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POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem se osredotočila na poučevanje geometrije v matematiki skozi  

ustvarjalni gib kot učni pristop. Matematika marsikateremu učencu predstavlja težavo 

pri razumevanju, posledično nezadovoljstvo in neuspeh, zato je bistvenega pomena, 

kako učitelj učno snov učencem posreduje. Poučevanje, ki vključuje tudi ustvarjalni 

gib, je celostno poučevanje in zadovolji vsem učnim stilom učencev, tako da učno 

snov prav vsi učenci lahko razumejo. Poleg vpliva na kognitivno področje učencev, 

ima ustvarjalni gib tudi močan vpliv na počutje učencev, razredno klimo, motivacijo, 

sodelovanje in ustvarjalnost. V teoretičnem delu sem posebej opisala ustvarjalnost, 

kako se jo da spodbujati, in posebej gibanje, kakšen pomen ima to za kvalitetnejše 

učenje in koncentracijo ter motivacijo pri pouku. Teoretični del sem nadaljevala z 

ustvarjalnim gibom, kako in kdaj ga lahko vključujemo v pouk in kakšna je pri tem 

vloga učitelja. Opisala sem svoje predloge vključevanja ustvarjalnega giba v pouk 

geometrije od prvega do petega razreda osnovne šole. V empiričnem delu sem 

predstavila izvedbo 8 ur pouka geometrije v 2. razredu z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba ter pri tem raziskala, kako ustvarjalni gib vpliva na počutje 

učencev, samozavest učencev glede pridobljega znanja, na njihov napredek v znanju 

in ustvarjalnost. Rezultati niso pokazali, da bi ustvarjalni gib vplival na počutje 

učencev, vendar se je učinek ustvarjalnega giba pokazal v prijetni razredni klimi, 

dobri motiviranosti učencev za delo in v njihovem sodelovanju. Pokazali so se 

pozitivni učinki ustvarjalnega giba na napredek učencev v znanju, učenci so namreč v 

večini dosegli zastavljene učne cilje. Rezultati niso pokazali, da bi ustvarjalni gib 

vplival na samozavest učencev glede pridobljenega znanja. Zelo očitni rezultati pa so 

se pokazali pri raziskovanju vpliva ustvarjalnega giba na ustvarjalnost učencev, saj so 

bili učenci, ki so bili deležni poučevanja preko ustvarjalnega giba, zelo inovativni v 

svojih idejah. Poleg tega so učenci veliko improvizirali, načrtovali gibanje, urejali 

svoje ideje in ustvarjali. 

 

Ključne besede:  

celostni pristop poučevanja, geometrija, matematika, gibanje pri matematiki, 

ustvarjalnost v matematiki, ustvarjalni gib, 2. razred; 
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CREATIVE MOVEMENT IN LEARNING GEOMETRY 

 

ABSTRACT 

 

In my diploma thesis I focus on the teaching of geometry in mathematics through the 

use of creative movement as a learning approach. Mathematics represents difficulties 

for many learners, which results in discontent and failure. For this reason, the way in 

which the subject matter is transmitted from the teacher to the learners is of key 

importance. Teaching that also includes creative movement is integrated teaching and 

fulfills the needs of all the various learning styles, so the subject matter can be 

understood by each and every learner. In addition to the effect it has on the learners' 

cognitive domain, creative movement also significantly influences the learners' mood, 

the classroom atmosphere, motivation, cooperation and creativity. In the theoretical 

part of my thesis I separately describe creativity and how it may be encouraged, and 

movement and the meaning it holds for a higher quality of learning, concentration and 

motivation in the classroom. Then I continue with creative movement itself and when 

and how it can be incorporated in the classroom and what the teacher's role in this is. I 

describe my suggestions for including creative movement in teaching geometry to 

students attending grades 1 through 5 of elementary school. In the empirical part of 

my thesis, I present how I used creative movement as a teaching approach to teach 

eight geometry lessons in the second grade and in the process researched how it 

affects the learners' mood, their confidence in the newly acquired knowledge, their 

improvement on the level of knowledge and their creativity. The results did not show 

that creative movement has an effect on the learners' mood, other than that the 

creative movement brought a pleasant classroom atmosphere, the learners' 

cooperation and their high motivation to work. As most of the learners achieved the 

learning goals, the results showed that creative movement has a positive effect on the 

learners' improvement on the level of knowledge. The results did not show that 

creative movement has an effect on the learners' confidence in the newly acquired 

knowledge. But clear results were shown in the research of the effect creative 

movement has on the learners' creativity as those that were taught through the use of 

creative movement displayed a lot of innovation in their ideas. In addition, the 

learners did a great deal of improvisation, planned their movements, arranged their 

ideas and created. 
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UVOD 

 

Ustvarjalni gib mi je v začetku spoznavanja pomenil neko aktivnost, v kateri se otroci 

igrajo in sproščajo. Menila sem, da s takim načinom dela pozitivno vplivamo na 

njihovo počutje in jih motiviramo za nadaljnje delo pri pouku. Ko pa sem ustvarjalni 

gib bolje spoznala in ga uporabljala pri poučevanju v pedagoški praksi, sem videla, 

kako lahko ustvarjalno gibanje vključujemo v prav vse učne predmete in dele učne 

ure. 

Vključevanje ustvarjalnega giba v pouk me je zelo pritegnilo in veliko sem 

razmišljala, kako bi lahko o tem pisala v svojem diplomskem delu. Naključno sem si  

izbrala učni predmet matematiko in potem mi je vključevanje ustvarjalnega giba 

predstavljajo velik izziv. Udeležila sem se delavnice Beyond paper and pencil: A 

kinesthetic approach to teaching science & math, ki jo je vodila avtorica knjige Minds 

in motion, Susan Griss. Na delavnici sem dobila veliko dobrih idej, poleg tega pa sem 

preštudirala literaturo na to temo. Po nekaj časa intenzivnega razmišljanja o tem, 

katero temo in razred bi si za moj izziv izbrala, sem se odločila za temo geometrija v 

2. razredu osnovne šole. 

V prvem poglavju teoretičnega dela bom pisala o ustvarjalnosti na splošno, kako se 

pojavlja pri ljudeh, kaj je zanjo značilno, kako se »rodi« ustvarjalna ideja, kako je 

ustvarjalnost možno spodbujati in razvijati pri posamezniku ter kako se jo lahko meri. 

Drugo poglavje teoretičnega dela bom namenila pomenu gibanja za človeka, 

njegovim pozitivnim učinkom gibanja na človeško telo in ustvarjalnemu gibanju. 

Ustvarjalno gibanje je del celostnega pouka, zato bom tretje poglavje teoretičnega 

dela začela s celostnim poučevanjem v šoli, nato pa nadaljevala z ustvarjalnim gibom 

pri pouku, kakšna je vloga učitelja pri tem, kakšne učinke ima ustvarjalni gib na 

otrokov razvoj, in z raziskavami s tega področja. 

V četrtem poglavju teoretičnega dela bom pisala o ustvarjalnosti v matematiki, kako 

so jo prikazali posamezni matematiki in kako lahko ustvarjalnost v matematiki 

spodbujamo pri pouku. 

Teoretični del bom zaključila s petim poglavjem, s temo geometrije in ustvarjalnega 

giba v geometriji, kar bom raziskovala v empiričnem delu. Najprej bom predstavila 

pouk geometrije, nato učni načrt za matematiko pri geometriji od prvega do petega 
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razreda osnovne šole, nazadnje pa še predloge vključevanja ustvarjalnega giba v pouk 

geometrije. 

Diplomsko delo bom zaključila z empiričnim delom, v katerem bom predstavila 

raziskavo vključevanja ustvarjalnega giba v pouk geometrije. V raziskavi bom 

ugotavljala, ali ustvarjalni gib vpliva na počutje učencev med uro, njihovo samozavest 

glede pridobljenega znanja, na njihov napredek v znanju in ustvarjalnost. 
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1. USTVARJALNOST 

 

Ustvarjalnost je vsepovsod.  

Ne morete ji ubežati.  

Pomembno je, da v vse, česar se lotite,  

vložite malce svojega truda in kaj spremenite.  

Walt Disney 

 

Pojem ustvarjalnost Krofličeva in Gobčeva (1992) definirata kot dejavnost, lastnost 

mišljenja in način mišljenja, lahko pa gre tudi za sposobnost in osebnostno lastnost.  

Ustvarjanje, ki izvira iz pojma ustvarjalnosti, pomeni delovanje, odpiranje problemov, 

preoblikovanje situacije v okolju in izvirno preoblikovanje informacij. 

Ustvarjalnost lahko opazimo in začutimo na vseh področjih življenja, kjer posameznik 

ali skupina ljudi razmišlja in deluje ustvarjalno. Vsi ljudje smo ustvarjalni, vendar se 

ustvarjalnost pri posamezniku različno odraža. 

Značilnosti ustvarjalnega mišljenja so prožnost, fleksibilnost, tekočnost, izvirnost, 

bogastvo zamisli, fantazija, imaginacija in sam način izvedbe zamisli (Kroflič, Gobec, 

1992). 

Izvirnost velja za najbolj veljavno in zanesljivo merilo ustvarjalnosti. Izviren odgovor 

daje nekaj novega, edinstvenega, redkega in neponovljivega. (Pečjak, 1987.) 

Svojo ustvarjalnost lahko razvijamo in se s tem osebno bogatimo. Bolj kot smo 

ustvarjalni, več radosti in sreče smo lahko deležni, saj smo polni optimizma, imamo 

občutek polnejšega življenja in naše življenje dobi večji pomen. Ljudje, ki so pri 

svojem delu ustvarjalni, občutijo notranji ogenj in oddajajo svojo avro radosti. (Keong, 

2007.) 

Če se torej človek pri dejavnosti, ki se je loti, bolj potrudi v smislu izvirnosti, 

fantazije, imaginacije, poleg tega pa je tudi prožen in fleksibilen, lahko v svojem delu 

izredno uživa. Njegovo delo dobi pomen, saj je vanj vnesel nekaj svojih izvirnih idej, 

zato je nanj ponosen in njegovo delo ga tako lahko osebno izpopolnjuje.  

