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POVZETEK  

V diplomskem delu sem raziskovala, kako metoda ustvarjalnega giba vpliva na učenčevo 

motiviranost in razumevanje snovi.  

V teoretičnem delu sem predstavila ustvarjalni gib kot učni pristop, pomen ustvarjanja z 

gibom in vpliv ustvarjalnega gibanja na celosten razvoj otroka. Na osnovi raziskav se kaţejo 

pozitivni učinki uporabe ustvarjalnega giba na psihomotoričnem, kognitivnem in čustveno-

socialnem področju. V empiričnem delu sem za raziskovanje uspešnosti vključevanja 

ustvarjalnega giba pri pouku izvedla eksperiment. V raziskavo so bili vključeni učenci dveh 

tretjih razredov iz različnih šol. Oblikovala sem kontrolno (KS) in eksperimentalno skupino 

(ES), v katerih sem poučevala iste teme, s tem da sem v KS poučevala brez metode 

ustvarjalnega giba, v ES pa z metodo ustvarjalnega giba. Z raziskavo sem ugotovila, kako 

pomembno motivacijsko sredstvo je metoda ustvarjalnega giba in da ima velik vpliv na 

učenčevo razumevanje snovi. V razredu, kjer sem poučevala z metodo ustvarjalnega giba, je 

bilo vzdušje bolj sproščeno, učenci so več sodelovali, opazili so se boljši odnosi med učenci 

in tudi med učenci in menoj.     

 

Ključne besede: gibanje, ustvarjalni gib, ustvarjalno-gibalne dejavnosti, učni pristop, 

celosten razvoj, tretji razred osnovne šole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In my thesis I wanted to find out how the method of creative movement impact on children’s 

motivation and their understanding.  

In the theoretical part, I presented a creative movement as a teaching approach, the 

importance of creating with movement and influence of creative movement in the integrated 

development of the child. Research shows the positive effects of creative movement in the 

psychomotor, cognitive and emotional-social area. The empirical work was to explore the 

success of integration creative movement in class with an experiment. In the research I 

included two third-grade children from different schools. I created a control (CG) and the 

experimental group (EG), where I taught the same subjects, only in CG, I taught without 

creative movement, and in the EG I thought with the method of creative movement. With the 

research I have found how important motivational tool is a method of creative movement, and 

has great impact on students' understanding of matter. In the classroom, where I taught with 

creative movement, the atmosphere was more relaxed, children are more involved, they 

observed a better relationship between each other and children were more related with me. 

 

Key words: movement, creative movement, creative-movement activities, teaching approach, 

integrated development, third grade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KAZALO 

 

1. UVOD .................................................................................................................................... 1 

2. TEORETIČEN DEL ............................................................................................................ 2 

2.1 OPREDELITEV POJMA GIBANJE ........................................................................... 2 

2.2 KAJ JE USTVARJALNOST? KAJ JE USTVARJANJE? ........................................ 2 

2.3 OPREDELITEV USTVARJALNEGA GIBA ............................................................. 3 

2.3.1 Klasifikacija gibanja ............................................................................................................... 4 

2.4 USTVARJALNI GIB KOT UČNI PRISTOP .............................................................. 5 

2.5 POMEN USTVARJALNEGA GIBA ............................................................................ 7 

2.5.1 Vpliv na ustvarjalnost in ustvarjalno mišljenje ...................................................................... 8 

2.5.2 Pomen gibanja in gibalnega ustvarjanja za otroke s posebnostmi v razvoju .......................... 9 

2.6 VRSTE GIBALNIH DEJAVNOSTI V UČNO-VZGOJNEM PROCESU ............. 11 

2.6.1 Gibalne in rajalne igre .......................................................................................................... 11 

2.6.2 Pantomima ............................................................................................................................ 12 

2.6.3 Spontane in usmerjene igre z vlogami, gibno, plesno in govorno dramatiziranje ................ 13 

2.6.4 Gibalne didaktične igre ......................................................................................................... 13 

2.6.5 Sprostitvene igre ................................................................................................................... 13 

2.7 CELOSTNO UČENJE IN POUČEVANJE ............................................................... 14 

2.7.1 Vključevanje giba kot izrazne oblike v vzgojno-izobraţevalnem procesu........................... 16 

2.8 UČENJE SKOZI GIBANJE ........................................................................................ 17 

2.8.1 Ustvarjalni gib pri pouku slovenščine .................................................................................. 17 

2.8.2 Ustvarjalni gib pri pouku matematike .................................................................................. 18 

2.8.3 Ustvarjalni gib pri pouku spoznavanja okolja ...................................................................... 20 

2.8.4 Ustvarjalni gib pri pouku likovne vzgoje ............................................................................. 21 

2. 9 RAZISKAVE O VKLJUČEVANJU USTVARJALNEGA GIBA NA RAZREDI 

STOPNJI ............................................................................................................................. 22 



 

 

3. EMPIRIČNI DEL .............................................................................................................. 25 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA ................................................................................... 25 

3.2 CILJI .............................................................................................................................. 25 

3.3 HIPOTEZE ................................................................................................................... 26 

3.4 RAZISKOVALNA METODA ..................................................................................... 26 

3.5 UČNE PRIPRAVE IN ANALIZE ............................................................................... 28 

3.5.1 Likovna vzgoja ..................................................................................................................... 28 

3.5.2 Matematika ........................................................................................................................... 40 

3.5.3 Slovenščina ........................................................................................................................... 49 

3.5.4 Spoznavanje okolja ............................................................................................................... 56 

3.6 INTERPRETACIJA REZULTATOV ........................................................................ 64 

4. ZAKLJUČEK ..................................................................................................................... 67 

5. VIRI IN LITERATURA .................................................................................................... 69 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boţič, T. (2012). Poučevanje skozi ustvarjalni gib v tretjem razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

1 

 

1. UVOD 

 

Z metodo ustvarjalnega giba sem se srečala med študijem pri izbirnem predmetu. Ţe med 

vajami sem opazila dinamičnost in sprostitev, ki ju doseţemo z vključevanjem 

ustvarjalnega giba v pouk. Med vajami na fakulteti sem se spraševala, kako ga lahko 

vključim v pouk, ali lahko vključim gibanje v vse predmete in kakšni so odzivi učencev na 

metodo ustvarjalnega giba. Zato sem se odločila, da bom prav to raziskala v svojem 

diplomskem delu. Pri odločitvi mi je pomagala tudi štiritedenska praksa, ki sem jo 

opravljala na Osnovni šoli Preserje pri Radomljah. Na šoli imajo poudarek na konvergentni 

pedagogiki, kjer z učenci izvajajo vaje izraza telesa ob glasbi. In ravno praksa me je 

navdušila nad tem, da se še sama bolj poglobim v vključevanje ustvarjalnega giba v pouk.  

V teoretičnem delu sem predstavila metodo ustvarjalnega giba, v empiričnem delu sem 

analizirala učne ure na obeh osnovnih šolah in z grafi predstavila razlike v motiviranosti 

učencev in v razumevanju učne snovi na obeh osnovnih šolah.  

Z raziskavo sem pridobila veliko novih izkušenj in idej, kako vključiti ustvarjalni gib v 

pouk. Dobila sem odgovore na vprašanja, ki sem si jih zastavljala med študijem pri vajah, 

in ugotovila, da lahko metodo ustvarjalnega giba vključimo v pouk kjerkoli in kadarkoli. 

Odzivi učencev so pokazali, kako močno potrebo imajo po gibanju in da gibanje pozitivno 

vpliva na njihovo počutje, razumevanje in medosebne odnose.  
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2. TEORETIČEN DEL 

2.1 OPREDELITEV POJMA GIBANJE 

 

»Otroci se spontano in naravno gibljejo. Z gibanjem spoznavajo in reagirajo na okolje. 

Nihče jih ne uči, kako poskočiti od veselja, se zakotaliti po travi ali vreči po tleh od besa. Z 

vstopom v osnovno šolo so otroci vešči neverbalne komunikacije. Vendar učitelji tega 

»naravnega pripomočka« ne izkoristijo v zadostni meri« (Griss, 1998, str. 1).  

Zagorčeva pravi, da je gibanje za človekovo ţivljenje prav tako pomembno kot dihanje. 

Otroci imajo prirojeno potrebo po gibanju in če hočemo, da se bodo pravilno razvijali, jim 

moramo gibanje omogočiti. Za otroka je gibanje organska potreba in tudi nenehna ţelja in 

radost. Zaradi njihove potrebe moramo v pouk vključiti čim več gibalnih dejavnosti. Kot 

pravi Zagorčeva, se otrok mora učiti različnih načinov gibanja, da se uči upravljati s svojim 

telesom, da raziskuje, kakšnih gibov je sposoben, kako lahko z gibi komunicira, gradi 

preproste gibalne fraze in se izvirno izraţa. 

V zgodnji mladosti se otroci gibljejo svobodno, igrajo se s svojim gibanjem in sposobni so 

improvizirati na spontan, ustvarjalen način. Starejši kot so, teţje se izraţajo. Zato je zelo 

pomembno, da jim pri pouku ali v prostočasnih aktivnostih omogočimo, da se zavedajo 

količine in kvalitete svojega gibanja, predvsem pa reakcije svojega telesa na vsak gib. 

Otrok naj spozna, kakšne občutke sproţa gib v njem in kako čustveno reagira na gibanja 

(Zagorc, 1992). 

 

2.2 KAJ JE USTVARJALNOST? KAJ JE USTVARJANJE? 

 

Ustvarjalnost je dejavnost, lastnost mišljenja, način mišljenja. Je sposobnost  in osebnostna 

lastnost. S pojmom ustvarjalnost označujemo več različnih sposobnosti ustvarjalnega 

mišljenja, ki so pri posameznikih različno razviti. Motivi za ustvarjalno mišljenje so 

radovednost, potreba po raziskovanju, doseţkih, zadovoljstvo ob reševanju kreativnih 

nalog, potreba po samopotrjevanju … 
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Ustvarjanje je delovanje, odpiranje problemov, preoblikovanje situacije v okolju, izvirno 

preoblikovanje informacij. Za ustvarjalno delovanje je značilna notranja motivacija 

(vedenje, ki poteka zaradi volje posameznika), za ustvarjalni proces pa spontanost (Kroflič, 

1992). 

»Nedvomno je ustvarjalnost določena svoboda, svoboda pa iskanje svojega globljega jaza 

in udejanjenje bitja, ki je lastno in neponovljivo zapisano v vsakem od nas« (Kroflič, 1992, 

str. 13). 

 

2.3 OPREDELITEV USTVARJALNEGA GIBA 

 

»Ustvarjalni gib je aktivno, telesno izrazno in povezovalno sredstvo. Z njim lahko 

sproščamo napetosti« (Vogelnik, 1993, str. 6).  

Metoda ustvarjalnega giba je način dela, pri katerem otroci z gibanjem izraţajo, oblikujejo 

in ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine (Kroflič, 1999). Med ustvarjanjem z gibom 

učenci komunicirajo, ustvarjajo, se sproščajo in se učijo skozi različne didaktične gibalne, 

rajalne in plesne igre. Pri mlajših otrocih to poteka skozi igro.  

Pri ustvarjalnem gibu si gibe sami izmišljamo, jih ustvarjamo, povezujemo in tako 

oblikujemo plesno gibanje. Ni pomembna oblika giba, ampak njegova kakovost, izraznost 

in povezovalna dejavnost med ljudmi. Osnovno načelo ustvarjalnega giba je povezanost 

med gibanjem, notranjim doţivljanjem in čustvovanjem. Nedejaven človek je pogosto 

depresiven, gibanje pa pomaga k integraciji uma, telesa, čustev in duha (Vogelnik, 1993). 
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2.3.1 Klasifikacija gibanja 

 

(Povzeto po Zagorc, 1992.) 

Gibanje klasificiramo glede na razlike v njegovih značilnostih ali glede na njegovo 

uporabo. 

Gates (1992) ga razvršča na:  

namerno gibanje (zavestno izbrano) nenamerno gibanje (geste, izrazne kretnje) 

funkcionalne akcije izrazne akcije (geste) 

naravna telesna gibanja »izumljena« gibanja (balet, ljudski ples) 

gibanja celega telesa periferna gibanja (s posameznimi deli 

telesa) 

lokomotorna gibanja (pomikanje skozi 

prostor) 

nelokomotorna gibanja (gibanja okoli 

telesnih osi) 

 

Vsaka gibalna fraza je lahko sestavljena iz več gibanj, ki jih lahko zberemo iz leve ali 

desne strani razpredelnice. Različnejša kot so gibanja, večja je dinamika v celotnem toku 

gibanja.  

Murray (1992) deli gibanja na lokomotorna in nelokomotorna: 

LOKOMOTORNA GIBANJA NELOKOMOTORNA GIBANJA 

OSNOVNA  

hoja, tek, skok 

SESTAVLJENA 

plezanje, plazenje, 

lazenje, kotaljenje 

OSNOVNA 

upogib, iztegnitev, 

zasuk, zamah 

SESTAVLJENA 

vlek, obrat, padec, 

udarec, potiskanje 

 

V vsakdanjem ţivljenju kombiniramo obe kategoriji gibanj. Predstavljata osnovo, na kateri 

plesno gibanje sloni in iz katere je vsak ples sestavljen.  
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2.4 USTVARJALNI GIB KOT UČNI PRISTOP 

 

Ustvarjalni gib kot učni pristop učencem pomaga razumeti pojme in vsebine z različnih 

predmetnih področij. Učenci snov pridobijo, utrjujejo in ponavljajo z izkustvenim 

učenjem.  

Osnovni namen gibalnih dejavnosti ni le spodbujanje motoričnih sposobnosti in spretnosti, 

ampak tudi spodbujanje emocionalnega, intelektualnega in socialnega razvoja. Skozi 

ustvarjalni gib se učenec zaveda svojega telesa, razvija govor, ustvarjalnost in sposobnosti 

za učenje. Učitelj mora ustvarjati vzdušje spontanosti in zadovoljstva, učence mora 

usmerjati, uriti gibalne spretnosti, spodbujati ustvarjalnost in se prilagajati značilnostim 

učenca in skupini (Kroflič, 1992). 

Pri uporabi ustvarjalnega giba moramo biti vztrajni, da motiviramo nezainteresirane 

učence, seveda na nevsiljiv način. Glede na to, da je uvajanje metode ustvarjalnega giba 

proces, ki se ne zgodi od danes na jutri, je potrebno metodo vključevati v pouk postopoma 

(Geršak, Tancig, Novak, 2005). 

