2013, str. 66). Zavedamo se pomembnosti 

naše vloge kot učitelja, vzornika in neke vrste menedžerja in režiserja 

v razredu. Ker so otroci drugačni, je smiselno iskati  nove pristope in 

nove poti pri obvladovanju razreda. »Bistvena naloga učitelja je torej 

ta, da zagotovi pogoje za učenčevo aktivno učenje, da ga vodi preko 

skrbno zbranih aktivnosti do cilja« (Grahut, Kompetentnost učiteljev 

za poučevanje angleščine v 1. triletju osnovne šole, 2018, str. 35). 

 

Že nekaj let poučujem angleščino v tretjem razredu. Letos je 

generacija tretješolcev kar številčna; v a oddelku je 26 učencev in v b 

oddelku je 27 učencev. Emery (2012) v svojem delu izpostavlja 

priporočila za kvalitetnejše poučevanje angleščine: ustrezni pogoji za 

poučevanje in učenje angleščine (ustrezna velikost učilnice in število 

učencev, usposabljati in zaposlovati več učiteljev, vključevanje 

izobraževalne tehnologije) (Kilibarda, 2014, str. 46).  Značilnost te 

generacije pa je tudi, da so težko obvladljivi, veliko dečkov se zelo 

težko umiri, motijo pouk s klepetanjem, govoriti želijo drug čez 

drugega. Ker so mi bile te informacije že poznane, sem začela že pred 

začetkom pouka bolj intenzivno iskati možne rešitve. Seveda se tudi 

pri pouku angleščine vedno znova pogovarjamo o upoštevanju pravil. 

Razredničarki obeh razredov se prav tako trudita z novimi pristopi. 

Nekaj učencev je tudi v obravnavi pri specialni pedagoginji. Socialna  

pedagoginja pripravlja razredne  ure na temo upoštevanja pravil in 

sodelovanja pri pouku. Trenutno lahko povem, da se je situacija 

izboljšala in dečki so bolj odgovorni ter večinoma upoštevajo pravila. 

Tretješolci so še iz prejšnjih dveh let učenja angleščine navajeni 

igrivih ur angleščine in učenci so bili prav presenečeni, ko smo jim 

povedali, da je angleščina tudi pouk; da se ocenjuje in se je pri uri 

potrebno obnašati tako kot pri drugih urah. Poleg vseh teh zunanjih 

dejavnikov se zavedamo, da je zgodnje učenje naravnano na 

aktivnem poslušanja, različnih realističnih in izmišljenih situacijah, 

igricah, tekmovanjih in to dejstvo lahko še otežuje delo v malo bolj 

problematičnem razredu. Preizkusila sem kar nekaj metod, načinov 

in pristopov, nekaj uspešnejših, ki so pripomogli k bolj mirnemu 

vzdušju v razredu. Menim, da je to eden večjih izzivov za učitelja; 

stalno iskanje idej in izobraževanje na to temo je stalnica v naših 

pripravah. Žal čarobnega recepta ni; lahko, da bo pristop deloval, 

lahko da samo nekaj časa; lahko da pri eni generaciji uspe, pri drugi 

pa spet  ne. Velika vrlina je zame fleksibilnost, pripravljenost učitelja, 

da se v trenutku, ko je potrebno, spomni nekaj novega, učinkovitega 
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in zna hitro spremeniti dejavnost ter pritegniti učenčevo pozornost. 

Zavedamo se, da je socializacija pomembna, in da si je potrebno vzeti 

čas, se ustaviti in rešiti oz. umiriti zadevo ter pridobiti vse učence k 

poslušanju. 

 

Učitelji imamo pomembno vlogo pri nadzoru dejavnosti in kadar se v 

razredu pojavlja nemir ali opazimo, da je dejavnost postala 

nezanimiva se lahko poslužimo tako imenovanih »attention 

grabbers« ali pobudnikov/spodbujevalcev pozornosti ali /in jih 

želimo motivirati na drugačen, zanimiv, njim primeren način. Ni 

nujno, da pristopi delujejo takoj, lahko si določimo rok in še enkrat 

ali dvakrat poskusimo, če niso uspešni, poskusimo vpeljati drugačne 

spodbujevalce. 

 

Attention grabbers/getters 

Pomen besedne fraze »attention grabbers« ali »attention getters«  bi 

lahko prevedli na več načinov: spodbujevalci, iskalci, lovilci  

pozornosti. Pri raziskovanju sem na spletu naletela na kar veliko 

angleških strani, kjer so predstavljeni primeri  le-teh. Besedna zveza 

se je mlajšega nastanka. Izvorno izraz predstavlja pobudnike  

pozornosti v literarnih delih – citati, anekdote, šale – nekaj kar naj bi 

pritegnilo bralca k nadaljnjemu branju. V slovenskih člankih je bila ta 

konotacija večinoma povezana s poučevanjem otrok z motnjo 

pozornosti. 

»Učitelji se morajo zavedati, da lahko uporabijo sredstva za 

pritegnitev pozornosti, kadar razmere v razredu niso spodbudne. Da 

bi bil lovilec pozornosti učinkovitejši, se je treba prepričati, da se vsi 

učenci odzivajo na lovilce pozornosti« (Recard, Nathania, 2021, str. 

1). 

 

Primeri dobre prakse: Kako pridobiti motivacijo in pozornost? 

Začetna motivacija, socializacija 

Prve šolske ure so namenjene spoznavanju, socializaciji, določanju 

pravil in navodil za delo. Pravila v razredu napišemo in izobesimo v 

razredu. Za mlajše učence je primerno tudi slikovno gradivo. Sama 

imam sličice izobešene na sprednji omari. Prav tako imam 

plastificirane sličice in jih po potrebi pokažem učencem, da se 

spomnijo na pravilo. Ključnega pomena se mi zdi nadzor v razredu, 

da smo učitelji aktivni in krožimo po razredu med učenci; tako lahko 

tudi preprečimo nemir ali neprimerno vedenje. Ko pridemo do 

učenca, ki moti, lahko tudi potrkamo po njegovi klopi ali mu 

nakažemo z gibom roke, da želimo, da se ustavi in spremeni vedenje. 

Večkrat je dovolj samo pogled v oči. Pomembno se mi zdi, da pravila 

in navodila večkrat ponavljamo. Če je treba, ustavimo poučevanje ali 

aktivnost ter opomnimo učence na dogovorjena pravila. Smiselno je, 

da izzovemo učence, da sami glasno ponovijo pravila in navodila. 

Prav tako ob podajanju navodil pazimo, da so vsi učenci razumeli. Ni 

potrebno, da jih ponavljamo učitelji, bolj zaleže, da jih ponovijo 

učenci sami. 
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Hiška uspeha in zvezdice 

Tretješolci so si v zvezek zalepili hiško z okenci. Ob koncu ure 

povemo, kdo si je zaslužil žig (čebelica), ki ga natisnemo v okenca. 

Večina učencev se zna kar dobro oceniti sama. Žige lahko 

nadomestimo z zvezdicami ali drugimi primernimi znaki; v učilnici 

lahko imamo razstavljene sezname učencev in tja zapisujemo 

»pridne zvezdice«. Črnim pikam in minusom se izognemo. Da 

preprečimo težave zaradi varstva osebnih podatkov se raje odločimo, 

da zvezdice in čebelice pišemo ali rišemo v zvezek učencev ali v 

osebno redovalnico. 

 

Moj pomočnik, moja pomočnica 

Na začetku ure določimo dva ali tri (lahko samo enega) pomočnika, 

ki to šolsko uro nosijo »medalje« ali posebne oznake in verižice ter 

pomagajo pri razdeljevanju zvezkov in ostalih posebnih nalogah. 

Tekmovanja, izzivi 

Tretješolci bi še radi vsi sodelovali prav pri vsaki dejavnosti in igri ter 

tekmovanju. Pozorni smo, da na začetku jasno povemo, koliko 

učencev bo lahko sodelovalo danes, naslednji pa drugo uro. Če se 

začnejo učenci celo kregati, takoj ustavimo in razložimo, zakaj smo 

morali igro ustaviti. Pazimo, da dejavnost ne traja predolgo. 

Poskušamo vključiti čim več učencev. V kolikor je dejavnost 

nezanimiva za učence jo zaključimo, uporabimo spodbujevalca 

pozornosti in nadaljujemo z drugimi aktivnostmi. 

Spodbujevalci pozornosti  ob nemiru, prehodih 

Ko opazimo, da učenci postajajo nemirni, da se začnejo dolgočasiti je 

skrajni čas, da se odločimo za spremembo ali ustrezno odreagiramo. 

Izberemo lahko ustreznega spodbujevalca  pozornosti – vsi učenci 

morajo slediti in sodelovati. Pazimo, da učence te odzive naučimo, ko 

so pozorni in poslušajo. 

 

Primeri spodbujevalcev 

Uporaba tihih glasbil (zvonček, tamburin) ali zvočnih signalov 

(najdemo jih na internetnih straneh). 

Ploskanje 

Učence naučimo, da ponovijo ritmično vajo s ploskanjem. Učitelj 

ploska, učenci ponovijo. Ponavljamo tako dolgo, da vsi učenci 

pravilno ponovijo in da dosežemo cilj. 

Fraze, besede 

Določimo besede ali besedne zveze, ki so zanimive, poznane, se 

rimajo ali so smešne in hitro pritegnejo pozornost. Naučimo se eno 

ali dve, po potrebi zamenjamo. 

Učitelj Učenci 

One, two. Eyes on you. 

Hands on top. (položimo dlani na 

glavo) 

Everybody stop. 

Macaroni cheese. Everybody freeze. 

Chocolate. Cake. 



95 
 

Hej, hej. Hoj, hoj. 

All set. You bet. 

Sponge Bob Squarepants 

Banana Split 

Zapojemo 

Uporabljamo lahko znane melodije, napeve ali si izmislimo kaj po 

svoje. 

Učitelj Učenci 

Just keep singing. Singing,singing. 

Scooby Dooby Doo Where are you? 

We will, we will Rock you 

Hip, hip Hooray 

 

Gibanje 

Mlajši učenci se ob gibanju prej skoncentrirajo in postanejo pozorni, 

saj se osredotočijo na gibanje. Učitelj daje navodila učencem: »Stand 

up. Touch your toes. Touch your nose.  Turn around. Fingers on lips. 

Thumbs up, thumbs down. Waterfall-shhhh, (migajo s prstki). Magic 

fingers on your lips.« Učitelj lahko preprosto določi signal npr. 

dvakrat pomaha z roko, učenci morajo ponoviti. Gibanje se nadaljuje, 

dokler vsi učenci niso pripravljeni za poslušanje. Lahko pa tudi 

zaigramo kratko igrico: »Simon says sit down. Touch your toes.« Zelo 

radi imajo tudi igrico noč in dan »Night and day.«  Na hitro lahko 

ponovimo števila; še posebej so jim všeč igra štetje s poštevanko: 

Učenci vstanejo in štejejo. Izberemo npr. poštevanko števila 3, na 

katero morajo učenci reči Bum! V kolikor se zmotijo izpadejo iz igre 

– lahko se usedejo ali pa postanejo pomočniki in pozorno nadzorujejo 

potek igre. 

 

Ton in barva glasu 

Učitelje, ki govorijo monotono, učenci ne poslušajo dolgo. Vsekakor 

ni prav, da govorimo preglasno. V tretjem razredu pogosto 

uporabljamo smešen, glasen, tih, prestrašen glas; oponašamo lahko  

živali ali druge zvoke. 

Pozitiven odnos 

Trudimo se, da ne kregamo glasnega in motečega učenca. Na začetku 

ga ignoriramo in pohvalimo ostale, ki pridno sodelujejo. V kolikor 

takšen pristop ne zaleže, se poslužimo drugačnih metod. 

Kroženje po razredu 

Je izjemno učinkovit način nadzora in zagotavljanja pripravljenosti za 

delo. 

 

Primer iz razreda 

Lani sem se ob pripravah na novo šolsko leto še posebej zavzela pri 

iskanju metod in načinov umirjanja učencev.  Zastavila sem si cilje, da 

uspem otroke navaditi na socializacijo, na aktivnosti, igre, raznolike 
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dejavnosti, ki jih počnemo v razredu. Zanimalo me je, ali se bodo 

pojavile razlike v stopnji pozornosti. 

 

Prve ure smo dosti časa posvečali pogovoru o pravilih in navodilih, 

kako se obnašati. Prvo vodilo je bilo »biti dober prijatelj vsem«. 

Pravila smo zapisali in obesili na steno v učilnico. Na začetku šolskega 

leta je klepetalo kar nekaj dečkov. Razdelila sem jim tudi hišico 

uspeha in učenci so željno pričakovali, kdo si bo ob koncu ure zaslužil 

žig. 

 

V prvih urah smo se naučili nekaj načinov za pridobivanje pozornosti. 

Otroci so razumeli, da morajo prisluhniti in se umiriti. Prvi način je bil 

trkanje na mizo ali na steno oz. tablo. Učenci so morali ponoviti 

trkanje po mizah. Vendar se to ni preveč obneslo, ker so dotični dečki  

to vzeli za pošiljanje signalov svojim prijateljem.  Ker smo ponavljali 

števila, sem uporabila metodo štetja, ali pa ploskanja. Učenci so 

pomagali šteti. Tudi barve smo se učili, zato je bila naslednja metoda 

»petje barv«. Po nekem znanem ali namišljenem napevu sem zapela 

barve »blue, blue, blue« ali pa »blue, red, pink« učenci pa so ponovili. 

Zelo smo se zabavali, tudi otroci so si namislili različne melodije. 

Kadar je bilo potrebno spremeniti tehniko, smo se vrnili na štetje ali 

navodilo »Magic fingers on your lips.«   ali pa »Match me.«, kjer 

pokaže neko dejavnost ( enostavna telovadba) učenci pa to ponovijo 

Ob vseh teh uporabljenih metodah še ne morem reči, da je popolno, 

je pa veliko bolje. Preizkusili smo kar nekaj zgoraj naštetih načinov.  

Povem lahko, da je večina učencev prevzela te načine kot neko 

rutino, navado. Dokazala sem si, da je možno pridobiti pozornost; 

potrebno pa je konstantno delo, ponavljanje, dobra volja in  

zavedanje, da ne smemo biti razočarani, če nam vse ne uspe v prvem 

poskusu.  

 

ZAKLJUČEK 

Spodbujevalci  pozornosti so dobro orodje za pridobivanje pozornosti 

učencev. Naučimo jih na začetku šolskega leta in ko so učenci 

poslušni in pripravljeni za delo. Izberemo si jih nekaj (mogoče  dva) 

in jih konstantno ponavljamo, da se jih učenci zapomnijo in ustrezno 

uporabljajo oziroma odzivajo. V kolikor ugotovimo, da nimajo več 

učinka jih nadomestimo z drugimi. Naj bodo signal za učence, da je 

potrebno nekaj spremeniti. Ponavljamo jih vsako uro, tako, da se jih 

učenci čim prej naučijo. Upoštevamo nekaj osnovnih načel za tretji 

razred. Poiščemo zabavne in pozitivne spodbujevalce pozornosti. 

Izberemo takšne, ki od učencev zahtevajo nek odziv (odgovor, 

gibanje, petje). Uporabljamo jih pogosto ob prehodih, ob uvajanju 

novega besedišča ali nove snovi. Naj bodo preprosta in pogosto  

uporabljena. Rečemo lahko, da so spodbujevalci pozornosti »naši 

rešitelji« kadar se v razredu učenci začnejo dolgočasiti ali začnejo 

motiti pouk. Pri poučevanju angleščine v prvi triadi ne pozabimo na 

dobro učno pripravo (včasih se nam dobre ideje porodijo kar med 

samim poučevanjem), pripravo materialov, glasbe, določimo 

ustrezen sedežni red. V izogib razočaranju in slabe volje poskušamo 
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uporabljati opisane signale ali spodbujevalce  in nekako »prisilimo« 

učence, da sami prepoznajo  nemirno vedenje ter se umirijo. 
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Povzetek: Naravoslovje v vrtcu je še posebej zanimivo poglavje pri 

delu z otroki. V vsej svoji raznolikosti nam ponuja gradivo za nova 

spoznanja. Pomen vode smo spoznavali skozi celo vrtčevsko leto. 

Skozi različne dejavnosti smo odkrivali vse njene globine. S poskusi, 

umetnostjo in knjigami smo raziskovali, kaj vse voda zmore, in 

spoznavali, zakaj je voda naše bogastvo. Velik pomen smo namenili 

tudi ekologiji, in sicer kako vodo ohranjati čisto. Z različnimi 

dejavnostmi smo spoznavali značilnosti vode in kje jo lahko najdemo. 

V bližini vrtca smo v mlaki opazovali vodno floro in favno, obiskali smo 

vodni izvir, risali smo s pomočjo dežja in na koncu smo skozi maketo 

spoznali še kroženje vode in podtalnico. Celoletni projekt smo 

predstavili na javnem nastopu, ki smo ga obogatili še z likovno 

razstavo v knjižnici. Naravoslovne vsebine pripomorejo pri učenju 

otrok in posledično njihovih staršev o spoštovanju vode.  

 

Ključne besede: naravoslovje v vrtcu, voda, kroženje vode  

 

Abstract: Kindergarten science is a particularly interesting chapter in 

working with children. In all its diversity, it offers us material for new 

insights. Throughout the year, we learned about the importance of 

water and discovered its depth through various activities. Through 

experiments, art, and books, we researched what water can do, and 

learned why water is our wealth and how to keep it clean. Through 

various activities, we learned about different types of water and 

where we can find it. In the vicinity of the kindergarten, we observed 

the aquatic flora and fauna in a puddle, we visited a water source, we 

drew with the help of rain, and finally learned about the circulation 

of water and groundwater through a model. Natural science content 

helps to teach children and consequently their parents about 

respecting water. 

 

Keywords: natural science activities in kindergarten, water, 

circulating water  
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UVOD 

Pri delu v vrtcu smo spoznali, da so teme, ki izhajajo iz otrok, najbolj 

zanimive in pri njih otroci najraje sodelujejo. Z malo več dela in 

razmišljanja lahko tudi težje vsebine predstavimo na otroku zanimiv 

način in predvsem primeren njihovemu razumevanju. Ker je tema o 

vodi tako obširna, smo jo obravnavali skozi celo leto in se dotaknili 

tudi ekologije ter kako se z vodo ravna in kako pridobivamo pitno 

vodo. 

 

Naravoslovje v vrtcu 

Z bogatimi naravoslovnimi dejavnostmi otroci v vrtcu pridobivajo 

različne izkušnje. Spoznavajo živa bitja, naravne pojave in predvsem 

dobivajo veselje do raziskovanja ter odkrivanja sveta v njihovi okolici. 

Otroci se učijo naravoslovnih pojmov, mišljenja in sklepanja, ter 

hkrati ustvarjajo zdrave in varne življenjske navade (Kurikulum, 

2011). Otroško okolje je neizmerno pisano in zanimivo. Kar slišijo, 

želijo videti, okusiti, povohati in potipati. Da lahko zadovoljimo 

nagnjenja po odkrivanju in spoznavanju, moramo otroško okolje 

razširiti. Iz vrtca naj se področja, povezana z naravo, razširijo na 

okolico (Otrok v vrtcu, 2001). Naše zanimanje za kroženje vode se je 

pričelo s slikanico Potovanje vode, Založbe Epistola (2020). Spoznali 

smo, da se voda nikoli ne ustavi, da nenehno potuje in spreminja 

obliko. Knjiga je zanimiva in lepo predstavi kroženje vode v naravi.  

 

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki vzgojiteljem pomaga 

pri načrtovanju strokovnega dela. Je podlaga za kakovostno delo 

vzgojiteljev in pomočnikov pri njihovem delu. V Kurikulumu so 

zapisani cilji in temeljna načela predšolske vzgoje. Iz globalnih ciljev 

so izpeljani cilji po področjih in primeri dejavnosti za prvo in drugo 

starostno obdobje. Kurikulum pokriva področja matematike, gibanja, 

jezika, umetnosti, družbe in narave. Narava je eno od šestih področij, 

kjer otrok raziskuje in širi svoje vedenje o svetu (Kurikulum, 2011). 

 

»Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove 

sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno 

okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in 

navad« (Kurikulum, 2011, str. 55). Kamenšek (2014) navaja, da otroci 

z veseljem odkrivajo svet okoli sebe. Otroci potrebujejo različne 

možnosti ter ustrezno spodbudno okolje, da raziskujejo bližnjo in 

daljno okolico. Pri načrtovanju dejavnosti je zelo pomembna 

kompetentnost vzgojitelja. Pri naravoslovnih dejavnostih je potrebno 

biti pazljiv na izraze, pojme in dejstva v naravi. Pri delu si lahko 

pomagamo s slikanicami. Velikokrat opazimo, da so slikanice za 

predšolske otroke nepopolne ali zavajajoče, zato se je potrebno 

poglobljeno pripraviti na dodatna vprašanja otrok, ki se jim pojavijo 

v času izvajanja dejavnosti. Predvsem pa je potrebno preveriti, katere 

slikanice bomo otroku ponudili. 
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Slikanice v naravoslovnem kotičku 

Slikanice so odličen pripomoček za delo v vrtcu. Slikanice, ki so 

natančne in imajo znanstveno podlago, pomagajo otrokom, da vidijo 

stvari od blizu, ter jim pomagajo razumeti, kako stvari delujejo. 

Narava je tako kompleksna in velika, da jo skozi podobe pomanjšamo 

na velikost, da jo lahko otrok preučuje. Omogočajo, da se majhna 

mravljica poveča do velikosti, kjer preštejemo noge brez 

povečevalnega stekla, ali razkrije strukturo podzemnih korenin 

ogromnega drevesa. V vrtcu vsak mesec zamenjamo knjige in 

slikanice glede na temo, ki jo obravnavamo. Slikanice nam pomagajo, 

da otroci ob sliki in besedi spoznavajo nove stvari. Otrokom 

pomagajo slike, da bolje razumejo našo razlago o določeni temi. 