Značilnost ustvarjalnega mišljenja je, da je to spontan proces in ne poteka načrtno, 

vendar ga lahko pospešimo tako, da intenzivno razmišljamo o problemu in 

preizkušamo razne možnosti rešitev. (Pečjak, 1987.) 

»Pri ustvarjanju gre za vzpostavljanje povezav tam, kjer jih prej ni bilo (Keong, 2007, 

str. 43).« 
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Če nas problem zanima in intenzivno razmišljamo o njem, se nam ustvarjalne ideje 

porodijo spontano. 

Za ustvarjalno mišljenje so potrebni naslednji motivi: radovednost, potreba po 

raziskovanju in manipuliranju, potreba po dosežkih, zadovoljstvo ob reševanju 

kreativnih nalog, potreba po samopotrjevanju (Kroflič, 1999). 

Za ustvarjalno dejavnost je značilno, da ni zunanje pogojena, ampak gre za notranje 

motivirano vedenje, ki poteka zaradi ustvarjanja samega (prav tam). 

Človeštvo je skozi tisočletja izredno napredovalo, zahvala pa gre ustvarjalnosti. 

Ustvarjalnost smo uporabili za razvoj tehnologije in spremenili svoje življenjsko 

okolje, s tem pa se uprli razmeram, ki so nas stalno ogrožale. (Keong, 2007.) 

Ustvarjalnost je torej tista nujno potrebna lastnost posameznika, ki mu omogoča 

preživeti v svetu, v katerem koli času, v katerem posameznik živi oz. je živel. V 

preteklosti se je moral človek bolj spopadati s fizičnim okoljem, danes pa se človek 

spopada predvsem s psihičnimi težavami, saj nanj deluje stres okolja in hiter 

življenjski ritem. 

Življenjski slog današnjega časa daje občutek brezsmiselnosti in zmedenosti , zato se 

mnogi ljudje počutijo odtujene sebi in svetu. Ljudje se zato zatekajo k različnim 

blažilom in si obupano želijo pridobiti jasno predstavo o svetu. Vzgoja pa mora tu 

ohraniti svojo temeljno vlogo in na mladi rod prenašati zamisli, ideale, vrednote, cilje 

in navade. (Frostig, 1989.) 

Učitelj ima veliko vlogo pri otrokovem pojmovanju sveta, zato je ustvarjalnost pri 

delu učitelja res izjemno pomembna. Učitelj s svojo ustvarjalnostjo lahko otroku 

omogoči izvirne in edinstvene izkušnje, ki mu vlivajo samozavest in ga skušajo 

pripraviti na spopad s svetom. Predvsem pa otroku s tem daje veliko volje ter nanj 

prenaša pozitivno energijo in čar ustvarjalnosti. 

 

1.1 USTVARJALNA IDEJA 

 

Ustvarjalna ideja je pri ustvarjanju bistvena, saj nas ponese v proces ustvarjanja.  

Ko se ideja rodi v glavi ustvarjalca, gre za tako imenovano »aha izkušnjo«. Kot že 

ime samo pove, si posameznik sam pri sebi reče »aha«, domisli se nečesa novega. To 

izkušnjo spremljajo močna čustva vznemirjenosti in celo vzhičenosti. Glavna 

značilnost »aha izkušnje« je transformacija gradiva, tu gre za preureditev gradiva, 
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novo organizacijo, spremembo pomena, spoznanje nove funkcije in spregledanje 

situacije v novi luči. Samo ena transformacija pogosto ne zadošča, saj mora 

ustvarjalec preskočiti iz ene ideje na drugo, ko spozna, da ni na pravi poti reševanja 

problemske situacije. Pečjak navaja primer, ko dijak nikakor ne zmore rešiti 

matematične naloge, saj vedno znova napravi isto napako, ker se mu vsiljujejo 

predhodni načini reševanja. Takšna fiksacija oziroma bloki v mišljenju nastanejo z 

izkušnjami. (Pečjak, 1987.) 

Nova ideja ima po Pečjaku naslednje lastnosti: 

 

- Ima celosten značaj, kar pomeni, da se rodi v glavi ustvarjalca v celotni 

podobi, ki je sicer še neizdelana in shematska. Vsak umetnik si najprej zamisli 

celoto, ki jo nato izdela. Avtor za primer navaja lastno izkušnjo, ko se mu je 

rodila ideja, da bi napisal knjigo Drejček in trije Marsovčki. Zamisel za 

zgodbo je najprej napisal na dva lista, opisal tudi nekaj podrobnosti, ki pa jih 

je kasneje spreminjal. Ko se mu je rodila ideja, je tudi že določil naslov dela. 

- Je kombinacija oddaljenih izkušenj, kot so zaznave, predstave in simboli.  Te 

izkušnje na videz nimajo ničesar skupnega. V Köhlerjevih eksperimentih so 

šimpanzi rešili problemsko situacijo tako, da so zvezali dve palici skupaj in z 

njima dosegli banano. 

- Ideja je pogosto zelo enostavna, zato je bila enostavnost razglašena za enega 

od kriterijev resničnosti. Pri večih alternativah je najenostavnejša zagotovo 

pravilna, vendar človek zaradi lastnosti svojega razuma problemsko situacijo 

vedno najprej rešuje po najbolj zapleteni poti. 

- Pri ideji gre pogosto za prenos izkušenj. Tako je na primer izumitelj kosilnice 

na nitko prišel do ideje, ko je s šibo udaril po travi. 

 

1.2 RAZVOJ IN SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI 

 

Ko gledamo otroka pri igri, se včasih čudimo, od kod mu toliko domišljije, da si 

izmisli celotno zgodbo, igro. Lahko mu zadošča že nek preprost predmet in otrok se 

bo z njim igral več ur, saj bo pri tem uporabljal svojo domišljijo. V tem primeru 

predmet otroku predstavlja spodbudo za ustvarjalnost. Ni pa vseeno za kakšen 

predmet gre, saj ta lahko ohranja pozornost otroka le nekaj minut ali več ur. 



Jagodic, M. (2013). Ustvarjalni gib pri pouku geometrije. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

 

15 
 

Ohranjanje pozornosti je odvisno od tega, koliko svobode za igro in ustvarjalnost 

predmet otroku dopušča, najprej pa je seveda pomembno, da predmet otroka zanima 

in v njem zbudi radovednost. Sem mnenja, da igrače, ki jih danes ponuja trg, otroku 

dopuščajo vedno manj ustvarjalnosti pri igri, saj so tehnološko dodelane, polne 

funkcij in tudi estetsko popolne. Otrok se s tako igračo ne igra dolgo, saj se je hitro 

naveliča, ker pri igri z njo ne more izražati svoje ustvarjalnosti. Zelo pomembno je 

torej, kakšne spodbude za ustvarjalnost otrokom nudimo. 

»V igri je človek svoboden, prožen, izviren, družaben itn., kakršno bi moralo biti tudi 

človeško delo (Pečjak, 1987, str. 213).« 

Otroci so že sami po sebi ustvarjalni, ker se radi igrajo, pri čemer so spontani in 

notranje motivirani. Pri igrah, ki si jih izmislijo sami oz. posnemajo starejše, to so 

družabne igre kot npr. igra staršev in otrok, obisk zdravnika ipd., se še posebej izraža 

njihova bogata domišljija. Izvirnost se kaže tudi v izvirnih imenih, ki si jih dajejo med 

seboj, v njihovih slikah in drugih likovnih izdelkih. Ponavadi imajo njihovi izdelki 

močan pečat individualnosti. Ustvarjalnost otrok se še posebej kaže v njihovi 

radovednosti. V prvih letih življenja otrok raziskuje svet okoli sebe, preizkuša 

predmete in je pozoren na vse nenavadne dražljaje v svoji okolici. Z razvojem govora 

kmalu nastopijo otrokova vprašanja »zakaj«, ko se otrok čudi stvarem, ki se zdijo 

odraslim povsem običajne. Takšno stališče do sveta imajo samo otroci in ustvarjalni 

odrasli. (Pečjak, 1987.) 

Dejavniki, ki vplivajo na razvoj ustvarjalnosti, so naslednji: dednost – prisotnost 

dispozicij, okolje – vzgoja spontanega mišljenja in lastna aktivnost – učenje in trening 

ustvarjalnega mišljenja. O pomembnosti posameznega dejavnika psihologi niso 

enotnega mnenja. Vpliv okolja utemeljujejo v smislu spodbujanja in razvijanja z 

ustrezno vajo ter z ustvarjanjem spodbudne klime. Negativna ojačevanja, kot so 

avtoritarni odnosi, fizično kaznovanje ipd., naj bi ovirala ustvarjalnost, medtem ko 

pozitivna ojačevanja, kot je pohvala ipd., ustvarjalnost spodbujajo. (Kroflič, 1999.) 

Pomembno je ustvariti spodbudno okolje in otroku omogočiti čim več izkušenj, pri 

katerih bo lahko razvijal omenjeno lastnost. Odrasel človek lahko k lastni 

ustvarjalnosti pripomore le s pomočjo lastne aktivnosti. 

»Vaja v ustvarjalnem mišljenju naj bi dvignila raven ustvarjalnosti pri starejših in 

mlajših osebah, pri otrocih in odraslih, moških in ženskah, bolj in manj inteligentnih 

(Pečjak, 1987, str. 247).« 
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Spodbude za ustvarjalno mišljenje bi morale biti takšne, da bi spodbudile divergentno 

in konvergentno mišljenje. 

»Po novejših pogledih naj bi bili ustvarjalni rezultati plod divergentnega in 

konvergentnega mišljenja, integracije funkcij desne in leve hemisfere (Cropley, 1992, 

str. 59 v Kroflič, 1999, str. 72).«                                                                         

Poznamo kar nekaj dejavnikov, ki ustvarjalnost zavirajo.                                            

Po Cropleyu so socialne zavore, ki zavirajo ustvarjalnost v družbeni strukturi, torej 

tudi v šolskem razredu, razčlenjeni takole: 

- Storilnostna naravnanost. 

- Vprašanja niso zaželjena. 

- Zunanja evalvacija. 

- Pritisk konformizma se kaže v vedenju otrok, v izraziti težnji, da se enačijo z 

vrstniki v konkretnih stvareh. 

- Strogo določene spolne vloge. 

- Enačenje drugačnosti z abnormalnostjo. 