»Vzgajanje s plesom je vzgojna in učna metoda, katere sredstvo je oblikovanje, izražanje 

in ustvarjanje z gibanjem. S spodbujanjem ustvarjalnega mišljenja prispeva k razvoju 

celostne osebnosti. V sodobnih metodah učenja in poučevanja postaja telesna aktivnost s 

funkcionalnim, izraznim in ustvarjalnim gibanjem nepogrešljiva sestavina učnega 

procesa« (Kroflič, Gobec, 1995, str. 13). 

Pri vključevanju ustvarjalnega giba na posamezna področja dejavnosti in v obravnavo 

učnih tem so potrebna znanja, iznajdljivost in ustvarjalnost učitelja. Ko učencem ponujamo 

ustvarjalne gibalne dejavnosti, vplivamo na razvijanje njihove lastne ustvarjalnosti 

(Geršak, 2006a).  
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Slika 1: Učenec laţje oblikuje razgiban kip, saj si je ob 

igri »Kipar, glina« laţje predstavljal pojem razgiban kip. 

 

Krofličeva (1999) pravi, da z vključevanjem ustvarjalnega gibanja v pouk povezujemo 

telesno z duševnim in olajšamo uresničevanje mnogih značilnosti sodobnega pouka: pouk 

kot celovit proces doţivljanja, gibanja, spoznavanja, kot proces oblikovanja ustvarjalnih 

stališč, kot proces aktiviranja telesnih, čustvenih, razumskih in duhovnih zmoţnosti učenca 

in kot proces razvijanja kooperativnega učenja, timskega dela in zadovoljevanja potreb po 

ljubezni, svobodi, zabavi, igri.  

Odziv učencev in učiteljev na vključevanje ustvarjalnega giba v pouk je optimističen, saj je 

delo z gibanjem sproščeno, zanimivo. Spodbuda za to je lahko vse, kar se giblje, in oblike, 

vzorci okoli nas. Pomembno je, da to opazimo, slišimo, začutimo (Kroflič, 1999). 
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2.5 POMEN USTVARJALNEGA GIBA 

 

Otrok mnogo bolj kot odrasli izraţa svoje duševno počutje s telesnim stanjem. Gibanje in 

čustvovanje imata veliko skupnega, saj se vsa gibanja kaţejo v ekspresivni govorici telesa. 

Gibanje prispeva k samozavedanju, občutju uspeha in zadovoljstva, saj vliva 

samozadovoljstvo, vpliva na vedenje, odnos do drugih in na oblikovanje stališč (Zagorc, 

1992). 

Ustvarjalni gib stremi k razvijanju celovite osebnosti, ki razvija potenciale na: 

 psihomotoričnem področju, kjer je v ospredju razvoj motoričnih sposobnosti. 

Razvijajo se koordinacija (na papirju in v prostoru), ravnoteţje, preciznost, hitrost, 

moč, telesno sproščanje in gibčnost.  

 kognitivnem področju, kjer so v ospredju ustvarjalnost, motivacija, delovne 

navade, pozornost, koncentracija in domišljija. Gibanje pri pouku vpliva na 

učenčevo miselno aktivnost. Učenje postane spontano in naravno, znanje je 

trdnejše.  

 socialno-emocionalnem področju, kjer spodbujamo sproščenost, komunikacijo, 

medosebne odnose, strpnost do drugih in sebe, samopodobo, samozavest, 

zmanjšanje agresivnega vedenja. Z dejavnostjo, kot je igra vlog, kjer se mora 

učenec vţiveti v nekoga drugega, pri učencih spodbujamo empatijo in vplivamo na 

ravnanje otrok in na njihov odnos do drugih učencev (Geršak, 2007). 

Gibanje pozitivno vpliva na moţgane, kar so z raziskavami potrdili nevroznanstveniki. 

Moţgani bolje delujejo, če so otroci pri gibanju koordinirani in imajo ravnoteţje. Leva 

stran moţganov nadzoruje desno stran telesa, desna pa levo. Usklajeno gibanje obeh 

polovic telesa vodi do usklajenega delovanja obeh moţganskih polovic in s tem pozitivno 

vpliva na učne sposobnosti otrok (Burns, 2011).  
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2.5.1 Vpliv na ustvarjalnost in ustvarjalno mišljenje 

 

»Samo po sebi je umevno, da dejavnosti, kjer proces poteka na umetniški način, 

spodbujajo ustvarjalnost« (Kroflič, 1992, str. 30). 

Po mnenju mnogih avtorjev na ustvarjalnost vplivata otrokova igra in domišljija. Igra 

omogoča ustvarjalnost in ustvarja pogoje za divergentno ustvarjalno mišljenje. Učitelj ali 

odrasli ustvarijo naravno okolje, ki otroke močno motivira. Učitelji igro vodijo v smeri 

spodbujanja ustvarjalnega mišljenja.  

Na otrokovo ustvarjalnost in ustvarjalno mišljenje vplivamo predvsem z igro vlog oziroma 

sociodramsko igro. To je igra, v kateri se otroci skozi motorične in verbalne akcije 

vţivljajo v druge ljudi, osnovna sestavina igre pa je ustvarjalno gibanje. Sociodramske igre 

so tudi sredstvo za spodbujanje empatičnosti in kritičnega ter ustvarjalnega mišljenja 

(Kroflič, 1999). 

Bruner (1961) pravi, da sta v gibalni vzgoji dolgoročna cilja zrelo ustvarjalno mišljenje in 

inovativno reševanje problemov. Pri tem se gibalni problemi lahko stopnjujejo skozi osem 

stopenj oziroma tipov problemov: od prvega najniţjega tipa, ko je problem dan in z njim 

tudi standardna metoda reševanja, do najvišjega tipa problemskega reševanja, ko problem 

obstaja, a ga je treba odkriti in rešiti na nov način (Kroflič, 1999). 

Proces gibalnega ustvarjanja je način spodbujanja ustvarjalnega mišljenja, zlasti s procesi 

imaginacije in vizualizacije, razvijanja prostorskih predstav in sposobnosti ustvarjalnega 

reševanja problemov (Meško, 2011). 
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2.5.2 Pomen gibanja in gibalnega ustvarjanja za otroke s posebnostmi v 

razvoju 

 

(Povzeto po Kroflič, Gobec, 1995.) 

Metodo ustvarjalnega giba lahko uporabimo pri vseh učencih, le potrebno je upoštevati 

njihove značilnosti in posebnosti. 

Nadarjeni učenci so radovedni, ţivahni, ustvarjalni, pogosto v ospredju in so priljubljeni 

pri vrstnikih. Svoje naravne danosti bodo razvili le, če jim bomo nudili ustrezne spodbude 

in samoaktivnost. Nadarjeni učenci imajo običajno bogato slikovno mišljenje, kar lahko 

uporabijo pri ustvarjanju z gibanjem. Učitelj naj jim omogoči, da so koreografi, 

organizatorji. Z zahtevnejšimi dejavnostmi bodo učenci svoje sposobnosti še razvijali, 

neporabljeno energijo bodo vlagali v delo in trud, kar ugodno vpliva na oblikovanje 

njihovega značaja.  

Marsikateri nadarjen otrok se izraţa le besedno, v gibanju in medosebnih odnosih pa je 

zavrt. Z ustvarjalnim gibom mu lahko postopoma omogočimo motorično sprostitev, s tem 

pa bodo njegove intelektualne in socialne sposobnosti dobile dodaten razvojni zagon.  

Motorično nemirnim in impulzivnim učencem organiziramo gibalne aktivnosti tako, da jih 

čim manj omejujemo v gibanju pri spontani in usmerjeni igri. Učencem moramo pri pouku 

dati moţnost gibanja in izraţanja z gibom. Učenec ima teţave z umirjanjem, kar je njegova 

psihofizična značilnost, ki jo mora učitelj usmeriti v ustvarjanje. Moţno je, da bi se učenec  

po gibalni dejavnosti za nekaj časa telesno in duševno umiril. Ob mirnem, prepričljivem 

besednem vodenju, ob umirjeni glasbi, z mirnim dotikanjem v povezavi z določeno 

vsebino vodimo njegove predstave v podoţivljanje umirjenega gibanja in mirovanja. 

Zavrtim učencem gibanje omogoči socializacijo. Otrok laţje vzpostavi stik preko gibalne 

dejavnosti kot z besedo. Učenca moramo postopoma pritegniti v različne gibalne 

dejavnosti. Za začetek je ţe opazovanje drugih učencev pri gibalnih dejavnostih določena 

stopnja vključitve. Pri nekaterih učencih lahko vključevanje traja tudi mesece.  

 



Boţič, T. (2012). Poučevanje skozi ustvarjalni gib v tretjem razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

10 

 

Učenci z neobičajnimi vedenjskimi reakcijami so učenci, za katere so značilni ponavljajoči 

nesmiselni gibi, tiki, sesanje prsta, jecljanje … Gre za nevrotske simptome, ki predstavljajo 

obliko sproščanja psihične napetosti, ustrezne otrokovim lastnostim in okoliščinam. 

Gibalno ustvarjanje omogoča sprostitev napetosti in otroka preusmerja od stereotipnih 

vzorcev vedenja h konstruktivni aktivnosti. Za večino otrok je značilno stereotipno, vedno 

enako reagiranje, ki je neustrezno dani situaciji. Gre za utrjene, nekoristne vzorce v 

vedenju, navade, razvade. Z vključevanjem ustvarjalnega gibanja razbijamo stereotipne 

vzorce otrokovega vedenja in posamezniku omogočimo iskati nove, situaciji ustrezne 

rešitve.  

Nerodni učenci so iz različnih vzrokov motorično negotovi otroci, včasih tudi debelušni, ki 

se radi izogibajo gibalnim dejavnostim. Z vključevanjem ustvarjalnega gibanja jih 

motiviramo in jim omogočimo uveljavitev in samopotrjevanje v skupini. Učenci 

postopoma sprejmejo gibalne aktivnosti, ki so zaradi oviranega motoričnega razvoja zanje 

zelo pomembne.  

Telesno prizadetim in bolnim učencem pomeni gibanje sredstvo za izraţanje, sprostitev, 

ustvarjanje. Izbor gibalnih dejavnosti prilagodimo glede na vrsto prizadetosti posameznega 

učenca. 

Otroci v bolnišnici so prav tako deleţni ustvarjanja z gibanjem. Plesna vzgoja je eno izmed 

področij umetnostne terapije v bolnišnici. S celostno gibalno, domišljijsko in 

komunikacijsko igro se otrok sprošča in doţivlja ugodje. To zmanjšuje stres in preprečuje 

pojav posebnega duševnega stanja (hospitalizma), ki zavira zdravljenje.  

Duševno prizadeti otroci potrebujejo veliko gibanja, saj so gibalne dejavnosti pomemben 

spodbujevalec njihovega duševnega in telesnega razvoja. Preko gibalnih aktivnosti se otrok 

vključuje v igro z drugimi otroki, osvaja prostor, se v njem orientira, razvija 

psihomotorične sposobnosti in samostojnost. Otroci se ob gibalnih dejavnostih sprostijo, 

doţivljajo ugodje, se umirjajo in povečujejo učne učinke.  
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»Seveda današnji objektivni pogoji dela s prevelikimi skupinami otrok otežkočajo 

prilagajanje vzgojnega dela individualnim posebnostim otrok. Toda z ustreznim odnosom 

do otrok s posebnostmi v razvoju, z razumevanjem vzrokov njihovega vedenja in z ustrezno 

obliko vzgojnega dela, predvsem skupinsko, nam bo delo v težkih pogojih olajšano. Ti 

otroci so preizkus našega pedagoškega znanja in sposobnosti, njihov napredek pa dvojno 

zadoščanje za vloženi trud« (Kroflič, Gobec, 1995, str. 40).     

 

2.6 VRSTE GIBALNIH DEJAVNOSTI V UČNO-VZGOJNEM 

PROCESU 

 

Pri gibalnih dejavnostih se učenci z gibanjem izraţajo, oblikujejo in ustvarjajo različne 

vzgojno-izobraţevalne vsebine. Gibalne dejavnosti lahko učitelj uporabi pri vseh oblikah 

dela: frontalno, skupinsko ali individualno. Frontalna oblika se dopolnjuje z individualno, 

saj učitelj predstavlja temo vsem učencem hkrati, ob tem pa se vsak učenec izrazi sam. 

Skupinska oblika dela omogoči sodelovanje med učenci in med učenci ter učiteljico. 

Izboljša medosebne odnose in komunikacijo. Individualna oblika pa pomeni, da se učenec 

posveča sebi, sam poišče rešitev in jo izrazi. 

Gibanje je prosto, učenci uporabljajo naravne oblike gibanja in ni potrebnega  nobenega 

predznanja. Gibalne dejavnosti ustvarjajo sproščeno počutje, olajšujejo vzgojno-

izobraţevalni proces in spodbujajo otrokov emocionalni, socialni in intelektualni razvoj 

(po Kroflič, 1999). 

Razvrstitev gibalnih dejavnosti (po Kroflič, Gobec, 1995): 

2.6.1 Gibalne in rajalne igre 

 

Uporabljamo jih predvsem pri športni in glasbeni vzgoji in so bolj ali manj tradicionalna 

vsebina teh vzgojnih področij. Vključimo jih lahko tudi pri matematiki (obravnavanje 

pojmov števila, dolţine, velikosti in prostorske smeri), slovenščini, spoznavanju okolja in 

likovni vzgoji.  
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Igre vplivajo na socializacijo učencev, saj se učenci ob dogovorjenih pravilih igre in skozi 

prostorsko ter gibalno obliko vključujejo v skupino. Gibalne in rajalne igre vključujejo tudi 

govor in petje kot verbalno komunikacijo in gibalni motiv ter telesni stik kot neverbalno 

komunikacijo.  

 

Slika 2: Gibalna igra pri obravnavanju  

vremenskih pojavov. 

2.6.2 Pantomima 

 

Pri pantomimi gre za uprizarjanje in ponazarjanje različnih dogajanj. To je igra, pri kateri 

izraţamo čustva in razpoloţenja le s kretnjami in obrazno mimiko. Ker gre za posnemanje, 

zahteva pozorno opazovanje, ustvarjanje mentalne slike in strukture, prenos v oblikovanje 

gibalne strukture in usklajevanje gibanja. Gledalec mora pozorno opazovati, ponotranjiti 

mora zaznane gibalne strukture in miselne zveze, s pomočjo teh pa si oblikuje svojo 

miselno sliko.  