 

Kot navaja Rajšp (2017) je potrebno upoštevati, da predšolski otroci 

pogosto še ne morejo jasno razločevati med resničnostjo in fantazijo 

in tudi predmetom ter živalim pripisujejo notranje človeške lastnosti. 

Niso še sposobni razlikovati med objektivnim in subjektivnim svetom, 

kar pomeni, da je izbira slikanic za njih še posebej težka. Izbira naj bo 

skrbno pregledana, da bo za otroke primerna. 

 

Primer dobre prakse  

V začetku šolskega leta smo otrokom uredili naravoslovni kotiček v 

povezavi z vodo. Otroci so lahko sami preizkušali plovnost 

predmetov, prelivali vodo in z njo ustvarjali. Poleg delovnega 

materiala smo jim ponudili tudi slikanice, ki smo jih izbrali v knjižnici. 

Knjige so pokrivala vsa področja od poskusov in ekologije do kroženja 

vode. Pri prebiranju slikanic in pogovoru so imeli otroci največ 

zanimanja in največ vprašanj o kroženju vode. Tako smo izbrali 

slikanico Potovanje vode, založba Epistola, ki nam je služila kot dober 

uvod v nadaljnje delo.  

 

V začetku jeseni smo z otroki in starši odšli na izlet. Obiskali smo 

Radensko kraško polje, poiskali Marijin izvir pitne vode na Kopanju. 

Izvir je zelo lepo urejen in privablja veliko pohodnikov k osvežitvi z 

vodo. V bližini vrtca imamo večjo mlako, ki smo jo obiskovali jeseni in 

spomladi, da smo opazovali različno floro in favno. Ko smo že pozno 

spomladi komaj našli prehod med zaraščenim bregom, smo lahko 

opazili prve mreste. Mrest smo v kanglici odnesli v vrtec in opazovali 

njegovo spreminjanje. Male paglavčke smo nato tudi spustili nazaj v 

mlako, kjer so se razvili v žabe.  

 

Poskusi z vodo 

V skupini smo izvedli kar nekaj manjših in večjih poskusov z vodo. 

Nekatere poskuse smo izvajali skupaj, nekaj pa smo jih pripravili kot 

samostojen material, da so lahko otroci sami delali v svojem ritmu. 

Tako smo usvajali pretakanje vode z lijem, merili in primerjali količino 

vode v ozkem kozarcu in široki posodi. Preizkušali smo plovnost 

različnih predmetov, ki smo jih našli v vrtcu in na sprehodu. Izdelali 

smo barvne slane kristale z izhlapevanjem slane vode, ki smo jo 

obarvali z različnimi barvami. Mešali smo osnovne barve in tako 
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dobili vrsto novih barv. Na okno, nad radiator, smo prilepili vrečko z 

vodo in gledali kako pri izhlapevanju nastanejo drobne kapljice na 

vrhu vrečke. Ob vretju vode smo ugotovili, da se je vsa voda 

porazgubila v pari, ki je uhajala iz lonca.  

 

Z vodo smo tudi ustvarjali. Vsi otroci so z vodenimi barvami naslikali 

risbo, ki smo jo postavili na dež. Dež je s svojimi kapljami okrasil in 

poškropil celotno sliko. Slikali smo tudi na papirnate brisačke s 

kapalko in tako ustvarjali neznane like, ko se je barva vpijala in 

mešala na vpojne brisačke. S pihanjem modrih kapljic vode smo 

naredili luže na papirju in narisali škorenjčke, ki so veselo skakali po 

papirju. V deževnih dneh smo iskali mavrico in se tudi naučili 

angleško pesmico o mavrici. Skakali smo po lužah in uživali na 

sprehodu z dežniki in dežno opremo. Za nas velja pravilo, da ni 

slabega vremena, temveč je samo slaba oprema. Vsi otroci imajo 

primerno zaščitno opremo v vrtcu, tako da nas tudi nenadna 

sprememba ne ustavi pred raziskovanjem naše okolice.  

 

Izdelovanje makete 

Ko so otroci preko slik, pogovora in poskusov osvojili kroženje vode v 

naravi smo se lotili izdelovanja makete. Iz velikih škatel smo naredili 

ogrodje. Z mokrim časopisnim papirjem in tekočim lepilom smo 

oblikovali gore, hribe in rečno strugo. Da smo lažje izoblikovali 

detajle, smo uporabili mokre papirnate serviete. Ker je bila osnova 

zelo mokra, smo morali počakati kar nekaj dni, da se je vse posušilo. 

Otroci so nato izmenično barvali pokrajino. Z modro tempera barvo 

smo pobarvali nebo in rečno strugo. Gore smo pobarvali s sivo in belo 

barvo, hribe in rečni breg pa z zeleno. Naredili smo tudi slap iz 

silikonom. Na nebo smo nalepili puhaste vatirane oblake, na katere 

smo z nitjo nalepili vodne kapljice iz papirja, ki je ponazarjal dež. 

Nismo pozabili niti na veliko rumeno sonce, ki pomaga vodi, da 

izhlapeva. Ker se je pojavilo vprašanje, kam steče voda, ki ne izhlapi 

in gre pod zemljo, smo naredili tudi sistem za čiščenje deževnice, ki 

se steka v podzemne jame. Pri vseh teh dejavnostih smo uporabljali 

fotografije in slikanice za lažjo predstavo. Svet smo si tako pomanjšali 

na velikost, ki je primerna za otroške oči. 

 

Podtalnico smo prikazali s pomočjo prečiščevanja vode skozi zemljine 

plasti. V prerezano plastenko smo po plasteh zložili vato, mivko, 

pesek, večje kamne, veje in travo. Nato smo umazano vodo, ki smo 

jo zajeli iz luže, »precedili« skozi zemljine plasti. Na koncu je 

prikapljala skoraj popolnoma čista voda. Otroci so bili navdušeni nad 

čarovnijo, tako, da smo naslednje dni ponovili precejanje. Na koncu 

smo za nastop izdelali čisto novo čistilno napravo, da smo jo lahko 

uporabili pri demonstraciji pred starši. 
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Slika 1: Čiščenje vode 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 2: Izdelovanje makete kroženje vode 

Vir: Lasten 

 

Ekologija 

Z otroki smo prebrali kar nekaj pravljic o vodi. Želeli smo, da vidijo in 

razumejo, zakaj je voda pomembna. Ko smo izdelali plakat, kje vodo 

uporabljamo v vsakodnevnem življenju, smo razumeli, zakaj je za nas 

tako pomembna. Otroci so tudi spoznali, da nimajo vsi ljudje take 

srečo s čisto pitno vodo, kot jo imamo mi. Ugotovili smo, na kakšen 

način lahko sami poskrbijo, da ne porabljamo vode po nepotrebnem. 

Ogledali smo si animirane risanke o čiščenju komunalnih voda in kako 

pitna voda priteče v gospodinjstvo. Seveda smo tudi tukaj uporabili 

kar nekaj kvalitetnih slikanic in predvsem veliko pravljic, ki govorijo o 

pomanjkanju vode v svetu.   

 

Nastop in razstava likovnih izdelkov 

Likovne izdelke, ki smo jih ustvarjali z otroki, smo razstavili v Mestni 

knjižnici Grosuplje. Ustvarili smo slike, kjer smo uporabili različne 

tehnike slikanja, lepljenja in striženja. Spomladansko razstavo smo 

otvorili s pevskim nastopom otrok in predstavitvijo dela. Predšolski 

otroci so na maketi predstavili kroženje vode in ob tem povedali, tudi 

kako lahko skrbimo za pitno vodo. Kasneje smo s starši naredili tudi 

poskus filtriranja vode skozi zemljine plasti in zbiranje podtalnice.  

 

 
Slika 3: Nastop 

Vir: Lasten 



103 
 

Evalvacija 

Res je pomembno, da otrokom sledimo in da izhajamo iz njihovega 

zanimanja. Otroci so ves čas dela kazali zelo veliko zanimanja za 

poskuse z vodo, sodelovali so v pripravi za nastop, pri izdelovanju 

makete, bili so iskrivi z idejami za delo. Ker je projekt trajal skoraj celo 

šolsko leto, smo vključili različne dejavnosti iz vseh področij 

Kurikuluma. Z gibanjem na svežem zraku ob vsakem vremenu smo 

krepili fizično telo in razvijali različne spretnosti. Na področju jezika 

smo usvajali nove pojme in pazili na njihovo pravilno uporabo. Otroci 

so zelo uživali, ko so preko ustvarjanja z vodo naredili veliko novih 

slik, in nismo pozabili niti na petje in ples ob vodi. Prav tako nismo 

pozabili na področje matematike, kjer so otroci preko štetja in 

računanja usvajali matematične prvine, spoznavali prostor in njegove 

meje, ter iskali rešitve za naše probleme. Pomembno se nam je zdelo, 

da otroci polno doživijo temo, ker verjamemo, da so tako največ 

odnesli. Otroci so usvojili nove pojme, razumejo, kako se je potrebno 

odgovorno obnašati do pitne vode, čeprav živimo na območju, kjer 

jo imamo še dovolj. Otroci so ponosni na svoje znanje in veseli smo, 

da si želijo še več takšnih vsebin.  

 

ZAKLJUČEK 

Naravoslovni projekti so nam vedno v izziv, ker nikoli ne vemo, do 

kam nas bo vodil interes. Ker je tema specifična, smo razširili projekt 

tako časovno kot vsebinsko, tako smo lahko zadostili vsem otrokom. 

Ker je naša skupina heterogena, je potrebno nenehno prilagajanje 

posameznikom. Vse dejavnosti smo skrbno načrtovali in jih prirejali, 

da so bile primerne tako za najmlajše kot tudi za tiste zahtevnejše 

otroke, ki so se pripravljali na šolo. Tisti, ki jim je bližje ustvarjanje, so 

lahko več ustvarjali, tisti, ki imajo radi slikanice in zgodbe, so prebirali 

in poslušali pravljice, vsem pa je bila v skupno veselje igra z vodo. Pri 

poskusih z vodo so sodelovali vsi otroci tudi po končani vodeni 

dejavnosti, tako da so sami odkrivali nove načine igre. Naravoslovni 

kotiček je v naši skupini stalnica. Glede na zanimanje otrok 

pripravimo različne materiale, tako da lahko otroci prosto 

raziskujejo. V predšolskem obdobju je ključno, da pridobijo veselje 

do raziskovanja in pridobivanju novega znanja.  
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Povzetek: Učilnica na prostem nudi naraven prostor za izvajanje 

vzgojnih in učnih vsebin ter za kvalitetno preživljanje prostega časa. 

Strokovne delavke Vrtca Stranice skupaj z otroki veliko časa 

preživljamo v gozdu, zato otrokom gozd ni tuj, to je naša skoraj 

vsakodnevna odprta učilnica ne glede na starost otrok, letni čas in 

vreme. Odprta učilnica na prostem (nad ribniki Stranice – Zverovje) 

nas je vabila, da smo skupaj s starši preživeli jesenski popoldan. 

Dejavnosti so spodbujale našo notranjo povezanost s prostorom, 

uporabo vseh čutil, vživljanje in prepuščanje občutkom. Ob 

aktivnostih smo razvijali domišljijo ter izražali svoje občutenje z 

govorom in gibanjem. Otroci so starše spodbujali, da so skupaj z njimi 

doživljali gozd na drugačen način brez dodatnih materialov, saj jim je 

gozd nudil dovolj motivacije. Po pripovedovanju staršev jim je ta dan 

ostal kot spomin, fotografija njihovih otroških dni. Kreativnost 

strokovnih delavk, otrok in staršev je bila ne samo lepa, temveč bolj 

ustvarjalna, domišljijska, kot sta strokovni delavki sprva pričakovali. 

Vsak izmed otrok in staršev se je nekje našel, začutil svoje močno 

področje in ena najlepših pravljic je v straniških gozdovih postala 

resničnost. 

 

Ključne besede: učilnica na prostem, čuječnost, otroci, starši 

 

Abstract: The open-air classroom offers a natural space for the 

implementation of educational and learning content and for 

spending quality leisure time. The preschool teachers of the Stranice 

Kindergarten spend a lot of time in the forest with their children, so 

the forest is not foreign to children. It is their almost daily open 

classroom regardless of the age of the children, the time of year and 

the weather. An open-air classroom (above the Stranice - Zverovje 

ponds) invited children to spend an autumn afternoon with their 

parents. The activities encouraged their inner connection to space, 

the use of all the senses, empathy and indulgence. During the 

activities, they developed their imagination and expressed their 

feelings through speech and movement. The children encouraged 

their parents to experience the forest with them in a different way 

without additional materials, as the forest itself offered them enough 

motivation. According to the parents' narration, they experienced 

this day as a memory, a photo of their childhood days. Each of the 

children and parents found themselves in some way. Everyone felt 

their own strong realm and one of the most beautiful fairy tales 

became a reality in the forest of Stranice.  
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UVOD 

Skupaj s sodelavko sva sodelovali v projektu Odprto učno okolje za 

vse generacije pod okriljem Vrtca Slovenske Konjice in partnerjev. 

Projekt vzpostavlja odprto učno okolje za vse generacije, za 

domačine in obiskovalce, ki nudi oblike povezovanja in globljih 

doživetij narave in okolja ter vnaša vsebine dediščine bližnjega okolja 

v vrtce in šole. V okviru programa gozdne pedagogike in pedagogike 

kulturne dediščine razvija socialno funkcijo gozda. Na začetku 

uvajanja tega projekta so se v nama, strokovnima delavkama, 

porodili dvomi, kako te dejavnosti čuječnosti in senzibilnosti prenesti 

v predšolsko obdobje otrok, njihovih staršev in krajanov. Dejavnosti 

sva izbrali glede na letni delovni načrt enote Stranice. Izbrali sva 

aktivnosti, v katerih sva našli svoja močna področja in jih prilagodili 

starosti otrok in njihovim razvojnim značilnostim, seveda pa sva bili 

pozorni tudi na možnosti v učilnici na prostem. Za starejše (starše, 

krajane in zaposlene vrtca) sva prilagodili zahtevnost. Želeli sva, da 

otroci in starši spoznajo vaje sproščanja in se notranje povežejo z 

gozdnim robom. Širši publiki želiva sporočiti, da naj predvsem starši 

obudijo nostalgijo na otroštvo in s tem dodajo neko pozitivnejšo 

izkušnjo svojim otrokom. 

 

Cilji, ki smo jih dosegli: 

− spodbujanje otrok in staršev, da uporabljajo vsa svoja čutila, da 

se vživljajo in prepustijo občutkom; 
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− preko domišljije, doživljanja in lastne aktivnosti izrazijo svoje 

občutke z govorom in gibalnim uprizarjanjem; 

− obiščejo gozd, se z njim spoznajo, ga začutijo, mu prisluhnejo; 

− spodbujanje otrokovega gibalnega razvoja. 

 

Učilnico na prostem nad Zverovjem bomo obiskovali samo takrat, ko 

bodo načrtovane dejavnosti skupaj s starši v skladu z letnim delovnim 

načrtom vrtca, saj je preveč oddaljena od vrtca in do nje lahko 

pridemo samo z avtom ali avtobusom. Krajani in obiskovalci bodo 

energijsko pot in vaje čuječnosti lahko izvajali v učilnici na prostem v 

Zverovju kadarkoli.  

 

Odprto učno okolje za vse generacije 

O projektu 

Ravnatelj vrtca Slovenske Konjice Tomaž Popovič je (v Lavin, 2020, 

str. 3–4) o projektu zapisal: 

Glavni cilj projekta Odprto učno okolje za vse generacije je 

ozaveščanje in izobraževanje domačinov o potencialih v okolju in 

priložnostih, vrednotenju naravne in kulturne dediščine ter 

možnosti za njen razvoj, o pomenu lokalne identitete in zdravem 

načinu življenja in skrbi za naravo ter celostnem delovanju in 

trajnostnem razvoju. Pomembno je, da so bili v izvedbo večine 

dejavnosti vključeni krajani, ki so jih k sodelovanju povabili vrtec, 

šola, društva, krajevne skupnosti in druge ustanove. Vse 

dejavnosti so bile zasnovane tako, da so vedno vključevale vse, ki 

so lahko kakor koli doprinesli. Odprta učna okolja, nastala v sklopu 

našega delovanja, so na voljo vsem, ki načrtno ali le po naključju 

pridejo v naše kraje. 

 

Na območju Dravinjske doline se je znotraj tega projekta vzpostavilo 

več učilnic na prostem. Najdemo jih: 

− v Špitaliču (učilnica na gozdni jasi nad staro žago), kjer je z vseh 

strani obdana z drobnimi potočki, klopi iz debel pa so postavljene 

v polkrogu, zato so jo poimenovali »mali amfiteater«, v bližini je 

postavljena tudi mreža, ki je vpeta med drevesna debla in je 

namenjena sproščanju in opazovanju narave; 

− v Slovenskih Konjicah (labirint, srce mesta), tu se nahaja v parku 

Trebnik med mogočnimi drevesi nad dvorcem, prav za to lokacijo 

je bila narisana risba labirinta, ki odraža kvalitete kraja; 

− na Stranicah (podest ob izviru Zverovje), tik ob izviru, kjer je 

postavljen lesen podest, pod njim teče zdravilna voda, v kateri se 

po izročilu naseljujejo vodne vile (Lavin, 2020,  str. 28). 

 

Gozd prinaša številne prednosti: več zdravja, boljši motorični razvoj, 

izkustveno učenje, igro na naravni sončni svetlobi in svežem zraku. 

Igra je bolj raznovrstna ter izboljša socialne veščine, ki pozitivno 

vplivajo na otrokovo samozavest in samozaupanje. Narava je krasna 

učiteljica, obenem pa nam nudi varno zavetje. Zavedamo se, da je 

naloga odraslih pri otrocih vzbuditi spoštovanje in naklonjen odnos 

do narave in do vseh živih bitij, ter prispevati k ohranitvi čistega 
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okolja tudi za nadaljnje generacije otrok (Inštitut za gozdno 

pedagogiko). 

 

Izobraževanje 

Izvajalo se je na treh področjih, najprej smo se izobraževali vzgojitelji 

in učitelji, potem turistični vodniki in na koncu še krajani. Vzgojitelji 

in učitelji smo sodelovali na petih delavnicah. Skozi izobraževanja 

smo se dotaknili učenja z občutenjem in doživljanjem celostnega in 

ustvarjalnega učenja, gozda kot odprto učno okolje, spoznali smo 

ekološko, socialno in izobraževalno funkcija gozda ter pomen 

kulturne dediščine (znanje, izkušnje, navdih). Naša srečanja so bila 

izvedena v krajih, kjer smo potem ustvarili učilnice na prostem. 

Seznanili smo se z metodami poučevanja z dediščino in gozdno 

pedagogiko, ki je zasnovana na občutenju. Vse vaje smo izvajali na 

izobraževanjih, šele ko smo to osvojili, smo prenesli na otroke, 

sodelavce, starše in sokrajane. Za pripravo dejavnosti za otroke smo 

sami izbrali temo. Kot vemo, za ustvarjalnost pri iskanju dejavnosti 

potrebujemo tri sestavine: znanje, spretnost in motiviranost. 

Stremimo k temu, da je otrok, ki sodeluje v procesu, tudi sam dejaven 

in je zato uspešnejši pri učenju. Odprto učno okolje, ki že v osnovi 

prinaša gibanje na prostem, pa seveda spodbuja tudi druga področja.  

 

Skrivnost gozdnega roba na stranicah – učilnica na prostem 

Druženje s starši in z otroki 

Sodelavki sva bili kar malce v dvomih glede izvedbe drugačnega 

skupnega druženja staršev in otrok na še ne toliko poznani lokaciji, je 

pa srečanje nedvomno preseglo vsa najina pričakovanja. Glede na 

odziv staršev in otrok lahko trdiva, da zagotovo tudi njihova. 

Strokovne delavke smo organizirale jesensko prireditev za starše in 

otroke. Preko smerokazov smo jih usmerile do učilnice na prostem v 

Zverovju. Udeleženke izobraževanja smo pripravile in vodile starše in 

otroke skozi vse dejavnosti. S pozdravom sonca so se otroci in starši 

sprostili in se notranje povezali z gozdnim robom. Razdelili so se v tri 

skupine, strokovne delavke pa smo pripravile ustrezne dejavnosti. 

− Labirint na travnati površini je omogočal povezanost s travnikom, 

pred vstopom so se najprej otroci in za njimi še starši umirili in 

individualno prehodili pot do središča. Po prehojeni poti so 

skupno razpravljali o svojih občutenjih. 

− Vaja čuječnosti v paru (s prekritimi očmi prehodijo en del gozdne 

poti) je poglobila zaupanje med udeleženci. Otroci so staršem 

povsem zaupali, medtem ko so starši imeli več pomislekov pri 

izvajanju te dejavnosti. 

− Dejavnost, kjer so iz naravnih materialov oblikovali motive, pa je 

obudila njihovo ustvarjalnost in domišljijo.  

− Po izvedenih omenjenih dejavnostih smo zaključili z gibalno 

dejavnostjo s fit padalom. Otroci so nabrali jesensko listje, ki je 

zaplesalo na fit padalu. 

Pri otrocih so aktivnosti spodbujale njihovo notranjo povezanost s 

prostorom, uporabljanje vseh čutil, vživljanje in prepuščanje 

občutkom. Ob dejavnostih so razvijali domišljijo, doživljali in izražali 

svoje občutke z govorom in jih gibalno izražali. Zelo radi so v gozdu, 
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gojijo spoštljiv odnos do narave tako, da ne uničujejo podrasti, rastlin 

in živali. Kreativnost otrok, v tem primeru tudi staršev, je bila ne samo 

lepa, temveč bolj ustvarjalna, domišljijska, kot sva sprva pričakovali. 