- Razlikovanje med igro in delom vključuje striktne sankcije proti uporabi igre 

v šoli, še posebej pri pouku. (Kroflič, 1999, str. 72, 73.) 

Po Cropleyu so med posameznimi zavorami ustvarjalnosti pomembne naslednje: 

 

- Posameznik težko sprosti svojo domišljijo in se prepusti idejam. 

- Prednost analitičnega mišljenja pred sintetičnim. 

- Prehitra zadovoljitev z odgovorom, ker se običajno spodbuja hitro 

odgovarjanje z uporabo konvergentnega mišljenja. 

- Nezmožnost obvladovanja idej. 

- Anksioznost lahko povzročajo vse predhodno razčlenjene zavore. 

- Stališče, da je besedno komuniciranje edini način izražanja zamisli. 

(Kroflič, 1999, str. 73, 74.) 

Vse te ovire lahko posredno ali neposredno vplivajo na to, da ima posameznik sicer v 

sebi veliko ustvarjalnih idej, ki se mu porajajo, vendar jih zaradi različnih vzrokov 

raje zadrži zase. 

Spodbude za razvoj ustvarjalnosti lahko otrok dobi preko staršev ali drugih ljudi 

(sorodniki, znanci, prijatelji) v njegovi okolici, še posebej naj bi bile te prisotne v šoli. 

Starši otroke spodbujajo pri ustvarjalnosti že s tem, da si vzamejo čas zanje, kar v 
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današnji družbi predstavlja vedno večji problem in otroci so vedno bolj prepuščeni 

samim sebi. Če starši namenijo svojim otrokom dovolj pozornosti, jim s tem 

omogočijo veliko izkušenj in možnosti, da bodo razvijali ustvarjalnost. Pomembno je, 

da so starši potrpežljivi in odgovarjajo na otrokova vprašanja, čeprav se jim zdijo 

povsesamoumevna. 

Če starši hočejo pri otroku spodbujati ustvarjalnost naj: - pomagajo in spodbujajo 

otroke k odkrivanju njihovega prirojenega talenta, - uredijo domače okolje, da daje 

otroku bogato gradivo, - priskrbijo sredstva za otrokove raziskave in 

eksperimentiranje, - seznanijo otroke z različnimi ljudmi in kraji in jim omogočijo 

izkušnje, da bodo imeli bogate možnosti življenja, - spodbujajo odprt, pustolovski 

pogled na dnevno življenje, - oblikujejo pri otrocih močan jaz in neukrotljivega duha, 

- moralno in duhovno vodijo človeka. (Rockness, 1984 v Pečjak, 1987, str. 225, 226.) 

Za spodbujanje ustvarjalnosti v šoli je predvsem pomemben način dela, osebni zgled 

učitelja in ustvarjalna klima v razredu (Pečjak, 1987). 

Nastajajo novi sistemi ustvarjalnega učenja, ki temeljijo predvsem na problemskem 

pouku, in nove tehnike ustvarjalnega mišljenja (Kroflič, 1999). 

Eden od načinov spodbujanja ustvarjalnosti pri pouku, ki jih navaja Krofličeva (1999), 

je igra. V uvodu tega podpoglavja sem razglabljala o tem, kako je otrok pri igri lahko 

ustvarjalen. Če se takšno igro, ki otroka motivira k ustvarjanju, mu predstavlja izziv 

in pri kateri se lahko svobodno izraža, načrtno in smiselno vključi v pouk, se lahko 

zagotovo pričakuje ustvarjalno vzdušje, ki bo vplivalo tudi na nadaljnje delo v razredu.  

Pri tem je nesmiselno dvomiti v primernost vključevanja igre v pouk, če je ta 

organizirana in ima postavljen jasen učni cilj, ki ga želimo doseči. Igra je pri pouku 

zelo dobrodošla, ker otroke izredno motivira za sprejemanje učne snovi, poleg tega pa 

jih vpelje v ustvarjalno razmišljanje. 

Otrok lahko namreč pri igri zadovoljuje eno od svojih osnovnih fizioloških potreb, to 

je potreba po gibanju. Z igro pa zadovoljuje tudi psihične potrebe, to so potrebe po 

varnosti, ljubezni, pripadnosti, zaupanju, potrjevanju, samouveljavljanju, neodvisnosti, 

ustvarjanju, sprostitvi, ugodju … (Prav tam.) 

Naslednji način za spodbujanje ustvarjalnosti, ki ga navaja Krofličeva, je igra z 

vlogami. Ponavadi si za ta način predstavljamo, da je pretežno besedne narave, kjer se 

posameznik skuša čim bolje vživeti v določeno izmišljeno ali realno vlogo, v sebi 

prebuditi določene predstave in uporabljati domišljijo. Vendar je poleg besednega 
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izražanja še bolj pomembno psihofizično izražanje, kjer gre za gibanje v smislu 

pantomime. 

»Igranje zgodbe krepi različne otrokove funkcije in sposobnosti: otrok se aktivno 

vživlja v vsebino, ne le posluša, ampak dogajanje poustvarja fizično (Williamson, 

Silvern, 1986, str. 2-5 v Kroflič, 1999, str. 82).« 

Krofličeva dalje navaja ugotovitve različnih študij o učinkih igre z vlogami, ki 

poročajo o porastu originalnosti, zmožnosti za verbalno komuniciranje, o porastu 

zmožnosti v reševanju problemskih nalog in učinkih na ustvarjalno reševanje 

problemov. Iz raziskav je mogoče zaslediti tudi močan vpliv igre vlog na kognitivni, 

čustveni in socialni razvoj otroka. Igra vlog je poleg omenjenega tudi odlično sredstvo 

za spodbujanje empatičnosti ter kritičnega in ustvarjalnega mišljenja. 

Način spodbujanja ustvarjalnosti skozi gibanje bom podrobno opisala v nadaljnjih 

poglavjih. 

Kot navajata Krofličeva in Gobčeva (1992, str. 25), z gibalnimi dejavnostmi vplivamo 

na vse ravni otrokovega razvoja. Otrok s tem razvija motorične sposobnosti, 

sposobnosti samozavedanja, zavedanja prostora in časa, sposobnosti govora in 

zaznavanja oblik, gibanj, dogajanj v okolju. 

 

1.3 MERJENJE USTVARJALNOSTI 

 

Za merjenje ustvarjalnosti poznamo teste ustvarjalnosti, kjer je najbolj pomemben 

kriterij točkovanja izviren odgovor (Pečjak, 1987). 

Izvirnost je pomembna lastnost ustvarjalnega posameznika. Odgovor, ki nam ga da 

ustvarjalen človek, je odgovor, ki ga običajno ne pričakujemo, ker preseneti s svojo 

neobičajno naravo. 

Za primer ustvarjalnega testa Pečjak (1987) navaja Barronov test, ki ga sestavljajo tri 

slike črnih pack. Naloga testiranca je, da poskuša v sliki najti nek pomen. 

Testi ustvarjalnosti dopuščajo več možnih odgovorov, včasih je število možnih 

odgovorov celo neomejeno. Navodila za reševanje se ponavadi glasijo npr.: »Najdi 

čim več rešitev« ali »Poskušaj odkriti čim bolj ustvarjalno rešitev«. Posebno odprti so 

Kvaščevi testi, pri katerih je naloga testiranca, da se mora npr. s pomočjo nekih besed 

domisliti čim bolj ustvarjalne pripovedke. (Pečjak, 1987.) 
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Znani so tudi testi, ki ustvarjalnost merijo preko gibanja. Primer takega testa je 

Torrencev test Mislimo ustvarjalno v gibanju. To je test, ki skozi gibalno in igralno 

dejavnost meri ustvarjalnost predšolskega otroka. Predšolski otrok se po mnenju 

avtorja testa veliko lažje izraža gibalno kot verbalno in figuralno. (Torrence, 1981 v 

Kroflič, 1999.) 

Vsak otrok se sicer najlažje izraža na način, ki je njemu bližji, vendar pa zagotovo 

velja, da nam mlajši otroci lahko največ povedo s svojim gibanjem. Pri gibanju so 

bolj sproščeni in ustvarjalnost lahko izrazijo na spontan način. 

Poleg testiranja obstaja še subjektivni način merjenja ustvarjalnosti, in sicer 

ocenjevanje ustvarjalnosti. Pri tem oseba, ki pozna ocenjevanca, poda svojo oceno o 

njegovi ustvarjalnosti. Na ocenjevanje lahko vplivajo različni dejavniki: splošna 

sodba posameznika, različnost opazovanih situacij, ocenjevalčevo poznavanje pojma 

ustvarjalnosti in osebnost ocenjevalca. Velika prednost ocenjevanja pred testiranjem 

je, da je posameznik, ki se ga ocenjuje, pri ocenjevanju spontan, ker ga opazujemo v 

njegovem naravnem okolju. (Pečjak, 1987.) 
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2. GIBANJE 

 

Telo je ustvarjeno za gibanje.  

In gibanje je isto kot življenje. 

Če bi se zaustavilo, bi vse zamrlo. 

In v tem gibanju, ki je neminljivo,  

je zakoreninjen ples  

in z njim vred tudi potreba ljudi po njem.  

Marija Vogelnik 

 

Gibanje je dejavnost, ki nas spremlja povsod. Že samo če hočemo zjutraj vstati iz 

postelje, se moramo gibati. Brez gibanja ne bi mogli živeti, saj ga potrebujemo na 

vsakem koraku, četudi gre samo za komuniciranje na mestu. 

»Gibanje je dogajanje v času in prostoru. Zakaj se človek giblje? Da preživi, da 

preučuje in spoznava svoje okolje, da se prilagaja okolju in ga spreminja, da 

vzpostavlja stike, komunicira.« (Allenbaugh, 1967 v Kroflič, 1999, str. 16.) 

Pogosto nam gibanje pomeni več kot le neko primarno življenjsko dejavnost. Z gibom 

si pomagamo, ko ne znamo z besedami, in takrat nam pomeni neko nujnost. Pomeni 

nam tudi način sproščanja, najprej sprostimo telo in potem se počutimo bolje, imamo 

več energije za življenje. 