Pri tej dejavnosti je pomembno gledalčevo in izvajalčevo ubesedenje doţivljanja in razlaga 

zamisli. Uporabimo jo lahko pri različnih vsebinah, pri spoznavanju okolja, pri pouku 

jezika in drugih učno-vzgojnih področjih.  
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2.6.3 Spontane in usmerjene igre z vlogami, gibno, plesno in govorno 

dramatiziranje 

 

So dejavnosti, v katerih učenci izrazijo realistične in domišljijske vsebine z gibalno in 

besedno dejavnostjo. Nebesedna in besedna komunikacija se prepletata. Plesno izraţanje, 

ustvarjanje in sporočanje, ki je lahko individualno ali skupinsko, omogoča učencem 

oblikovanje gibanja. Dejavnost lahko poteka ob različnih vsebinskih in predmetnih 

spodbudah (glasba, ples, likovna vzgoja, vsebine iz narave, okolja in aktualni dogodki). 

2.6.4 Gibalne didaktične igre 

 

So igre, ki so vnaprej oblikovane in potekajo po določenih pravilih. Namenjene so 

razvijanju psihomotoričnih, socialnih in intelektualnih sposobnosti ter pridobivanju, 

utrjevanju znanja.  

Izbiramo jih iz različnih vzgojnih področjih, jih prilagajamo ali jih na novo ustvarjamo 

sami oz. skupaj z učenci.  

Dejavnosti se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Značilno je močno doţivljanje, 

individualno in skupinsko ustvarjanje z interakcijo ob spontani in namenski besedni in 

nebesedni komunikaciji.  

2.6.5 Sprostitvene igre 

 

Uporabimo jih za motivacijo učencev ali za njihovo sprostitev. 

JOGA deluje na ves organizem in je primerna za vse starosti otrok. Ustreza različnim 

gibalnim sposobnostim otrok. Povečuje moč, gibkost, izboljša koordinacijo in drţo ter 

poveča zmoţnost osredotočenja. Med vadbo so učenci usmerjeni na poloţaje, na dihanje in 

občutenje v telesu. Joga je neţna, netekmovalna oblika vadbe 

(http://www2.arnes.si/~gschmi).    

MASAŢE so igre, ki se jih igramo odrasli z otroki ali pa se jih igrajo otroci med seboj.  

Namenjene so umirjanju in sprostitvi otrok. Izvajamo jih ob pripovedovanju zgodbe na 

otrokovem hrbtu, kjer jo gibalno izvajamo (http://www2.arnes.si/~gschmi).  
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PET RITMOV je enostavna in hkrati globoka gibalno-plesna praksa. Temelji na načelu, da 

usklajeno telesno gibanje vpliva na vitalno energijo, čustva, racionalni um in duhovne 

razseţnosti človeka, tako da se psiha naravno uravnoveša in usklajuje. Metodo je zasnovala 

Gabrielle Roth in je primerna za vsakogar, ne glede na plesne izkušnje, starost in fizične 

omejitve.  

Pri tej metodi potujemo skozi pet ritmov. Začnemo s tekočim ritmom, ki nas uči 

povezanosti s telesom, plešemo ob rahlo pokrčenih kolenih. Naslednji je stakato ritem, pri 

katerem plešemo z boki in prsnim košem, uči nas povezovanja in sodelovanja z drugimi 

ljudmi. Pri kaosu delamo predvsem z glavo in doseţemo ples osvobojene energije. Sledi 

lirični ritem, pri katerem je poudarek na rokah, uči nas zrelosti in svobode. Na koncu je 

globoka tišina, kjer se gibi umirijo, ples postaja vse bolj zbran, osredotočen in povezan z 

dimenzijami prostora. Misli in čustva utihnejo (http://www2.arnes.si/~gschmi).  

TIBETANČKI so sklop petih vaj, znanih kot »5 tibetanskih vaj« ali »Vrelec mladosti«, in 

omogočajo telesu prost pretok energije, poveţejo telo, um in duha, hkrati pa otroka 

sprostijo (http://www2.arnes.si/~gschmi). 

 

2.7 CELOSTNO UČENJE IN POUČEVANJE 

 

Kot sem ţe poudarila, ima uporaba metode ustvarjalnega giba pozitivne učinke na učence 

in ugodno vpliva na otrokov celostni razvoj. 

Krofličeva (1999) pravi, da ko učitelj in učenec doţivljata okolje tudi gibalno, z 

zaznavanjem gibanj, oblik, razseţnosti, odnosov v okolju, imata v rokah ţe ključ, ki odpira 

nešteto vrat v svet celovitega doţivljanja sveta. 

Celostna metoda poučevanja prepleta telesne, doţivljajske, miselne in socialne dejavnosti. 

Temelji na individualnem in skupinskem gibalnem izraţanju in ustvarjanju ob obravnavi 

vseh učnih vsebin. Šole vedno bolj poudarjajo celostno učenje in poučevanje in s tem tudi 

otrokov celostni razvoj. Celostno učenje pomeni, razumeti nekaj z umom in telesom. Za 

otroka je gibanje najbolj primaren način dojemanja sveta, saj raziskuje svojo okolico na 

fizičen način (Geršak, 2006b). 

http://www2.arnes.si/~gschmi


Boţič, T. (2012). Poučevanje skozi ustvarjalni gib v tretjem razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

15 

 

Integracija gibanja v pouk pozitivno vpliva na učence, saj gibanje izboljšuje cirkulacijo 

krvi in kisika, zvišuje vsebnost kisika v moţganih, uravnava otrokovo razpoloţenje, 

zvišuje raven notranje motivacije, zmanjšuje negativne vplive učenčevega sedenja, odvrača 

od pasivnega učenja, pozitivno vpliva na razmišljanje, povečuje zainteresiranost in 

vzdrţuje ravnovesje med duševnim in telesnim stanjem (po Kovar, Combs, Campbell, 

Napper-Owen, Worrel, 2004, v: Geršak, 2006a, str. 60). 

Z vključevanjem ustvarjalnega giba v pouk uvajamo v proces pouka celosten pristop, 

premoščamo tradicionalno dvojnost in olajšujemo uresničevanje naslednjih značilnosti 

sodobnega pouka: 

 pouk kot celovit proces doţivljanja, gibanja, spoznavanja, 

 pouk kot proces aktiviranja telesnih, čustvenih, razumskih in duhovnih 

zmoţnosti učenca, 

 pouk kot proces razvijanja ustvarjalnega mišljenja, problemskega učenja, 

inovativnega učenja, 

 pouk kot proces oblikovanja ustvarjalnih stališč, 

 pouk kot proces komunikacije: besedne, nebesedne, enosmerne, dvosmerne, 

empatije, 

 pouk kot proces razvijanja kooperativnega učenja, skupinskega ustvarjanja, 

timskega dela, 

 pouk kot proces zadovoljevanja osnovnih duševnih potreb po moči, zabavi, 

svobodi, ljubezni, 

 pouk kot proces zadovoljevanja potrebe po igri,  

 kot proces učenja skozi igro,  

 pouk kot proces ekološke vzgoje v najširšem smislu z večanjem 

občutljivosti in strpnosti do okolja, neţive, ţive narave, sočloveka, soljudi 

(Kroflič, 1999). 
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2.7.1 Vključevanje giba kot izrazne oblike v vzgojno-izobraževalnem 

procesu 

2.7.1.1 Evritmija  

Evritmija pomeni v umetnosti skladnost, ubranost. Ţe osemdeset let je psihomotorična 

sestavina waldorfske pedagogike, pedagoške smeri, ki se je pojavila v Evropi po prvi 

svetovni vojni. Po načelih waldorfske pedagogike deluje še danes nekaj sto vrtcev in šol, 

tudi pri nas v Sloveniji.  

Razvil jo je Rudolf Steiner in v začetku 20. stoletja postane oznaka za novo umetnost giba, 

temelječo na Steinerjevih antropozofskih izhodiščih. Povezuje se z glasom, literarnimi 

besedili ali instrumentalno glasbo v prostorsko izrazno obliko, odrsko evritmijo.   

»Evritmija je vidni govor, ki z gibanjem posameznika ali skupine izraža duševno vsebino 

po določenih zakonitostih, tako kot govor ali glasba. Ko se človek evritmično giblje, je 

navdihnjen. Medtem ko telovadba enostransko usmerja le na fizično, umetnost gibanja v 

evritmiji zaobsega človeka kot celoto, v kateri so telo, duša in duh eno« (Steiner, 1987, str. 

25).  

Evritmija je nespremenjen gibni sistem s točno določenimi oblikami, od katerih je vsaka 

antropozofsko utemeljena. Ustvarjalna nadgrajevanja so moţna le v okviru danih oblik. 

Poleg odrske in pedagoške obstaja tudi terapevtska evritmija kot posebna vrsta gibalne 

terapije (Kroflič, 1999).   

2.7.1.2 Konvergentna pedagogika 

Utemeljitelja sta Boţena in Mihael Wambach. Je celostna integrirana metoda poučevanja 

in učenja, ki se uveljavlja na nekaterih osnovnih šolah v Sloveniji. Koncept konvergentne 

pedagogike učenja so sprva uporabljali le pri učenju tujih jezikov, nato so se razširila na 

učenje materinega jezika in končno na vse predmete, ki jih poučujejo v šoli.  

Konvergentna pedagogika vključuje v proces učenja izraţanje telesa ob glasbi (ITG). Je 

osnovna dejavnost osvobajanja in grajenja osebnosti, zdruţuje dejavnost in misel, telo in 

duha. ITG spodbuja naše čute in s tem omogoča spoznavanje sveta in razvijanje 

abstraktnega mišljenja. Dejavnosti poleg petih čutov (vid, sluh, vonj, dotik, okus) 

vključujejo tudi proprioceptivna čutila (kinestetično, vestibularno in visceralno).  
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Vloga glasbe je odločilna, saj omogoča sproščanje, povečuje sprejemljivost za zunanje 

draţljaje in razvija nove asociacije. Glasba, miselne slike, telesni ritmi in dihanje so glavni 

dejavniki, ki pospešujejo dejavnost moţganov in nastajanje novih struktur.  

Telesno in glasbeno izraţanje je izhodišče za različne dejavnosti: dramatizacijo, igro vlog, 

oblikovanje besedila, hitro branje besedila in kreativno pisanje.  

Vaje telesnega izraţanja ob glasbi otroku pomagajo, da postopoma razvije svojo telesno 

shemo, to je uravnovešeno reševanje konfliktov med njegovim jazom in zunanjim svetom. 

Pri razvoju telesne sheme je odločilna ureditev naslednjih dejavnikov: poznavanje lastnega 

telesa, orientacija, lateralizacija in časovno-prostorska strukturacija. Posledice slabe razvite 

telesne sheme so: teţave v zaznavanju in strukturiranju časa in prostora, teţave telesne 

koordinacije, inhibicija, nezaupanje in agresivnost v odnosu do drugega (Wambach, 1999).  

»Ponovno poudarjamo, da je telesni izraz ob glasbi sestavni del pedagogike, v kateri vse 

dejavnosti »konvergirajo« k istemu cilju: zgraditi uravnovešeno, svobodno in ustvarjalno 

osebnost« (Wambach, 1999, str. 13). 

 

2.8 UČENJE SKOZI GIBANJE 

 

»V vzgojno-izobraževalnih pristopih, kot sta waldorfska šola z evritmijo in Wambachova 

konvergentna pedagogika z izražanjem telesa ob glasbi, je to področje prisotno že dalj 

časa. V rednih programih nove devetletne osnovne šole pa kinestetično učenje šele 

pridobiva na veljavi« (Geršak, 2006a). 

Ustvarjalni gib lahko uporabimo kot učni pristop pri vseh predmetih v niţjih in tudi v 

višjih razredih osnovne šole.  

2.8.1 Ustvarjalni gib pri pouku slovenščine 

 

Ustvarjalni gib lahko uporabimo pri poučevanju jezikovne in knjiţevne vzgoje.   

Pri jezikovnem delu ima ustvarjalni gib pomembno vlogo pri začetnem opismenjevanju, 

kjer se učenci skozi gibanje laţje orientirajo v prostoru in na lastnem telesu.  
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Skozi različne gibalne igre usvojijo psihomotorične sposobnosti, ki so pomembne pri 

razvijanju grafomotorike in branja. Ko učenec to obvlada, nadaljujemo z razvijanjem 

orientacije na papirju in s pisanjem v zvezek. Znake, vzorce, ki jih učenci pišejo, lahko 

predstavimo tudi gibalno, in sicer individualno, v parih ali skupinsko (Kroflič, Gobec, 

1995).  

Otrok se govorno izraţa ob gibanju na različne načine: glasovno izraţanje med gibanjem, 

glasovno ritmično spremljanje gibanja, govor ali petje v gibalnih in rajalnih igrah, 

povezovanje giba in govora v dramatizaciji … Metoda ustvarjalnega giba se tesno 

povezuje z zgodnjim učenjem tujih jezikov. Učenje govora in jezika skozi igro in praktične 

dejavnosti je značilno za predgovorno obdobje in za nadaljnji otrokov govorni razvoj 

(Kroflič, Gobec, 1995).  

Geršakova navaja naslednje dejavnosti: 

 prikaz zgodbe z gibanjem, 

 dramatizacija, 

 igra vlog, 

 pisanje in sestavljanje črk, besed z različnimi deli telesa, 

 obravnava samostalnikov in glagolov z gibanjem, 

 gibanje z medmeti, 

 vţivljanje v situacije, 

 učenje abecede, branja in pisanja z raznimi igrami … (Geršak, 2006a). 

2.8.2 Ustvarjalni gib pri pouku matematike 

 

Metodo ustvarjalnega giba lahko uporabimo na vseh področjih – pri aritmetiki, geometriji 

z merjenjem, algebri, pri obdelovanju podatkov, jeziku in logiki. 

Pri obravnavanju učne snovi učencem vedno snov prikaţemo na konkretni ravni, nato 

grafično in na koncu še simbolno.  
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Če učencu snov razumljivo predstavimo na konkretni ravni, kasneje ne bo imel teţav z 

razumevanjem. Vse to pa lahko poveţemo z gibalnimi dejavnostmi, s katerimi učenci 

pridobivajo izkušnje, ki gradijo njihovo znanje.  