Druženje je bilo skrbno načrtovano, dejavnosti zelo premišljene in 

prepričani sva, da nismo le dosegli začrtanih ciljev, temveč smo jih 

presegli na vseh področjih. Vsak izmed otrok in staršev se je nekje 

našel, začutil svoje močno področje in ena najlepših pravljic je v 

straniških gozdovih postala resničnost. Ponosni sva na vsakega 

otroka enote Stranice in njihove starše. 

 

 
Slika 1: Pozdrav Soncu in hoja po labirintu 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 2: Ustvarjanje iz naravnih materialov, čuječnost v paru in Fit padalo – ples 

listov 

Vir: Lasten 

 

Druženje strokovnih delavk vrtca Zreče 

Po navdušenem pripovedovanju strokovnih delavk, ki so bile na 

druženju s starši, naju je ravnateljica spodbudila, da bi te dejavnosti 

pripravili tudi za vse zaposlene vrtca Zreče. Z veseljem sva se odzvali 

in jih povabili na te dejavnosti. Povabili sva jih popoldan in veliko se 

jih je udeležilo. Opazili sva, kako so sodelavke prišle navdušene in so 

komaj čakale, da začnemo. S pozdravom sonca smo se sprostile, se 

notranje povezale z gozdnim robom. Ko sva jih opazovali pri 

dejavnostih povezovanja z gozdom, so se res sprostile. Sledile so 
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aktivnosti, ki so bile zelo podobne tistim, ki smo jih en mesec prej 

izvedle skupaj z otroki in njihovimi starši. Najprej smo se torej 

sprehodile skozi labirint, ki je bil malo zahtevnejši, nato smo se 

pogovorile o svojih občutkih (strokovne delavke so bile pri deljenju 

občutij natančnejše) in izvedle še vajo čuječnosti v paru, ki jim ni 

delala težav. Za zaključek so domišljiji pustile prosto pot z 

ustvarjanjem iz naravnih materialov, ki so jih poiskale v gozdu. Zelo 

zavzeto so opravljale začrtane dejavnosti. Ugotovili sva, da smo 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic zelo senzibilne in res veliko 

znanja prenašamo na otroke. Nekaj časa po druženju so nama 

strokovne delavke pripovedovale, da so določene vaje izvajale v 

svojih skupinah in da so bile zadovoljne z učenjem in posledično z 

znanjem otrok. 

 

Evalvacija  

Tekom izobraževanja in iskanja dejavnosti sva strokovni delavki 

spoznali, da je naš vrtec že vpet v dejavnosti, o katerih smo se več 

naučili na izobraževanju. Straniški otroci veliko časa preživijo v gozdu 

v Topolih, ki je v neposredni bližini vrtca. Veliko aktivnosti iz različnih 

področji smo do tedaj že izvedli v gozdu (načrtovanje dejavnosti v 

skladu s kurikulumom iz vseh področjih, jesenska prireditev s starši 

ipd.). 

 

Prednost te učilnice vidiva v organiziranih dejavnostih skupaj s 

starimi starši in njihovimi vnuki. Stari starši bodo otrokom 

pripovedovali o svojem otroštvu, če so se sploh igrali in s čim so se. 

Spodbudili jih bova, da bodo pripovedovali, kakšen je bil gozd nekoč 

in kakšen je danes, kaj vse jim je takrat nudil gozd in kaj jim danes. 

Otroci bodo starim staršem predstavili gozd, njihov sedanji pristop 

do doživljanja in čutenja dreves. Popeljali jih bodo skozi že znane 

dejavnosti. Skupaj se bodo povezali s prostorom preko labirinta, 

otroci bodo stare starše vodili z zavezanimi očmi po gozdu. Prav tako 

bodo skupaj nabirali plodove, liste in palice in bodo likovno ustvarjali 

iz izbranega materiala. 

 

Ta učilnica nad Zverovjem je preveč oddaljena za večkratno izvajanje 

dejavnosti v dopoldanskem času v okviru vzgoje in izobraževanja. 

Dejavnosti, ki smo jih načrtovale za odprto učno okolje, bi lahko 

izvajali tudi turistični vodniki za krajane in turiste. 

 

Vzgojiteljici sva bili zadovoljni z odzivom in sodelovanjem vseh 

udeležencev, toliko bolj pa naju je prevzel zapis staršev in 

pripovedovanje otrok po preživetem skupnem popoldnevu. 

 

Zapis staršev po jesenskih dejavnostih, ki smo jih izvajali na Zverovju 

(september 2019): 

»V stiku z naravo, kar nas pomirja in česar nam vedno manjka.« 

»Bilo je lepo, polno smeha, sproščujoče, prijetno druženje in dobra 

volja.«  

»Zelo poučna in zanimiva izkušnja.« 
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»Mislim, da smo otroci in starši zelo uživali.« 

»Razigrano, nostalgija na otroštvo, ponosna na otroka, povezani z 

naravo.« 

 

Misli otrok o doživljanju gozdnega roba (september 2019): 

M: »Meni je bilo všeč, ko sem hodil po labirintu. To je pot skozi.« 

T: »Všeč mi je blo, ko sem mel zavezane učke.« 

A: »Pa fajn mi je blo, da sma tisto hiško iz lesa z mamico naredle.« 

M: »Ko sem šla v gozd z vami, pa smo izdelovali take hiške. Jz sem 

metuljčka pa še hiško izdelovala.« 

E: »Ko sem jz peljala mamico z zavezanimi očmi, mi je blo všeč.« 

J: »Ko sem po labirintu hodu, sem se veselil.« 

T: »Meni pa je blo fajn, ko sma z M. naredla ladjo pa z mojo mamco. 

Ko smo hodli po labirintu.« 

P: »Z atijom sma šotor naredila iz palc in listja.« 

 

ZAKLJUČEK 

V našem vrtcu preživimo veliko časa na prostem. Vsem otrokom, tudi 

najmlajšim, gozd ni tuj. S takšnim vsakdanom, v katerega je močno 

vpeta narava, bomo vztrajali še naprej. Vaje senzibilizacije bodo 

otroci iz vrtca izvajali v gozdu Topole, ki je v neposredni bližini vrtca. 

Raziskovali, tipali, objemali bodo različna debla dreves, iskali žuželke, 

umetnostno doživljali prostor (travnata površina, gozdna tla, 

podrast). Likovno bodo ustvarjali v gozdu in na travniku ob 

neposrednemu poslušanju narave in vizualizaciji občutkov. Ob 

sprehodu po gozdu, ki deluje sproščujoče, bodo komunicirali z 

drevesi, ki bodo nanje vplivala pozitivno, na njih bo opaziti manj 

nezaželenega vedenja. Prisluhnili bodo ritmu narave v gozdnem 

kotičku, iskali zvoke, s palčkami ustvarjali ritem, spontano prepevali 

ipd. Najboljša naložba v prihodnost otrok je učenje v gozdu. 

 

Pravijo, da precej let ne znamo več govoriti z zelenim glasom. Ne 

slišimo pretečega šumenja in jeznih senc, ki se plazijo za nami. Naš 

pogled ne zna več potovati na hrbtu hrošča, ki posluša korenine. Želje 

in pogled vzgojiteljic so, da v otrocih ponovno obudimo ta čut, to 

povezanost slehernega bitja z živo naravo.  
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Skozi igro do matematike 
 

PATRICIJA ŠTAKOLIČ, dipl. vzg. 

patricija.stakolic@gmail.com 

 

Povzetek: Otroci začnejo matematično pismenost oblikovati že v 

zgodnjem predšolskem obdobju. S tem razvijajo sposobnost 

prepoznavanja, razumevanja, oblikovanja ter uporabe v vsakdanjih 

situacijah. Tako jo bo lahko uporabil tudi pri sprejemanju pomembnih 

odločitev kasneje v življenju, delu ali celo družbi. Pomembno vlogo v 

otrokovem razvoju ima vzgojitelj, saj mora slehernemu otroku 

predstaviti matematično pismenost na njemu razumljiv način. 

Prednostna naloga vzgojitelja je, da seznani otroke z matematiko v 

vsakdanjem življenju, razvija njihovo matematično izražanje, jim 

razvija matematično mišljenje ter spretnosti in jim predstavi 

matematiko kot prijetno izkušnjo. V članku želim predstaviti, kako 

pomembno vlogo igrajo pri doseganju teh ciljev spodbudno učno 

okolje in izbira različnih učnih procesov ter pripomočkov. Didaktične 

igre so lahko odličen način za spodbujanje matematične 

radovednosti pri najmlajših.  

 

Ključne besede: matematična pismenost, sposobnost, didaktični 

pripomočki, učno okolje 

 

Abstract: Children starts to develop mathematical literacy from an 

early age. In doing so, they develop the ability to recognise, 

understand, design and use it in everyday situations. They will also 

be able to use it, to make important decisions later in life, work or 

even society. An educator has an important role to play in a child's 

development, as he must present mathematical literacy to every 

child in an understandable way. The priority of the educator is to 

introduce children to mathematics in their daily lives, develop their 

mathematical expression, develop their mathematical thinking and 

skills, and present them, that mathematics is a pleasant experience. 

In the article, I would like to present how important role in achieving 

these goals have encouraging learning environment and the choice 

of different learning processes and tools. Didactic games can be a 

great way to promote mathematical curiosity at the youngest. 

 

Keywords: children’s play, development of children’s competences,  

unstructured material 
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UVOD 

Že vrsto let delam kot vzgojiteljica pri najmlajših otrocih, starih od 11 

mesecev do treh let. Vedno bolj opažam, da imajo otroci na 

predšolski stopnji težave pri razumevanju matematičnih pojmov. 

Matematika jim predstavlja veliko težavo, zato sem se odločila že 

najmlajšim približati svet matematike. Z uporabo didaktičnih iger 

otroke spodbujamo k razvijanju matematičnega mišljenja in 

doživljanja matematike kot prijetne izkušnje. Igra je v predšolskem 

obdobju osnovna dejavnost, preko katere se otrok veliko nauči. Skozi 

igro je otrok aktiven, se uči, spoznava in sprejema znanje, izraža svoje 

notranje razpoloženje, razvija psihične in fizične lastnosti, odnose in 

se socializira. Iz odpadnega materiala in nekaj ustvarjalnosti pa lahko 

izdelamo didaktične igrače, ki bodo obogatile vrtčevsko igralnico ter 

nudile odličen pripomoček za kvalitetno učno okolje. Sama naloga 

vzgojitelja predšolskih otrok je, da otroku približa svet matematike. 

Pri svojem delu si pomagam z didaktičnimi pripomočki, ponazorili in 

metodičnimi prijemi. Didaktične igrače otroka motivirajo k aktivnosti, 

spodbujajo intelektualni in motorični razvoj.  

 

Učenje pri otroku 

»Znanost je namreč vedno proces razumevanja ali osmišljanja. Celo 

najmlajši se lahko vključujejo v to znanost, kajti raziskave kažejo, da 

se od 2. do 7. leta razvije največ osnovnih matematičnih konceptov« 

(Lipovec in Antolin Drešar, 2019, str. 6). 

Razumevanje matematike in matematičnega opismenjevanja, lahko 

uresničujemo skozi različne dejavnosti. Otrok išče, opazuje, primerja, 

raziskuje, in opisuje različne informacije, ki jih pridobiva iz svoje 

okolice. S temi dejavnostmi spoznava različne materiale, ki jih med 

seboj primerja - po obliki, barvi, velikosti in vrsti, jih razvršča in tudi 

sestavlja. Otrok se v predšolskem obdobju skozi igro uči različnih 

dejavnosti in rutin, katere se izvajajo ob interakcijah z ostalimi otroki 

ter odraslimi v skupini. Učijo pa se na različne načine – opazujejo, 

posnemajo, preizkušajo, sprašujejo, rešujejo medsebojne konflikte, 

se dogovarjajo, poslušajo ostale in komentirajo. »Matematika mora 

biti za otroka predvsem smiselna. Zanj naloga -prinesi štiri barvice- 

ne bo smiselna, če ne bo razumel, zakaj barvice potrebujemo. 

Mnogokrat dosegamo smiselnost tako, da aktivnosti izvajamo v 

kontekstu, ki je otrokom blizu in se ob njem zabavajo« (Lipovec, 

Antolin Drešar, 2019, str. 6). »Moč aktivnega učenja prihaja iz 

otrokove osebne pobude. Aktivnost otrok izhaja iz prirojene želje po 

raziskovanju. Sprašujejo in iščejo odgovore na različna vprašanja« 

(Železnikar, 2016, str. 8).   Skozi različna obdobja raziskav razvoja otrok 

se je izkazalo, da je prav aktivno učenje tisto, ki otroka miselno in 

čustveno aktivira. Razvoj matematičnih postopkov se začne z 

opazovanjem, primerjanjem, z merjenjem, razvrščanjem in 

razumevanjem pojma števil.  
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Spodbudno matematično okolje 

Za ustvarjanje matematičnega znanja in pridobivanja prvih izkušenj z 

matematiko igra pomembno vlogo kvalitetno, spodbudno 

matematično okolje. Otroku zato v vrtcu vzgojiteljica ponudi različne 

zapise števil, simbolne zapise, primere likov, geometrijskih teles in 

drugih pripomočkov.  

 

Vsak material lahko uporabimo v vzgojno-izobraževalno didaktični 

funkciji. Te didaktične aktivnosti so: opazovanja, razvrščanja, 

ugotavljanja, primerjanja, zlaganja, štetje, raziskovanje, 

eksperimentiranje, risanje (Fošnarič in Katalinič, 2012, str. 30).  

»Vzgojitelj lahko samostojno ali skupaj z otroki ustvari množico 

zanimivih, preprostih in poučnih pripomočkov za razvijanje 

razmišljanja in izražanja za doživljanje matematike kot prijetne 

izkušnje« (Radovčič, 2022, str. 4).  »Otrok se z matematiko sreča zelo 

zgodaj. Pomembno je, da ni samo poslušalec, ampak tudi aktiven 

soudeleženec lastnega učenja. Tako se uči razmišljati. Naloga 

vzgojitelja je, da postavi nalogo ter usmerja in podpira otroke v svojih 

prizadevanjih za iskanje možnih rešitev« (Radovčič, 2022, str. 3).  

 

Primeri dobre prakse v prvem starostnem obdobju 

Od ideje do dejavnosti  

Otroke smo motivirali ob zgodbici Maruškina mavrica, v kateri 

nastopa deklica Maruška, ki je na mizi pozabila tri barvice, rumene, 

rdeče in modre barve. S to zgodbico smo želeli predstaviti otrokom 

uvod v svet barv. Vsak teden smo v skupini pripravili kotiček drugačne 

barve. Zamislili smo si spoznati tri osnovne barve – rdeča, rumena in 

modra. Prvi teden smo otrokom pripravili rdeč kotiček, v katerem so 

imeli otroci na razpolago predmete rdeče barve. Skupaj z otroki smo 

med igračami izbrali rdeče kocke, barvice, žogice, posodo iz 

kuhinjskega kotička in telovadne rekvizite. Otroci so se ves teden 

igrali in telovadili s stvarmi, ki so bili rdeče barve. Ostale barve smo 

umaknili iz skupine. Da bi otroci lažje usvojili rdečo barvo, smo jim 

ponudili tudi likovne dejavnosti, kjer so risali predmete iz okolice v 

tisti barvi, npr. okroglo rdeče jabolko. Za utrjevanje določene barve 

smo izdelali plakat rdeče barve, na katerega so otroci lahko lepili 

sličice različnih rdečih predmetov. Ob tem so otroci glasno govorili: 

»Rdeča jagoda, rdeči krožnik, rdeča roža …«.  

 

 
Slika 1: Didaktična igra v obliki plakatov s sličicami različnih barv 

Vir: Lasten 
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Naslednji teden smo vse dejavnosti ponovili, le da smo iskali 

predmete rumene barve. V skupini smo postavili rumeni kotiček in 

igrali smo se samo s stvarmi rumene barve. Telovadili smo z rumenimi 

obroči in rumenimi žogami. V skupino smo prinesli tudi rumeno 

telovadno blazino. Tretji teden smo vse ponovili še z modro bravo. 

Otroci so tekom celega tedna pogosto zahajali v kotičke, saj jim je bilo 

to zanimivo in novo. V kotičkih so primerjali predmete z barvo, tipali 

različne teksture, ustvarjali. Otrokom so bile te dejavnosti zelo všeč, 

zato smo v četrtem tednu dodali še kotiček zelene barve. Za zaključek 

dejavnosti smo postavili poligon, kjer so otroci hodili bosi po čutni 

poti, se plazili skozi tunel, hodili po gredi, stopnicah in se na koncu po 

toboganu spustili v napihnjen bazen poln barvnih žogic. Izbrali so si 

eno žogico in jo razvrstili v posodo ustrezne barve. Razvrščanje smo 

otrokom predstavili na zanimiv način.  

 

Od dejavnosti do izvedbe 

Prvi primer:  

Vse dejavnosti, ki so bile povezane z razvrščanjem in spoznavanjem 

barv, so otroci zelo radi počeli. Dejavnosti so kar naprej ponavljali in 

vsako nadgradnjo sprejeli z velikim zanimanjem. Otrokom je bilo 

spoznavanje matematičnih pojmov preko igre zabavno, zato smo se 

odločili, da iz različnih odpadnih materialov izdelamo preproste, 

vendar poučne in zabavne didaktične igre. Iz odpadnih kartonastih 

tulcev in plastičnih zavesnih obročkov je nastala enostavna didaktična 

igra za razvrščanje okroglih obročkov. Uporabili smo štiri tulce, ki smo 

jih pobarvali v rumeno, modro, rdečo in zeleno barvo. Tudi obročke 

smo pobarvali v ustrezne barve. Otrok iz množice obročkov izbere 

željen obroček in ga razvrsti na ustrezen tulec.   

 

 
Slika 2: Didaktična igra z obročki s ciljem razvrščanja barv 

Vir: Lasten 

 

Drugi primer: 

Vsak ima doma odpadno jajčno embalažo. Velikost ni pomembna. 

Lahko je manjša ali velja, mi smo za našo didaktično igro izbrali dve 

večji embalaži. Iz barvne moos gume izrežemo poljubne vzorce. 

Uporabimo lahko tudi barvni šeleshamer. Mi smo za naš primer izbrali 

obliko rože. Izrežemo tudi enako število barvnih krogov, ki jih 
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zalepimo na dno jajčne embalaže. Barvne rože pritrdimo na lesene 

palčke sladolednih lučk. Na sredino vsakega krogca zarežemo 

luknjico. Ta didaktična igra je namenjena razvrščanju ustrezne rožice 

na ustrezno mesto.  

 

 
Slika 3: Didaktična igra razvrščanje rožic po barvah 

Vir: Lasten 

 

Tretji primer: 

Za izdelavo te didaktične igre smo potrebovali dva kartonasta tulca, 

dva podstavka iz stiroporja, barvne cofke iz volne, zelen šeleshamer 

in samolepilni ježek. Namen te didaktične igre je razvrščanje barvnih 

cofkov, ki predstavljajo jabolka z uporabo otroške pincete. Jabolka 

lahko tudi preštevamo, jih dodajamo in odvzemamo, ugotavljamo na 

katerem drevesu je več ali manj jabolk. To didaktično igro lahko 

uporabimo tudi ob pogovoru z otrokom, kjer uporabljamo 

matematične izraze na, ob, pod, levo, desno,… S tem otrok spoznava 

orientacijo v prostoru. Barvne cofke lahko otrok v igri postavlja na 

krošnje dreves v različnih kombinacijah, ustvarja zaporedja in se 

seznanja z matematičnimi operacijami, kot sta seštevanje in 

odštevanje.  

 

 
Slika 4: Didaktična igra 

Vir: Lasten 
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Od izvedbe do cilja 

Izdelane didaktične pripomočke smo imeli vsakodnevno na dosegu. 

Večkrat na dan smo posegali po njih. Med interakcijo otrok se je 

začela razvijati tudi medsebojna pomoč, kar je dokazovalo dejstvo, da 

lahko matematika, kot področje, pokriva tudi ostala področja 

(družba, slovenščina, narava, umetnost, gibanje). Oba globalna cilja, 

ki smo si jih zastavili, sta bila dosežena. Otroci z igro, pri kateri 

uporabljajo didaktične igrače, razvijajo matematično mišljenje in 

doživljajo matematiko kot prijetno izkušnjo. Med samimi dejavnostmi 

pa otrok razvija tudi matematične operacije. Uporablja imena za 

števila, prireja ena na ena, išče, zaznava in uporablja različne 

možnosti rešitve problema, rabi izraze za opisovanje položaja 

predmetov ter se uči orientacije v prostoru, klasificira in razvršča.    

 

Evalvacija 

Otroci so pri igri z didaktičnimi igračami zelo uživali. Še danes radi 

posegajo po njih in si med seboj pomagajo. Najstarejši otroci v 

skupini zelo radi pomagajo mlajšim in jim na svoj način kažejo in 

razlagajo, da spada rdeč obroček na rdeč stožec. Največ težav so imeli 

z razvrščanjem, saj so obročke, rožice, cofke razvrščali naključno. 

Didaktične igre so si zamislili tudi drugače, saj jim je dopuščala 

možnost domišljije, npr. rožice so preštevali, jih povezovali v šopke 

enakih barv, postavljali v vrsto in v vzorce. S pomočjo razvrščanja so 

otroci lažje in hitreje usvojili poimenovanje barv in ločevanje barv 

med seboj. S tem, ko so sestavljali različne kombinacije barv, so se 

seznanjali z matematičnimi pojmi, npr. kot so enako, različno, 

množica, spada, ne spada … Pokazatelj, da so cilji bili doseženi, je bilo 

tudi dejstvo, da so si otroci po svoji domišljiji natikali obročke na roke 

in jih pri tem preštevali. Postavljali so jih tui v zaporedja določenih 

barv.  

 

ZAKLJUČEK 

Otrok potrebuje, da mu vzgojitelj matematiko približa skozi igro. Pri 

reševanju matematičnih nalog mora otrok začutiti zadovoljstvo in 

zabavo. Največja zmota pri usvajanju matematičnega sveta je ta, da 

otrok začuti, da je zanj pretežka in dobi odpor do nje. Pomembno je, 

da otroku na spodbuden in nevsiljiv način prikažemo znanja in 

spretnosti pomembnih za učenje osnovnih matematičnih pojmov. 