Gibanje je človekova osnovna potreba, kot sta potreba po hrani in vodi, saj so od 

gibanja odvisni človeški organi in krvni obtok. Omogoča nam krepitev mišic, srca, 

pljuč in krvožilnega sistema ter izboljšanje počutja in zbistritev misli. (Vogelnik, 

1993.) 

Gibanje predstavlja povezavo med telesnostjo in duševnostjo. Obstajajo celo kemične 

poti, po katerih duševnost vpliva na telesne organe, in danes se vedno bolj ukvarjamo 

s tem, kako lahko duševno nadzorujemo organsko delovanje. Vedno več tehnik (npr. 

meditacija, relaksacija) se ukvarja s tem, kako umiriti način življenja, se duševno 

uravnovesiti, povečati samozavest in osebno uspeti v življenju. (Lorch Bacci, 1993 v 

Kroflič, 1999.) 

Človek pogosto dojema svoje telo le kot posrednika med samim seboj in svetom ter 

pozablja, da mu telo služi tudi za spontane, refleksne, delovne in simbolične gibe. 

Vedenje človeka je v celoti mimično, kar nakazuje na močno povezanost človekove 

duševnosti in telesa. (Kroflič, 1999.) 
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To dokazujejo prva leta človekovega življenja, ko ta z motoriko pokaže svoj 

psihofizični razvoj. Giblje se spontano, ko izraža čustva, se igra, ko usvaja in 

spoznava okolje. Kasneje nastopi predstavna faza mišljenja, ko je otrok sposoben 

ohraniti neko gibanje in ga tudi obnoviti brez potrebne spodbude. Kasneje se pri 

otroku vse bolj kaže tudi domišljija in takrat je sposoben spontanih domišljijskih iger 

z vlogami. Ob razvoju verbalne, pojmovne ravni, je otrok sposoben lastnega, 

izvirnega gibanja in ustvarjalne interpretacije doživljanja sveta. Z razvojem 

abstraktnega mišljenja pa gibanje postane abstraktno, kar pomeni, da z njim izražamo 

svojo čustveno in miselno življenje. (Kroflič, Gobec, 1995.) 

Med dejavniki, ki vplivajo na gibalni razvoj, sta poleg dednih zasnov pomembna tudi 

okolje in lastna aktivnost (prav tam). 

Povezanost okolja z otrokom v veliki meri vpliva na psihofizični razvoj otroka, saj ta 

v njem išče zadovoljitev svojih potreb po neposrednem stiku, toplini (Russell, 1987 v 

Kroflič, Gobec, 1995). 

Ko otrok vstopi v šolo, se spontano giba, ko se igra, komunicira in izraža svoje 

občutke. Učitelju ni potrebno učiti, kako naj učenci skačejo za zabavo in se kotalijo 

po travniku. (Griss, 1998.) 

Pri načrtovanem delu v šoli pa ne moremo ostati zgolj pri otrokovem spontanem 

gibanju. Otroci se precej razlikujejo med seboj po količini gibalne aktivnosti, 

spretnosti v gibanju in izraznosti. Iz teh razlogov so v šoli potrebne primerne 

spodbude za gibanje. (Kroflič, Gobec, 1992.) 

Pomen celovitosti telesnosti in duševnosti me bo spremljal skozi celotno diplomsko 

delo, posvetila se bom spodbujanju skozi telesno izkušnjo. 

Japonska paradigma pravi: »Mini šimite wakaru,« kar pomeni duh pronica v telo in 

telo pronica v duha. Torej pomembno je razumeti nekaj z logiko, občutki in 

emocijami. Da nekaj resnično razumemo, pomeni, da razumemo z umom in telesom. 

(Kroflič, 1999.) 

 

2.1 PLES 

 

»Ples je namerno privzdignjenje različnih gibanj v nekaj višjega, kot pa so vsakdanja 

gibanja. Ples je resnica imaginativnega, dramatičnega, oblikovnega ustvarjanja. Pravi 
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ples je tudi v najbolj grobi obliki prepoznaven po svoji poetični eteričnosti, ki je 

drugačna od vsega drugega gibanja.« (Slade, 1977, str. 272 v Kroflič, 1999, str. 30.) 

Je način gibanja, ki je del človekove kulture že od davnih praskupnosti. Ljudje so 

plesali ob različnih priložnostih: ob rojstvu, poroki, smrti, pred začetkom dela, po 

končani žetvi ali bogatem ulovu, med delom … Z njim so izražali svoje veselje, se 

razvedrili in tudi častili božanstva in naravne pojave. (Vogelnik, 1993.) 

Funkcije plesa v sodobni družbi so sprostitvene in razvedrilne. Človek poplesava od 

veselja, se prepusti ritmom glasbe, da se sprosti ali razvedri. Predvsem pri mladih 

generacijah ples pomeni zabavo in užitek. Lahko pa so funkcije plesa tudi tekmovalne, 

športne, ko se človek s plesom ukvarja profesionalno. 

Pri profesionalnem plesu plesalec izvaja plesne gibe natančno in je pri tem pozoren na 

hitrost, smer, razdaljo, intenzivnost, prostorske odnose in moč. Plesalec v svojem 

gibanju izraža tudi svojo osebnost in različna čustva. (Gardner, 1995.) 

Vedno bolj se ples uveljavlja kot sredstvo izražanja. Ko plesno gibanje plesalec 

oblikuje sam, gre za dejavnost ustvarjalnega plesa. Pri takšnem gibanju je bolj kot 

videz pomembna sporočilnost, izraznost in proces ustvarjanja. Ustvarjalni ples je 

značilen za sodoben izrazni ples. (Meško idr., 2011.) 

Plesalec in koreograf Alwin Nikolai takole opisuje svoj plesno ustvarjalni proces: 

»Najraje v možgane kapnem eno samo, drobno zamisel in ji pustim, da postopa v njih 

več mesecev. Ne trudim se, da bi jo ozavestil. Dva ali tri tedne preden začnem 

pripravljati koreografijo, poskusim oblikovati rezultat tega rorschachovskega procesa. 

Potem rad koreografiram na hitro, v kratkem času. Občutek imam, da tako svoji temi 

puščam odprte poti.« (Gardner, 1995, str. 259.) 

Ples poteka v nekem ritmu in slušni ritmični dražljaji pri človeku sprožijo kinestetične 

in motorične reakcije, imajo pa tudi vpliv na spremembo pulza, galvanski refleks in 

krvni pritisk. Pri tem gre lahko za povečanje reakcij človeka ali za sprostitvene učinke, 

kar je odvisno od strukture glasbe. Glasba in ritmično gibanje sta tako pomembni 

vsebini t. i. gibno plesnih terapij. (Berrol, 1992 v Kroflič, 1999.) 

Plesna ustvarjalnost kot način učenja z gibanjem se uveljavlja pri pouku. Učenci v 

ustvarjalnem procesu odkrivajo, zbirajo in soočajo ideje, jih analizirajo, sintetizirajo 

in dopolnjujejo ter urejajo celotno koreografijo. Pri tem se morajo znati organizirati, 

biti disciplinirani, vztrajati pri delu in si upati tvegati, da dosežejo uspeh. (Griss, 

1998.) 
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Cilj vključevanja plesa v pouk je razgibati mlade in jih uvajati v izražanje doživljanja 

lastnih izkušenj, čustev in doživljanja svojega okolja. (Meško idr., 2011) 

In kot navaja Mary Lowden, ples pri pouku doseže učinke socializacije, telesne 

vzgoje, razvoja ustvarjalnosti in sposobnosti reševanja problemov. (Lowden, 1995 v 

Kroflič, 1999.) 

 

2.2 USTVARJALNI GIB 

 

Fizična dejavnost, ki je telesno, izrazno in povezovalno sredstvo, poleg tega pa lahko 

z njo sproščamo napetost, imenujemo ustvarjalni gib. Ustvarjalno gibanje povezuje 

um, telo, čustva in duha. (Vogelnik, 1993.) 

Človek z ustvarjalnim gibanjem izraža svoja občutenja brez natančnih navodil za 

gibanje. Lahko se giba svobodno in si vse gibe izmišljuje, le slediti mora svojemu 

notranjemu občutenju in se tako tudi izraziti. 

Ustvarjalno gibanje lahko povežemo s telesno-gibalno inteligenco, ki jo Gardner 

(1995) opisuje kot eno izmed sedmih inteligenc. Ljudje z razvito telesno-gibalno 

inteligenco so sposobni spretnega gibanja na različne načine. Značilno je tudi, da so ti 

ljudje izjemno spretni tudi z ravnanjem s predmeti, torej imajo dobro razvito fino in 

grobo motoriko. Tu se kaže povezanost med miselnimi in telesnimi dejavnostmi. Stari 

Grki so iskali uglašenost uma in telesa, da bi bilo telo povsem elegantno v gibanju in 

ravnotežju. Um so skušali izuriti tako, da bi pravilno vodil telo, in telo tako, da bi bilo 

močno povezano z umom in bi se nanj pravilno odzivalo. Pogoj za to, da človek lahko 

dobro uporablja svojo telesno zmožnost, je obvladovanje funkcij predstavljanja in 

izražanja. 

Japonski avtor Miyazaki postavlja tezo, da je izkustvena telesna aktivnost neka 

osnova za to, da se pri posamezniku lahko razvije sposobnost predstavljanja in 

jezikovnega izražanja. Takšno učenje poteka tako, da se osebe vživljajo v druge osebe 

in pojave ter tako spoznavajo svet od znotraj in začenjajo razumeti medsebojno 

povezanost vsega obstoječega v svetu. (Miyazaki, 1996 v Kroflič, 1999.) 

Ta teza je pomembna za moje nadaljnje pisanje, saj se želim osredotočiti na pomen 

vključevanja ustvarjalne telesne aktivnosti v pouk. Kot navaja Grissova (1998), je 

ustvarjalno gibanje naravni jezik za otroka, zato se mi zdi takšno vključevanje še 

posebej smiselno. 
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Sodobni učni pristopi vse bolj poudarjajo celostno učenje, kjer se poleg miselnih 

aktivnosti v pouk vključuje tudi telo in čustva. In prav ustvarjalni gib je učni pristop, 

ki temelji na tem, da se učenci izražajo z gibanjem in pri tem oblikujejo in ustvarjajo 

različne učno-vzgojne vsebine. (Meško idr., 2011.) 