Pojme, kot so število, razvrščanje, prirejanje, velikostnih, prostorskih in časovnih odnosov, 

običajno obravnavamo ob ravnanju s predmeti. Vse to pa lahko dosegamo v različnih 

gibalnih ustvarjalnih igrah, ki jih razvija učitelj pri pouku ali učenci sami. Tvorba pojmov 

poteka ob celoviti psihofizični izkušnji in doţivetju, ne le ob besedi in ob razumskem 

manipuliranju z materialom (Kroflič, Gobec, 1995). 

Ustvarjalno-gibalne dejavnosti so med poukom zaţelene in imajo vzgojno-izobraţevalno 

funkcijo, ki jo otrokom pribliţamo na nevsiljiv način. Vključevanje metode ustvarjalnega 

giba se je izkazalo kot koristno, ker spodbuja otrokovo aktivnost, ustvarjalnost, sproščanje 

notranjih napetosti in čustveno doţivljanje (Geršak, 2006a). 

 

 

              Slika 3: Vključevanje ustvarjalnega giba 

            pri pouku matematike. 
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Primeri vključevanja ustvarjalnega giba: 

 oblikovanje krivih, ravnih črt, sklenjenih, nesklenjenih črt z deli telesa, s telesom, 

individualno, v parih, skupinsko, 

 oblikovanje geometrijski teles z deli telesa ali s celim telesom, individualno, v 

parih, skupinsko, 

 spoznavanje geometrijskih likov (hoja v obliki likov, risanje likov po hrbtu, iskanje 

likov v razredu), 

 skozi rajalne in gibalne igre spoznavanje pojmov zunaj, znotraj, na, pod, levo, 

desno, 

 ponazarjanje simetrije s telesi, 

 različne gibalne igre za utrjevanje poštevanke … (Geršak, 2006a).  

2.8.3 Ustvarjalni gib pri pouku spoznavanja okolja 

 

Učenci opazujejo in proučujejo gibanje in oblike v svetu narave, tehnike, vsakdanje 

človekovo gibanje, delovno gibanje, ples, šport. Z opazovanjem in s pomočjo predstav vse 

to podoţivljajo in oblikujejo z gibanjem svojega telesa (opazovanje gibanja ţuţelk, oblike 

krošenj dreves, delovanje različnih aparatov, gibanje pri gospodinjskih opravilih in pri 

različnih poklicih, gibanje pri smučarjih, nogometaših, plesalcih …) (Kroflič, Gobec, 

1995). 

Z gibanjem lahko ponazarjamo: 

 spreminjanje v naravi: 

 menjavanje letnih časov, 

 vremenski pojavi, 

 rast rastlin, 

 gibanje ţivali … 
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 značilnosti naravnega in grajenega okolja ter človeškega telesa: 

 spoznavanje človeškega telesa skozi gibanje, 

 spoznavanje poklicev, strojev, 

 oblikovanje prometnih znakov, 

 vrste voda … 

 

 ţivljenje nekoč in danes: 

 orientacija v času in prostoru, 

 časovno zaporedje … 

 socialne odnose: 

 igre pozdravljanja, spoznavanja, 

 socialne igre … (Geršak, 2006a). 

2.8.4 Ustvarjalni gib pri pouku likovne vzgoje 

 

Pri likovni vzgoji učitelji manj uporabljajo metodo ustvarjalnega giba kot pri drugih 

predmetih. Uporabimo jo lahko pri usvajanju prostora, oblikovanju in spoznavanju 

prostora, pri orientaciji v prostoru, pri spoznavanju črt, mešanju barv, gibanju ob umetniški 

sliki, gibanju ob mandali, oblikovanju gline … (Geršak, 2006a). 

Ustvarjalni gib lahko uporabimo pri risanju, slikanju, kiparstvu, pri prostorskem 

oblikovanju in grafiki. 

Vključevanje ustvarjalnega giba pri učencih spodbudi večjo ustvarjalnost. Učenci 

postanejo po ustvarjalnih gibalnih dejavnostih bolj sproščeni, poveča se jim koncentracija, 

zaradi tega so pri likovnem izraţanju bolj izvirni in ustvarjalni. Z ustvarjalnim gibom se 

učenci celostno razvijajo in pouk jemljejo kot igro (Meško, 2011). 

Teme, kjer lahko vključimo ustvarjalni gib: 

 risanje: gibalna ponazoritev krivih, ravnih črt, sklenjenih, nesklenjenih črt, 

 slikanje: mešanje barv, spoznavanje svetlih, temnih barv, pestrih, nepestrih barv, 

barvni krog …, 
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 kiparstvo: oblikovanje kipov, 

 prostorsko oblikovanje: orientacija, spoznavanje prostora, 

 grafika: spoznavanje materialov za izdelavo matrice (Geršak, 2006a). 

Meškova in Geršakova (2011) navajata tudi dejavnosti, ki jih lahko uporabimo pri pouku 

likovne vzgoje: 

 vizualizacija in izraţanje s plesom, 

 didaktične igre z gibanjem in s plesom, 

 ustvarjalno gibalna igra Kipar, model, glina, 

 plesno izraţanje ob likovnem delu. 

Geršakova (2006a) omeni še ustvarjalno gibanje na mandalo, kjer učenci barvajo mandalo, 

se ob tem sproščajo, koncentrirajo, umirjajo, raziskujejo barve in oblike ter urijo motoriko.  

Učenci mandale sami oblikujejo s šestilom, lahko oblikujemo tudi skupinsko mandalo, ki 

spodbuja sodelovanje, dogovarjanje. Lahko jo oblikujemo iz kamenčkov, odpadlega listja, 

plodov, odpadnega materiala, mivke, na snegu. Ko je pobarvana, učenci mandalo odplešejo 

v krogu po jakosti barv, po vzorcih, in sicer na vseh nivojih (nizko, srednje, visoko) 

(Geršak, 2006a). 

 

2.9 RAZISKAVE O VKLJUČEVANJU USTVARJALNEGA GIBA NA 

RAZREDI STOPNJI 

 

Raziskave po svetu in pri nas poudarjajo pomembnost uporabe ustvarjalnega giba kot 

učnega pristopa za otrokov celostni razvoj. 

Krofličeva (1999) je raziskovala učinke ustvarjalnega giba kot celostne metode poučevanja 

in učenja glede na nekatere vidike intelektualnega, emocionalnega in socialnega razvoja 

otrok na razredni stopnji osnovne šole.  
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Učitelji in učiteljice so ugotovili, da gibanje ponuja otroku številne moţnosti ustvarjalnega 

vedenja, komuniciranja in samopotrjevanja. Raziskava je pokazala pozitivne učinke na 

motivacijo, razumevanje učnega gradiva, pomnjenje, ustvarjalnost, samozavest, 

medosebne odnose, strpnost, počutje učencev in učiteljev, na ustvarjalna stališča učiteljev 

in na ustvarjalno mišljenje otrok.  

Raziskava Geršakove, Tancigove in Novakove (2005) je pokazala, da je bilo samo 26,3 % 

otrok deleţnih takšnega načina poučevanja, kar 73,7% učencev pa te metode ni imelo 

vključene v pouk na razredni stopnji. Učenci, ki so bili vključeni v metodo ustvarjalnega 

giba pri pouku, navajajo, da so se učili razne rajalne, plesne in sprostitvene igre. Nekaj 

učencev navaja izraţanje telesa ob glasbi, ki je značilno za šole, ki imajo v predmetnik 

vključeno konvergentno (Wambachovo) pedagogiko. Avtorice so z raziskavo pokazale, da 

so učenci, ki so bili deleţni metode ustvarjalnega gibanja, občutili zadovoljstvo, 

sproščenost, pozitivni odnos, telesno dejavnost, ustvarjalnost in komunikacijo.  

Iz seminarskih nalog so ugotovile, da se ob uvajanju metode ustvarjalnega giba pojavijo 

tudi negativni učinki. Njihov deleţ je le 2 %, učiteljice so izpostavile predvsem zadrţanost 

učencev, ki po nekaj dejavnostih izvajanja ustvarjalnega giba ni več prisotna.  

Iz seminarskih nalog učiteljic in vzgojiteljic, ki so se spoznale z metodo ustvarjalnega giba 

v okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja, so ugotovile, da se poučevanje z 

ustvarjalnim gibom pojavlja pri vseh učnih predmetih, najpogosteje pri slovenskem jeziku 

in glasbeni vzgoji.  

Grubešičeva (2001) je raziskovala učinke metode ustvarjalnega giba in plesa kot oblike 

pomoči z umetnostjo v vzgoji in izobraţevanju oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju. 

Ugotovila je, da je velik napredek pri ustvarjanju, razvoju psihofizičnih sposobnosti in pri 

socialnih spretnostih. Pravi, da je dolgo veljal predsodek, da so osebe z motnjo v duševnem 

razvoju neustvarjalne in nespretne. Ta raziskava dokazuje ravno nasprotno (v Geršak, 

2006b). 
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Cotičeva je v svoji raziskavi oblikovala model celostnega pristopa učenja in poučevanja, ki 

so ga preverjali na vsebinskem sklopu merjenje v 5. razredu osnovne šole v povezavi s 

športno vzgojo. Ugotovili so, da so učenci, ki so bili deleţni pouka po modelu celostnega 

pristopa učenja in poučevanja, bili uspešnejši pri reševanju matematičnih problemov iz 

merjenja kot učenci, deleţni klasičnega pouka matematike. Učenci eksperimentalne 

skupine so bili za delo motivirani. S pojmi, povezanimi z merjenjem, so razvijali gibalne 

sposobnosti in razvijali veščine sodelovanja, izraţanja, odločanja in poslušanja (Cotič, 

2010). 

T. Burns navaja, da so raziskovalci ugotavljali, kako športna vzgoja vpliva na vedenje 

otrok, na disciplino in na učne doseţke. Raziskave so pokazale, da učenci, ki redno 

telovadijo in se gibljejo, dosegajo boljše učne doseţki kot tisti, ki se ne. Nevrologi so 

ugotovili, da je fizična vadba najboljši način za povečanje števila moţganskih celic, kar so 

raziskave tudi pokazale (Burns, 2011).   

Raziskave kaţejo, da je metoda ustvarjalnega giba še premalo znana in jo učitelji premalo 

vključujejo v pouk. Metoda se počasi širi po šolah in učitelji se z njo spoznavajo na 

različnih izobraţevanjih, kar bo pripomoglo, da bo vključevanja te metode v pouk vedno 

več. Učitelji se morajo seznaniti z metodo ustvarjalnega giba in jo iz teorije prenesti v 

prakso. Takrat bodo videli pozitiven učinek, ki ga gibanje prinaša v pouk.   
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA  

 

V diplomskem delu sem raziskala, kako poučevanje z ustvarjalnim gibom v 3. razredu 

osnovne šole vpliva na motiviranost učencev in na boljše razumevanje snovi. 

To sem raziskovala v dveh 3. razredih na različnih osnovnih šolah, in sicer v enem razredu 

z uporabo metode ustvarjalnega giba, v drugem pa brez metode ustvarjalnega giba. 

 

T. Burns (2011) pravi, da lahko učitelji poučujejo uspešneje, če poznajo zakonitosti 

razvoja spoznavnih sposobnosti otrok, njihovih moţganov, telesa, duha in srca. 

Nevroznanstveniki so z raziskavami potrdili, da gibanje pozitivno vpliva na delovanje 

moţganov. Gibanje pripravi moţgane na učenje in jih v otroštvu pomaga organizirati. Z 

gibanjem smo lahko bolj koncentrirani, koncentracijo pa ohranimo dalj časa. 

   

Raziskave kaţejo, da vključevanje ustvarjalnega giba pozitivno vpliva na motivacijo, 

razumevanje učnega gradiva, pomnjenje, ustvarjalnost, samozavest, medosebne odnose, 

strpnost, počutje učencev in učiteljev ter ustvarjalna stališča učiteljev (Kroflič, 1999).  

S  svojo raziskavo sem ţelela preveriti, ali poučevanje z ustvarjalnim gibom v 3. razredu 

osnovne šole omogoča večjo motiviranost učencev in boljše razumevanje snovi. 

 

3.2 CILJI 

 

Cilji moje raziskave so: 

 raziskati in predstaviti moţnosti integracije ustvarjalnega giba kot učnega pristopa v 

pouk slovenščine, matematike, spoznavanja okolja in likovne vzgoje v 3. razredu 

osnovne šole;  

 raziskati, kako vključitev ustvarjalnega giba v pouk vpliva na motiviranost učencev 

in na razumevanje snovi; 

 raziskati, kakšne so razlike v odzivih učencev pri podajanju snovi z uporabo 

ustvarjalnega giba in brez njega.  
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3.3 HIPOTEZE 

 

V raziskavi sem preverila naslednje hipoteze: 

H1: Učenci so pri pouku z uporabo ustvarjalnega giba bolj motivirani za delo. 

H2: Ustvarjalni gib lahko vključimo v vse dele učne ure (uvodna motivacija, osrednji in 

zaključni del).  

H3: Ustvarjalni gib pripomore k boljšemu razumevanju učne snovi. 

H4: Ustvarjalni gib lahko uporabimo pri matematiki, slovenščini, spoznavanju okolja in 

pri likovni vzgoji. 

H5: Uporaba ustvarjalnega giba izboljša medosebne odnose med učenci in povezanost 

med učenci in učiteljico. 

3.4 RAZISKOVALNA METODA 

 

Pri raziskovanju ustvarjalnega giba kot učnega pristopa v 3. razredu osnovne šole sem 

izvedla eksperiment.  

Raziskala sem motiviranost učencev in razumevanje učne snovi. Za motiviranost sem 

oblikovala ocenjevalno lestvico, lestvico za opazovanje stopnje motiviranosti učencev. Ta 

je tristopenjska (zelo motiviran/a, motiviran/a, ni motiviran/a). Razumevanje snovi sem 

preverila pri vsakem predmetu drugače. Pri likovni vzgoji sem analizirala likovne izdelke, 

kjer sem ugotavljala razumevanje likovnih pojmov in ustvarjalnost učencev. Pri 

slovenščini, matematiki in spoznavanju okolja sem učencem pripravila kratko preverjanje, 

ki so ga reševali na koncu ure. To mi je omogočilo primerjavo pri razumevanju snovi v 

eksperimentalni skupini glede na kontrolno.  