Spodbujati moramo otrokovo matematično mišljenje. S pravilnim 

pristopom in motivacijo vzgojitelja tako otrok postane bolj natančen, 

vztrajen in iznajdljiv. Didaktične igrače so otroku zelo zanimive, 

večkrat poseže po njih. Zanj imajo dodano vrednost. Otrok se skozi 

te igrače miselno razvija, bogati, razvija matematično pismenost, 

usvaja matematične pojme in predstave. Tekom igre spoznava barve, 

števila, oblike, razvršča predmete glede na različne lastnosti, 

prešteva, sreča se z matematičnimi izrazi, kot so v, na, za, ob, pod in 

doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo.   
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Kako otroku približati 

matematiko v predšolskem 

obdobju? 
 

NATAŠA TACAR KOŠIR, dipl. vzg. 

n.tacar@gmail.com 

 

Povzetek: Matematika nas spremlja celo življenje, zato sva jo s 

sodelavko poskušali otrokom približati na zabaven in ustvarjalen 

način. Pri otrocih sva razvijali matematično izražanje in mišljenje, ter 

jih vodili skozi matematiko s prijetno izkušnjo. Skozi celotno 

vrtčevsko leto sva se trudili, da sva pri otrocih spodbujali kreativnost 

pri izdelovanju matematičnih didaktičnih iger, jih seznanjali z novimi 

pravili ter pri tem uživali in se naučili sprejemati poraze. Najin namen 

oz. cilj je bil, da otroci sprejmejo matematiko kot lepo izkušnjo, pri 

kateri najdejo rešitev in se pri tem dobro počutijo. 

 

Ključne besede: matematične didaktične igre, drugo starostno 

obdobje, izdelovanje didaktičnih iger, matematika v vrtcu 

 

Abstract: Mathematics has been with us all our lives, so my colleague 

and I tried to bring it to children in a fun and creative way. We 

developed children's mathematical expression and thinking and 

guided them through mathematics with an enjoyable experience. 

Throughout the kindergarten year, we tried to stimulate the 

children's creativity by making mathematical didactic games, 

introducing them to new rules, and encouraging them to accept 

defeats. Our purpose or goal was to make children embrace 

mathematics as a beautiful experience where they find solutions and 

feel good at that. 

 

Keywords: mathematical didactic games, second age group, creating 

didactic games, mathematics in kindergarten. 
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UVOD 

Otroci se z matematiko srečajo že zelo kmalu v svojem življenju. 

Pomembno je, da otroku doma, kot tudi v vrtcu ponudimo ustrezno 

učno okolje, kjer si bo ob pridobljenih izkušnjah razvijal tovrstno 

mišljenje. Naša naloga je le, da mu matematični svet prikažemo na 

zabaven, prijeten in igriv način. Pri načrtovanju dejavnosti in njihovi 

težavnosti moramo biti predvsem pozorni na razvojno stopnjo otrok. 

 

Vloga igre v predšolski matematiki 

Igra je dejavnost, ki se od drugih dejavnosti loči zlasti po tem, da je 

namerna, usmerjena na predmete, notranje motivirana, da so 

posledice odsotne in da gre za oblikovanje alternativne stvarnosti. Za 

igro je značilno, da je prijetna dejavnost, ki sama sebe krepi in 

nagrajuje. V igri je bistvenega pomena igralna dejavnost in ne 

doseganje njenih prvotnih ciljev, same posledice dejanj pa so povsem 

odsotne. Igra je namerna in ciljno usmerjena že od prvega meseca 

otrokovega življenja naprej. V igri otrok oblikuje drugačno, 

namišljeno stvarnost, čeprav se zaveda, da ne gre zares (L. M. Umek, 

M. Zupančič, Razvojna psihologija, 2004). Igra v predšolskem 

obdobju spodbuja diskusijo in sodelovanje med otroki ter daje 

možnost sodelovanja otroku, ki drugače ne pride do izraza oz. prihaja 

iz socialno šibkega okolja. Skozi zgodovino so različni strokovnjaki  

ugotavljali, od kje prihaja matematično znanje. Platon je bil mišljenja, 

da je matematično znanje prirojeno, Montessorijeva je poudarjala 

čutno zaznavanje, Skinner pa je trdil, da matematično znanje lahko 

dosežemo z vajo. Piaget pa je bil mišljenja, da matematično znanje 

lahko le samostojno konstruiramo. Današnji razširjen in sprejet cilj 

med učitelji matematike pa je, da naj bi otroci oz. učenci matematiko 

enostavno razumeli. 

 

Otrok za matematične igre v vrtcu uporablja vsakodnevno okolje, 

predmete, priložnosti in ob tem govori, uporablja svoje roke, noge in 

razvija spretnosti in ob tem čuti ugodje. Najprimernejši način, kako 

otroku približati matematiko je igranje z otrokom. Pozorna mora biti 

na nadaljevanje igre kot tudi, da pobuda igre ostane otrokova. 

Vsekakor mora prevzeti vlogo enakopravnega igralca. 

 

Vzgojiteljica mora pri načrtovanju dejavnosti in sploh učenju 

matematike v vrtcu upoštevati nekatere pomembne zakonitosti, ki 

so: 

− matematika je za otroka naporna, zato naj pri njej sodeluje le 

kratek čas (mlajši le nekaj minut, starejši do pol ure); 

− matematika zahteva veliko koncentracije, zato naj bo dejavnost 

načrtovana tako, da je popolnoma zbrana vzgojiteljica in da so 

njeni odgovori premišljeni, matematični, saj v nasprotnem 

primeru otroka lahko zmedejo; 

− pri matematiki je izrazito pomemben pogovor, ki je najbolj 

učinkovit, ko je individualen; 

− po navadi otrok pokaže manj znanja pred drugimi, kot takrat ko 

ga uporabi zase; 
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− pri vsakdanjih opravkih otrok spozna, da je matematika potrebna 

za vsakdanje življenje; 

− matematiko se otrok uči zato, ker jo potrebuje zdaj, v vrtcu in 

doma, ne zato, ker jo bo potreboval v svojem življenju; 

− opazovanja vzgojiteljici omogočajo določiti težavnost 

matematičnih dejavnosti, ter otroka spremljati pri njegovem 

napredku. 

 

Pri načrtovanju matematičnih vsebin je naloga vzgojitelja, da otroku 

približa matematiko na prijeten, sproščen in vesel način, ter da otrok 

doživi matematične pojme neprisiljeno, pri tem pa ne smemo 

pozabiti tudi na otrokov interes in uspeh ob svojih rešitvah. Pri 

vodenih dejavnostih bomo sledili ciljem kot so: seznanjanje z 

matematiko v vsakdanjem življenju, razvijanje matematičnega 

izražanja, razvijanje matematičnega mišljenja, razvijanje 

matematičnih spretnosti in doživljanje matematike kot prijetne 

izkušnje (Kurikulum za vrtce, 2007). Matematični procesi in pojmi, ki 

so v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju pomembni so 

naslednji: 

− pred številsko obdobje (opazovanje, razvrščanje, urejanje, vzorci, 

relacije); 

− števila in obdelava podatkov; 

− orientacija v prostoru; 

− geometrija; 

− merjenje. 

Primer dobre prakse 

Tako kot vsako leto si v skupini skupaj z vzgojiteljem predšolskih 

otrok – pomočnikom vzgojitelja izbereš oz. te do teme – rdeče niti 

oddelka privedejo otroci, s svojimi idejami. V skupini sva bili prisotni 

drugo leto, zato sva otroke poznali in vedeli, kaj potrebujejo oz. na 

katerem področju rabijo še malce spodbude in bolj poglobljenega 

dela iz najine strani. Odločili sva se, da bova skupaj z otroki izdelovali 

didaktične matematične igre, pri katerih bodo sodelovali tudi oni. V 

vrtcu imamo sicer veliko različnih matematično didaktičnih iger, ki pa 

seveda niso delo otrok. Upali sva, da jim bo izdelava iger povečala 

interes pri vodenih dejavnostih kot tudi pri samostojni igri. Igre sva 

izbirali glede na temo mesečnega sklopa ali pa čisto naključno.  

 

Človek ne jezi se  

Otrokom je ta igra zelo poznana in se jo zelo radi igrajo. Nekateri 

otroci imajo težavo s tem, ker je igra zelo monotona in dolga. 

Potrebna je vztrajnost. Zato sva jo hoteli s sodelavko malce 

nadgraditi in jo otrokom približati na malce drugačen način. Otrokom 

sva pokazali slike igre in jih povprašali po njihovem mnenju. Bili so 

zelo navdušeni, tako kot nad samim izgledom kot tudi nad idejo, da 

bomo to igro izdelali skupaj. S sodelavko sva najprej priskrbeli 

material, ki smo ga potrebovali za izdelavo. Nato pa smo si skupaj z 

otroki razdelili naloge pri izdelavi. Izrezali smo velik kos blaga, na 

katerega je sodelavka narisala polja in hiše, otroci pa so jih nato 

pobarvali. Figure, za katere smo izbrali lesene keglje, so otroci 
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pobarvali z različnimi barvami za les. Sledila je še kocka, ki nam je 

predstavljala malo večji problem. Želeli smo, da je ta kocka velika in 

trdna tako, da se pri metu ne poškoduje. Porabili smo večji kos zelo 

trdega stiroporja, ki smo ga nekako izoblikovali v kocko. Otroci so jo 

nato prebarvali na črno in ji dodali še bele pike. Otroci so bili nad 

izdelkom zelo zadovoljni. Njena velikost in dinamičnost pri igranju jim 

je bila zelo všeč, saj so pri metanju kocke morali vstajati in jo močno 

vreči po igralnici. Otroci so se zabavali in najin cilj, pri izdelavi te igre, 

je bil dosežen. 

 

 
Slika 1: Človek ne jezi se 

Vir: Lasten 

 

 

 

Poskočne barvne žoge 

Pri pregledovanju različnih iger na spletu so si otroci izbrali tehnično 

malce težjo didaktično igro. Pri izdelavi le-te, smo rabili pomoč 

hišnika in staršev. V igralnico smo povabili hišnika in mu predstavili 

našo idejo. Z velikim veseljem nam je priskočil na pomoč. Povedali 

smo mu, kaj rabimo in se zmenili za velikost igre. Staršem smo na 

oglasno desko napisali, da rabimo barvne žogice od sladoleda in prva 

faza priprave se je začela. Otroci in starši so zelo pridno nosili žogice. 

Kar kmalu pa je k nam na obisk prišel hišnik. S seboj je prinesel ves 

material, ki smo ga rabili za našo igro. Skupaj z otroki in hišnikom smo 

jo sestavili. Da pa igra ni bila monotona, smo jo še prebarvali. Igri so 

manjkali še matematični kartončki, ki so ponazarjali števila. Skupaj s 

sodelavko sva jih izdelali in igra je bila končana. Otroci so komaj 

čakali, da bodo žogice metali v cevi in jih na koncu preštevali oz. 

seštevali. Ob igri so uživali, uporabljali imena za števila, prirejali, 

razvrščali po barvi in se miselno spoznavali z osnovami seštevanja in 

odštevanja. Velikokrat pa je bila namenjena samo metanju žogic 

skozi cevi. 
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Slika 2: Poskočne barvne žoge 

Vir: Lasten 

 

Kartonasti tulci na palicah 

Glede na veliko pripravljenost pri uresničevanju oz. izpolnjevanju 

najinih in otroških idej smo tudi za to didaktično igračo za pomoč 

prosili našega hišnika. Skupaj z otroki, smo mu predstavili našo igračo 

in ga prosili, če nam lahko pomaga. Takoj je bil za to, saj je videl že 

pri prvi igri, kako so otroci srečni in navdušeni.  Ni minilo  štirinajst 

dni, ko je prinesel stojalo za tulce. Otroci so bili nad njim zelo 

navdušeni, saj je bilo to stajalo tako veliko kot oni. Skupaj smo 

prebarvali palice. Ker so bili kartonasti tulci zelo debeli in jih nikakor 

nismo mogli prežagati, smo tudi za to prosili našega hišnika. Tulci so 

imeli narisane različne vzorce, tako da je bila igra lahko zasnovana 

kot lažja ali težja. Manjkali so le simboli za števila, ki smo jih skupaj 

oblikovali na računalniku. Vse sestavne dele smo potem namestili in 

dokončana je bila še ena didaktična igra. Otroci so morali nizati na 

palice toliko tulcev, kot je spodaj kazal simbol. Da pa smo igri malce 

dvignili zahtevnost, pa so morali k simbolu števila poiskati tulce z 

istim vzorcem. Prva igra jim je šla zelo dobro od rok, nekateri pa so 

seveda potrebovali najino pomoč. Pri drugi vrsti igre, pa je pomoč 

rabilo kar veliko otrok.  

 

 
Slika 3: Kartonasti tulci na palicah 

Vir: Lasten 

 

Veseli klinčki 

V vrtcu velikokrat uporabljamo klinčke pri igri v kuhinjskem kotičku, 

kjer otroci obešajo otroška oblačila in s tem utrjujejo pincetni prijem 
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in se pri tem zabavajo. Zato s strokovno delavko nisva veliko 

razmišljali in otroke pozvali, če bi se s klinčki igrali matematiko. Bili 

so zelo navdušeni in ustvarjanje nove didaktične igre se je začelo. 

Otroci so iz kartona izrezali različne geometrijske like, jih pobarvali z 

različnimi barvami in jim nato narisali še črne pike. Tudi klinčke smo 

pobarvali z enakimi barvami, kot smo geometrijske like. Pri tej igri 

smo spoznali nove geometrijske like, prirejali lahko barve likov s 

klinčki ter utrjevali simbolni prikaz števil. Ta didaktična igra je bila pri 

otrocih zelo zaželena, saj je bila izključno narejena z njihovimi 

rokami. 

 

 
Slika 4: Veseli klinčki 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

 Skozi celotno vrtčevsko leto sva se s sodelavko trudili, da so otroci 

pri prejemanju novih znanj aktivno sodelovali, se pri tem zabavali in 

se tudi kaj naučili, kar je bil tudi najin namen. Pri ustvarjanju 

didaktičnih igrač so bili izredno motivirani in na koncu tudi ponosni 

nase, kaj vse so dosegli. Najbolj so bili ponosni, ko so na  srečanju za 

starše predstavili  didaktične igre, ki so jih sami oz. s pomočjo odrasle 

osebe naredili. Zelo samozavestno so staršem pokazali in razložili 

pravila igre in jih še z večjim veseljem povabili k igri. Takrat sva s 

sodelavko spoznali, da sva otrokom res približali matematiko, saj sva 

na njihovih obrazih zaznali samozavest, veselje in ponos. Najino delo 

je bilo s tem poplačano. Otroci so se teh iger posluževali v prosti igri, 

uporabljali pa sva jih tudi za načrtovane dejavnosti. 
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Spodbujanje branja v 2. razredu  
 

MONIKA TORI, profesorica razrednega pouka 
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Povzetek: Branje je ena izmed štirih sporazumevalnih dejavnosti, ki 

jih učenci razvijajo skozi celotno obdobje izobraževanja, in to pri vseh 

učnih predmetih. Ker morajo do konca 2. razreda usvojiti tehniko 

branja (in pisanja), je nujno, da jih učitelji razrednega pouka v tem 

obdobju pri branju še posebej spodbujajo. Na začetku šolskega leta 

2022/23 smo v enem oddelku 2. razreda z vsemi učenci (N = 14) 

individualno izvedli enominutni bralni test in z njim ugotovili začetno 

stanje na področju branja. Nato smo izvedli bralno motivirajoč 

kulturni dan, ki smo ga poimenovali Beremo s Piko Nogavičko, z 

učenci smo sklenili »bralno pogodbo«, v kateri je zapisano, da morajo 

doma skupaj s starši vsak dan, tudi ob koncu tedna, 5–10 minut 

glasno brati, med poukom pa smo jih vsak dan pri vseh predmetih 

prek igre načrtno motivirali za branje. Po petih mesecih premišljenih 

motivirajočih dejavnosti za spodbujanje branja smo pri istih učencih 

ponovno izvedli enominutni bralni test in prepoznali izboljšanje na 

vseh področjih preverjanja branja (tehnika, ritem, natančnost, 

izraznost, bralno razumevanje). Izkazalo se je, da ponavljajoče se 

premišljeno izbrane dejavnosti za spodbujanje branja v razredu 

pozitivno vplivajo na bralne dosežke vseh učencev. 

Ključne besede: branje, motivacija, dejavnosti, spodbujanje, test  

 

Abstract: Reading is one of the four communicative skills which 

students develop throughout the entire period of education, in all 

subjects. Since they have to master the technique of reading (and 

writing) by the end of the 2nd grade, the classroom teachers must 

encourage them, especially in reading during this period. At the 

beginning of the 2022/23 school year, we individually conducted a 

one-minute reading test with all students (N = 14) in one section of 

the 2nd grade and determined the initial state in the field of reading. 

Then we held a reading-motivating cultural day, which we called 

Beremo s Piko Nogavičko, concluded a "reading contract" with the 

students, in which it is written that they should read aloud for 5-10 

minutes at home together with their parents every day, even at 

weekends and every day during classes teachers systematically 

motivated them to read through games in all subjects. After five 

months of thoughtful motivational activities that encourage reading, 

we re-administered the one-minute reading test with the same 

students and recognized improvement in all areas of the reading test 

(technique, rhythm, accuracy, expressiveness, reading 

comprehension). Repeated, thoughtfully chosen activities to 

promote reading in the classroom have been shown to have a 

positive effect on the reading achievement of all students. 

 

Keywords: reading, motivation, activities, encouragement, test 
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UVOD 

Učni načrt za slovenščino (Program osnovna šola. Učni načrt. 

Slovenščina, 2018) navaja, da naj bi učenci ob koncu 2. razreda 

navadno že usvojili tehniko branja (in pisanja), v 3. razredu pa naj bi 

jo predvsem utrjevali in izboljševali. Ob koncu prvega triletja naj bi 

znali tekoče brati in tudi razumeti večji del prebranega besedila, 

primernega starostni stopnji. V praksi se opaža, da to ni tako (niti v 

višjih razredih) in da se vsako leto pojavljajo vrzeli v znanju branja; 

težava je že osnovna bralna tehnika, ki žal ni usvojena v tolikšni meri, 

da bi se učenec lahko začel samostojno učiti. Po naših izkušnjah tisti 

učenci, ki branja ne uspejo avtomatizirati do konca prvega triletja, 

porabijo veliko miselne energije samo za tehniko branja tudi v višjih 

razredih, ki bi jo sicer morali usmeriti v razumevanje prebranega in 

za usvajanje različnih bralnih strategij. Učenec, ki ima težave z 

branjem, je navadno manj uspešen. Slabši uspeh ima tudi pri pisnih 

nalogah, pri katerih je treba navodila prebrati samostojno. 

 

Če učitelj želi, da bi učenci v večji meri avtomatizirali tehniko branja, 

da bi dobro razumeli prebrano besedilo in da bi razvili zmožnost 

fleksibilnega branja, kot navaja tudi učni načrt za slovenščino, jih 

mora načrtno spodbujati k branju in ter pri tem uporabljati za njih 

zanimive in motivirajoče metode in oblike učinkovitega poučevanja. 

V tem prispevku prikazujemo, kako lahko učitelj s premišljeno 

izbranimi dejavnostmi za spodbujanje branja v 2. razredu pozitivno 

vpliva na bralne dosežke vseh učencev. 

Branje in vloga razrednega učitelja na poti do bralne pismenosti 

vseh učencev  

Branje je ena izmed štirih sporazumevalnih dejavnosti (poleg pisanja, 

poslušanja in govorjenja), ki jih učenci razvijajo skozi celotno obdobje 

izobraževanja. Posameznikova bralna pismenost je pomembna za 

njegovo uspešno delovanje v družbi. Bralno sposobnost je treba 

razvijati pri vseh predmetih v vzgojno-izobraževalnem procesu 

(Petek, 2012, 2021, 2022; Haramija in Ivanuš Grmek, 2020; Rot 

Vrhovec, 2022), ker v prispevku razpravljamo o spodbujanju branja v 

2. razredu, pa se v nadaljevanju osredinjamo na vlogo razrednih 

učiteljev pri tej dejavnosti. 

 

Kot navaja Petek (2021), so učitelji razrednega pouka (poleg 

vzgojiteljev) prvi, ki stopijo v stik z učenci v procesu vzgoje in 

izobraževanja; v nasprotju s predmetnimi učitelji (razen učitelji 

slovenščine) po eni strani pri pouku slovenščine učenčevo 

sporazumevalno zmožnost razvijajo neposredno, po drugi strani pa 

pri vseh drugih predmetih posredno. Ker učence poučujejo večinoma 

vse predmete, lahko posredno in neposredno vplivajo tudi na odnos 

učencev do branja ter med drugim z lastnim zgledom spodbujajo 

razvijanje bralne zmožnosti vsakega posameznika. Lipec Stopar in 

Jenko (2022) navajata, da je razvoj bralne pismenosti dolgotrajen 

proces razvijanja različnega znanja, spretnosti in odnosov ter da se 

mora učitelj pri tem tudi zavedati, da niso vsi učenci enako uspešni. 

Nolimal (2013) omenja, da je razvoj bralne pismenosti učencev 
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gotovo povezan s kakovostnim poučevanjem bralne pismenosti in z 

učitelji, ki imajo znanje o tem, kako poučevati branje. 