Pri integriranju ustvarjalnega giba v pouk prispevamo k otrokovemu samozavedanju, 

razvijamo njegove socialne sposobnosti, mu dajemo možnost za izražanje čustev in 

domišljije, mu omogočamo povezavo notranjih in zunanjih dražljajev ter občutke 

zadovoljstva. Pomemben je vpliv na razvoj otrokove koordinacije, ravnotežja in 

prostorske orientacije. Poleg tega prispevamo k razvoju smiselnega interpretiranja in 

ravnanja v objektivnem svetu, privzgajamo pozitivne emocionalne vzorce in fizične 

odgovore ter kreativno vključevanje posameznika v družbo. (Payne West, 1984 v 

Kroflič, 1999.) 
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3. CELOSTNI POUK 

 

Glavni cilj izobraževanja je oblikovati ljudi, 

da bodo sposobni delati nove stvari  

in ne zgolj ponavljati vsega,  

kar so počele generacije pred njimi. 

Vzgojite torej ljudi, 

ki so ustvarjalni in kreativni. 

Jean Piaget 

 

Kot pravi Edgar Faure, naj bi človek izkoriščal le 10 odstotkov svojih potencialov, kar 

pomeni, da ostaja 90 odstotkov potencialov neizkoriščenih (Gardner, 1995). 

Človek svojih potencialov pogosto ne zna odkriti, ker se stvari vedno loteva na že 

ustaljen, neustvarjalen način. Tako je pogosto tudi z učenjem v šoli. Učenci in učitelji 

so navajeni, da se določeno sposobnost nauči z določeno tehniko, in pri tem vztrajajo. 

Vselej pa je dobro pomisliti, kako bi to sposobnost lahko dosegli na drugačen način, 

ki se bo mogoče celo izkazal za učinkovitejši in bolj enostaven za razumevanje. 

Naloga izobraževanja je torej nameniti pozornost človekovim neizkoriščenim 

potencialom. 

Znana trditev Luisa Alberta Machada se glasi: »Vsi imamo enake potencialne 

sposobnosti, ki se potem v življenju uresničijo na različne načine, glede na to, kako 

živi posamezna oseba (Gardner, 1995).« 

Intelektualne sposobnosti se pri posamezniku pogosto ne razvijejo brez spodbudnega 

okolja, razen v primerih izjemnih posameznikov. V spodbudnem okolju ima veliko 

vlogo izobraževalni proces, ki pomaga te surove intelektualne potenciale popeljati 

skozi razvojne procese, v katerih sposobnosti dozorevajo. 

Tako se npr. na Japonskem, kjer želijo pri posamezniku doseči občutke solidarnosti, 

pripadnosti skupini in spretnost ter uspešnost, poučevanja osnovne aritmetike lotevajo 

na drugačen način. Zahtevno nalogo zastavijo celemu razredu, nato pa učenci skupaj 

poskušajo rešiti problem in imajo za to več dni časa. Včasih v razred pridejo tudi 

starejši učenci in jim pomagajo. Učenci problem rešujejo s skupnimi napori in pri tem 

občutijo veliko oporo drugih učencev. (Gardner, 1995.) 

Na drugačen način se lahko lotimo tudi poučevanja branja, zlasti pri otrocih, ki imajo 

s tem težave. Začnemo lahko s kakšnim drugim simbolnim sistemom, kot je npr. 
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zemljevid ali notni zapis, uporabimo lahko tudi učne ukrepe, kot so tipno-gibalno 

raziskovanje ali konkretna ponazoritev vsebine za dvig motivacije. (Prav tam.) 

Otroci so si med seboj zelo različni, zato morajo biti tudi učni pristopi čim bolj 

raznoliki. 

Kot kažejo raziskave, je 25 odstotkov učencev avditivnega tipa, za katerega so 

ključna predavanja in diskusije, 35 odstotkov učencev vizualnega tipa, za katerega so 

ključna slikovna gradiva in kar 40 odstotkov učencev kinestetičnega tipa, za katerega 

so ključni gibanje in ročne dejavnosti (Kavčič, 2005). 

Gardner (1995) navaja sedem vrst inteligenc, ki naj bi jih imel vsak posameznik, 

vendar so pri vsakem posamezniku različno razvite. To so jezikovna inteligenca, 

logično-matematična inteligenca, vizualno-prostorska inteligenca, glasbena 

inteligenca, telesno-gibalna inteligenca, znotrajosebna inteligenca in medosebna 

inteligenca. 

Za učinkovit pouk je izredno pomembno, da učitelj upošteva značilnosti posameznih 

zaznavnih sistemov in poučuje na različne načine. Če bo učno snov predstavljal le na 

en način, bo tvegal, da ga učenci mogoče ne bodo razumeli, ali celo da ne bodo 

napredovali. (Vrečko, 1999 v Kavčič, 2005.) 

Poučevanje naj bi bilo torej čim bolj pestro, da bi se učenci lahko učno snov čim bolje 

zapomnili in da bi jim čim več znanja ostalo v spominu. 

Dejavnosti, ki naj bi jih vključeval celostni pristop, so: telesne, doživljajske, miselne 

in socialne. Ustvarjalni proces in gibalno izražanje naj bi bilo prisotno pri obravnavi 

vseh učnih vsebin z vseh učno-izobraževalnih področij. Celostni učni pristop pomeni, 

da učenje poteka z umom in telesom. (Kroflič, 1999.) 

 

3.1 POMEN GIBANJA PRI POUKU 

 

Gibanje med poukom otrokom omogoči, da se njihovi sprejemni kanali odprejo in da 

so pripravljeni za učenje. Ko učitelj enkrat vnese v pouk gibanje, vidi, kako med uro 

učenci žarijo od energije in njihova pozornost se izboljša. Poleg tega takšno 

poučevanje lahko prepreči, da bi pri učencih napredovala učna neuspešnost. Gibanje 

med poukom pomeni tudi izredno dobro motivacijo in učenci najdejo povezavo z 

učno snovjo skozi gibanje. (Griss, 1998.) 
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Z gibalnimi dejavnostmi se pri otroku razvijajo motorične spretnosti, samozavedanje, 

zavedanje prostora in časa, zaznavanje oblik, gibanja, dogajanja v okolju; višje 

spoznavne funkcije, govor, ustvarjalnost, ustvarjalna stališča in čustvena ter socialna 

prilagojenost (Kroflič, Gobec, 1992, str. 25, 26). 

Grissova (1998) povezuje Gardnerjevo telesno-gibalno inteligenco s kinestetičnim 

poučevanjem. Za učence, ki imajo takšen potencial, bo takšno poučevanje zelo 

dobrodošlo. Prav tako bo takšno poučevanje imelo izredno dobre učinke tudi na 

učence, ki nimajo razvitega tega potenciala. Takšno učenje jim bo omogočilo 

naraščanje osebnega zavedanja in izboljšanje njihovih sposobnosti, poleg tega pa jim 

bo pomagalo pri ustvarjanju t. i. dobro oblikovane individualnosti. 

Ratey (2008) v knjigi Spark! opisuje, kako so bili dijaki centralne srednje šole v 

Napervillu, kjer je učni program vključeval veliko gibanja, po teku in telovadbi veliko 

bolj pripravljeni za učenje. Njihov razum se je s takim načinom dela krepil, njihova 

pozornost in razpoloženje sta se izboljšala, manj so bili nemirni, napeti in se počutili 

bolj motivirani za delo. 

Gibanje pripravi možgane na učenje, saj se med gibanjem aktivira zadnji spodnji del 

možganov in informacije se posredujejo v predele možganov, ki so zadolženi za 

koncentracijo. Bolj kot je gibanje uravnoteženo, pri čemer usklajujemo obe polovici 

telesa, bolje možgani delujejo, saj pride do usklajevanja obeh možganskih polovic. 

(Burns, 2011.) 

Možgani se odzovejo kot mišice, če nismo aktivni, postajajo šibkejši. Bolj kot jih 

uporabljamo, močnejši in bolj fleksibilni postajajo. Ko možgani dobijo nalogo, da 

sprejmejo informacijo, se sproži aktivnost med nevroni ali živčnimi celicami. 

Močnejša je ta aktivnost, lažje se signal sproži. Ko se npr. naučimo francosko besedo, 

se sproži signal med nevroni, in če besede ne ponavljamo, se povezanost med nevroni 

slabi in besedo pozabimo. Za izboljšavo povezav med nevroni je izredno dobra 

tehnika učenja, pri kateri uporabljamo misli, občutke in gibanje. Telesne vaje 

povečujejo količino pomembnih nevrotransmiterjev ali živčnih prenašalcev, ki 

potujejo do misli in občutkov. (Ratey, Hagerman, 2008.) 

Gibanje izboljša učenje na treh nivojih: izboljša pozornost in motivacijo, pripravi 

živčne celice za dobro povezovanje in prenašanje signalov ter spodbuja pospešeno 

rojstvo novih živčnih celic (prav tam). 
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3.2 USTVARJALNI GIB PRI POUKU 

 

Eden od učnih pristopov celostnega učenja je ustvarjalni gib. Pri tem učnem pristopu 

gre za, kot že ime samo pove, gibanje in ustvarjanje. 

»To je način dela, pri katerem otroci z gibanjem izražajo, oblikujejo, ustvarjajo 

različne učno-vzgojne vsebine (Kroflič, Gobec, 1992).« 

Ustvarjalni gib naj bi služil otroku kot izrazno sredstvo, igra, s katerim bi se lahko 

izkustveno učil različnih vsebin. Gibanje otrok raziskuje sam, izmišljuje si gibe, jih 

povezuje in ustvarja. Pomembna je povezanost gibanja z notranjim doživljanjem, zato 

je bolj kot zunanjost in oblika giba pomembna sporočilnost, izraznost, proces 

ustvarjanja in kakovost. (Meško idr., 2011) 

Prostor in oblika sta pomembna elementa ustvarjalnega gibanja. Prostor ima tri 

dimenzije in učenci se lahko gibajo skozi prostor in v prostoru med predmeti. Obliko 

pa otroci oblikujejo s svojim telesom. (Griss, 1998.) 