V raziskavo so vključeni učenci dveh tretjih razredov iz različnih šol. Oblikovala sem 

eksperimentalno in kontrolno skupino. Kontrolno skupino (KS) sestavljajo učenci 3. 

razreda OŠ Stranje, ki je bila deleţna poučevanja brez uporabe ustvarjalnega giba, 

eksperimentalno skupino (ES) pa sestavljajo učenci 3. razreda OŠ Preserje pri Radomljah, 

ki so imeli v proces učenja in poučevanja vključeno metodo ustvarjalnega giba.  
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Eksperimentalna skupina je osnovna šola, kjer imajo v programu predmet izraz telesa ob 

glasbi (ITG). Ta predmet izhaja iz konvergentne pedagogike, ki jo utemeljujeta zakonca 

Wambach. Izraz telesa ob glasbi spodbuja različna čutila, zdruţuje duha in telo, misel in 

dejavnost, vse to pa spodbuja miselne procese (Wambach, 1999). Učenci so izraţanja 

telesa ob glasbi deleţni med poukom, enkrat tedensko pa imajo predmet ITG, ki poteka v 

angleščini. Pri tem predmetu učenci razvijajo svojo telesno shemo. Poudarek je na 

orientaciji lastnega telesa in na prostorski orientaciji. Ravno zato sem to šolo tudi izbrala, 

saj so učenci ţe navajeni dela z metodo ustvarjalnega giba. 

 

Obe skupini sem poučevala jaz, in sicer KS klasično (brez uporabe giba), ES pa z metodo 

ustvarjalnega giba. Poučevala sem slovenščino, matematiko, spoznavanje okolja in likovno 

vzgojo. Teme so bile iste na obeh šolah. V osrednjem delu sem na obeh šolah poučevala 

enako, le uvodna motivacija se je razlikovala. V ES je bilo več gibanja tudi med učno uro. 

Opazovala sem motiviranost učencev in si ugotovitve sproti beleţila. Konec vsake učne 

ure so učenci dobili kratek preizkus, s katerim sem preverila njihovo razumevanje. Pri 

likovni vzgoji sem primerjala nastale izdelke.  
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3.5 UČNE PRIPRAVE IN ANALIZE 

3.5.1 Likovna vzgoja 

 

 

Študentka: 

Tamara Boţič  

Učiteljica: 

Monika Švigelj 

Šola: 

 OŠ Preserje pri Radomljah 

 

Razred: 3. Predmet: likovna vzgoja Datum: 13. 12. 2011 

Likovna naloga: oblikovanje razgibanega kipa iz mehkega materiala 

Likovni motiv: športnik 

Likovno področje: kiparstvo 

Likovna tehnika: modeliranje 

Cilji: 

Učenci: 

 razlikujejo med razgibanim in nerazgibanim kipom, 

 izoblikujejo razgiban kip iz mehkega materiala, 

 razvijajo ročne spretnosti, 

 opredelijo pojem trdnost in razgibanost kipa, 

 navajajo se na samostojnost pri oblikovanju kiparskih oblik.  

Oblike dela: frontalna, individualna 

Metode dela: pogovor, razlaga, opazovanje, demonstracija, metoda praktičnega dela 

Pripomočki: / 

Materiali, orodja in podlage: glina, karton 

Literatura: Učni načrt: Likovna vzgoja (2001). Zavod republike Slovenije za šolstvo, 

Ljubljana. 
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Potek učne ure 

UČITELJ UČENCI 

UVODNI DEL 

Učencem povem, da se bomo igrali igrico, 

podobno igri figure metat. Pri tej igrici se 

bodo prosto gibali po prostoru, ko pa neham 

igrati po bobnu, povem eno stvar, v katero 

se učenci spremenijo. Spremeniti se morajo 

v kip, ki je čisto pri miru. Naredimo nekaj 

vaj (ptiček, medved, kuţa, drevo, skala). 

OSREDNJI DEL 

1. Posredovanje novih likovnih  in drugih 

pojmov 

 

Učencem povem, da bodo danes kiparji. 

Postavim jim nekaj vprašanj:  

 kdo je kipar, kakšno delo opravlja, 

  kateri material uporablja,  

 kaj vse lahko ustvarja.   

Povem jim, da kiparji lahko naredijo 

razgiban ali pa nerazgiban kip. Učence 

vprašam, če vedo, kaj besedi pomenita. 

Nekaj učencev pokličem, da pokaţejo 

razgibano/nerazgibano pozo.  

 

 

 

Učenci se prosto gibajo po prostoru in so 

pozorni na znak.  

Postavijo se v določen poloţaj.  

 

Usedejo se na svoja mesta. 

 

 

 

 

Učenci odgovarjajo na vprašanja: 

 je oblikovalec kipov, 

 glino, das maso 

 kipe, vrče, kroţnike, vaze … 

 

Učenci opredelijo pojem razgiban kip.  

Pokaţejo razgibane, nerazgibane poze. 
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Povem učencem, da se bomo igrali še eno 

igrico v parih. Eden v paru bo kipar, drugi 

pa glina. Kipar oblikuje glino v poljuben 

kip. Pogledamo si nastale kipe in določimo 

razgibane in nerazgibane kipe. Učenci vloge 

zamenjajo.  

2. Napoved likovne naloge 

Učencem posredujem nalogo. Povem jim, 

da bodo oblikovali razgiban kip. Še enkrat 

jih vprašam, kaj je za ta kip značilno.  

Povem jim, da bodo kip oblikovali iz das 

mase.  

 

Posredujem navodila, kako se oblikuje kip 

(iz enega kosa s pomočjo gnetenja in 

odvzemanja oblikujemo celoto). Pokaţem 

jim postopek dela.  

Učence opozorim na stabilnost kipa.  

Povem jim, da bodo oblikovali športnika, ki 

si ga izberejo sami. Vprašam učence, če se 

ukvarjajo s katerim športom in kako bi 

športnika prikazali kot kip.  

 

 

 

 

 

Poslušajo navodila.  

Razdelijo se v pare in pričnejo z igro. Med 

kipi iščejo razgibane kipe. Zamenjajo vloge. 

Po končani igri se usedejo na svoja mesta.  

 

 

Odgovarjajo na vprašanja: ima roke 

narazen, eno nogo dvignjeno, drugo 

spuščeno itn.  

 

 

Poslušajo navodila. 

 

Opazujejo demonstracijo.  

 

Pripovedujejo o športu. 

Pokaţejo nekaj poz športnikov.  
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3. Likovno izraţanje 

Učencem naročim, naj pripravijo vse 

potrebno za delo in pričnejo oblikovati kip.  

ZAKLJUČNI DEL 

Povabim učence, da pripravijo razstavo 

kiparskih izdelkov. Z učenci ponovimo, kaj 

je bila likovna naloga, in skupaj oblikujemo 

merila: 

 oblikovanje razgibanega kipa, 

 oblikovanje kipa iz enega kosa z 

odvzemanjem,  

 stabilnost kipa, 

 ustvarjalnost. 

Sledi vrednotenje izdelkov. 

 

 

Pripravijo pripomočke in začnejo z delom. 

 

 

Pripravijo razstavo izdelkov. 

 

Sodelujejo pri oblikovanju meril in pri 

vrednotenju izdelkov. 

 

 

 

Čim bolj kritično in objektivno ovrednotijo 

svoj izdelek in izdelke sošolcev.  
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Likovni izdelki eksperimentalne skupine: 
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Likovni izdelki kontrolne skupine: 
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ANALIZA UČNE URE LIKOVNE VZGOJE V EKSPERIMENTALNI IN 

KONTROLNI SKUPINI 

MOTIVIRANOST UČENCEV 

 

Eksperimentalna skupina 

 

Tabela 1: Motiviranost učencev v eksperimentalni skupini. 

 

 Zelo motiviran/a Motiviran/a Ni motiviran/a Skupaj 

Število učencev 18 4 0 22 

Število v odstotkih (%) 82 18 0 100 

 

 

Grafikon 1: Motiviranost učencev v eksperimentalni skupini (v %). 

 

 

 
 

 

Kontrolna skupina 

 

Tabela 2: Motiviranost učencev v kontrolni skupini. 

 

 Zelo motiviran/a Motiviran/a Ni motiviran/a Skupaj 

Število učencev 4 7 4 15 

Število v odstotkih (%) 27 46 27 100 

 

 

Grafikon 2: Motiviranost učencev v kontrolni skupini (v %). 
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Pri likovni vzgoji je bila najbolj očitna razlika v motiviranosti učencev tako v uvodni 

motivaciji kot tudi skozi celotno učno uro. V ES sem uporabila metodo ustvarjalnega giba 

v uvodni motivaciji in v osrednjem delu. Učenci so pozorno poslušali in odgovarjali na 

vprašanja. Tudi bolj tihi učenci so sodelovali, kar me je zelo presenetilo. Pri gibalnih 

dejavnostih so pokazali izvirnost in dobro sodelovanje med seboj. Sodelovali so vsi učenci, 

kar 82 % jih je bilo med dejavnostmi zelo motiviranih. Ostalim učencem (18 %) je 

motivacija med dejavnostjo malenkost upadla, vendar so bili za delo še vedno motivirani. 

Zlasti  druga dejavnost, ko so bili učenci v vlogi kiparjev in gline, je pripomogla, da so 

učenci z navdušenjem ustvarjali in bili ves čas motivirani za nadaljnje ustvarjanje z das 

maso.  

V KS pa je bila motivacija učencev niţja kot v ES. 27 % učencev je bilo zelo motiviranih, 

ravno toliko jih je bilo tudi nemotiviranih. Nemotivirane učence sem spodbujala k 

pogovoru, vendar to ni pripomoglo k njihovi motiviranosti. Ostali učenci so sodelovali in 

odgovarjali na vprašanja. V uvodni motivaciji sem učencem pokazala nekaj slik športnikov 

in pogovor napeljala na njihove poze. Zanimivo je bilo, da so učenci poze začeli kazati. 

Imeli so toliko teţjo nalogo, ker so morali poze športnikov le opisati. Takoj po pogovoru o 

razgibanih pozah in stabilnosti kipov so učenci začeli z ustvarjanjem. Nekaj učencev se je 

pri tem potrudilo in so pokazali zanimanje, nekateri pa so ţeleli čim hitreje oblikovati kipe. 

Pri tem so imeli nekaj teţav s stabilnostjo kipov, kar je pripomoglo k upadanju motivacije.  

 

Pri učni uri sem izhajala iz pojma razgibanost. V ES sem z uvodno motivacijo, kjer so se 

spremenili v kipe, ţelela videti, kakšne poze bodo učenci uporabljali. V osrednjem delu, ko 

so ţe spoznali pojem razgibanost, so še sami s pomočjo sošolca oblikovali razgiban kip. 

Menim, da je ravno ta dejavnost pripomogla k boljšemu razumevanju pojma, kar se je 

pokazalo tudi pri končnih izdelkih. Tudi pojem stabilnost kipa so razumeli, vendar so imeli 

nekateri še vedno teţave pri oblikovanju le-tega.  

V KS sem pogovor vodila tako kot v ES. Učenci so odgovarjali na vprašanja in so razumeli 

pojem razgibanost. Pri pogovoru sem vključila tudi učence, ki niso sodelovali, saj sem 

ţelela, da bi vsi razumeli pojem in to upoštevali pri ustvarjanju. Čeprav so morali le 

opisovati značilnosti razgibanega kipa, jim je šlo zelo dobro. Se je pa pri izdelovanju  

kipov pokazalo ravno nasprotno, saj je večina učencev med oblikovanjem namenila 

pozornost stabilnosti kipa in so tako nastali nerazgibani oz. manj razgibani kipi.  
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Nekaj učencev pa je upoštevalo likovno nalogo in so naredili razgibane kipe.     

Iz izdelkov je razvidno, da so učenci iz ES bolje razumeli pojem razgibanost. Večina 

učencev je naredila razgibane kipe, nekaj teţav pa so imeli pri stabilnosti kipov. Bili pa so 

manj izvirni, saj so fantje večinoma izdelali nogometaše. Pri dejavnosti, ko so učenci 

kazali poze športnikov, so fantje kazali le nogometaše, tako da sem jih morala spodbujati, 

naj pokaţejo še druge športnike. To pa ni pripomoglo k njihovi izvirnosti, saj le dva fanta 

nista izdelala nogometaša. Tri učenke pa so kip začele izdelovati brez ideje, kaj bi naredile. 

Ko so imele kipe narejene, mi niso znale povedati, katerega športnika so naredile. Samo 

dva od teh kipov sta bila razgibana. Čeprav je bilo moje navodilo, naj učenci najprej 

pomislijo, katerega športnika bodo izdelali, so nekateri začeli izdelovati kip brez ideje, 

katerega športnika oblikujejo. V KS so učenci v teoriji prepoznali in znali opisati razgiban 

kip, pri izdelovanju pa je večina izdelala stabilen, nerazgiban kip. Nekaj učencev je 

pokazalo svojo izvirnost in so izdelali zanimive razgibane kipe. Učenci so bili manj 

motivirani za delo in menim, da je tudi to razlog, da so bili kipi narejeni hitreje in manj 

natančno. Nekaj učencev je izdelek končalo zelo hitro in izdelki teh učencev so bili 

nerazgibani.       

 

Gibanje je povečalo motiviranost in aktivnost učencev. Zaradi raznolikosti dejavnosti so 

učenci ves čas sodelovali in bili ustvarjalni. Gibanje pa je vplivalo na to, da so si laţje 

predstavljali svoje izdelke. Svoje izkušnje iz dejavnosti so prenesli na izdelke in tako so 

nastali razgibani kipi športnikov.  Pričakovala sem le več ustvarjalnosti v ES, ki pa se je v 

večji meri pokazala v KS.  
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Učenci ES med gibalno dejavnostjo KIPAR - GLINA: 
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3.5.2 Matematika 

 

Študentka: 

Tamara Boţič  

Učiteljica: 

Monika Švigelj 

Šola: 

 OŠ Preserje pri Radomljah 

 

Razred: 3. Predmet: matematika 

 

Datum: 14. 12. 2011 

Učna tema: geometrijske oblike 

Učna enota: Geometrijski liki  

Cilji: 

 

Učenci: 

 prepoznajo in pravilno poimenujejo  like, 

 prepoznajo in poimenujejo večkotnike, 

 v okolici prepozna oblike geometrijskih likov, 

 prepozna oglišče in stranico lika ter pravilno uporablja geometrijsko izrazoslovje. 