 

Motivacija za branje 

Pečjak in Gradišar (2012) bralno motivacijo pojmujeta kot 

nadpomenko za motivacijske dejavnike, ki spodbujajo bralca k 

branju, dajejo smisel bralnemu procesu in mu tako pomagajo, da 

vztraja do cilja in si želi bralno izkušnjo doživeti ponovno. Notranji 

dejavniki izhajajo iz bralca, zunanji pa zunaj njega oz. iz njegove 

okolice. Med dejavnike zunanje motivacije prištevamo vse, kar je 

spodbujeno od zunaj, npr. nagrade, priznanja, ocene, pohvale, 

tekmovanja, in izhaja od drugih, tudi od učiteljev (prav tam). Ko 

želimo mladega bralca motivirati za branje, je ključno poznavanje 

njegovih interesov (Krajnik, 2020). Učitelj razrednega pouka učence 

v svojem razredu po večini pozna, ker jih poučuje vse predmete, zato 

lahko pri oblikovanju dejavnosti izhaja iz njihovega zanimanja. 

 

Primer dobre prakse za spodbujanje branja v 2. razredu 

Moje večletne izkušnje pri poučevanju na razredni stopnji kažejo, da 

je učenčeva šolska uspešnost v veliki meri odvisna od njegove 

kakovosti branja oziroma razumevanja prebranega. Zelo pomembno 

se mi zdi, da v prvem triletju šolanja postavimo trdne bralne temelje, 

na podlagi katerih se bodo učenci uspešno spoprijemali s 

prihajajočimi izzivi. Ko sem pred začetkom letošnjega šolskega leta 

izvedela, da bom poučevala drugi razred, sem veliko razmišljala o 

tem, na kak način učence spodbuditi in motivirati za redno branje. 

Prepričana sem, da lahko z ustrezno motivacijo učinkovito dvignemo 

raven bralne pismenosti oziroma dosežemo, da učenec besedilo 

pravilno prebere, razume, kar je prebral, v besedilu poišče potrebne 

informacije in o njih kritično razmišlja. Odločila sem se, da bom svoje 

drugošolce z dodatnimi aktivnostmi in zabavnimi popestritvami 

spodbujala k rednemu branju ter tako poskušala izboljšati njihovo 

tehniko branja in bralnega razumevanja. Moj cilj je bil namreč 

izboljšati prav njihovo tehniko branja in bralnega razumevanja. 

 

Na začetku šolskega leta 2022/23 sem ob pomoči šolske 

defektologinje v enem oddelku 2. razreda z vsemi učenci (N = 14) 

individualno izvedla enominutni bralni test in z njim ugotovila 

začetno stanje na področju branja, ki je bilo izhodišče za načrtovanje 

dejavnosti. Ob minutnem branju krajšega umetnostnega besedila 

sem pri vsakem učencu posebej ugotavljala, kakšno tehniko branja 

ima (koliko besed prebere v eni minuti); kakšen je njegov ritem 

branja (tekoč, zatikajoč, robotski); kako natančen je pri branju 

(pravilno prebrana črka l na koncu besede, težje besede, 

izpuščanje/dodajanje besed, ugibanje besed na podlagi prvih črk); 

kakšna je izraznost branja (upoštevanje ločil); na kateri stopnji je 

njegovo bralno razumevanje (vprašanja nižje in višje zahtevnostne 

ravni).  
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Pri oblikovanju dejavnosti za učence sem skušala slediti naslednjim 

ciljem iz učnega načrta za slovenščino (Program osnovna šola. Učni 

načrt. Slovenščina, 2018): učenci razvijajo tehniko branja; razvijajo 

branje z razumevanjem; ustno odgovarjajo na vprašanja; povzamejo 

temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost; 

vrednotijo zanimivost, razumljivost in resničnost besedila in 

utemeljijo svoje mnenje; izražajo svoja občutja med branjem; 

vrednotijo svojo bralno zmožnost in načrtujejo, kako jo bodo 

izboljšali; spoznavajo pravila kulturnega obnašanja.  

 

Kako smo začeli 

Za začetek aktivnega spodbujanja branja v drugem razredu sem 

simbolično izbrala petek, 16. septembra, tj. dan pred uradnim 

začetkom bralne značke. V ta namen sem z učenci izvedla kulturni 

dan z naslovom Beremo s Piko Nogavičko. Dejavnosti smo začeli z 

obiskom šolske knjižnice. Knjižničarka je učencem predstavila 

knjižnico in jim pokazala, kje najdejo zgodbe, pravljice in pesmi, ki so 

primerne za njihovo starost. Po sprehodu med knjižnimi policami 

smo se skupaj s knjižničarko odpravili na obisk v vilo Čira Čara. Tam 

so učenci prisluhnili zabavni in doživeto prebrani zgodbi o Piki 

Nogavički. Pozneje sem v razredu učencem na zabaven način 

predstavila Piko Nogavičko in njene dogodivščine. Učenci so jo 

sprejeli z navdušenjem. Povedala sem jim tudi, da je zanje napisala 

pismo; jaz sem ga doma na glas prebrala in tudi posnela v več 

različicah. Njihova naloga je bila, da pozorno poslušajo posnetek in 

nato povedo svoje mnenje. V prvem posnetku sem Pikino pismo 

brala zelo počasi, zatikajoče, z veliko napakami, nisem upoštevala 

ločil. Učenci so po slišanem posnetku takoj ugotovili, da je branje zelo 

slabo in da je v njem veliko napak. Zelo zanimivo je bilo opazovati 

učence, ki so se spogledovali in drug drugega spraševali, o čem Pika 

sploh govori. Sledil je drugi posnetek. Besedilo je bilo popolnoma 

enako, vendar z manj napakami, daljše besede so bile brane po zlogih 

in Pika je upoštevala nekaj ločil. Tudi branje je bilo hitrejše. Učenci so 

se strinjali, da je to branje boljše, a z njim še vedno niso bili 

zadovoljni. Prisluhnili so tretjemu, zadnjemu posnetku. Branje na 

njem je bilo tekoče in zanimivo, z upoštevanjem ločil in z vsemi 

pomembnimi poudarki. Učenci so bili navdušeni nad njim in so se 

soglasno strinjali, da je bilo odlično. 

 

Po vseh treh posnetkih sem učencem pokazala vnaprej pripravljen 

Pikin semafor z rdečo, rumeno in z zeleno barvo. Vprašala sem jih, 

kako bi slišane posnetke Pikinega pisma umestili na semafor. 

Najslabše branje so umestili na rdečo in najboljše na zeleno barvo. 

Vmesni posnetek je pripadel rumeni barvi, kar pomeni, da so 

prepoznali različne ravni branja, saj je rdeča barva dejansko 

predstavljala slabo branje, rumena srednje dobro branje in zelena 

dobro branje. Ko smo končali umeščanje posnetkov na semafor, sem 

učencem predstavila naš Pikin bralni načrt. Dogovorili smo se, da 

bodo vsak ponedeljek dobili besedilo, ki ga bodo v tistem tednu brali 

doma. Povedala sem jim, da bo vsak izmed njih isto besedilo ob 
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petkih prebral pri urah slovenščine. Po končanem branju bo vsak vzel 

svoj klinček z imenom in ga umestil na barvni semafor. O tem, na 

katero barvo bo učenec umestil svoje ime, bo odločal sam. Njegovo 

odločitev bodo komentirali tudi sošolci in nato učiteljica. O tem smo 

sklenili tudi pisno pogodbo, ki je učence še dodatno motivirala za 

uresničevanje dogovorjenih dejavnosti. Zastavili smo si cilj, da bo 

večina po petih mesecih aktivnega dela svoje branje lahko umestila 

na zeleni semafor.  

 

Kulturni dan smo nadaljevali s pesmijo o Piki Nogavički in glasbi 

dodali še koreografijo, tako da smo dejavnosti med seboj tudi 

medpredmetno povezovali. Zadnja dejavnost tistega dne pa je bila 

izdelava Pikinega knjižnega kazala. Vsak učenec si je izdelal kazalo, s 

katerim si bo označil strani, ki jih bo bral doma za Pikin bralni 

semafor. Naročila sem jim še, da naj na knjižno kazalo ob vsakem 

prebranem besedilu narišejo eno Pikino pego. Bralno kulturno sem 

namreč želela iz šole prenesti tudi v njihov dom. Dogovorili smo se, 

da morajo doma skupaj s starši vsak dan, tudi ob koncu tedna, 5–10 

minut glasno brati. Učencem sem povedala, da ima naša Pika rada 

nogavice. Seveda ima vedno obuti dve različni. V razredu sem 

pripravila Pikin pano, na katerem bomo vsak mesec zbirali nogavičke. 

Dogovorili smo se tudi, da bodo na začetku vsakega meseca dobili 

list, na katerem bodo barvali različne podobe, ko bodo doma brali, in 

da imajo lahko v enem mesecu tri bralne počitke. Ko izpolnjen list 

prinesejo v šolo, dobijo nogavičko in jo obesijo na bralni pano k Piki. 

To spada k njihovi zunanji motivaciji. 

 

Kaj se je zgodilo po petih mesecih izvajanja načrtovanih aktivnosti 

Učenci so slabih pet mesecev (od 16. 9. 2022 do 10. 2. 2023) 

uresničevali vse dejavnosti, ki smo jih začrtali na kulturnem dnevu ob 

začetku šolskega leta. Za vsakega učenca posebej sem ves čas vodila 

evidenco opravljenih aktivnosti in jih med šolskim letom spodbujala 

k uresničevanju dogovorjenih dejavnosti, ki sem jih na 1. roditeljskem 

sestanku predstavila tudi staršem. Njihovo branje v šoli sem ob 

petkih pri urah slovenščine ves čas spremljala, polnil se je tudi Pikin 

pano z nogavičkami, doma so se na knjižnih kazalih kopičile Pikine 

pege, poleg tega pa sem bila v šoli pozorna tudi na branje pri vseh 

učnih predmetih in ga posredno neuradno ocenjevala ter presojala, 

kako bi še lahko vsakega posameznika spodbujala k branju in mu 

omogočala t. i. bralni užitek. 

 

Po petih mesecih premišljenih motivirajočih dejavnosti za 

spodbujanje branja sem s šolsko defektologinjo pri vseh učencih 

ponovno izvedla enominutni bralni test in prepoznala izboljšanje na 

vseh področjih preverjanja branja (tehnika, ritem, natančnost, 

izraznost, bralno razumevanje). Izkazalo se je, da ponavljajoče se 

premišljeno izbrane dejavnosti za spodbujanje branja v razredu 

pozitivno vplivajo na bralne dosežke vseh učencev. Poleg izboljšanih 

rezultatov sem pri večini učencev dosegla tudi zanimanje za branje 
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različnih besedil pri vseh predmetih (umetnostnih in neumetnostnih) 

in v njih vzbudila željo po spoznavanju novega knjižnega gradiva. To 

se kaže tudi pri opravljanju bralne značke, za katero so se odločili vsi 

učenci 2. razreda.  

 

ZAKLJUČEK 

Branje in bralna disciplina sta v času, ko učenci usvajajo tehniko 

branja, izjemnega pomena. Učitelj mora poskrbeti za spodbudno 

okolje in učencem ponuditi čim več motivirajočih dejavnosti, ob 

katerih bodo začutili potrebo po branju (notranja motivacija), poleg 

tega pa pripraviti raznolike dejavnosti in nagrade ob uspešnem 

zaključku zadanih nalog (zunanja motivacija). Učitelj mora učence 

pripeljati do tega, da ob branju doživijo ugodje ter da so prek igre in 

spontanih dejavnostih čim več v stiku z različnimi besedili in da imajo 

čim več možnosti za učenje branja. V prispevku smo predstavili 

primer dobre prakse, petmesečni projekt, ki je pokazal, da 

ponavljajoče se premišljeno izbrane dejavnosti za spodbujanje 

branja v razredu pozitivno vplivajo na bralne dosežke vseh učencev. 

Branje oz. razumevanje prebranega je namreč pomembna veščina, ki 

bi jo morali razvijati oziroma usvojiti vsi učenci. To predstavlja enega 

izmed najpomembnejših delov učenja. Moj cilj je bil izboljšati tehniko 

branja in bralnega razumevanja pri drugošolcih; z izvajanjem 

predstavljenega projekta sem ga tudi uresničila. 
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Povzetek: Tekmovalnost je velikokrat prisotna v šolskem prostoru. 

Včasih do tekmovalnosti med učenci pride spontano, včasih pa 

tekmovalnost izzove učitelj z izbiro učnih oblik in metod dela. 

Zanimalo nas je, kako podvrženost učencev tekmovalnosti vpliva na  

izdelavo izdelka iz papirnih gradiv. Opravljena je bila raziskava pri 

učni enoti izdelave izdelka iz papirnih gradiv pri učencih 5. in 6. 

razreda osnovne šole. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini 

(kontrolna in eksperimentalna). Obe skupini sta imeli enake pogoje 

dela in sta izdelovali enak izdelek, razlika je bila zgolj v tem, da so bili 

učenci eksperimentalne skupine izzvani, da tekmujejo med seboj. 

Rezultati so pokazali, da je podvrženost tekmovalnosti vplivala na čas 

izdelave, hitreje so z delom končali učenci kontrolne skupine, na 

ustreznost izdelave, kjer je bila nekoliko uspešnejša eksperimentalna 

skupina in na zadovoljstvo učencev pri delu, kjer so večje 

zadovoljstvo izrazili učenci kontrolne skupine. 

 

Ključne besede: Tehnika in tehnologija, tekmovanje, izobraževanje 

 

Abstract: Competition is often present in the school environment. 

Sometimes competition occurs spontaneously among pupils, and 

sometimes it is provoked by the teacher's choice of teaching forms 

and methods. We were interested in how students' susceptibility to 

competition influences the way they make a paper product. A study 

was carried out in a unit of papermaking with pupils in Years 5 and 6 

of primary school. The pupils were divided into two groups (control 

and experimental). Both groups had the same working conditions 

and produced the same product, the only difference was that the 

experimental group was challenged to compete with each other. The 

results showed that the competition condition influenced the 

production time, with the control group finishing the work faster, the 

adequacy of the work, with the experimental group performing 

slightly better, and the satisfaction of the students with their work, 

with the control group expressing higher satisfaction. 

 

Keywords: Competition, Education, Engineering & Technology 
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UVOD 

V vsakdanjem življenju se veliko ljudem zgodi, da so kdaj podvrženi 

tekmovanju. Naj si bo to v privatnem življenju, na delovnem mestu 

ali kje drugje. Neizbežno je, da so tekmovanja kmalu deležni tudi 

učenke in učenci. Ker se ob miselnosti, da gre za tekmovanje, lahko 

hitro ustvari pritisk med učenci, smo želeli preveriti, ali tekmovalnost 

med učenci vpliva na kvaliteto izdelka, ki ga izdelujejo iz papirnih 

gradiv pri pouku tehnike in tehnologije, prav tako smo želeli preveriti, 

ali tekmovalnost vpliva na čas izdelave. 

 

Tekmovanje na ravni šole 

Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo tekmovanje med drugim 

definira na naslednji način: »merjenje koga s kom v kaki dejavnosti, 

lastnosti z namenom ugotoviti, kdo je boljši, uspešnejši« (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, b. d.). V osnovi gre torej za primerjanje 

sebe z drugimi ali za primerjavo drugih med seboj, kar nam omogoči 

rangiranje v vrstni red. V osnovi bomo vedno imeli koga ali kaj 

opredeljenega kot najboljšega in koga ali kaj kot najslabšega. 

Kriterijev, po katerih lahko tekmujemo, je veliko. Čeprav se zdi, da na 

ravni šole ni tekmovanj (razen organiziranih), se hitro zgodi, da so 

učenci vendarle podvrženi tekmovanju. To lahko narekujejo učne 

vsebine in metode dela, ki jih izbira učitelj (Pergar-Kuščer in 

Razdevšek-Pučko, 2005). 

 

Tekmovanje na ravni šole je učna oblika, ki jo učitelji lahko izberejo 

za občasno delo v razredu, ko so za to izpolnjeni določeni pogoji ali 

pa je narava dela takšna, da tak način učenja omogoča. Učitelji 

tekmovanje kot učno obliko dela izberejo praviloma takrat, ko želijo 

učence dodatno motivirati (Peklaj, 2004). Se pa lahko zgodi, da se 

učenci znajdejo v situaciji, ko tekmujejo, čeprav tega učitelj ni 

predvidel. Kobal idr. (2004), navajajo, da so motivi, ki privedejo do 

tekmovalnosti med učenci lahko naslednji: motiv zmage (učenec želi 

zmagati), motiv primerjanja (učenec želi biti boljši od drugih), motiv 

odličnosti (učenec želi doseči kriterije odličnosti), motiv 

napredovanja (učenec želi narediti nekaj v skladu/nad svojimi 

zmožnostmi), motiv preizkušanja lastnih sposobnosti (učenec želi 

preizkušati lastne sposobnosti).  

 

Šolski sistem je sicer prepreden s tekmovalnimi situacijami oziroma 

konceptom tekmovanja, učenci so velikokrat deležni situacij, ko 

tekmujejo med seboj, kar med drugim narekuje tudi šolski sistem 

(Kristan, 2012). V šoli se praviloma pojavljajo štirje vidiki tekmovanja: 

− tekmovanje na podlagi storilnostno usmerjenega sistema (vloga 

gospodarstva ter tržnih mehanizmov vpliva na tekmovalno 

naravnanost učencev, šole in šolskih sistemov), 

− ocenjevanje (pridobitev ocen učencev ter končni uspeh in 

posledično rangiranje učencev glede na dosežen rezultat), 

− šolska in obšolska tekmovanja (udeležba na različnih 

tekmovanjih) ter 
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− vpliv odločitve za nadaljnjo izobraževanje (želja po doseganju čim 

boljših rezultatov, ki omogočajo vpis v željene izobraževalne 

ustanove) (Kristan, 2012). 

 

Učitelji o tekmovalnih situacijah večinoma razmišljajo, kadar želijo 

učence spodbuditi v količini (recimo, kdo bo prinesel več materiala, 

kdo bo izdelal večji izdelek in podobno) ter hitrosti, kar je zlasti 

izrazito pri urah športa. Pri urah športa se namreč že po naravi začne 

kazati večja tekmovalnost učencev. Druga izrazitejša situacija, ko je v 

ospredju tekmovalnost, je tudi ocenjevanje s številčnimi ocenami. Pri 

pisnem ocenjevanju se tekmovalnost ne izraža tako zelo oziroma je 

izražena v zelo omejenem obsegu. Tekmovanje se v šolskem prostoru 

lahko izkazuje tudi med skupinami (torej tudi pri učnih oblikah, ki se 

navezujejo na delo več učencev hkrati), redkeje pa je tekmovalnost 

prisotna pri individualnih učnih oblikah. Na drugi strani se včasih 

zgodi tudi, da se nekateri učenci raje umaknejo od situacij, ki 

nakazujejo, da gre za tekmovanje, kar je manj značilno za situacije, 

ko gre za tekmovanje med skupinami, razredi, šolami itd. (Pergar-

Kuščer in Razdevšek-Pučko, 2005). 

 

Cilj raziskave in raziskovalna vprašanja 

Kot je predstavljeno v uvodu, sta tekmovanje in tekmovalnost 

prisotna v šolskem prostoru. Tekmovalnost ima številne vplive na 

učence, zato smo želeli preveriti, ali bi lahko poiskali kakšen pozitiven 

vidik tekmovalnosti pri pouku tehnike in tehnologije. Z raziskavo smo 

želeli ugotoviti, ali podvrženost učencev k tekmovanju, pri izdelavi 

predmeta iz papirnih gradiv pri pouku Tehnike in tehnologije, vpliva 

na dolžino in kvaliteto izdelave izdelka. Zastavili smo si naslednje 

hipoteze: 

− Hipoteza 1: Podvrženost učencev tekmovanju bo vplivala na čas 

izdelave izdelka. Učenci, ki bodo podvrženi tekmovanju 

(eksperimentalna skupina), bodo z izdelavo izdelka zaključili 

hitreje kot učenci, ki ne bodo podvrženi tekmovanju (kontrolna 

skupina). 

− Hipoteza 2: Podvrženost učencev tekmovanju bo vplivala na 

natančnost izdelave izdelka. Učenci, ki bodo podvrženi 

tekmovanju (eksperimentalna skupina), bodo izdelali manj 

kriterijem ustrezne izdelke kot učenci, ki ne bodo podvrženi 

tekmovanju (kontrolna skupina). 

− Hipoteza 3: Pokazala se bo razlika v odnosu učencev do dela. 

Učenci, ki bodo podvrženi tekmovanju (eksperimentalna 

skupina), bodo izražali manj pozitiven odnos do dela kot skupina, 

ki tekmovanju ne bo podvržena (kontrolna skupina). 

 

Metodologija 

Izvedba raziskave 

V namen potrditve oziroma zavrnitve hipotez, smo izvedli raziskavo 

na naslednji način. Večjo skupino učencev smo razdelili v dve skupini 

tako, da sta bili oblikovani skupini homogeni in sta imeli približno 

enako število članov. Učencem smo nato podali natančna navodila za 
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delo. Prvi del navodila je bil skupen obema skupinama, tako kontrolni 

kot eksperimentalni, in se je nanašal na izdelavo izdelka iz papirja. 

Učenci so prejeli dva lista papirja, na katerih je bila natisnjena mreža 

končnega izdelka. Navodilo je bilo: »S škarjami za papir izrežite 

posamezne dele mreže po polnih črtah. Nato natančno preučite, kje 

se nahajajo prekinjene črte in po njih prepognite papir tako, da na 

črto postavite ravnilo in ob ravnilu ustrezno prepognete papir. Na 

koncu, z lepilom za papir, po smislu zlepite posamezne kose skupaj, 

da boste dobili smiseln izdelek. Za izdelavo izdelka imate na voljo 

največ 60 minut.« Drugi del navodil se je za skupini razlikoval. 

Kontrolna skupina učencev je dobila navodilo, da naj se pri izdelavi 

izdelka potrudijo in izdelek izdelajo po svojih zmožnostih. 

Eksperimentalni skupini pa je bilo povedano, da gre za tekmovanje in 

da učenci med seboj tekmujejo, kdo bo najhitreje izdelal izdelek in 

bo pri izdelavi tudi najnatančnejši. Ko so učenci dobili navodila, so 

delali samostojno ob minimalni podpori učitelja. 