Vsako gibanje se dogaja v času in prostoru. Da lahko otroci povezujejo čas in prostor, 

je poleg gibanja potrebno tudi predstavljanje. Ko je otrok sposoben predstavljanja, 

lahko obudi spomine, načrtuje prihodnost in se navadi vživeti v drugega, poleg tega 

pa lahko razumsko rešuje probleme. Razvoj predstavljivosti potem vpliva na samo 

gibanje, saj s pomočjo predstav otrok načrtuje gibanje. Prav ustvarjalno gibanje je tisti 

pomemben pristop učenja, s katerim se otrok nauči načrtovanja gibanja in uporabo 

predstav. (Frostig, 1989.) 

Učitelj ima predvsem vlogo organizatorja in spodbujevalca v ustvarjalno-gibalnih 

dejavnostih, dejavnosti usmerja in se vanje po potrebi tudi vključi. Učencem zastavi 

izhodiščni problem, reševanje pa prepusti učencem samim. (Kroflič, 1999.) 

Poznamo nekaj vrst gibalnih dejavnosti v učno-vzgojnem procesu, in sicer gibalne in 

rajalne igre, pantomimo, spontane in usmerjene igre z vlogami, gibno, plesno in 

govorno dramatiziranje, plesno izražanje, ustvarjanje in sporočanje ter gibalne 

didaktične igre (Kroflič, Gobec, 1992). 

Učenci se lahko ustvarjalno gibajo pri katerikoli učni temi, ki jo učitelj poučuje. Če 

tema vsebuje občutja, učenci izrazijo občutke. Če vsebuje gibe, učenci poustvarijo 

gibe s svojimi telesi. Če tema vsebuje časovne poudarke, učenci lahko izkusijo 

časovno usklajevanje ali ritem, in če so poudarki na prostoru, učenci fizično opišejo 

prostorske predloge. Če tema vsebuje kakršnekoli oblike, učenci te oblike ustvarijo 
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sami s svojim telesom ali skupaj v skupini. Če tema vsebuje opise drugih kultur, 

učenci izkusijo elemente določene kulture skozi ples. (Griss, 1998.) 

Ustvarjalno gibanje lahko učitelj vključi v katerikoli del učne ure, lahko ga uporabi 

kot ogrevalno dejavnost, lahko ga uporabi v poteku same ure, za oblikovanje 

njihovega znanja ali spretnosti. Lahko pa ustvarjalno gibanje vključi v pouk zgolj kot 

sprostitveno dejavnost. (Prav tam.) 

Oblika dela je lahko skupinska, kjer se aktivira konstruktivna medosebna 

komunikacija, ali individualna, kjer učenec sam išče rešitev problema in se ukvarja 

tudi sam s seboj. Možna je tudi frontalna oblika, ki je učno-vzgojna oblika v 

kombinaciji z individualno, ko učitelj animira vse otroke istočasno, nato pa učenec 

rešitev išče sam, ali to stori eden od učencev, ostali pa ga posnemajo. (Frostig, 1989.) 

Med ustvarjalnim gibanjem poteka intenzivna interakcija med učiteljem in učenci ter 

med učenci, ki se realizira z besedno ali nebesedno komunikacijo. Znaki 

komuniciranja, ki prevladujejo, so neposredno ustvarjene neverbalne gibalne oblike. 

(Rot, 1982 v Kroflič, Gobec, 1992.) 

Vsak posameznik poleg interakcije z drugimi v sebi odkrije svoj način izražanja.  

Frostigova (1989) opisuje primer deklice Ane, ki zaradi svoje možganske ohromitve 

ni mogla v gibanju posnemati svojih sošolcev. Deklica je odkrila svoj način gibanja. 

V šolo je prinesla punčko in se domislila plesa matere in otroka. 

Otroci naj bi imeli veliko priložnosti za ustvarjalno-gibalne dejavnosti, pri tem pa naj 

bi učitelj otrokom dopuščal veliko svobode, kar pomeni, da vse dejavnosti ne predvidi 

vnaprej in da ni vse načrtovano. V nasprotnem primeru lahko pride do dušitve 

otrokove ustvarjalnosti. (Prav tam.) 

Vsekakor pa učitelj ne more ostati le pri otrokovem spontanem gibanju, ampak mu 

mora nuditi primerne spodbude. Spodbude lahko učitelj črpa iz otrokovega 

vsakdanjega okolja, iz narave ali iz umetnosti. (Kroflič, Gobec, 1992.) 

Učitelj naj bi pri gibanju otroke vodil s svojim glasom in kot pravi Grissova (1998), 

naj bi bil kot njihov cestni zemljevid, otroci pa naj bi specifične gibe izbirali in 

ustvarjali sami. V navodilih mora učitelj biti natančen. Navodila se lahko glasijo npr. 

tako: pokažite tri različne načine skakanja, ustvari svoj lasten gib za uporabo istega 

vzorca, ustvari svoj konec tej zgodbi ipd. Med samim delom jih mora usmerjati z 

vprašanji, npr.: ste izbrali svojo začetno obliko, katero obliko boste predstavili ipd. Po 

končani dejavnosti pa naj bi učitelj učencem dal priložnost, da predstavijo svoje delo. 
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Dobro je, da učenci predstavijo svoja dela, saj s tem učitelj učencem sporoča, da je 

njihovo delo vredno ogleda. Ostali učenci pa bodo spoznali še druge načine za rešitev 

problema. Pokazatelji ustvarjalnosti, na katere je učitelj pri vrednotenju ustvarjalnega 

gibanja lahko pozoren, so: improvizacija, koreografija, spomin, načrtovanje, 

ustvarjanje in urejanje. 

Načinov vključevanja ustvarjalnega giba v pouk je veliko. Pozitivni učinki na učence 

in samo kakovost pouka pa so neprecenljivi. 

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

premoščamo tradicionalno dvojnost, povezujemo telesno z duševnim ter olajšujemo 

uresničevanje naslednjih značilnosti sodobnega pouka: 

 

- Pouk kot celovit proces doživljanja, gibanja, spoznavanja. 

- Pouk kot proces aktiviranja telesnih, čustvenih, razumskih in duhovnih 

zmožnosti učenca. 

- Pouk kot proces razvijanja ustvarjalnega mišljenja, problemskega učenja, 

inovativnega učenja. 

- Pouk kot proces oblikovanja ustvarjalnih stališč. 

- Pouk kot proces komunikacije: besedne in nebesedne, vertikalne in 

horizontalne, enosmerne in dvosmerne, dialoške vzgoje, empatije, 

senzibilizacije skozi različne oddajnike in sprejemnike (vizualne, slušne, 

kinestetične).  

- 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, proces učenja skozi igro. 

- Pouk kot proces ekološke vzgoje v najširšem smislu z večanjem občutljivosti 

in strpnosti do okolja, nežive, žive narave, sočloveka, soljudi.« (Kroflič 1999, 

str. 12.) 
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3.2.1 VLOGA UČITELJA PRI VKLJUČEVANJU USTVARJALNEGA GIBA V 

POUK 

 

Pri vključevanju ustvarjalnega giba v pouk se v razredu vzpostavijo sproščeni odnosi 

med učenci ter med učiteljem in učenci. Vsi sodelujejo v dejavnostih, skupaj iščejo 

rešitve problemov in tako se brišejo hierarhične meje med njimi, učenci ne dojemajo 

učitelja kot nekoga vzvišenega nad njimi. 

Najboljši so medsebojno fleksibilno dopolnjujoči odnosi, pri katerih poteka »in ti in 

jaz« komunikacija, in kreativna vzgoja ter izobraževanje. Značilen je sorazvoj učitelja 

in učenca, ki postajata avtorja svojega lastnega razvoja in napredka. (Brajša, 1993 v 

Kroflič, 1999.) 

Učitelj je pri vključevanju ustvarjalnega giba v pouk pomemben pomočnik, 

olajševalec procesa in partner, ki spodbuja timsko delo. Ni primerno, da bi imel pri 

tem vlogo kontrolorja, zato mora imeti učitelj dovolj znanja iz metodike. (Torrance, 

1984 v Kroflič, 1999.) 

Pomembno je, da učitelj daje učencem pravi zgled s tem, kar želi pri njih vzgojiti. 

Pomembna lastnost učitelja, ki ima velik učinek na učence, je ustvarjalnost. 

Ustvarjalnost je tista pomembna osebnostna lastnost, ki učitelju pomaga pri izbiri 

prave spodbude za ustvarjalno gibanje in mu pomaga pri organiziranju pestrega pouka. 

 

Ustvarjalen učitelj organizira prostor tako, da je za učence pester in omogoča 

skupinsko delo. Klopi so v razredu lahko fleksibilno razporejene, tako da ustrezajo 

učni vsebini in metodam dela, poleg tega pa delovna površina niso samo klopi, ampak 

so lahko tudi tla, na ta način bodo spodbude za ustvarjalno učenje bogate, tako da 

bodo zadovoljile vsa čutila učencev, poleg tega pa bodo za čutila prijetne, privlačne in 

vznemirljive. (Kroflič, 1999.) 

Ustvarjalen učitelj vpliva na učence z lastnim vedenjem. Ustvarja motivacijsko in 

spodbudno razredno klimo ter na primeren način ojača zaželene vrste vedenja. 

(Cropley, 1992 v Kroflič, 1999.) 

Značilnosti ustvarjalnega učitelja so naslednje:  

 

- fleksibilnost, 

- domiselnost, 
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- zanimanje za čutne izkušnje, 

- odprtost za drugačne odgovore, 

- spoštovanje neobičajnega, 

- zmanjševanje strahu pred nepravilnim odgovorom, 

- preprečevanje zasmehovanja, 

- kritičnost do sebe, 

- občutljivost za lastna občutja. (McLeod, Cropley, 1989 v Kroflič, 1999.) 

Poleg zgoraj naštetih lastnosti je pomembna lastnost ustvarjalnega učitelja tudi 

improvizacija, ki učitelju omogoči odkrivanje novih in novih metod, s katerimi bi 

izpopolnil razumevanje učenca (Tolstoj, 1861/1967 v Kroflič, 1999). 

 

3.2.2 VPLIV USTVARJALNEGA GIBA NA RAZVOJ OTROKA 

 

V prejšnjem podpoglavju sem opisala pomen dobre komunikacije in sproščenih 

odnosov v razredu med samimi učenci in med učiteljem in učenci. Komunikacija med 

ustvarjalnimi gibalnimi dejavnostmi ima izredno pozitivne učinke na otrokov razvoj.  