 

Oblike dela: frontalna, individualna 

Metode dela: pogovor, razlaga, pisno delo 

Pripomočki: izrezani liki 

Literatura: -  M. Cotič (2001). Svet matematičnih čudes 3 (3. zvezek). Učbenik za 

matematiko. Ljubljana: DZS. 

                  -   M. Cotič (2001). Svet matematičnih čudes 3 (3. zvezek). Delovni zvezek za 

matematiko. Ljubljana: DZS. 

                  - M. Cotič (2001). Tretja čarovniška matematika. Delovni zvezek. Ljubljana: 

DZS. 

                  -  M. Cotič (2001). Svet matematičnih čudes 3 (3. zvezek). Priročnik za 

matematiko. Ljubljana: DZS. 

 

 

Potek učne ure 

 

Uvodna motivacija 

Učencem dam navodilo, naj s pomočjo telesa prikaţejo določene črke (lahko le z roko, 

nogo, s prsti, s celim telesom). Dobimo besedo liki. 

Z učenci se pogovorimo o besedi, naštejejo like.  
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Učencem dam navodilo, naj se postavijo tako, da bodo imeli dovolj prostora. Povem jim, 

da bom preverila razumevanje geometrijskih likov na drugačen način.  

 

 S korakanjem po prostoru morajo narediti določen lik (krog, trikotnik, kvadrat, 

pravokotnik). 

 S pomočjo telesa naredijo različne like (samo z roko, s celim telesom). 

 V parih naredijo različne like. 

 

Osrednji del 

Učenci v zvezke napišejo naslov LIKI, jih narišejo enega pod drugega in jih poimenujejo. 

Na tablo narišem like. Učencem na tabli pokaţem ravne črte, ki omejuje lik, in jih 

vprašam, kako jih imenujejo. Učenci v zvezku z barvo označijo stranice in zraven napišejo, 

koliko stranic ima posamezen lik. Enako naredimo s pojmom oglišče.  

 

Učenci v razredu iščejo geometrijske oblike.  

 

Učence vprašam, kakšna je razlika med kvadratom in pravokotnikom ter kako ju 

poimenujemo z eno besedo (štirikotnika). 

 

Na tablo narišem pet- in šestkotnik. Vprašam učence, kako se lika imenujeta. Pokaţem jim 

še nekaj različnih večkotnikov. Učenci dobijo list papirja, narišejo in izreţejo poljuben 

večkotnik, ga prilepijo v zvezek in ga poimenujejo.   

 

Na tablo prilepim like v različnih legah in velikostih. Učenci povedo, v čem so si liki 

različni. Tako vidijo, da so liki v različnih poloţajih in velikostih.  

 

Pred zaključnim preverjanjem se z učenci usedemo v krog in naredimo vlak. Drug 

drugemu masiramo hrbet, pri čemer uporabljamo geometrijske oblike (masiramo v obliki 

kroga, kvadrata …). 

 

Zaključni del 

Učenci rešujejo kratek preizkus znanja (priloga).  
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UČNI LIST (geometrijski liki) 

 

1. Napiši ime lika.  

Imam 5 stranic.       ___________________                                                               

Omejen sem s tremi ravnimi črtami.      ________________ 

Imam 4 enako dolge stranice.       ________________                               

Imam 6 oglišč.           _____________________                                                              /4                                                  

 

2. Poimenuj večkotnik in napiši: 

 Število oglišč: ______________ 

 Število stranic: _____________ 

 

 

Oglišča pobarvaj z rdečo barvo.  

                                                                                                               /4 

3. Nariši dva različna štirikotnika.  

 

 

                                                                                                                   /2 

Nariši tri različne trikotnike.   

                                   

                                                                                                                                    /3 
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ANALIZA UČNE URE MATEMATIKE V EKSPERIMENTALNI IN KONTROLNI 

SKUPINI 

 

MOTIVIRANOST UČENCEV 

 

Eksperimentalna skupina 

 

Tabela 3: Motiviranost učencev v eksperimentalni skupini. 

 

 Zelo motiviran/a Motiviran/a Ni motiviran/a Skupaj 

Število učencev 13 10 0 23 

Število v odstotkih (%) 57 43 0 100 

 

 

Grafikon 3: Motiviranost učencev v eksperimentalni skupini (v %). 

 

 

 
 

 

Kontrolna skupina 

 

Tabela 4: Motiviranost učencev v kontrolni skupini. 

 

 Zelo motiviran/a Motiviran/a Ni motiviran/a Skupaj 

Število učencev 6 7 3 16 

Število v odstotkih (%) 37 44 19 100 

 

 

Grafikon 4: Motiviranost učencev v kontrolni skupini (v %). 
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RAZUMEVANJE SNOVI 

 

Eksperimentalna skupina 
 

Tabela 5: Razumevanje snovi učencev v eksperimentalni skupini. 

 

Ocena odlično prav dobro dobro zadostno nezadostno 

Odstotki 100 - 90 89 - 77 76 - 63 62 - 50 49 - 0 

Število učencev 14 6 2 1 0 

Skupaj: 23 učencev 

 

Grafikon 5: Razumevanje snovi učencev v eksperimentalni skupini. 
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Kontrolna skupina 

Tabela 6: Razumevanje snovi učencev v kontrolni skupini. 

 

Ocena odlično prav dobro dobro zadostno nezadostno 

Odstotki 100 - 90 89 - 77 76 - 63 62 - 50 49 - 0 

Število učencev 4 9 2 1 0 

Skupaj: 16 učencev 

 

Grafikon 6: Razumevanje snovi učencev v kontrolni skupini. 
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Pri matematiki sem metodo ustvarjalnega giba uporabila v uvodni motivaciji in v 

osrednjem delu. Pri uvodni motivaciji sem uporabila različne dejavnosti, saj sem ţelela 

motivirati vse učence in jih pripraviti  na sodelovanje.  Menim, da mi je to uspelo, saj so 

bili vsi učenci motivirani, kar 57 % vseh je bilo zelo motiviranih. Učenci so pokazali 

veliko navdušenje nad dejavnostmi, bili so zelo izvirni in so se trudili, da bi jim dobro 

uspelo pokazati like. Pokazali so, kako dobro sodelujejo v parih, saj so se skupaj 

dogovorili, kako bi določen lik pokazali. Bili so zelo vztrajni. Le pri delu v parih sem 

opazila par, ki ni najbolje sodeloval, učenca sta ideje posnemala od sošolcev. Ostali pa so 

pokazali različne načine, kako s telesom pokazati določen lik. Ustvarjalni gib pa sem 

uporabila tudi pri koncu ure, preden so učenci pisali kratko preverjanje razumevanja snovi. 

Dejavnost je trajala dve minuti in bilo je dovolj, da so učenci ostali motivirani do konca 

učne ure.  To pa je bil tudi moj namen, saj sem ţelela pokazati, da metoda ustvarjalnega 

giba učencem povrne motivacijo za nadaljnje delo, tudi za reševanje učnih listov, 

preverjanj. 

V KS pa je bilo drugače. Za uvodno motivacijo sem uporabila igro vislice, pri kateri je bila 

rešitev beseda liki. Čeprav je bila beseda hitro odkrita, so bili le trije učenci, ki niso 

dvignili roke. Isti učenci tudi kasneje pri pogovoru niso sodelovali. Ko pa so v učilnici 

iskali geometrijske oblike, sem učence klicala sama in tako vključila tudi tiste učence. Zelo 

motiviranih in motiviranih je bilo kar 81 %, kar je zelo dobro, saj sem jih tudi s pogovorom 

pritegnila in motivirala. Je pa motiviranost med uro upadla, saj so učenci ţe teţko sedeli in 

bili tiho. Zato tudi ob koncu ure,  ko so reševali preverjanje, niso bili navdušeni, nekateri 

so delovali zdolgočaseno. Vseeno pa so preverjanje vsi rešili in tudi rezultati niso bili slabi.   

    

V ES so bili učenci za reševanje preverjanja motivirani in so preverjanje rešili hitro in brez 

klepetanja, prepisovanja. Drugače pa je bilo v KS, kjer učenci niso bili motivirani za 

reševanje. Nekateri so imeli veliko vprašanj, drugi so prepisovali, nekatere pa je bilo 

potrebno dodatno motivirati, da so začeli reševati. Tudi časa za reševanje smo v KS 

potrebovali več.  

Uspešnost pri reševanju preverjanja znanja je bila pri obeh skupinah dobra. V ES je bilo 

več učencev, ki so pisali odlično, v obeh skupinah pa je bilo tudi nekaj učencev, ki so 

dosegli odstotke za oceni dobro in zadostno. Zadovoljna sem s tem, da ni nihče pisal 

nezadostno, saj to potrjuje, da sem učence dobro naučila in so snov razumeli. To je bil tudi 

moj namen.  
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V obeh skupinah so imeli učenci največ teţav pri 1. nalogi, pri kateri so morali 

poimenovati lik, ki ima pet oglišč, in lik, ki ima 6 stranic. Poimenovanje likov je učencem 

povzročalo kar nekaj teţav, čeprav smo natančno opredelili pojem večkotnik in njihova 

poimenovanja. 

Kar nekaj učencev je v ES pri drugi nalogi pozabilo poimenovati večkotnik, kar 15 

učencev (9 v ES in 6 v KS) pa je namesto oglišč označilo stranice. Menim, da so bili 

učenci le površni pri branju navodil, obstaja pa tudi moţnost, da kdo ni vedel, saj so zlasti 

v KS med uro hitro izgubili pozornost.  

 

Cilje učne ure sem dosegala v obeh skupinah enako, saj sem snov posredovala na enak 

način. Razlika je bila le v njihovi motiviranosti in dejavnostih v uvodnem in osrednjem 

delu. Tako se ţe pri uri matematike vidi, kako pomemben vpliv ima metoda ustvarjalnega 

giba na motiviranost učencev. Cilje so dosegli učenci v obeh skupinah,  je pa velika razlika 

v tem, koliko so učenci sodelovali, kako so snov sprejeli in koliko so si uspeli zapomniti v 

obeh skupinah.  

Učenci ES med gibalno dejavnostjo v uvodni motivaciji: 
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Učenci ES med gibalno dejavnostjo v osrednjem delu: 
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3.5.3 Slovenščina 

 

Študentka: 

Tamara Boţič  

Mentorica: 

Monika Švigelj 

Šola: 

 OŠ Preserje pri Radomljah 

 

Razred: 3. Predmet: slovenščina 

 

Datum: 14. 12. 2011 

Učna tema: pravopis 

Učna enota: predlog v/na 

Cilji: 

Učenci: 

 pravilno uporabijo vprašalne prislove: od kod, kam, kje in ustrezne predloge v/iz, 

na-z/s, 

 za kraj in cilj rabijo ob ustreznih predlogih pravilno sklonsko obliko besed (Kam? 

Na omaro; Kje? V omari.). 

Oblike dela: frontalna, individualna, delo v parih 

Metode dela: pogovor, razlaga, opisovanje 

Pripomočki: / 

Literatura:  

 M. Grginič (2011). ABC 3 – govorimo, pišemo, beremo. Priročnik za učitelja. 

Mengeš, zaloţba Izolit. 

 

 

 

Potek učne ure 

Uvodna motivacija 

V uvodu učencem povem, da jim bom nekaj prebrala, oni pa bodo to odigrali.  

 

Vzamem svinčnik. Ker nimam puščice, ga dam v žep. Iz žepa ga dam na stol. S stola na 

mizo. Z mize v predal, iz predala v torbo, iz torbe na tla, s tal v puščico, iz puščice v roke.  

 

Pogovor o dejavnosti.  
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Osrednji del 

 

V razred prinesem igračo. Učencem dam navodilo, naj odgovarjajo na vprašanja; KAM 

sem dala igračko, KJE je igračka (na mizi, v omari, na stolu, v ţepu). Nekaj primerov 

napišemo na tablo. Nato jih vprašam, OD KOD sem vzela igračko (z mize, iz omare, s 

stola, iz ţepa). Primere napišem na tablo.  

 

Učenci v parih izberejo en predmet. En učenec sprašuje, drugi odgovarja. (Kam sem dal/a 

igračo? Od kod sem vzel/a igračo?) Nekaj primerov zapišemo na tablo in ponovimo 

pravilo (na omaro, z omare; v omaro, iz omare).  

 

KAM/KJE              OD KOD 

na omaro              z omare 

v žep                     iz žepa   

na mizo                 z mize 

na stol                   s stola 

v predal                iz predala   

 

Učence opozorim na pravilno izgovarjavo predloga z besedo; izgovarjamo jih skupaj z 

besedo.   

 

Učenci rešijo nalogo v delovnem zvezku, str. 57.  

 

Preverimo rešitve nalog.  

 

Zaključni del 

 

Učenci rešijo kratek preizkus znanja (priloga).  
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PREVERI, KAJ ZNAŠ 

 

Dopolni z ustreznim predlogom.  

 Mojca je vrgla papirček ____ koš. Kasneje je vse smeti stresla ____ koša. 

 Očka je zlikane srajce pospravil ____ omaro. Tako je lahko zjutraj ____ omare vzel 

sveţo srajco. 

 Metka je ____ tablo pritrdila plakat o zdravi prehrani. Še prej pa je ____ table snela 

plakat o svetlobi. 

 Nace je jedilni pribor zloţil _____ predal. Metka je ____ predala vzela ţličke za 

sladoled. 

 Barbara stoji ____ lestvi. Pazi, Barbara, da ne boš padla ____ lestve! 

 Boš obesil koledar nazaj ____ steno? Včeraj sem ga snela _____ stene. 

 Pospravi šolske potrebščine _____ torbo! Samo veliki brezčrtni zvezek vzemi 

___torbe. 

 Mačka je splezala ____ drevo. Sploh je nismo mogli spraviti ____ drevesa. 

 ____ skodelico sem ti nalila toplo mleko. Si ţe spil mleko ____ skodelice? 

 Vsako jutro se veselo odpravim ____ šolo, po pouku pa grem še bolj veselo ____ 

šole. 

 Dedek je imel ____ klobuku spominsko značko. Včeraj pa mu je padla _____ 

klobuka. 

 Malček je s teţavo zlezel ____ klop. Ker ni miroval, je kmalu padel ____ klopi. 