 

Vzorec 

V raziskavi je sodelovalo 17 učencev (n = 17). Učenci so bili razdeljeni 

v dve skupini. V kontrolni je bilo 8 učencev, v eksperimentalni pa 9. 

Spol pri razdelitvi v skupine ni imel odločitvene vloge. 

 

Analiza podatkov 

Raziskava je potekala tako, da je bil merjen čas izdelave izdelka za 

vsakega učenca. Vsak učenec je prejel kodo, ki jo je napisal na robu 

izdelka in nam je omogočala razpoznavo, za izdelek katere skupine 

gre (kontrolne ali eksperimentalne). Tako smo lahko po končanem 

delu zagotovili tudi slepo ocenjevanje končnih izdelkov, kar je 

pomenilo, da ocenjevalec ni vedel, ali ocenjuje izdelke kontrolne ali 

eksperimentalne skupine. Nedokončani izdelki so bili ocenjeni z 

negativno oceno. 

 

Takoj po zaključku dela smo učence vprašali, ali se jim je izdelava 

izdelka na tak način zdela zabavna. Izbirali so med ocenami v okviru 

5-stopenjske Likertove lestvice. Odgovori so bili naslednji: 1 - »sploh 

ni bilo zabavno«, 2 - »ni bilo zabavno«, 3 - »niti ni bilo zabavno - niti 

je bilo zabavno«, 4 - »bilo je zabavno« in 5 - »bilo je zelo zabavno«. 

Rezultate smo zbrali v spletni anketi v aplikaciji 1ka.si, opravljena je 

bila deskriptivna statistična analiza rezultatov. Izračunali smo 

odstotne vrednosti posameznih odgovorov, mediane in standardne 

odklone. 

 

Rezultati 

Rezultati so za potrebe potrditve oziroma zavrnitve, predstavljeni iz 

treh vidikov – časa izdelave, ocene izdelka in rezultatov odgovorov 

učencev na vprašanje o njihovem mnenju glede dela. 
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Preglednica 1: Čas izdelave izdelkov glede na skupini. 

Kontrolna skupina Eksperimentalna skupina 

Učenec/učenka 
Čas izdelave 

[min] 
Učenec/učenka 

Čas izdelave 

[min] 

1 35 1 47 

2 45 2 51 

3 48 3 53 

4 43 4 53 

5 45 5 55 

6 54 6 56 

7 60 7 57 

8 57 8 60 

 9 60 

 

V preglednici 1 so napisani posamezni časi izdelave izdelka učencev v 

kontrolni in eksperimentalni skupini. Povprečni čas izdelave izdelka v 

kontrolni skupini je bil 48 minut, skupni čas izdelave pa 387 minut. V 

eksperimentalni skupini je bil povprečni čas izdelave izdelka 54 

minut, skupni čas izdelave pa 429 minut. 

 

V preglednici 2 so navedene ocene izdelkov učencev. Povprečna 

ocena izdelkov v kontrolni skupini je 2.8, povprečna ocena izdelkov v 

eksperimentalni skupini je 2.9. 

 

Preglednica 2: Ocene izdelkov učencev. 

Kontrolna skupina Eksperimentalna skupina 

Učenec/učenka Ocena Učenec/učenka Ocena 

1 4 1 4 

2 2 2 5 

3 3 3 3 

4 4 4 1 

5 1 5 4 

6 4 6 2 

7 1 7 3 

8 4 8 1 

 9 3 

 

Učenci so po končanem delu ocenili, kako zabavno se jim je zdelo 

delo. Tako učenci kontrolne kot eksperimentalne skupine so oceno 

podali na 5-stopenjski Likertovi lestvici. V preglednici 3 so ocene 
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kontrolne skupine, v preglednici 4 pa rezultati ocene 

eksperimentalne skupine učencev. 

 

Preglednica 3: Deskriptivna statistika odgovorov učencev kontrolne skupine (n = 

8). 

Ocena Frekvenca 
Odstotek 

[%] 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

1 0 0 

4.3 0.5 

2 0 0 

3 0 0 

4 6 75 

5 2 25 

Preglednica 4: Deskriptivna statistika odgovorov učencev eksperimentalne skupine 

(n = 9). 

Ocena Frekvenca 
Odstotek 

[%] 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

1 1 11 

3.9 1.5 

2 1 11 

3 1 11 

4 1 11 

5 5 56 

Analiza rezultatov 

Kot so pokazali rezultati, je bil čas izdelave izdelka v eksperimentalni 

skupini, torej skupini, ki je tekmovala v času in natančnosti izdelave 

izdelka, v povprečju 6 minut daljši. V kontrolni skupini je prvi učenec 

izdelek izdelal v 35 minutah, medtem ko je najhitrejši učenec v 

eksperimentalni skupini izdelek izdelal v 47 minutah. Torej je za 

izdelavo porabil 12 minut več. Dejstvo, da so se učenci v 

eksperimentalni skupini zavedali, da gre za tekmovanje in da je med 

drugim cilj tudi, da natančno izdelajo izdelek, jih je, kot kaže, 

spodbudilo, da si vzamejo več časa za izdelavo in da vloga časa v tem 

primeru ni igrala tako velike vloge. Učenci so torej večji pomen 

pripisali natančnosti izdelave in ne toliko pomenu časa. To pomeni, 

da lahko prvo hipotezo, ki pravi, da bodo učenci, ki so podvrženi 

tekmovanju (eksperimentalna skupina), z izdelavo izdelka zaključili 

hitreje kot učenci, ki ne bodo podvrženi tekmovanju (kontrolna 

skupina ), ovržemo. Izkazalo se je namreč ravno obratno. Učenci, ki 

niso tekmovali, so z izdelavo izdelkov zaključili hitreje. 

 

Končni izdelki učencev so bili ocenjeni z ocenami od 1 do 5, pri čemer 

je cena 1 pomenila, da izdelek ni dosegel zastavljenih kriterijev ali je 

bil nedokončan. Na drugi strani je ocena 5 pomenila, da je bil izdelek 

izdelan zelo natančno in skladu s kriteriji izdelave izdelka iz papirnih 

gradiv. Rezultati slepega ocenjevanja izdelkov so pokazali, da je bila 

povprečna ocena izdelkov v kontrolni skupini, torej skupini, ki ni bila 

podvržena tekmovanju, ocenjeni s povprečno oceno 2.8. Povprečna 
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ocena izdelkov v eksperimentalni skupini, torej skupini, kjer so učenci 

tekmovali med seboj, pa je bila 2.9. Pri interpretaciji rezultatov sicer 

lahko pogledamo posamezne ocene (te so razvidne iz preglednice 2) 

in ob tem ugotovimo, da v kontrolni skupini niti en izdelek ni bil 

ocenjen z oceno 5, v eksperimentalni skupini pa je bil z oceno 5, 

ocenjen en izdelek. Če preučimo število negativno ocenjenih 

izdelkov, ugotovimo, da sta bila v kontrolni skupini z negativno oceno 

ocenjena 2 izdelka, prav tako sta bila z negativno oceno ocenjena 2 

izdelka v eksperimentalni skupini. Učenci, ki niso tekmovali med 

seboj (kontrolna skupina), so izdelali skoraj enako kriterijem ustrezne 

izdelke kot učenci, ki so tekmovali med seboj (eksperimentalna 

skupina). Razlika v povprečni oceni je tako majhna, da hipoteze ne 

moremo z gotovostjo ovreči. Rezultati so namreč pokazali, da so 

kriterijem ustreznejše izdelke, torej bolj natančno izdelane izdelke, 

izdelali učenci v eksperimentalni skupini, a je razlika v povprečni 

oceni v primerjavi s kontrolno skupino izjemno majhna. Zato je 

mogoče sklepati, da podvrženost tekmovanju vpliva na natančnost 

izdelave izdelka iz papirja, a razlika pri tem je izjemno majhna. Drugo 

hipotezo, ki pravi, da bodo učenci, ki so podvrženi tekmovanju 

(eksperimentalna skupina), izdelali manj kriterijem ustrezne izdelke 

kot učenci, ki ne bodo podvrženi tekmovanju (kontrolna skupina), 

samo delno potrdimo.  

 

Učence smo po zaključku dela prosili še, da ocenijo, kako zabavno se 

jim je zdelo delo. Učenci obeh skupin so oceno podali na 5-stopenjski 

Likertovi lestvici, pri čemer je ocena 1 pomenila, da se jim delo ni 

zdelo zabavno, ocena 5 pa, da jim je bilo delo izjemno zabavno. 

Rezultati so pokazali, da se je učencem, ki niso tekmovali (kontrolna 

skupina), delo zdelo zabavnejše, saj je bila povprečna ocena njihovih 

odgovorov 4.3. Medtem je bila povprečna ocena učencev v 

eksperimentalni skupini, torej skupini, ki je bila podvržena 

tekmovanju, 3.9. Rezultati torej kažejo, da se je delo zabavnejše (in s 

tem so izrazili pozitivnejši odnos do dela) zdelo učencem kontrolne 

skupine, ki niso tekmovali. Razloge je najverjetneje mogoče iskati v 

dejstvu, da so čutili manjši pritisk, saj so se zavedali, da za končne 

izdelke ne bodo prejeli ocene. To je pomenilo, da so čutili manjši 

pritisk in so lahko delali v bolj sproščenem vzdušju. Medtem je druga 

skupina bila podvržena tekmovanju, kar je najverjetneje v določeni 

meri sprožilo pritisk na učence in se jim je delo zdelo manj zabavno. 

Tukaj bi sicer lahko upoštevali še psihofizično stanje učencev, kar bi 

najverjetneje nekoliko vplivalo na rezultate. A ta vpliv smo, zaradi 

majhnega vzorca in omejenosti raziskave, zanemarili. Tretjo 

hipotezo, ki pravi, da bodo učenci, ki so podvrženi tekmovanju 

(eksperimentalna skupina), izražali manj pozitiven odnos do dela kot 

skupina, ki tekmovanju ne bo podvržena (kontrolna skupina), 

potrdimo. 

 

ZAKLJUČEK 

Opravljena raziskava nam omogoča vpogled v pomen vpliva 

podvrženosti tekmovanju učencev pri izdelavi izdelka iz papirja. 
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Rezultati so pokazali, da je podvrženost tekmovanja vplivala na čas 

izdelave, ki se je podaljšal, ko so učenci tekmovali med seboj, prav 

tako je tekmovanje deloma vplivalo tudi na ustreznost izdelave 

izdelka, saj so bili izdelki skupine, ki je tekmovala, nekoliko bolje 

ocenjeni kot izdelki skupine, ki ni tekmovala. Prav tako je pomen 

tekmovanja vplival na odnos učencev do dela, saj so učenci, ki niso 

tekmovali, izkazali večje zadovoljstvo z delom kot učenci, ki so 

tekmovali med seboj in so ob tem najverjetneje čutili določeno mero 

pritiska.  

 

Raziskava je bila opravljena na majhnem vzorcu, saj smo v raziskavo 

zajeli zgolj 17 učencev. To je zagotovo vplivalo na rezultate, prav tako 

je na rezultate vplivalo, da je bila raziskava opravljena znotraj ene 

osnovne šole. Menimo, da bi bilo smiselno raziskavo ponoviti na 

večjem vzorcu učencev in nato preučevati rezultate. Prav tako bi 

večanje vzorca pomenilo, da bi raziskavo opravili na več različnih 

šolah. Morda bi lahko na raziskavo vplival tudi čas opravljanja 

raziskave. Raziskavo bi namreč bilo smiselno ponoviti v različnih 

obdobjih znotraj enega ocenjevalnega obdobja.  

 

Opravljena raziskava je tako lahko dober uvod v dalj trajajočo študijo. 

Tekmovalnost bi lahko namreč preučevali z različnih vidikov, kot je 

recimo spol, ozadje socialnega statusa učencev, intelektualna 

sposobnost idr. Ponovitev bi lahko izvedli tudi pri drugih šolskih 

predmetih in ne zgolj pri pouku tehnike in tehnologije. Tehnika in 

tehnologija je bila sicer izbrana za opravljanje raziskave, saj je to 

predmet, pri katerem učenci dejansko izdelujejo izdelek in je bilo 

najlažje učence izzvati s tekmovanjem v izdelavi. 

 

Zaključimo lahko, da morda ni smiselno, da učence ves čas 

izpostavljamo tekmovanju, a je to včasih vendarle potrebno. Tako 

lahko krepimo tudi določene kompetence, učence izzovemo k večji 

odgovornosti dela in urimo njihovo motoriko ter spretnost ob 

izpostavitvi določenim pogojem dela. Slednje je zlasti pomembno pri 

učencih, ki se (redno) udeležujejo različnih šolskih in obšolskih 

tekmovanj. S krepitvijo tekmovalno usmerjenih aktivnosti pri pouku, 

krepijo kompetence, ki so ključne na udeležbah na tekmovanjih. 
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Povzetek: Pri usvajanju šolskih veščin je otrokom s posebnimi 

potrebami, še posebej na področju govorno jezikovnih motenj in 

motenj pozornosti in koncentracije, velik izziv začeti, kaj šele končati 

nalogo v časovno zastavljenem okviru pouka. Zatakne se lahko že pri 

motiviranju in nato se poglabljajo problemi pri vztrajanju opraviti 

nalogo do konca. V tem prispevku predstavljamo didaktičen 

pripomoček, ki združuje urjenje več veščin za opismenjevanje ter 

pridobivanje znanja na zabaven način, tako da drži otrokovo 

pozornost in koncentracijo skozi celotno nalogo ter motivira učence 

za učenje. Didaktičen pripomoček je zasnovan kot učni poligon, kateri 

se lahko uporablja tako v zadnjem letu vrtca za pripravo na šolo in v 

osnovni šoli, zasnovan pa je bil z mislijo na proces opismenjevanja za 

prvo triado osnovne šole. 

 

Ključne besede: grafomotorika, finomotorika, opismenjevanje, 

motnje pozornosti in koncentracije, govorno-jezikovne motnje, 

didaktični pripomoček 

 

Abstract: When learning school skills, children with special needs, 

especially in the area of speech and language disorders and attention 

and concentration disorders, have a great challenge to start, let 

alone finish the task within the time frame of the lesson. He can get 

stuck already in motivating and then the problems deepen in 

insisting on completing the task to the end. In this paper, we present 

a didactic tool that combines teaching several literacy skills and 

acquiring knowledge in a fun way, keeping the child's attention and 

concentration throughout the task and motivating students to learn. 

The didactic tool is designed as a training ground, which can be used 

both in the last year of kindergarten to prepare for school and in 

elementary school, and it was designed with the literacy process in 

mind for the first triad of elementary school. 

 

Keywords: graphomotoric, fine motoric, literacy, attention and 

concentration disorders, speech-language disorders, didactic aid 
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UVOD 

Otrokom učitelji v osnovnih šolah ponujajo različne dejavnosti, s 

katerimi razvijajo otrokov motorični razvoj, specifične dejavnosti pa 

razvijajo grobo motoriko, fino motoriko in grafomotoriko. Tako smo 

prišli v okviru študijskih dejavnosti na idejo, da izdelamo igralno 

ploščo, kjer so združene raznolike dejavnosti za razvijanje veščin 

branja in pisanja, orientiranja po ploskvi, telesu in prostoru ter da je 

dovolj zanimiva in sestavljena iz več krajših nalog za lažje držanje 

koncentracije za izvedbo naloge ter držanje pozornosti z rdečo nitjo 

teme, ki povezuje vse združene naloge. V tem članku vam 

predstavljamo didaktičen pripomoček – igralno ploščo ter primer 

uporabe v praksi.  

 

Celosten motoričen razvoj otroka 

V zgodnjem otroštvu se v možganih razvije kar 70 % sinaptičnih 

povezav, ki tvorijo strukturo in okvir za sposobnosti in lastnosti 

otrokovega nadaljnjega življenja. Znano je, da je gibalno spodbudno 

in gibalno raznoliko okolje pomembno vpliva na otrokove kognitivne 

funkcije. Prve težave, ki jih možgani rešujejo, so povezane z 

gibanjem. Otrok po naravni poti take težave rešuje spontano, 

intuitivno in nestrukturirano. Nato z bolj organizirano gibalno 

aktivnostjo otrok razvija različne motorične sposobnosti in čutne 

izkušnje, s katerimi bo uspešno komuniciral z drugimi, vstopal v 

skupinsko dinamiko ter gradil občutek neodvisnosti in avtonomije 

(Čoh, 2018, str. 9–14). Motoričen razvoj otroka delimo na razvoj 

grobe motorike, fine motorike in grafomotorike. Groba motorika je 

motorična sposobnost, pri kateri se uporabljajo velike telesne mišice 

in se prva razvija po rojstvu otroka. Gibi, kot so dvig roke in prvi koraki 

so dedni in se jih ni potrebno učiti, moramo pa otroku zagotoviti 

primerne priložnosti in okolje za učenje. V predšolskem obdobju je 

tako poudarek na razvijanju grobe in fine motorike, slednja je temelj 

koordinacije. Finamotorika je razvijanje ročnih spretnosti in se začne 

s prenosom predmetov iz roke v roke. Dobro razvita groba in fina 

motorika je predpriprava za opismenjevanje. Otroci potrebujejo 

razvite določene spretnosti in veščine, da lahko kasneje grafične 

znake razmestijo v prostor, jih pravilno usmerijo in oblikujejo. 

(Prettner, 2018, str. 9–11) Kljub dobremu obvladanju vsakodnevnih 

aktivnosti se fina motorika razvija še vse do adolescence, sicer 

največkrat preko hobijev in športnih aktivnosti (Plevnik, Pišot, 2016, 

str. 130). 

 

Dobro razvita motorika omogoča otroku dosegati dobre rezultate pri 

usvajanju šolskih veščin. Pri učencih, kjer je motorika manj ali slabše 

razvita v primerjavi z vrstniki in predvidenim razvojem otroka, se 

običajno pojavijo težave pri športu, likovni umetnosti, pisanju in 

branju ter pri tehniki. Pojavijo se lahko specifične učne težave 

posamezno, kot so disleksija, dispraksija, disortografija, disgrafija in 

diskalkulija, največkrat pa v kombinaciji z drugimi pridruženimi in 

nevzročno povezanimi motnjami, potrebami ali boleznimi, čemur 

pravimo komorbidnost ali soobolevnost. V slovenski osnovni šoli se 
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je model opismenjevanja skozi čas spreminjal. S kurikularno prenovo 

in s tem devetletko se je uvedel in uveljavil triletni model 

opismenjevanja. V prvih treh razredih otrok usvaja in osvoji 

doseganje ciljev in standardov, prvi razred je namenjen razvoju 

predopismenjevalnih zmožnosti. V prvem razredu se uvede 

sistematično opismenjevanje, v večini primerov pisanje in branje 

velikih črk, v drugem razredu malih tiskanih črk, v tretjem razredu pa 

branje in pisanje pisanih črk ter utrjevanje pisanja in branja z 

razumevanjem. Proces opismenjevanja poteka individualizirano, 

diferencirano in postopno (Novak, 2022, str. 7–8).  

 

Grafomotorika se torej začne razvijati že v predšolskem obdobju in 

se nanaša na razvoj  grobe motorike (drža telesa, motorika rok), fine 

motorike (motorika prstov, drža pisal) in ozaveščanje grafičnih potez 

(poimenovanje osnovnih grafičnih potez, usklajevanje govornega in 

telesnogibalnega ritma). Otrok v vrtcu tako gre skozi »predpisalno 

fazo« v naslednjem sosledju: najprej gre skozi stopnjo čečkanja 

(navpičnice, cikcak črte), pri treh letih gre skozi stopnjo oblik in 

stopnjo skic (sestavljanje preprostih oblik v vzorce) in okrog četrtega 

oziroma petega leta preide v stopnjo risb. Otrok najprej ponavlja 

videno, nato s svojimi potezami kaže, da zaznava različnost oblik in 

šele nato preide v linearnost ter usmerjenost potez. Pri tem mišična 

napetost dozoreva v dveh smereh: v navpični smeri od glave navzdol 

(dojenček najprej usvoji nadzorovanje glave pri nekaj tednih, shodi 

šele po prvem letu) in v vodoravni smeri (od sredine telesa v levo in 

desno smer od ramen preko komolcev, zapestja vse do prstov in od 

kolkov preko kolen, pet, stopal do prstov na nogi (Novak, 2022, str. 

26–28). Dobro razvite grafomotorične spretnosti se kažejo tako, kako 

pravilno držimo pisalo, kako vlečemo poteze brez odvečnega 

pritiskanja, pisanje pravilnih potez od leve proti desni in od zgoraj 

navzdol, pravilne poteze črt (ravnih: vodoravnih, navpičnih, 

poševnih; krivih: lomljene, vijugaste, sklenjene, polkrožne), risanje, 

barvanje in nadaljevanje vzorcev (Bastl, 2018, str. 10–11). 

 

Opismenjevanje 

Opismenjevanje je proces, v katerem se posameznik usposobi za 

branje in pisanje najrazličnejših besedil. Priprava na sistematično 

opismenjevanje zajema razvijanje več vrst sposobnosti in spretnosti, 

kar imenujemo predopismenjevanje. Temeljna faza v procesu 

opismenjevanja je začetno opismenjevanje, katero obsega pripravo 

na branje in pisanje kot sistematično obravnavanje in utrjevanje črk 

ter razvijanje in urjenje tehnike branja in pisanja (Bastl, 2018, str. 10–

11). Grafomotorične spretnosti v predopismenjevalni fazi so 

porajajoče se pisanje, orientiranje v prostoru, zavedajo se, da pisanje 

poteka od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Orientacijo razvijamo 

hkrati s poimenovalno in upovedovalno zmožnostjo. Otrok 

poimenuje polnopomenske besede (prvine stvarnosti) in razmerja v 

stvarnosti, prostorsko (na, pod, pred, v) in primerjalno (večji, manjši). 