 

Ko se učenci pri ustvarjalnem gibanju sporazumevajo z jezikom telesa, prejemajo 

vidna sporočila svojih sošolcev, ki izzovejo odzive spoštovanja, zaupanja ali pa tudi 

strahu. Takšne izkušnje učencem omogočijo, da lahko vidijo svoje sošolce tudi v 

drugačni luči, da jih lahko dobro spoznajo in začutijo, poleg tega pa se naučijo 

pokazati spoštovanje do medsebojnih razlik. Spoznajo, da niti dve bitji nimata istega 

telesa in istega gibanja in da je vsako gibanje pravilno in vredno spoštovanja. (Griss, 

1999, str. 13.) 

Ustvarjalni gib ima močan vpliv na psihomotorični razvoj otroka, saj se ob tem 

razvijajo sposobnosti, kot so moč, ravnotežje, gibljivost, preciznost, hitrost, 

vzdržljivost, koordinacija gibanja in ritem. Ko gibanje vključuje ples, se poleg 

omenjenih lastnosti razvija tudi muzikalnost, ritmični posluh in gibalni spomin. 

Psihologi ugotavljajo, da ima ustvarjalni gib tudi močan vpliv na kognitivni razvoj 

otroka, t.j. razvijanje spoznavnih zmožnosti. Pri otroku se razvija ustvarjalnost, 

sposobnost uspešnega reševanja problemov, splošna motiviranost in delovne navade. 

(Meško idr., 2011.) 
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Z ustvarjalnim gibanjem se razvijajo duševne funkcije: govor, slušno zaznavanje, 

sposobnost predstavljanja in vidno zaznavanje. Pri razvoju govora gre za razumevanje 

govora in izražanje. Pri ustvarjalnem gibanju morajo otroci slediti navodilom in tako 

učitelj lahko takoj opazi, kje so težave, in po potrebi dodatno pojasnjuje. Govorno 

izražanje je pri teh dejavnostih manj prisotno, vendar ga lahko učitelj razvija tako, da 

učenci ponovijo njegova navodila, opišejo svoje gibanje in pomen posameznega giba. 

Slušno zaznavanje se razvija pri poslušanju navodil, plesu in ob ritmičnih vajah ob 

glasbi. Sposobnost predstavljanja otroci razvijajo pri načrtovanju gibanja, urjenju 

zaporedja gibov in pri pantomimičnih ter dramskih dejavnostih. Nekateri programi 

telesne vzgoje razvijajo vidno zaznavanje v povezavi z gibanjem, drugi programi pa 

gibanje in zaznavanje obravnavajo kot ločeni sposobnosti. (Frostig, 1989.) 

Ko učitelj uri telesne spretnosti otroka, pripomore k njegovemu boljšemu šolskemu 

uspehu (prav tam). 

Grissova (1999) navaja, da so se učenci, ki so bili pred uro matematike v njeni skupini 

plesa, učno snov naučili dvakrat hitreje kot tisti, ki pri njej še niso bili.  

Zelo pomemben je vpliv ustvarjalnega giba na čustveni razvoj otroka. Pri gibanju se 

čustva kažejo skozi telesno govorico, skozi katero se izražajo čustva in doživetja, ki 

jih ni mogoče ubesediti. To je še posebej značilno za ples, v katerem otrok lahko 

najde veliko zadovoljstva, saj ples omogoča vzpostavitev spoštljivega odnosa do 

lastnega telesa, dvig samopodobe, otrok pa pri tej dejavnosti dobi občutek svobode. 

Otrok doživlja sebe in svoje telo kot celoto, krepi osebno zadovoljstvo in samozavest 

v lastni uspešnosti. Ustvarjalno gibanje pozitivno vpliva na vedenje, odnos do drugih 

in oblikovanje stališč. (Meško idr., 2011.) 

Na področju socialnega razvoja otroka je pomembno razvijanje medsebojnega 

sodelovanja, sposobnosti reševanja problemov v skupini in upoštevanja drug drugega. 

Pri otroku se krepi pozitiven odnos do dela in okolja, občutek pripadnosti skupini, 

zaupanje sočloveku in se razvija sposobnost vključevanja v družbo. (Prav tam.) 

V procesu ustvarjalnega giba se posameznik usklajuje s člani skupine, dopušča 

možnosti drugim in jih upošteva. Otroci razvijajo sposobnost empatije, medtem ko se 

vživljajo v življenjske situacije in njihovo ustvarjalno razreševanje. (Kroflič, 1999.) 

 

Pozitivni vpliv ustvarjalnega giba je torej viden na vseh področjih otrokovega razvoja. 

Vplivi na kognitivno področje, natančneje na otrokovo ustvarjalnost in napredek v 
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znanju, in na čustveno področje njegovega razvoja, natančneje na počutje in 

samozavest otroka, so tisti ključni za moje diplomsko delo. 

Krofličeva (1992) je v raziskavi ugotovila, da metoda ustvarjalnega giba spodbuja 

ustvarjalno vedenje učencev, ki se kaže v fluentnosti in izvirnosti idej ob reševanju 

problemov. Najbolj zanimivi odgovori učiteljic, ki so odgovarjale na vprašalnike, 

glede ustvarjalnosti otrok so, da se učenci med ustvarjalno-gibalnimi dejavnostmi 

ustvarjalno odzivajo, uporabljajo veliko domišljije, da imajo ogromno idej, sami 

odkrivajo elemente izražanja, da zelo radi improvizirajo ipd. 

Problemska naloga, ki jo učitelj zastavi skupini učencev in ki jo morajo učenci rešiti s 

pomočjo ustvarjalnega giba, spodbudi medsebojno sodelovanje skupine. Učenci 

rešujejo problem celovito, z miselnimi in s telesnimi aktivnostmi, poleg tega pa 

vključujejo tudi čustva. V skupini se rodijo bogate ideje in potem sledi usklajevanje, 

pri tem pa se skozi improvizacijo in organizacijo gibanja pokaže njihova ustvarjalnost. 

Ko pa učitelj zastavi problemsko nalogo posameznemu učencu, jo ta rešuje na svoj 

način, ukvarja se s samim seboj in svojo ustvarjalnost prikaže v ustvarjalnem gibanju. 

Pri tem, pa naj gre za skupinsko, individulno delo ali delo v dvojicah, je posebej 

pomembno, da se učenci med seboj ne posnemajo, da lahko vsak posameznik izrazi 

svoje ideje in pri tem razvija svojo ustvarjalnost. Originalnost, ki je opazna pri 

njihovem delu, učitelju pogosto pove največ o tem, koliko so učenci res ustvarjalni. 

  

Žagar idr. (2006) so v raziskavi z načrtnim vključevanjem ustvarjalno-gibalnih 

dejavnosti v pouk matematike ugotovile, da je spoznavanje matematičnih pojmov in 

operacij skozi ustvarjalno-gibalne dejavnosti za otroke bolj razumljivo.  

 

Ker imajo učenci različne učne stile, s celostnim poučevanjem omogočimo 

zadovoljitev prav vsem učnim stilom. Nekateri učenci lahko učno snov razumejo že 

pri sami učiteljevi razlagi ali zapisu snovi v zvezek, drugi učenci pa bi mogoče za 

razumevanje iste učne snovi potrebovali še gibalno dejavnost, pri kateri bi s telesom 

prikazali določen matematični pojem ali z gibanjem razrešili določen matematični 

problem. S celostnim poučevanjem lahko dosežemo napredek v znanju pri vseh 

učencih. 

Pri vplivih ustvarjalnega giba na čustveno področje se osredotočam na počutje in 

samozavest učencev. 
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Rezultati raziskave, ki jo je opravila Krofličeva (1992) potrjujejo, da ima ustvarjalni 

gib učinek na sprostitev učencev. Najbolj zanimivi odgovori učiteljic na vprašalnik 

glede počutja učencev so, da so učenci navdušeni, srečni, zadovoljni, da so se 

osvobodili napetosti pri delu, da jih dejavnost umirja in dviga, da jim obrazi kar sijejo, 

kadar plešejo ipd. 

Ker ustvarjalno gibanje vpliva na razvoj osebnega zadovoljstva, učenci pri 

ustvarjalnem gibanju uživajo, se sprostijo in počutijo svobodne. Poleg tega 

ustvarjalno gibanje vpliva na dvig osebne samozavesti in samozavesti glede lastne 

uspešnosti pri delu, saj to preprosto sledi iz tega, da se učenci ob ustvarjalno-gibalnih 

dejavnostih počutijo zadovoljne. Ker imajo učenci večjo samozavest glede uspešnosti 

pri delu, sklepam, da so tudi bolj samozavestni v znanju, ki so ga pridobili s pomočjo 

ustvarjalnega giba. 

 

3.1.3 RAZISKAVE S PODROČJA UPORABE USTVARJALNEGA GIBA PRI 

POUKU 

 

Pozitivni učinki ustvarjalnega giba so vidni iz različnih raziskav po svetu. Wambach 

ugotavlja vplive gibalno-sprostitvenih vaj na sprostitev govora, Mountain navaja 

pozitivne učinke na otrokovo samopodobo in ustvarjalno moč s pomočjo pantomime 

in sociodramske igre, Eriksson ugotavlja pozitivne vplive gibalnega izražanja na 

afektivnem in kognitivnem področju in Bognar poudarja pomen gibanja za otrokovo 

doživljajsko izražanje, doživljanje pa omogoča razvoj posameznikove senzibilnosti. 

(Kroflič, Gobec, 1992.) 

Očitne pozitivne rezultate vključevanja ustvarjalnega giba v pouk pri nas kaže 

raziskava Krofličeve iz leta 1999. Raziskovali so se učinki na kognitivni, čustveni in 

socialni razvoj otroka na razredni stopnji osnovne šole. Pokazali so se pozitivni vplivi 

ustvarjalnega giba na otrokovo razumevanje in pomnenje učnega gradiva, motivacijo, 

ustvarjalnost, počutje, samozavest, ustvarjalno mišljenje. Na socialnem področju so se 

pokazali pozitivni učinki pri medosebnih odnosih in strpnosti. (Kroflič, 1999.) 