                                                                                                                                                 

/12                                 

2. Napiši štiri povedi, v katerih boš uporabil predloge v, na, iz, s/z.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      /4 
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ANALIZA UČNE URE SLOVENŠČINE V EKSPERIMENTALNI IN KONTROLNI 

SKUPINI 
 

MOTIVIRANOST UČENCEV 

 

Eksperimentalna skupina 

 

Tabela 7: Motiviranost učencev v eksperimentalni skupini. 

 

 Zelo motiviran/a Motiviran/a Ni motiviran/a Skupaj 

Število učencev 11 8 2 21 

Število v odstotkih (%) 52 38 10 100 

 

 

Grafikon 7: Motiviranost učencev v eksperimentalni skupini (v %). 
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Kontrolna skupina 

 

Tabela 8: Motiviranost učencev v kontrolni skupini. 

 

 Zelo motiviran/a Motiviran/a Ni motiviran/a Skupaj 

Število učencev 6 7 4 17 

Število v odstotkih (%) 35 41 24 100 

 

Grafikon 8: Motiviranost učencev v kontrolni skupini (v %). 
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RAZUMEVANJE SNOVI 

Eksperimentalna skupina 

Tabela 9: Razumevanje snovi učencev v eksperimentalni skupini. 

 

Ocena odlično prav dobro dobro zadostno nezadostno 

Odstotki 100 - 90 89 - 77 76 - 63 62 - 50 49 - 0 

Število učencev 10 7 4 0 0 

Skupaj:  21 učencev 

 

Grafikon 9: Razumevanje snovi učencev v eksperimentalni skupini. 

 

 

Kontrolna skupina 

Tabela 10: Razumevanje snovi učencev v kontrolni skupini. 

 

Ocena odlično prav dobro dobro zadostno nezadostno 

Odstotki 100 - 90 89 - 77 76 - 63 62 - 50 49 - 0 

Število učencev 2 5 7 2 1 

Skupaj: 17 učencev 

 

Grafikon 10: Razumevanje snovi učencev v kontrolni skupini. 
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Pri uri slovenščine sem imela temo, v katero sem teţko vključila metodo ustvarjalnega 

giba, zato sem ga uporabila le v uvodni motivaciji. Menim, da je bila tudi ta dejavnost 

učencem zanimiva, saj so bili skoraj vsi motivirani za delo. Le dveh učencev nisem uspela 

motivirati, ki sta le sedela in gledala skozi okno. Ostali učenci so ravnali po mojih 

navodilih in navdušeno sodelovali.  Sredi ure so učenci še sami naredili nekaj primerov. Tu 

so sodelovali vsi učenci, saj je tudi učenca, ki sta v uvodnem delu le sedela, dejavnost 

pritegnila. Bila sem navdušena, da sta se za sodelovanje odločila sama, da je dejavnost 

pritegnila njuno pozornost in sta se tako priključila ostalim. To dejavnost sem uporabila na 

obeh šolah, zanimivo pa je, da so bili učenci iz ES bolj ustvarjalni, uporabili so več 

prostora, več gibanja po razredu. Če bi učno uro ponovno načrtovala, bi pred preverjanjem 

znanja uporabila še eno dejavnost, s katero bi učence motivirala za reševanje preverjanja. 

Opazilo se je, da so bili učenci pri tej uri najmanj motivirani za reševanje preverjanja 

znanja.  

V KS sem v uvodni motivaciji uporabila enake povedi, le da so učenci ves čas poslušali. 

Ko sem jih vprašala, ali je kaj izstopalo, mi niso znali natančno odgovoriti, čeprav je 

sodelovalo kar 76 % učencev. Ta odstotek me je zelo presenetil, saj je bilo glede na 

dejavnost veliko učencev motiviranih. Opazila pa se je razlika med obema skupinama, saj 

so v ES učenci vedeli, da je poudarek na predlogih, saj so to tudi sami izkusili, ko so se 

glede na predlog gibali. Tudi tukaj učenci niso bili motivirani ob koncu ure, ko so morali 

reševati preverjanje znanja. Vseeno pa so učenci začeli reševati naloge; en učenec je 

končal s pisanjem preverjanja zelo hitro, a ni rešil vsega. Njegov razlog je bil, da se mu ne 

ljubi; to hkrati je tudi dokaz, da so bili učenci premalo motivirani za delo.   

 

Čeprav so bili v obeh skupinah učenci manj motivirani za reševanje preverjanja znanja, so 

učenci v ES skupini dosegli boljše rezultate. Nihče ni pisal zadostno in nezadostno, največ 

učencev (10) je pisalo odlično. Takšne rezultate sem pričakovala, saj so učenci v 

primerjavi s KS ţe med uro pokazali več sodelovanja in razumevanja. Največ teţav so 

imeli učenci pri drugi nalogi, kjer so se morali sami izmisliti primere, pri katerih uporabijo 

predloge. Pri tej nalogi so imeli ţe med reševanjem največ vprašanj in tudi največ napak so 

naredili ravno tu. Morda jih je zmedlo, ker niso vedeli, ali morajo pisati povedi kot v prvi 

nalogi ali si morajo izmisliti štiri nove povedi. In ravno zaradi tega, ker so razmišljali o 

dveh povezanih povedih, kot so bile v prvi nalogi, so izgubljali točke.  
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Čeprav sem učencem ustno razloţila, da je vaţno, da uporabijo vse štiri predloge v 

povedih, menim, da bi bila lahko navodila ob nalogi bolj natančna. V KS pa je bilo ţe 

razumevanje med učno uro slabše, učenci so ves čas mešali predloge, čeprav smo jih 

velikokrat ponovili. Ravno zato so tudi rezultati slabši. Nezadostno je pisal en učenec, ki 

pa ni bil motiviran za pisanje in je preverjanje znanja rešil hitro in je pustil večino nalog 

nerešenih, nedokončanih. Kljub prigovarjanju, naj še malo poskusi rešiti naloge, z 

reševanjem ni ţelel nadaljevati. Ostali učenci so preverjanje reševali kar dolgo časa, 10 

minut več kot v ES. V tej skupini učencev je bilo največ teţav pri prvi nalogi. Sklepam, da 

je šlo pri nekaterih rešitvah bolj za ugibanje kot za razumevanje, saj so pri podobnih 

primerih reševali drugače. Bili sta le 2 odlični oceni, in sicer od učenk, ki sta ţe med 

poukom veliko sodelovali in sta pokazali razumevanje učne snovi. Največ učencev (7) je 

pisalo dobro, 2 učenca sta pisala zadostno, od tega je bil en učenec na meji z oceno 

nezadostno.  

    

Cilje učne ure sem pri večini učencev dosegla, morali bi narediti še več primerov ustno, da 

bi učenci res slišali, kdaj uporabimo določen predlog. To bi tudi naredila, če bi učno uro 

načrtovala še enkrat. Poskrbela bi tudi za večjo motiviranost učencev v obeh skupinah ob 

koncu ure. Tudi preverjanje znanja bi sestavila drugače, na pogled manj nasičeno s 

povedmi. Preverjanje močno vpliva na motiviranost učencev in vem, da bi učenec iz KS, ki 

je pisal nezadostno, rešil več, če bi bilo preverjanje na prvi pogled krajše ali vsaj manj 

zgoščeno.  

Ţal mi je, da nisem imela teme, pri kateri bi lahko uporabila več ustvarjalnega giba. Teţko 

je bilo uskladiti vse teme na obeh šolah, in sem bila zadovoljna s tistimi, ki sta mi jih 

učiteljici predlagali.  

Vseeno sem se potrudila in vključila nekaj gibalnih dejavnosti, pri katerih so sodelovali vsi 

učenci.  
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3.5.4 Spoznavanje okolja 

 

Študentka: 

Tamara Boţič  

Mentorica: 

Monika Švigelj 

Šola: 

 OŠ Preserje pri Radomljah 

 

Razred: 3. Predmet: spoznavanje 

okolja 

 

Datum: 15. 12. 2011 

Učna tema: Kaj zmorem narediti?  

Učna enota: Vremenski pojavi  

Cilji: 

 

Učenci: 

 spoznavajo vremenske pojave, veter in padavine, 

 povezujejo hitrost vrtenja vetrnice z jakostjo vetra, 

 določijo smer vetra s pomočjo vetrokaza, z opazovanjem dima, zastav, dreves, 

 spoznavajo padavine. 

 

Oblike dela: frontalna, individualna 

Metode dela: pogovor, razlaga, opazovanje, opisovanje 

Pripomočki: / 

Literatura:  

 I. Hergan (2005). Dotik okolja 3, priročnik za spoznavanje okolja za 3. razred. 

Ljubljana, MK. 

 I. Hergan (2005). Dotik okolja 3, delovni zvezek za spoznavanje okolja za 3. 

razred. Ljubljana, MK. 

 I. Hergan (2005). Dotik okolja 3, učbenik za spoznavanje okolja za 3. razred. 

Ljubljana, MK. 
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Potek učne ure 

Uvodna motivacija 

Učenci se gibajo na različne načine: 

 Piha veter. 

 Sneţi. 

 Sije sonce. 

 Deţuje.  

 Piha burja. 

 Nevihta.  

 

Skupaj z učenci poiščemo besedo, s katero lahko poimenujemo vse te besede (vreme).  

Osrednji del 

Učence vprašam, kakšno je danes vreme in kakšno bi še lahko bilo.  

Preko slik, ki so na prosojnici, se z učenci pogovorimo o določenih pojmih: 

 Kaj je vreme? Katere vremenske znake poznate?  

Učenci vremenske znake prikaţejo z gibom.  

 Učenci naštejejo padavine in jih opišejo (kdaj, zakaj nastanejo). 

 Pogovor o vetrovnih vrečah – kje so, kaj nam povedo.   

Učenci z lastnim telesom pokaţejo vetrovno vrečo (noge so steber, trup je vreča). 

 S pomočjo slik opredelijo pojme vetrič, veter, brezvetrje. 

 Učenci prepoznajo različne jakosti vetrov in škodo, ki jo povzročijo 

vremenski pojavi. 

 Kaj je vremenska napoved? Kaj nam pove? 

Učenci preberejo dano vremensko napoved. 

Učenci naredijo zapis v zvezek.  

Zaključni del 

Učenci rešijo kratek preizkus znanja.  
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VREME 

1. Nariši vremenske znake in jih poimenuj.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             /6 

2. Dopolni.  

Rosa in deţ sta _____________________. 

Naštej še dve. _________________    _____________________ 

Rosa nastane (kdaj) ____________, ko se iz (kje) _____________ izločijo vodne kapljice.  

Če rosa zmrzne, nastane _______________.                                                                         

                                                                                                                                              /6   

3. Dopolni. 

Vetrovne vreče najdemo na _____________________, ____________________, 

____________________.  

Kaj nam povedo? 

__________________________________________________________. 

                                                                                                                                              /4 

4. Nariši vetrovno vrečo glede na dano situacijo. 

VETER                                BREZVETERJE                                  VETRIČ 

 

                                                                                                         

                                                                                                                                               /3 
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ANALIZA UČNE URE SPOZNAVANJA OKOLJA V EKSPERIMENTALNI IN 

KONTROLNI SKUPINI 

 

MOTIVIRANOST UČENCEV 

 

Eksperimentalna skupina 

 

Tabela 11: Motiviranost učencev v eksperimentalni skupini. 

 

 Zelo motiviran/a Motiviran/a Ni motiviran/a Skupaj 

Število učencev 10 13 0 23 

Število v odstotkih (%) 43 57 0 100 

 

 

Grafikon 11: Motiviranost učencev v eksperimentalni skupini (v %). 

 

43 % 

57 % 

0 % 

Zelo motiviran/a

Motiviran/a

Ni motiviran/a

 
 

Kontrolna skupina 

 

Tabela 12: Motiviranost učencev v kontrolni skupini. 

 

 Zelo motiviran/a Motiviran/a Ni motiviran/a Skupaj 

Število učencev 6 7 4 17 

Število v odstotkih (%) 35 41 24  100 

 

Grafikon 12: Motiviranost učencev v kontrolni skupini (v %). 
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RAZUMEVANJE SNOVI 

Eksperimentalna skupina 

Tabela 13: Razumevanje snovi učencev v eksperimentalni skupini. 

 

Ocena odlično prav dobro dobro zadostno nezadostno 

Odstotki 100 - 90 89 - 77 76 - 63 62 - 50 49 - 0 

Število učencev 14 7 2 0 0 

Skupaj: 23 učencev 

 

Grafikon 13: Razumevanje snovi učencev v eksperimentalni skupini. 
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Kontrolna skupina 

Tabela 14: Razumevanje snovi učencev v kontrolni skupini. 

 

Ocena odlično prav dobro dobro zadostno nezadostno 

Odstotki 100 - 90 89 - 77 76 - 63 62 - 50 49 - 0 

Število učencev 5 7 5 0 0 

Skupaj: 17 učencev 

 

Grafikon 14: Razumevanje snovi učencev v kontrolni skupini. 
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Zadnji predmet, ki sem ga poučevala, je bil spoznavanje okolja. Tema, ki sem jo imela, je 

bila dobro izbrana, saj sem jo lahko na več načinov povezala z metodo ustvarjalnega giba.  

Uvodna motivacija je bila primerna, saj sem uspela motivirati vse učence. Od tega je bilo 

kar 43 % učencev zelo motiviranih. Učenci so se vţiveli v vloge in bili pri tem ustvarjalni. 

Presenetilo me je, da so celo učenci, ki so bili običajno v ozadju, pokazali navdušenje nad 

gibalno dejavnostjo. Pri nekaterih primerih vedenja ob določenem vremenu je nekaj 

učencev posnemalo sošolce, vendar so potem pri drugih primerih pokazali tudi svoje 

zamisli. Metodo ustvarjalnega giba sem uporabila tudi med učno uro. Pri tem sem bila 

pozorna na to, da so vsi učenci hkrati pokazali gibe, gibanje. Pri vremenskih znakih, ki so 

jih morali najprej pokazati, se je pokazala različnost njihovih idej. Povedala sem jim, da so 

vsi gibi pravilni in ravno s tem sem jih spodbudila, da so se učenci sprostili in pokazali 

različne gibe. Nekateri učenci so pokazali znak z gibom, stali so pri miru, drugi pa so 

vremenski znak pokazali z gibanjem po razredu. Tudi njihova učiteljica je bila nad 

nekaterimi gibi presenečena, saj ni pričakovala toliko različnih moţnosti. Njihovo 

razumevanje pa sem preverila tudi pri pojmu vremenska vreča, kjer so z zgornjim delom 

telesa pokazali različne jakosti vetra. Ta dejavnost je zelo pripomogla k njihovemu 

razumevanju, saj so pri preverjanju zadnjo nalogo vsi rešili pravilno.  