Ob tem se razvija tudi zmožnost logičnega mišljenja. Grafomotoriko 

razvijamo z gibalno-grafičnimi vajami za zmanjševanje zaostankov, 
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usklajevanje telesnega in govorno-gibalnega ritma, držo telesa, 

pisala in potez. Pri načrtovanju dejavnosti za razvijanje 

grafomotorike učitelja vodi učenčevo predznanje oziroma stopnja 

razvite možnosti. V prvem razredu učenca, ki že dobro piše, 

zaposlimo z vajami za finomotoriko, torej piše naj v ožji prostor ter 

usklajevanje govornega in telesno-gibalnega razvoja. Učenca, ki ima 

težave pri pisanju, zaposlimo z vajami za grobo motoriko. Učitelj prav 

tako ugotavlja stranskost učenca – katera roka, noga ali oko so pri 

učencu prednostni. To opazuje med različnimi dejavnostmi: rezanje 

s škarjami, pri obedovanju z žlico, met žoge, gledanje skozi 

ključavnico ali kalejdoskop, skakanje po eni nogi itd. Pisanje na roko 

in učenje črk sta povezana z orientacijo v prostoru. Zato mora otrok 

najprej imeti dobro razvito orientacijo na sebi in nato v prostoru. V 

razvoju grafomotorike je prav tako pomemben dejavnik zrelost 

živčno-mišičnega tonusa. Mišični tonus prstov se razvije nazadnje 

(tonus nožnih prstov pri treh letih, tonus prstov na roki pa po šestem 

letu). Pravilna drža telesa in pisala je pogoj za pravilno izvajanje 

grafičnih potez, zato je pomembno sistematično izvajati 

gibalnografičnih vaj. Pri začetnem pisanju je zraven naštetega 

pomembna še postavitev pisalne površine, to je zvezka ali papirja. 

Grafomotorične vaje naj bodo povezane z učenčevim okoljem in naj 

spodbujajo tudi veščino opazovanja. Ko učenec spoznava obliko črke, 

je prav da primerja obliko črke tudi z obliko v okolju (npr. črka I in 

oblika igle). Ob tem naj učenec tudi ubesedi, kar vidi, npr. ravne ali 

navpične črte v učilnici (Novak, 2022, str. 26–28). 

Didaktična igra pri opismenjevanju 

Igra je za otroka temeljna spoznavna izkušnja in osnova za proces 

učenja. Igra je razvojna in vzgojna dejavnost, pri kateri otrok 

raziskuje, išče nove možnosti, tekmuje s seboj ali z drugimi, je pri tem 

ustvarjalen, svoboden in samostojen. Didaktična igra je igra z 

določenim ciljem ali nalogo, skozi katero otroci razvijajo različne 

spretnosti in sposobnosti. Grafomotorične spretnosti lahko 

razvijamo z vajami, kot so različne prstne igre, telovadba prstkov in 

rok ter vaje za pravilno držo pisala, rezanje, pisanje po predlogah, 

barvanje itd. Kadar je finomotorika motena, se le to najbolj odraža 

pri pisanju. Dobro razvit pincetni prijem je predpogoj za pravilno držo 

pisala. Če je roka okorna, je pri pisanju ne zmore pomikati proti desni 

in posledično so črke zaradi tega stisnjene, manjše, iglate in brez 

zank. Pisava pa je slabo berljiva. Drža pisala in pravilna drža telesa sta 

predpogoja, da otrok sploh lahko pravilno izvaja grafične poteze. 

Tako je najbolje pri otrocih, ki imajo slabše razvite mišične tonuse in 

so manj spretni pri fini in grafomotoričnih dejavnostih, le te 

spodbujati k razvoju fino in grafomotoričnih veščin skozi igro z 

različnimi vajami (Bastl, 2018, str. 10–11). T. Černe (v Ivačič, 2016, 

str. 50–51) svetuje vsakodnevno, vztrajno in sistematično izvajanje 

vaj za vse, ki imajo težave s pisanjem oz. disgrafijo:  

− vaje za razvoj velikih gibov v kranio-kavdalni ter medio-lateralni 

smeri, pri čemer otrok izvaja velike gibe rame navzven najprej s 

prednostno roko, nato z neprednostno in še z obema. Izvaja naj 

kroženje, valovanje, risanje zank in polžkov po zraku, papirju, 
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hrbtu; z debelimi pisali, ki puščajo mehko sled ter spodbujajo 

tekočnost gibanja. Gibanju roke naj sledi tudi z očmi.  

− vaje za sproščanje roke, pri čemer gre za ogrevanje, sproščanje in 

umivanje rok ali masaže dlani. To lahko izvaja pred ali med 

pisanjem. 

− vaje za tekočnost pisanja vsebujejo pisanje po foliji, ogledalu, 

balonu, celofanu in po koruznem zdrobu. Za pisanje in risanje po 

ogledalu ali oknu uporabljamo prstne barve ali brivsko peno. 

− vaje za razvoj taktilne preobčutljivosti obsegajo tudi pisanje po 

foliji ali ogledalu in razločevanje lesenih ali keramičnih ploščic ter 

gumbov različnih oblik in velikosti. 

− vaje za orientacijo izvaja otrok najprej na sebi, na drugem, v 

prostoru, na ploskvi in na listu z uporabo slikovnih barvnih oznak. 

− Vaje za avtomatizacijo oblike črk vsebujejo aktivnosti kot so 

oblikovanje črk z vrvjo ali s telesom, izdelovanje črk iz različnih 

materialov, risanje črk na velike plakate, lepljenje slik predmetov 

k ustrezni črki, zabijanje žebljev v obliki črke ter nizanje volne, 

pisanje črk po zraku ali telesu z odprtimi in zaprtimi očmi. 

− Vaje za vidno pozornost so vidno kopiranje, pomnjenje, 

zaključevanje, vizualni ritem vzorcev in oblik, vidno razlikovanje 

oz. iskanje razlik med slikami, potovanje po labirintu, 

povezovanje točk v sliko.  

 

Vse zgoraj naštete vaje upoštevajo otrokovo potrebo po igri, 

raziskovanju, uporabi več čutil in sledijo razvoju spretnosti za razvoj 

pisanja. Pisava otrok z disgrafijo se postopoma izboljšuje s pomočjo 

vaj, ki temeljijo na multisenzornem učenju in spodbujajo razvoj 

temeljnih grafomotoričnih spretnosti (Černe v Ivačič, 2016, str. 50–

51). 

 

Primer dobre prakse – Izdelava poligonske plošče za razvoj grobe-, 

fine- in grafomotorike pri učencih v osnovni šoli 

Predstavljamo idejo izdelave poligonske plošče za razvijanje grobe, 

fine in grafomotorike, ki je primerna za razredno stopnjo, lahko pa se 

uporabi za popestritev tudi na predmetni stopnji predvsem pri 

geografiji, zgodovini in ostalih predmetih. Torej pri uporabi 

poligonske plošče so zasledovani naslednji splošni cilji: motorika, 

finomotorika, grafomotorika, pozornost in koncentracija. Operativni 

cilji so vezani na sestavljanje učne ure in tematiko. V primeru, ki ga 

predstavljam, sem zasledovala te operativne cilje: pravilni pincetni 

prijem, pravilna drža pisala, pravilno držanje škarij, čim večja 

natančnost, prepoznavanje števk in črk, natančno pisanje po vzorcu 

ter izboljšanje kondicije pisanja. Metode in oblike dela, ki sem jih 

uporabila, so: razlaga, demonstracija, metoda dela s slikovnim 

gradivom, metoda izkustvenega učenja, metoda opazovanja, 

zaznavanja, čutenja. Učne korelacije so: matematika, slovenščina, 

zgodovina, geografija, športna vzgoja. 
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Predstavitev poligonske plošče za opismenjevanje 

Poligonsko ploščo si lahko napravite sami, potrebno je nabaviti le 

nekaj stvari: 

• pluto, najbolje v okviru kot oglasno desko za na steno 

• pincete 

• ščipalko (leseno) 

• ozek droben kartonast tulec 

• vrvico 

• kosmato žičko 

• žebljičke za pluto za označitev točk/nalog 

• risalne žebljičke za pritrditev zemljevida ali druge tematske 

podlage 

Učenec potrebuje: 

• peresnico: pisalo, barvice, škarje, lepilo 

Po potrebi - odvisno od teme in ciljev ure - učbenik, delovni zvezek 

ali zvezek. 

 
Slika 1: Vse potrebščine za izvedbo ure s poligonsko ploščo 

Vir: Lasten 

 

Na plutovinasto ploščo si razporedite in pritrdite plastificirani 

zemljevid lov na zaklad z risalnimi žebljički. Prav tako si pritrdite 

vrvico z risalnim žebljičkom ter pinceto privežete z vrvico, le to pa 

pritrdite na ploščo prav tako z risalnim žebljičkom. Ozek droben 

kartonast tulec zalepite z močnim lepilom na rob plošče. Na tulec 

lahko zalepite sliko steklenice. Leseno ščipalko pustite prosto, lahko 

jo le »pritrdite« na vrvico in posebej zapičen žebljiček za pluto. 

Predloge zemljevidov lahko poljubno menjavate z zemljevidom 

Slovenije, zemljevidom mesta, zgodovinskim zemljevidom itn., 

odvisno od načrtovane teme in ciljev. Vključite lahko poljubne naloge 

iz senzornega učenja – npr. pisanje črk po grobo mletem pšeničnem 

zdrobu (peščena plaža), pihanje s slamico po vodi (valovi ali plutje 
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ladje), rezanje sadja (ananas, jabolko), z zavezanimi očmi 

prepoznavanje različnih vonjev, materialov na dotik, tudi okušanje 

različnih koščkov hrane (oreščki, brusnice, košček jabolka, mandarine 

…).   

Za izpeljavo ure potrebujemo: 

− tematsko idejo (učno snov iz slovenščine, spoznavanje okolja, 

družbe, naravoslovja, matematike …) in tematski zemljevid 

− delovne liste (glede na tematiko poiščemo delovni list za rezanje, 

pisanje/risanje, barvanje, za pikanje žebljičkov) 

− diamantke – perlice ali obeski s črkami iz umetne mase, lesene ali 

drugega materiala 

− štempiljke s črkami, številkami, računskimi operacijskimi simboli 

(+, -, x, :), končnimi ločili, štempiljke z datumi 

− zobotrebec ali krajšo leseno špilo, vejico 

− plutovinast zamašek, bolje malo širši in težji, da je bolj stabilen 

Glede na tematiko in naloge še predmete iz različnih materialov, 

sadje in oreščke, eterična olja, grobo mleti pšenični zdrob, vodo, 

slamice, majhen cofek ali zamašek … 

 

Izpeljava učne ure 

Učno uro sem načrtovala za prvo triado, predvsem za prvi in drugi 

razred za učence s težavami na področju pozornosti in koncentracije 

ter grafomotoričnimi in finomotoričnimi težavami. Poligon je 

zasnovan tako, da so naloge različne za spodbujanje razvoja fine 

motorike in grafomotorike, začne pa se z vajami grobe motorike. Vse 

vaje so tematsko povezane med seboj in si sledijo v smiselnem 

logičnem zaporedju z vzporednim odvijanjem pustolovske zgodbe, 

kar pripomore k daljšanju pozornosti, menjavanje različnih tipov 

nalog za razvoj fine in grafomotorike pa pomaga pri ohranjanju 

koncentracije. 

 

Uvodna motivacija: Uro začnemo z napovedjo: 

LOV NA ZAKLAD 

KRALJICA  je naročila LOV NA ZAKLAD in po vsej kraljevini so 

razobesili prijavnice. Prijavijo se lahko vsi pogumni raziskovalci. 

Kdor se prijavi, mora podpisano prijavnico poslati Kraljici. Vsi 

prijavljeni dobijo ZEMLJEVID. Razmisli, kaj še zraven zemljevida 

potrebuješ za raziskovanje? LADJO. Zdaj se tvoja pustolovščina 

prične. 

 

Najprej sva se stoje malo razgibala, učenec je ponavljal za mano in 

sledil navodilom:- stopila sva na ladjo (korakanje na mestu) in na ladji 

so naju valovi zibali levo, desno. Učenec je moral imeti spodnji del 

trupa, od pasu navzdol, miren, zgornji del trupa pa je pozibaval v levo 

in desno stran. Nato sva s "kompasom" iskala strani neba ( z 

iztegnjenimi rokami v ravnini ramen sva kazala jug/roko iztegneš 

predse/, vzhod/levo roko iztegneš na levo stran/, zahod/desno roko 

iztegneš na desno stran/, sever/eno roko iztegneš nazaj za hrbet.). 

Po razgibanju sva se usedla za mizo (na ladji) in pokazala sem mu 

poligon Lov na zaklad. Predstavila sem mu tudi navodila reševanja 
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Lova na zaklad. Sicer sem učencu skozi vso uro sproti dajala navodila 

in z različnimi dejavnostmi držala rdečo nit o piratih in lovu na zaklad.  

NAVODILA 

1. PODPISANA PRIJAVNICA (uvodna motivacija – razgibavanje 

groba motorika, orientacija) 

2. ZEMLJEVID 

3. LADJA 

4. ISKANJE ZAKLADA – ČRKE 

5. GESLO 

6. SPOROČILO PO STEKLENIČKI 

7. POŠLJE NAZAJ SPOROČILO 

8. ZAKLAD – CEKINI 

9. ZASTAVA 

Jedro ure: 

1. Načrt iskanja zaklada. Učenec si ogleda poligon Lov na 

zaklad. Usmerim ga, naj si dobro pogleda zemljevid. Pripravim 

mu 5 žebljičkov označenih s številkami od 1 do 5. Sproti mu 

podajam navodila, naj razvrsti žebljičke po vrstnem redu od 

najmanjšega do največjega števila ter si izbere pet lokacij 

(točk) na zemljevidu, kjer se bova z ladjo ustavila in iskala 

zaklad. Tako je bil izdelan načrt iskanja zaklada. Vsaka točka 

je predstavljala določeno dejavnost, ki je povezana s ciljem 

ure. Cilji: Prepoznavanje števil od 1 do 5; razvrstitev števil od 

najmanjšega do največjega; fini prijem in močan pritisk, da je 

lahko zapičil žebljiček v pluto. 

 
Slika 2: Poligonska plošča za opismenjevanje 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 3: Žebljički 

Vir: Lasten 
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Kopanje in iskanje diamantov. S pinceto je moral iz majhne škatlice 

poiskati 5 diamantov in jih odložiti na poligon zraven zemljevida. Vsak 

diamant je imel napisano eno črko in vsak je moral biti drugačne 

barve. Cilji: Razvijanje pozornosti, koncentracije, vztrajnosti, 

finamotorike, vidnega razlikovanja. 

 

 

Slika 4: Diamanti s črkami za ogrlice 

Vir: Lasten 

 
Slika 5: Pinceta za vajo pravilnega prijema 

Vir: Lasten 

 

2. Iskanje gesla. Diamante je zložil po svoji presoji; če bi iz danih 

črk lahko sestavil kakšno geslo ali besedo. Pomembno je bilo, 

da jih je razvrstil na vrvico in vrvico pritrdil s klupo (lahko bi 

naredil tudi vozel). Nato je na majhen list papirja s štemplji 

odtisnil črke oziroma dobljeno geslo (besedo), pri čemer je 

moral paziti, da je poiskal pravilno črko in izbral pravilno 

barvo. List papirja je nato preložil dvakrat ali trikrat, da si ga 

je shranil v žep v hlačah. Cilji te dejavnosti: Podaljševanje 

vztrajnosti, koncentracije, razvijanje finemotorike, 

prepoznavanje črk, kombiniranje črk in poskus iskanja 

besede, gesla, razvijanje vidne pozornosti. 
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Slika 6: Štempiljke s črkami in številkami 

Vir: Lasten 

 

3. Sporočilo v flaši. Našel je naplavljeno flašo ruma, kjer je bilo 

sporočilo. To sporočilo je bila vaja za grafomotoriko. Najprej 

je moral iz flaše zvleči zvitek papirja (finomotorika), katerega 

sva s salotejpom pritrdila na mizo. Najprej je s prstom sledil 

velikim in malim narisanim vozlom, nato je s svinčnikom pisal 

po enakem vzorcu. Tretja vrstico je moral vzorec in zaporedje 

dokončati sam. Ko je končal/napisal sporočilo nazaj/, je moral 

list papirja na drobno zviti, da ga je lahko spravil nazaj v flašo. 

Cilji: Razvijanje grafomotorike, finomotorike. 

 
Slika 7: Kartonast tulec kot flaša 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 8: Predloga za grafomotorično vajo in vidno pozornost 

Vir: Lasten 
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4. Lakota. Pirati so postali lačni, zato so si nalovili nekaj ribic. 

Izmed pet ribic, si je učenec eno izbral in jo izrezal. (če bi bilo 

več časa, bi jo lahko tudi po vzorcu porisal in pobarval). Cilji: 

Razvijanje finomotorike in grafomotorike. 

 

 
Slika 9: Predloga za fino in grafomotoriko – dokončanje vzorca in rezanje s 

škarjami 

Vir: Lasten 

 

5. "Zasidranje" svojega cilja. Učenec je moral narediti zastavo. 

Izbral si je med dvema modeloma zastavo, jo izrezal, narisal 

ali pobarval ter zalepil na palčko. Ko je to končal, je moral 

zastavo pritrditi na plutovinast zamašek. Cilj: Razvijanje 

finomotorike. 

 
Slika 10: Zastava – cilj 

Vir: Lasten 

 

6. Zaključek dejavnosti: 

Na koncu je bila še 7. dejavnost, učenec je vse točke povezal s 

kosmato žičko, in nato z zaprtimi očmi šel s prstom po isti poti, ki je 

na začetku načrtoval za iskanje zaklada. To pot je potem po spominu 

narisal na list papirja. Cilji: Razvijanje finamotorike, čutnega 

zaznavanja, grafomotorike, spodbujanje priklica izkustva po spominu 

in upodobitev tega izkustva. 
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Slika 11: Kosmata žička za ovijanje okrog žebljičkov 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 12: Končna dejavnost – celotna pot do zaklada 

Vir: Lasten 

 

Ugotovitve 

Učenec je bil na začetku zadržan in rahlo napet. Po uvodni motivaciji 

je postal sproščen, vendar še vedno malo zadržan. Očesnega 

kontakta ni vzpostavil. Učenec je zelo lepo sodeloval, bil je vztrajen 

in motiviran. Pri snovanju načrta in postavljanju točk na zemljevidu, 

je učencu bilo zelo težko zapičiti žebljičke. Preokorno je držal 

žebljičke in ni imel moči za potisk navzdol. Pomagala sem mu z 

demonstracijo prijema in nato prikaza pritiska. Učencu je bilo to 

težko. Pri naslednji dejavnosti učenec ni pravilno držal pincete, zato 

sem ga popravila. Po pravilnem prijemu mu je šlo lažje »izkopati« 

diamante. Pri prepoznavanju številk, razvrščanju po velikosti, 

prepoznavanje črk in iskanje besede ni imel nobenih težav. Prav tako 

je znal poimenovati barve in pravilno poiskati štempiljke. Težje je bilo 

štempiljko pravilno obrniti, da je bil odtis črke pravilno postavljen na 

papirju. Nekatere črke (dve) nista bili pravilno obrnjeni, ostale je vse 

pravilno odtisnil. List papirja z geslom je rahlo prepognil na približno 

polovico, nato še enkrat na polovico in pospravil v žep na hlačah. . Pri 

4. dejavnosti sem opazila, da je učencu malo upadla motivacija, ko 

mu ni šlo zviti sporočila na dovolj drobno, da bi ga lahko vtaknil nazaj 

v flašo. Dovolil mi je, da mu pomagam in sva skupaj zvila sporočilo in 

nato ga je lahko dal v flašo. Bil je zadovoljen. Pri 5. dejavnosti si je 

hitro izbral ribico in jo začel izrezovati. Ko sem videla, da ima težave 

kako in kje rezati, sem mu svetovala, naj najprej izreže večji kos 

papirja z izbrano ribico, potem pa se lahko posveti bolj natančnemu 

izrezovanju. Malo se je vmes izgubil in hotel izrezati oči, zarezal je 

tudi v usta. Čeprav je bila vso uro rdeča nit o piratih in iskanju zaklada, 

je pri 6. dejavnosti, pri izdelovanju zastave, zastavo pobarval rumeno 

in vijolično – povedal je, da ima rad nogomet. Na izbiro je imel 

polovico piratske zastave dorisati in pobarvati ali pa izbere prazno in 
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poljubno sam nariše in pobarva. Pri zaključku je pot praktično 

identično narisal, kot je bila videti na zemljevidu. Mislim, da je bil 

učenec zadovoljen z uro, da mu je bilo všeč. Z veseljem je vzel še 

pobarvanko za domov, pobarvanko o piratih. 

 

ZAKLJUČEK 

Didaktični pripomoček in učenje skozi igro zajemata urjenje vseh 

potrebnih veščin za opismenjevanje, predvsem pa za razvijanje 

grafomotoričnih spretnosti. V skladu s teoretičnimi izsledki je 

didaktičen pripomoček poligonska plošča za opismenjevanje orodje, 

s katerim učenec na zabaven način razvija vse prvine opismenjevanja. 

Delovni listi in tematiko lahko prilagajamo glede na učno snov ali 

interes/željo učenca. Didaktičen pripomoček je bil zelo dobro sprejet 

med profesorji in študenti inkluzivne pedagogike, kot tudi pri učencu 

in njegovem specialno rehabilitacijskem pedagogu. Pri poligonski 

plošči za opismenjevanje nismo omejeni zgolj na prve tri razrede 

osnovne šole, temveč po presoji lahko uporabljamo poligonsko 

ploščo za otroke s posebnimi potrebami tudi v višjih razredih ter pri 

zadnjem letu vrtca pred vstopom v šolo.  
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Povzetek: Gibanje je primarna otrokova potreba. Otroci v gibanju 

zelo uživajo, se veselijo, sprostijo ter v kombinaciji gibanja na 

prostem naužijejo svežega zraka. Ves skupek predstavlja ugoden 

vpliv na otrokov fizični in psihični razvoj. Pomembno vlogo imajo 

odrasli, ki otroku predstavljajo vzor in motivacijo. Če je za gibanje 

navdušen odrasel, bo po vsej verjetnosti tudi otrok. Na prostem 

imamo ogromno možnosti aktivnosti. Poslužujmo se naravnega 

okolja brez dodatnih pripomočkov, saj nam že naravno okolje daje 

ogromno možnosti za igro. Otrok bo pri tem razvijal še domišljijo in 

ustvarjalnost. Odrasel naj bo pri igri na prostem pozoren na varnost 

otroka. Vse ostalo prepustimo svetu otrokove domišljije, ki bo pri 

otrocih izzval pozitiven odnos do gibanja. 

 

Ključne besede: gibanje, predšolski otrok, optimalni razvoj, veselje, 

igra z odraslim  

 

Abstract: Movement is a child’s primary need. Children enjoy the 

movement very much, rejoice, relax and enjoy the fresh air in a 

combination of outdoor movement. The whole set represents a 

beneficial effect on the child's physical and mental development. 

Adults play an important role in setting a role model and motivation 

for a child. If an adult is enthusiastic about movement, it will most 

likely be a child as well. We have a lot of outdoor activities. Let's use 

the natural environment without additional tools, because the 

natural environment gives us a lot of opportunities to play. The child 

will also develop imagination and creativity. The adult should pay 

attention to the safety of the child when playing outdoors. We leave 

everything else to the world of the child's imagination, which will 

provoke a positive attitude towards movement in children.  

 

Keywords: movement, preschool child, optimal development, joy, 

play with an adult 
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UVOD 

Gibanje je otrokova biološka potreba. Staro je toliko, kot je star 

človek. Otroci v današnjem času veliko časa preživijo v zaprtih 

prostorih zaradi vsakodnevnih obveznosti, kot so šola, pisanje 

domačih nalog, obšolske dejavnosti ter preživljanje prostega časa 

pred računalniki, televizorjem in pametnim telefonom. Ker se otrok 

ne giblje dovolj na svežem zraku, to privede do zmanjšane odpornosti 

in upočasnjenega telesnega razvoja in motorike. Predšolsko obdobje 

je ključno, saj mu predstavlja odskočno desko za nadaljnji razvoj in 

življenje. Če je otrokova potreba po gibanju nezadovoljena, lahko 

privede do neprimernega vedenja, nemirnosti in celo agresivnosti. Če 

pa je potreba po gibanju zadovoljena, je otrok zdrav in bolj 

samozavesten (Rokavec, 2017). Gibanje je v otrokovem življenju 

ključno, saj tako izraža in pridobiva svoje doživljanje, spoznanja, 

čustva in razvija mišljenje. Kar otrok izraža z gibanjem, se to izraža 

tudi v njegovem telesu in zunanjih izrazih. Gibanje prispeva k 

boljšemu razpoloženju in usvajanju nove učne snovi (Kirn, 2019). 

 

Pomen gibanja 

Za otroke v predšolskem obdobju je ena najpomembnejših 

dejavnosti gibanje, zato naj imajo otroci vsak dan možnost gibanja v 

čim večji meri, v različnih prostorih, na prostem, v različnih 

vremenskih pogojih (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 25–30). Ker je 

otrokom primarna dejavnost igra, naj bodo gibalne dejavnosti 

izvedene skozi igro. Na tak način bo učinek in zastavljen cilj 

neprimerno večji, otroci pa bodo h gibanju pristopili z večjo 

motivacijo (Videmšek, Karpulj, Videmšek, Breskvar in Videmšek, 

2018, str. 5). Gibalna aktivnost otroka je tesno povezana z njegovim 

intelektualnim razvojem, psihičnimi sposobnostmi, socializacijo, 

pozitivnim pogledom na življenje, tekmovalnostjo, izražanju čustev in 

zdravjem. V predšolskem obdobju namenimo čim večjo pozornost 

igrivemu gibanju, da bodo otroci sprejemali šport kot način življenja, 

druženja in zabave (Bohinc, 2002, str. 78–80). Ker se področja razvoja 

med seboj prepletajo, s spremembo enega močno vplivamo tudi na 

ostala področja. Otroku zagotovimo čim bolj pestre, raznolike 

izkušnje, saj s tem zagotovimo hitrejši razvoj otroka na vseh 

področjih (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010, str. 73). O 

količini gibanja si avtorji niso popolnoma usklajeni. Zurc (2008, str. 

12–34) v svojem delu omenja, da naj bi se gibali petkrat tedensko po 

eno uro, mora pa biti kvalitetna gibalna aktivnost.  

 

Vpliv gibanja na prostem na zdravje otrok 

Gibalna dejavnost je nujna za celostni razvoj otroka, zato smo jo 

dolžni otroku zagotoviti v primerni količini in kakovosti. Pri terminu 

gibalna dejavnost gre za vse vrste gibanja lastnega telesa s pomočjo 

skeletnih mišic, ob katerih se porablja energija. Pri predšolskem 

otroku so te dejavnosti prilagojene njegovi razvojni stopnji ter se 

razlikujejo od dejavnosti odraslih (Zajec, 2010, str. 215). »Gibalna 

dejavnost je proces, ki otroka pritegne, ga notranje motivira in mu z 

množico kompleksnih gibalnih nalog vzbudi željo po aktivnosti, po 
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vključevanju. Aktivnosti lahko izvedemo na dvorišču, igrišču ali v 

gozdu skozi igro« (Pišot in Jelovčan, 2006, str. 11–12). Ker se v 

sodobnem času otroci premalo gibljejo, se moramo ukvarjati z 

zagotavljanjem potrebne količine gibalnih dejavnosti. Zavedati se je 

treba, da je gibanje v otroštvu in adolescenci najboljša naložba za 

zdrav in gibalno aktiven način življenja v kasnejših letih. Do 

sprememb pa lahko pride le, če vanje vključujemo ne samo otroke, 

ampak tudi odrasle (starše in vzgojitelje). Zagotoviti je potrebno 

bogato gibalno okolje, v katerem naj imajo otroci vzor (Pišot in 

Jelovčan, 2006, str. 11–12). Videmšek in Visinski (2001, str. 58) 

poudarjata: »Otrok naj ima vsak dan možnost gibanja, zlasti na 

prostem. Tako si pridobiva ustrezne navade in utrjuje potrebo po 

vsakodnevni gibalni dejavnosti, ki optimalno prispeva k njegovemu 

razvoju in zdravju.« »Če je vsak otrokov dan zapolnjen z raznovrstnim 

gibanjem, po možnosti na prostem, skupaj s starši, potem lahko 

verjamemo, da bo otrok sčasoma sprejel šport kot način življenja, ki 

bo kasneje, ko odraste, tudi vplival na kvaliteto njegovega življenja« 

(Videmšek in Pišot, 2007, str. 299). V Kurikulumu za vrtce ne najdemo 

posebej opredeljenega bivanja na prostem. Dejavnosti na prostem 

so omenjene pri področjih gibanje in narava. Pri področju narava je 

zapisano: »Otrok naj biva v naravi in jo doživlja v različnih okoljih, 

dnevih, letnih časih, vremenskih razmerah; doživlja naravo in se 

pogovarja o zaznavah« (Bahovec, 2009). 

 

 

Vloga vzgojitelja  

Strokovni delavci v vrtcu imamo pri tem zelo pomembno vlogo, saj 

moramo otroke znati ustrezno motivirati ter zagotavljati pozitivno, 

prijetno vzdušje (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 25–30). Ker večina 

otrok v vrtcu preživi pretežni del dneva, smo prav vzgojitelji tisti, ki 

pomembno vplivamo na otrokov odnos do gibanja ter tudi na njegov 

značaj. Nekateri otroci se v vrtcu tudi prvič srečajo z gibalno izkušnjo, 

zato poskrbimo, da bodo prve izkušnje prijetne, privlačne, 

domiselne, zanimive in nepogrešljive dejavnosti vsakdanjega 

življenja (Bohinc, 2002, str. 85). V gibalno aktivnost se lahko 

vključimo, se z otroki skupaj igramo, raziskujemo, poskrbimo za 

zabaven sprejem, ki otroke dobro motivira, povezujemo vsebine 

različnih področij (Videmšek, Stančevič in Permanšek, 2014, str. 9– 

14). Otrokom postavljamo najrazličnejše izzive, pri katerih jim 

pomagamo, opogumljamo, da otroci izgubijo strah ter pridobijo 

samozavest, samozaupanje in veselje. Posebej smo pozorni na 

varnost otrok. Otroke navajamo, da so pri izvajanju previdni, pozorni 

ter odgovorno ravnajo s pripomočki (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 

25–31). Športni pripomočki naj bodo poleg varnosti, tudi vabljivi na 

pogled, saj bodo otroci po njih posegali bolj pogosto (Videmšek, 

Karpulj, Videmšek, Breskvar in Videmšek, 2018, str. 5). Posebej smo 

pozorni, da otroci gibalne vaje izvajajo pravilno in v celoti. Če otrok 

vaje izvede pravilno, ga nagradimo s pohvalo, dosežemo pa želeni 

učinek vaje ter celotni funkcionalni potencial otroka. Uporabljamo 

karseda različne pripomočke za vaje, kot so trakovi, obroči, trakovi, 
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žoge in vrvi ... Žoga je idealni pripomoček, ki je poceni in vsakemu na 

dosegu, ob enem pa spodbuja dodatno stimulacijo razvoja sinaps 

zaradi nenehnega očesnega prilagajanja, kje je žoga. Dr. Ranko 

Rajović v svojem programu NTC v veliki meri spodbuja kombiniranje 

aktivnosti in s tem stimulirati razvoj sinaps v naših možganih. Najbolj 

kakovostne dejavnosti za otroke naj bi vsebovale vsaj tri ali štiri od 

naštetih aktivnosti: rotacija, ravnotežje, akomodacija oči, fina 

motorika, stopala (hoja, tek) in koordinacija oko-roka, govor. 

Vzgojitelj naj pri gibanju spodbuja nadarjene ali manj spretne otroke. 

Pomembno je, da otroke pri gibanju vzpodbujamo, pohvalimo, 

pomagamo, svetujemo ter vzpostavljamo pozitiven odnos do 

gibanja. Pripravljamo mu najrazličnejše dejavnosti (poligone, 

skupinske igre, igre po postajah ...). Pozorni smo, da so vsi otroci čim 

bolj aktivni (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 29–31). Pri dejavnosti ne 

ločujemo otrok po spolu, ampak spodbujamo njihovo interakcijo. 

Posebno pozornost namenimo tudi otrokom, ki imajo odpor do 

gibanja in jih skušamo z motivacijo pripraviti do aktivnosti, ki so jim 

ljube. Na podlagi uspehov bo otrok vedno raje pristopal h gibanju. Ko 

načrtujemo gibalno aktivnost, imamo v mislih, da se v veliki meri 

poslužujemo naravnih oblik gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek, 

plezanje, skoki, padci), saj nam le-te pomagajo za kasnejše bolj 

kakovostnejše preživljanje časa, ohranjanju zdravja, ter delovne 

sposobnosti. Tisto, kar zamudimo v najzgodnejšem razvojnem 

obdobju, kasneje težko ali nemogoče nadoknadimo (Zajec, 

Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010, str. 74).  

Primer dobre prakse  

Gibanje naj bo vedno v naši zavesti, da je za otroke zelo pomemben 

člen pri njihovem optimalnem razvoju. Naj ne zmanjka časa za 

preživljanje na prostem. Bolje je, da se poslužujemo manj časa v 

jutranjem krogu, manj ustvarjanja in zagotovimo čim več časa, da 

otroci svojo potrebo po gibanju v čim večji meri izpolnijo. Če sta obe 

strokovni delavki za gibanje zelo navdušeni, otrokom predstavljata 

dober vzor in otroke za gibanje ni težko motivirati. Ob enem pa je 

njihova naravna razvojna potreba, prav potreba po gibanju. Da pa 

lahko pri tem izkoriščamo v največji meri tudi zunanje površine v 

okolici vrtca, ki so zelo raznolike in bogate, je to res sreča za nas. V 

prvi vrsti se z otroki pogovorimo, kakšne so njihove želje po gibanju, 

interesi, kaj želijo zunaj početi, česa se veselijo, kaj jim ni všeč in česa 

se bojijo. Naredimo plakat, se skupinsko pogovarjamo, izražamo 

želje, potrebe, diskutiramo in naredimo plan za vrtčevsko leto, ki bo 

v znamenju gibanja na prostem. Otroci naj imajo možnost skupnega 

načrtovanja aktivnosti, ki bo ugajala vsem oziroma vsaj večini. Vsak 

otrok naj izrazi svoje mnenje in želje ter vsako idejo podpremo. Cilj je 

v prvi vrsti otrokom ponuditi zadostno količino gibanja, igre in 

medsebojnega druženja, sodelovanja na prostem, kjer zagotovimo 

tudi potrebo po svežem zraku. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj 

idej, dejavnosti, ki se jih lahko poslužujemo na prostem in so požele 

veliko veselja in aktivnosti vseh otrok. 
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Obogatitvena dejavnost Mali planinec 

Otroci so vključeni v obogatitveno dejavnost Mali planinec. Na 

začetku šolskega leta se otroci prijavijo k obogatitveni dejavnosti. 

Med letom izvajalki organizirata 5 skupnih izletov skupaj s starši. Pred 

vsakim izletom se najprej pogovorimo o nalogah in bontonu. Pred 

pohodom otroci vedno dobijo za domačo nalogo, da sami pripravijo 

nahrbtnik z vodo ter prigrizkom ter obujejo udobne pohodne čevlje. 

To naj bo njihova dolžnost. Pri tej odgovornosti se otroci počutijo 

pomembne, samozavestne in pri pripravi le-tega se že psihično 

pripravijo na pohod. Otroci so pri izletih v naravo eden drugemu 

motivacija. Med potjo se pogovarjajo, pojejo pesmi, opazujejo 

naravo in mimogrede pridejo do cilja. Cilj jim predstavlja neizmerno 

zadovoljstvo. Za nagrado jih čaka tudi iskanje zaklada in štampiljka, 

ki si jo odtisnejo na roko ali v svojo pohodniško knjižico. Pri izbiri 

izletov smo pozorni na starost otrok ter njihove fizične sposobnosti. 

Če si za prvi izlet začrtamo pretežek vzpon, lahko pri otrocih pride do 

odpora in težko bomo ponovno pridobili njihovo zaupanje in veselje. 

Pri izbiri se držimo načela od lažjega k težjemu.  

 

Razgibavanje  v naravi  

Pri razgibavanju v naravi gre velikokrat za nekoliko otežene 

okoliščine, saj otroke zunaj hitro zmotijo zunanji dražljaji, ki jim 

preusmerijo pozornost. Tudi vajeni so igre na prostem, ki večinoma 

stoji na prosti igri, zato jih mika iti po svoje. Razgibavanja v naravi se 

lotimo sproti, počasi in čas telovadbe podaljšujemo ter na koncu 

otrokom vedno omogočimo tudi prosto igro. Na ta način bodo otroci 

dobili občutek, da jih po opravljeni aktivnosti vseeno čaka druženje s 

prijatelji. Razgibavanje v naravi je dobra predvsem iz fizičnega vidika, 

saj so otroci na svežem zraku, v naravi, ki jih pomiri, sprosti ter jim da 

občutek neskončnosti gibanja. Da bo telovadba privabila pri otrocih 

čim večjo motivacijo, naj bo oblikovana na ta način, da otroci sami 

izberejo gibalne vaje in se eden za drugim zvrstijo pri vodenju. 

Načinov za aktivnosti imamo veliko. Lahko se poslužujemo klasičnih 

telovadnih, gimnastičnih vaj za raztezanje telesa, joge za otroke, 

Pozdrav soncu, bolj kondicijsko naravnane vaje, kot so poskoki, 

počepi, hopsanje ... Za način dela, igre se odločimo na podlagi želj 

otrok, njihovih interesov, zanimanj ter opazovanja otrok ter končne 

analize aktivnosti. V mislih imejmo, da je pomembna kombinacija 

uživanja/sprostitve ter cilja, ki si ga zastavimo. 

 

Gibalne igre na prostem 

Na spletu imamo veliko idej za gibalne igre. Prav vse lahko 

prestavimo na prosto in se ob lepem, suhem vremenu odpravimo na 

igrišče, kjer se igramo igre po želji otrok. Igrišče nam ponuja ogromno 

prostora, ki ni omejen tako kot igralnica v vrtcu. Za igre v večji meri 

ne potrebujemo veliko pripomočkov. Lahko se poslužujemo iger, ki 

za izvedbo sploh ne potrebujejo pripomočka, npr.: Kdo se boji Črnega 

moža; Lisica, kaj rada ješ; bratec reši me; Okamenele babe, Lovljenje; 

Ali je kaj trden most, Mačka in miš in še bi lahko naštevali. 
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Igra v gozdu 

Gozd je odprto učno okolje, ki v nas simulira vse čute, pri otrocih pa 

spodbuja radovednost, lastno aktivnost, domišljijo, ustvarjalnost. 

Preden gremo v gozd, se pogovorimo  o pravilih obnašanja in varnosti 

v gozdu. Ob vstopu v gozd se za trenutek ustavimo - Ali ste opazili, 

kako je ozelenel? Igramo se igrico: KAJ VIDIM? Naštevamo, kaj vse 

opazimo (drevesa, veje, listke, smeti, veverico, kosa, borovnice, 

podlesno vetrnico, korenine, prst …). Pot nadaljujemo v umirjenem 

teku, se ponovno ustavimo, se igramo igrico UJEMI ZVOK (za določen 

čas se osredotočimo na zvok in šume v okolici in jih naštejemo). 

Nadaljujemo sprehod – naberemo različne veje različnih debelin, 

dolžin, lahko jih razvrščamo, štejemo, preštejemo, katerih je več, 

manj, prirejamo, oblikujemo like, različne motive, jih zložimo po 

velikosti, jih polagamo v dolžino, palico lahko vržemo in izmerimo 

dolžino s koraki (otroškimi, našimi – primerjamo), s palico skušamo 

zadeti deblo – s palicami se lahko tudi razgibamo (delamo počepe s 

palico v predročenju, se nagibamo s trupom v levo in desno s palico 

v vzročenju, palico položimo na tla – jo preskakujemo naprej, nazaj, 

levo in desno, skušamo preskakovati izmenično, več palic položimo 

na tla (kot zebro) in jih preskakujemo sonožno naprej in poskusimo 

tudi vzvratno – preskakujemo debla, hodimo po deblih in lovimo 

ravnotežje.  

 

 

 

 
Slika 1: Igra s palicami in hoja po čokih 

Vir: Lasten 

 

V gozdu lahko iz naravnih materialov izdelamo sliko, hiško za gozdne 

palčke, poskusimo objeti drevo. Koliko rok potrebujemo, da 

sklenemo krog okoli drevesa, potipamo drevesne skorje. Če imamo s 

seboj bel list papirja in voščenke, lahko naredimo frotaž drevesnih 

skorij ali listkov, hodimo po drevesnih štorih. 
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Slika 2: Hiška za palčke 

Vir: Lasten 

 

Igre s padalom 

Padalo je gibalni pripomoček, ki spodbuja sodelovanje otrok. Da so 

dejavnosti uspešne in je cilj uresničen, so otroci primorani med seboj 

sodelovati, se dogovarjati, opazovati eden drugega ter biti pri tem 

strpni. To je za otroke z močnim karakterjem ter otroke, ki v skupini 

izstopajo po svojem vodstvenem položaju, lahko velika ovira. 

Popolnoma se morajo umiriti, prilagoditi ter ostalim dati možnost 

odločanja, saj ne morejo poskrbeti za vse. Pri igrah s padalom si lahko 

pomagamo z manjšimi žogicami, ki ob valovanju padala ne smejo 

pasti dol ali naredimo obratno: žogice moramo v čim krajšem času 

spraviti iz padala. Padalo lahko uporabimo kot pripomoček za 

skrivanje otrok po določenem kriteriju (pod padalo se skrijejo vsi 

fantje, pod padalo se skrijejo otroci, ki imajo modre čevlje, bratca, 

sestrico, ki živijo v hiši). 

 

Bivanje otrok na prostem v zimskem času 

Gibanje na svežem zraku se priporoča v skoraj vseh vremenskih 

pogojih, saj krepi zdravje in imunski sistem. Če je otrok zdrav, da 

lahko pride v vrtec, je praviloma dovolj zdrav, da gre tudi na igrišče 

oziroma na sprehod. Čas bivanja na prostem prilagodimo 

vremenskim razmeram in starosti otrok. Ob nizkih temperaturah je 

na prostem priporočljiv sprehod ali umirjena igra, ki naj traja do 30 

minut. Za igro na prostem ali za zimski sprehod, prosimo starše, da 

poskrbijo za ustrezna oblačila in obutev svojih otrok. Naše bivanje na 

prostem je tako sproščeno, in na tak način ohranjamo in vzdržujemo 

zdravje otrok, ter jim privzgajamo aktiven življenjski slog, kar je dobra 

popotnica za življenje. 

 

ZAKLJUČEK 

Gibanje, ki je na prvi pogled samoumevno, in je otrokova primarna 

potreba v razvoju, lahko na drugi strani postane tujec v našem 

življenju, s katerim se malokrat srečamo. Naj ne bo to praksa v 

življenju naših otrok. Poskrbimo, da bo otrok imel možnost in veselje 

do gibanja na prostem, da bo v gibanju prepoznal svojo notranjo 

potrebo in ob tem občutil zadovoljstvo in srečo. V deželi, v kateri 

živimo, nam ponuja veliko različnih, bogatih gibalnih izkušenj. Imamo 

hribe, gore, jezera, gozd, travnike, polja, parke … Težko bi našteli vse, 

kar nam je v bližnji okolici ponujeno. Izkoristimo vse to za otrokovo 

notranjo srečo in predvsem za njegov razvoj. 
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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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