V KS je bilo vzdušje čisto drugačno. Ţe v uvodni motivaciji, ko so učenci iskali asociacijo 

na besedo vreme, se je videlo, da nisem uspela pritegniti pozornosti vseh. Štirje učenci (24 

%) od vseh so le sedeli in gledali. Niti enkrat niso dvignili roke, zato sem jih kasneje 

poklicala sama. Videla sem, da učenci vedo, kaj delamo, le niso bili dovolj motivirani, da 

bi sodelovali. Je bilo pa kar 35 % učencev zelo motiviranih, ţeleli so ves čas sodelovati in 

kaj povedati. Res pa je, da so bili običajno vedno isti učenci zelo motivirani za dejavnosti. 

Motiviranost je še bolj upadla med učno uro, ko so učenci med projekcijo pridobivali 

znanje. Proti koncu so bili nekateri ţe nemirni, zdolgočaseni od sedenja. Tu se je opazila 

razlika med obema šolama; učenci na obeh šolah so gledali isto projekcijo, le v ES so se 

učenci med projekcijo gibali in se sprostili, kar je še dodatno izboljšalo vzdušje. V KS pa 

sem morala učence dodatno spodbujati, da so se lotili reševanja preverjanja znanja.  

 

Učenci so v obeh skupinah dosegli cilje učne ure, sama pa sem bila tudi vesela, saj sem vse 

učence uspela naučiti učno snov. V ES in KS ni nihče pisal zadostno in nezadostno. V ES 

je kar 14 učencev od 23 pisalo odlično in kar 7 učencev prav dobro.  
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Učenca, ki sta pisala dobro, sta bila na meji z oceno prav dobro, videlo se je, da sta bila pri 

reševanju nalog zelo površna. Najslabše so reševali 1. nalogo, kjer so učenci le narisali 

vremenske znake, niso pa jih poimenovali. Kot sem ţe omenila, so zadnjo nalogo vsi 

učenci rešili pravilno. 

  

Tudi v KS so učenci dosegli dobre ocene, lahko bi pisali še bolje, če bi bolj natančno brali 

navodila in če bi si pri reševanju preverjanja znanja vzeli več časa. Od 17 učencev je 5 

učencev pisalo odlično, ravno toliko jih je pisalo dobro, 7 učencev pa je pisalo prav dobro. 

Menim, da bi bili rezultati veliko boljši, če bi bili učenci bolj motivirani za reševanje. Tudi 

učenci v KS so pri 1. nalogi pozabljali poimenovati vremenske znake, teţave pa so se 

pojavile tudi pri nalogah o vremenskih vrečah. Ko smo obravnavali snov, smo govorili o 

vremenskih vrečah na koncu učne ure. Takrat je bilo ţe kar nekaj učencev nemirnih in 

pokazalo se je, da so bili nezbrani in me niso več poslušali.  

Z učno uro sem zadovoljna, tudi v KS je ura potekala dokaj nemoteno. Pozornost učencev 

sem ţelela pridobiti s projekcijo, pri kateri sem uporabila veliko slik. Nekaj učencev je to 

pritegnilo, nekaj pa jih projekcija ni zanimala. Z delom v ES sem zelo zadovoljna, saj so 

vsi učenci skozi učno uro sodelovali in dosegli dobre rezultate.  

 

Učenci ES med gibalno dejavnostjo v uvodni motivaciji: 
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Učenci ES med gibalno dejavnostjo v osrednjem delu ure – PRIKAZ VETROVNE 

VREČE: 
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3.6 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

S svojo raziskavo sem dosegla cilje, ki sem si jih na začetku zastavila. Raziskava je 

potekala po pričakovanjih. Najbolj me je skrbelo, kako bom uskladila teme na obeh 

osnovnih šolah, vendar sta se bili učiteljici pripravljeni prilagoditi in tako mi je uspelo 

raziskavo narediti tako, kot sem si jo zamislila.  

 

Pri likovni vzgoji je bila moja raziskava podobna eni od raziskav, ki jo je v svojem 

diplomskem delu naredila M. Prunk (2008). Svojo raziskavo je naredila v 3. razredu na 

vseh likovnih področjih. Ugotavljala je uspešnost uporabe metode ustvarjalnega giba na 

motivacijo, ustvarjalnost in razumevanje likovnih pojmov. Pri kiparstvu so učenci 

izdelovali razgiban kip. Razlika je bila v tem, da je v eksperimentalni skupini poučevala 

sama, kontrolno skupino pa je poučevala učiteljica, ki je izhajala iz pojma nerazgiban kip, 

zato naloga v KS ni bila uspešno realizirana. V eksperimentalni skupini, v kateri je 

poučevala sama, so nastali razgibani in raznoliki kipi. Če primerjam motiviranost pri obeh 

raziskavah, je bilo pri meni kar 82 % učencev zelo motiviranih, medtem ko je bilo pri 

raziskavi Mojce Prunk 45% vseh učencev zelo motiviranih. Pri obeh raziskavah v ES so 

bili vsi učenci motivirani za izvajanje dejavnosti. V KS je bilo v moji raziskavi le 27 % 

učencev zelo motiviranih in ravno toliko tudi nemotiviranih. V raziskavi M. Prunk je bilo 

le 11 % učencev zelo motiviranih, kar 47 % pa nemotiviranih. Razlog za to je bila 

prekratka uvodna motivacija, učiteljica jim je posredovala le postopek izdelave kipov. V 

obeh raziskavah so učenci v ES razumeli pojem razgibanost in se trudili izdelati stabilne 

kipe. Izdelkov iz KS ne morem primerjati, saj so učenci v moji in njeni raziskavi 

obravnavali pojem drugače (v moji raziskavi so ravno tako izdelovali razgiban kip, v 

raziskavi Prunkove so učenci izdelovali nerazgiban kip). V obeh raziskavah pa se je 

pokazalo, da poučevanje z metodo ustvarjalnega giba poveča učenčevo motiviranost, 

aktivnost in koncentracijo.       
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Na začetku raziskave sem si zastavila hipoteze, ki sem jih med raziskavo preverila. 

 

Hipoteza 1: učenci so pri pouku z ustvarjalnim gibom bolj motivirani za delo. 

Hipotezo lahko potrdim, saj se je pri vseh predmetih pokazalo, kako močno vpliva metoda 

ustvarjalnega giba na motiviranost učencev. Učenci v eksperimentalni skupini so bili bolj 

pripravljeni na sodelovanje, bili so bolj pozorni na učno snov in tudi za preverjanje znanja 

so bili bolj motivirani kot učenci v kontrolni skupini. Učencem veliko pomeni uvodna 

motivacija, način, kako jim novo učno snov predstavimo. Z vključevanjem ustvarjalnega 

giba v pouk učence bolj pritegnemo k sodelovanju in pridobimo njihovo pozornost, ki 

lahko traja skozi celotno učno uro.   

 

Hipoteza 2: ustvarjalni gib lahko vključimo v vse dele učne ure (uvodna motivacija, 

osrednji in zaključni del).  

Tudi to hipotezo lahko potrdim, saj sem pri vseh učnih urah uporabila metodo 

ustvarjalnega giba v uvodni motivaciji in v osrednjem delu, pri matematiki pa sem 

ustvarjalni gib uporabila tudi pred preverjanjem znanja. Pri nekaterih učencih pozornost 

med uro upade, zdolgočaseni so od sedenja in poslušanja, zato je pomembno, da gibanje 

vključimo tudi med učno uro. S tem ponovno pridobimo njihovo pozornost in sodelovanje, 

učenci pa si tudi več zapomnijo. Učne ure, ki sem jih vodila, so bile kar naporne, saj so 

morali učenci pri vsaki uri pisati preverjanje znanja. Pri matematiki je učencem motivacija 

začela upadati proti koncu ure in je dejavnost, ki sem jo načrtovala pred preverjanjem, 

močno povečala njihovo motiviranost, tako da so vsi reševali preverjanje znanja in dosegli 

dobre rezultate. Menim, da je pri nekaterih urah dovolj, da je ustvarjalni gib le v uvodni 

motivaciji, pri nekaterih temah je potrebno vključiti ustvarjalni gib tudi v osrednjem delu, 

kadar pa je na koncu učne ure načrtovana še kakšna dejavnost, kot sem jo imela jaz, pa je 

pri nekaterih temah potrebno vključiti ustvarjalni gib tudi v zaključnem delu.  

 

Hipoteza 3: ustvarjalni gib pripomore k boljšemu razumevanju učne snovi. 

Hipoteza drţi, saj so učenci v eksperimentalni skupini dosegli boljše rezultate kot učenci v 

kontrolni skupini. Raziskava je pokazala, da sta obe skupini učencev dosegli cilje in 

pokazali razumevanje snovi. Pokazala pa se je razlika pri razumevanju določenih pojmov, 

vprašanjih, ki so jih učenci iz ES bolje razumeli.  
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Razlika je bila najbolj opazna pri spoznavanju okolja. Učenci iz ES so bolje rešili 

vprašanja, saj smo pri njih med učno uro vključili ustvarjalni gib. Razlika se je pokazala 

tudi  pri slovenščini, kjer so učenci iz ES s pomočjo gibanja bolje razumeli predloge in so 

tudi naloge rešili bolje. Razumevanje pojma razgibanost kipa pri likovni vzgoji so bolje 

razumeli učenci iz ES, ker so si pojem lahko predstavljali, saj so ga s pomočjo giba tudi 

izkusili. Pri matematiki so učenci iz obeh skupin pokazali razumevanje, velika razlika je 

bila le v motiviranosti, saj učenci iz KS niso bili motivirani za reševanje preverjanja znanja 

in so ga zato slabše reševali. 

Hipoteza 4: ustvarjalni gib lahko uporabimo pri matematiki, slovenščini, spoznavanju 

okolja in pri likovni vzgoji. 

Četrta hipoteza, ki sem si jo zastavila, drţi. Dokazala sem, da lahko metodo ustvarjalnega 

giba vključimo v vse predmete in da pri isti temi lahko uporabimo več različnih gibalnih 

dejavnosti. 

Raziskava je uresničila moja pričakovanja in dokazala sem, da lahko metodo ustvarjalnega 

giba vključujemo v vse predmete, v vse dele učne ure (uvodni, osrednji in zaključni del) in 

da ima velik vpliv na motiviranost učencev in razumevanje snovi.    

Hipoteza 5: uporaba ustvarjalnega giba izboljša medosebne odnose med učenci in 

povezanost med učenci in učiteljico. 

V ES je bilo veliko boljše vzdušje, boljša razredna klima. Učenci so med seboj sodelovali 

in se med seboj povezali. Boljšo povezanost sem čutila tudi jaz, saj so me učenci hitreje in 

raje sprejeli; vključila sem se v nekatere dejavnosti in se jim na ta način pribliţala. 

Raziskava je pokazala, kakšna razlika je med dvema šolama, kjer sem poučevala na 

različne načine. Tudi jaz sem se bolje počutila v ES, saj so imeli učenci stike med seboj in 

laţje so stik vzpostavili tudi z mano.  
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4. ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu sem raziskovala, kaj je ustvarjalni gib in kako ga vključiti v pouk. Iz 

teoretičnega dela in iz svoje raziskave lahko zaključim, da vključevanje metode 

ustvarjalnega giba v pouk omogoča prednosti, ki jih učitelji in drugi pedagoški delavci 

moramo izkoristiti.  

Raziskovala sem, kako ustvarjalni gib vpliva na učenčevo motiviranost, na njegovo 

razumevanje učne snovi in na medosebne odnose v razredu. Rezultati so bili pozitivni, 

pokazali so, da ima metoda ustvarjalnega giba močan vpliv na vse te dejavnike.  

Pokazala sem, da metodo ustvarjalnega giba lahko uporabimo za doseganje različnih učnih 

ciljev pri vseh predmetih in da ga lahko vključimo v vse dele učne ure (uvodni, osrednji in 

zaključni del). 

S svojim vzorcem sem ugotovila, da učno uro z vključevanjem ustvarjalnega giba 

popestrimo, učenci so aktivnejši in bolj zbrani za delo. S poučevanjem istih tem na 

različnih šolah sem učiteljem tudi pokazala, da metoda ustvarjalnega giba pozitivno vpliva 

na učence. To je bil tudi moj namen, saj veliko učiteljev ni seznanjenih s to metodo dela 

med poukom. S svojo raziskavo sem tako motivirala tudi učitelje, ki so se z ustvarjalnim 

gibom srečali šele zdaj, ko sem delala raziskavo.  

Ustvarjalni gib lahko uporabimo kot minuto za zdravje med poukom, ko učencem ţe upada 

pozornost. To je lahko uporabna metoda pri sproščanju. Z igro, ki jo vpeljemo, učenci 

postanejo bolj zbrani in laţje nadaljujejo z delom. Pri moji raziskavi so se vaje sproščanja 

izkazale zelo pozitivno. Z učenci eksperimentalne skupine smo jih naredili pred pisanjem 

preverjanja znanja. Sprostitev jih je motivirala za reševanje nalog, kjer se je pokazala 

velika razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino, pri kateri vaj sproščanja ni bilo. 

Opazila se je tudi razlika v medosebnih odnosih. V razredu, v katerem sem poučevala brez 

metode ustvarjalnega giba, ni bilo začutiti povezanosti med učenci in učenci in menoj, 

medtem ko so v razredu, kjer sem poučevala z metodo ustvarjalnega giba, učenci med 

seboj sodelovali, iskali so skupne rešitve in se med seboj pogovarjali. Ni jim bilo 

pomembno, s kom in kako so delali (individualno, v parih, skupinsko), pomembne so bile 

dejavnosti, ki so jih izvajali.  
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Z raziskavo sem pokazala, kako velik vpliv ima ustvarjalni gib na učence in na pouk v 

celoti. Z vpeljevanjem ustvarjalnega giba poskrbimo za pester potek pouka in poskrbimo 

za prijetno razredno klimo. Učenci skozi lastne izkušnje pridobijo, utrdijo svoje znanje, s 

tem pa si tudi več zapomnijo. 
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