Raziskava Krofličeve iz leta 1992, ki se je nanašala na razvijanje ustvarjalnosti skozi 

gibne dejavnosti na razredni stopnji osnovne šole, je dala rezultate, da je uvajanje 

ustvarjalnega giba kot načina dela pri nas smiselno in možno. Tako učitelji kot učenci 

so se pri delu z ustvarjalnim gibom sprostili, razvijali pozitivne medosebne odnose in 
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se počutili motivirane za nadaljnje delo. Pri učiteljih in učencih, ki so ustvarjali z 

gibanjem, je bilo zaznati ustvarjalno vedenje. (Kroflič, 1992.) 

Novejša raziskava (Prunk, 2008) prikazuje pozitivne učinke na ustvarjalnost otrok pri 

integraciji ustvarjalnega giba v 3. razred osnovne šole na likovnem področju. 

Rezultati so pokazali, da so učenci, ki so bili deležni poučevanja z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba, bolje razumeli likovne pojme in bolj ustvarjalno izvajali likovne 

naloge kot učenci, ki takšnega poučevanja niso bili deležni. 
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4. USTVARJALNOST V MATEMATIKI 

 

...matematika so stopnice,  

po katerih se vzpenjamo; 

drevesa, na katera plezamo; 

darila, s katerimi se razveseljujemo 

in pesmi, ki jih prepevamo; 

matematika so besede,  

ki jih izgovarjamo in občutenja, 

ki jih doživljamo. 

Irena Zajc, Milan Koželj 

 

Ustvarjalnost v matematiki nastopi takrat, ko o matematičnih problemih razmišljamo 

na inovativen in originalen način (Sheffield, 2008 v Hershkovitz idr., 2009). 

 

V zgodovini je znanih kar nekaj ljudi, ki so na ustvarjalen način rešili matematične 

probleme. 

Eden takih je mladi Gauss, ki je pri sedmih letih na zelo inovativen način rešil 

matematični problem, ki jim ga je zastavil učitelj pri učni uri matematike. 

Matematičnega računa seštevanja števil od 1 do 10 se je lotil tako, da je sešteval po 

principu 1 in 10 je 11, 2 in 9 je 11 itn., potem pa je zmnožil 5-krat 11 in dobil število 

55. Rezultat je mladi Gauss dobil zelo hitro. Učitelj se je čudil njegovi hitrosti in 

inovativnosti. (Pečjak, 1987.) 

Znan primer ustvarjalnosti v matematiki je tudi nizozemski grafik Escher, ki je v 

svojih delih prikazoval nemogoče gradbene konstrukcije, tridimenzionalne prizore in 

teselacije, ki vsebujejo simetrijo. V svojem delu je upodobil tudi Penrosove stopnice, 

po katerih se hodi neskončno dolgo, ves čas navzgor, a se vedno vrača na začetno 

mesto. Nemogoče stopnice sta izumila Lionel S. Penrose in njegov sin Roger Penrose. 

(Gardner, 1992.) 

Ustvarjalnost je zelo smiselno vključiti v pouk matematike in s tem spodbujati razvoj 

ustvarjalnosti pri otrocih. Učitelji morajo biti pripravljeni na otrokove nenavadne 

ideje in na izid ure na nenavaden način. Otroci lahko razmišljajo o matematičnem 

problemu na nešteto načinov in prav ta drugačen pristop jim omogoči, da se jim 

matematika ne zdi nek grozen in zahteven šolski predmet, ampak zabaven in zanimiv 

predmet, ki v njih spodbuja ustvarjalnost. 
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Če skušamo spodbujati ustvarjalnost pri matematiki, moramo biti dozetni za 

spremembe. Še posebej dovzetni za spremembe so otroci, ki delajo prve korake pri 

učenju matematike, saj se takrat izoblikuje njihovo prepričanje o pravilih in zakonih 

matematike in njihov odnos do samega učnega predmeta matematike v šoli. 

Ustvarjalnost je moč izboljšati s pomočjo primernih učnih metod. Naloge, ki jih 

učitelji zastavljajo učencem, jim morajo omogočati veliko možnih rešitev ali veliko 

različnih metod za rešitev. Učenci naj bi se naučili novih idej ob načinu reševanja 

nalog v smeri, ki spodbuja originalnost in fleksibilnost. Dobro zastavljene naloge, ki 

spodbujajo ustvarjalnost, so naloge, ki: 

 

- omogočajo več rešitev ali različne metode reševanja, 

- imajo rešitve razporejene od najbolj enostavnih in najbližjih do posrednih in 

bolj originalnih, 

- predstavljajo izziv, pa čeprav so lahko enostavno rešene, 

- se jih lahko razširja z vprašanji, kot so »Zakaj?« in »Kaj, če ...?« 

- omogočajo generalizacijo in abstrakcijo, 

- spodbujajo preiskavo različnih primerov, 

- spodbujajo diskusijo in argumentacijo, 

- spodbujajo uporabo poglobljenih matematičnih principov, 

- uporabljajo obstoječe znanje učencev in razširjajo to znanje (Hershkovitz idr., 

2009). 

Poleg dobro zastavljenih nalog je za spodbujanje ustvarjalnosti pomembna vloga 

učitelja. Učitelj je tisti pomemben organizator, ki usmerja in spodbuja celoten proces. 

Na proces poučevanja vplivajo učiteljeva prepričanja in predsodki. Ko učitelj zastavi 

učencem nalogo, je nevarnost, da bi ta znižal zahteve naloge, ki so sicer zahtevne, s 

tem, da prilagaja naloge ali nudi učencem ob reševanju nalog preveč pomoči. 

Spodbujanje ustvarjalnosti pri pouku matematike je možno na dva načina, in sicer s 

spodbujanjem reševanja takšnih nalog, ki to spodbujajo, in njihovo razširitvijo ter z 

aktivnostmi, ki običajne naloge, ki ne spodbujajo ustvarjalnosti, preoblikujejo v 

naloge, ki ustvarjalnost spodbujajo. Sheffieldov model, ki navaja primere, kako 

razširjati otrokovo raziskovanje, vsebuje pet pomembnih akcij: povezovanje problema 

z drugimi problemi, temeljito preiskovanje problema, vrednotenje rezultatov, 
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posredovanje rezultatov in ustvarjanje nadaljnjih vprašanj. (Hershkovitz idr., 2009, str. 

265, 266.) 

 

4.1 MATEMATIKA Z GIBANJEM IN MOŽNOSTI USTVARJANJA PRI TEM  

 

Pri pouku matematike je pomembna tudi sama ustvarjalnost učitelja, da zna izbrati in 

ustvarjati primerne metode dela. Otroci so si med seboj zelo različni, zato je potrebno, 

da učitelj vodi pouk celostno. Kot v svoji knjigi Matematika v srcu umetnosti (2001) 

opisujeta avtorja Zajc in Koželj, je v matematiki veliko zagat, zank in ugank, s 

katerimi se lahko pri učenju otrok srečuje. Te zagate pa lahko prebrodi prav vsak 

otrok, pomemben je le način učenja, ki ustreza prav njemu. Naloga učitelja je torej, da 

izbire pravi način, ki bo določenemu otroku približal določeno učno snov. Eden 

pogosto zelo učinkovitih načinov je učenje z gibanjem. 

Vsak nov matematični pojem se na razredni stopnji poučevanja obravnava po 

naslednjih nivojih: konkretni nivo, grafični nivo in nazadnje simbolni nivo. Pri vseh 

nivojih poučevanja je primerno celostno poučevanje s poudarkom na konkretnem in 

tudi grafičnem nivoju. Pri konkretnem nivoju so aktualne gibalne didaktične 

aktivnosti v obliki izvedbe aktivnosti. (Zurc, Cotič, 2004.) 

»Matematika, ki pleše? ... se boste čudili. Zakaj pa ne? Plesni koraki so enakomerno 

ponavljajoče se enote, ki jih lahko štejemo; z njimi sledimo ritmu in melosu glasbe, s 

telesnimi gibi opisujemo geometrijske oblike in notranje doživljamo odnose med 

njimi ...« (Zajc, Koželj, 2001.) 

Učenje z gibanjem pri matematiki ima torej lahko obliko plesno-ritmične igre ob 

glasbi, poleg te aktivnosti pa Kavčičeva (2005) navaja še gibalne igre z navodili, 

gibalno-ustvarjalne igre in aritmetične gibalne igre s številčno vrsto. Gibalne igre z 

navodili so prostočasne otroške igre, ki so jim dodane matematične vsebine. Gibalno  

-ustvarjalne igre lahko potekajo individualno ali v skupini in učenci se gibajo z deli 

telesa ali s celim telesom. Aritmetične gibalne igre s številčno vrsto pa potekajo po 

številčni vrsti, ki jo narišemo na tla in oštevilčimo. 

Primere vključevanja gibanja v pouk matematike opisujeta tudi Hodnik Čadež in 

Filipčič (2003): 
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- Pri razvrščanju se otroci gibljejo po prostoru po vseh štirih mimo postavljenih 

ovir, na znak učitelja pa vsak otrok vzame svoj balon in otroci se razvrstijo v 

skupine glede na barvo balona, nazadnje balon vržejo v zrak. 

- Pri urejanju otroci mečejo različno težke žoge in na znak učitelja uredijo žoge 

od najtežje do najlažje ali obratno. 

- Pri vzorcih učitelj pripravi poligon, ki ga otrok opravi tako, da si izmisli svoj 

vzorec, enkrat gre pod oviro, drugič nad ipd. ter to zaporedje izpelje do konca. 

- Pri štetju otroci kotalijo žogo okrog telesa, jo odbijajo, mečejo v zrak glede na 

dogovorjeno število. 

- Pri orientaciji v prostoru otroci naredijo vlak, ki ga nekdo vodi po prostoru 

mimo različnih rekvizitov z navodili. 

- ... 

H gibalnim dejavnostim, ki so opisane zgoraj, lahko vključimo ustvarjalnost, tako da 

učencem nudimo možnost reševanja problema na različne načine. Gibalne naloge 

moramo torej v ta namen zastaviti tako, da omogočajo več rešitev ali različne metode 

reševanja, in tako, da otrokom predstavljajo izziv. Pri zgoraj opisani gibalni nalogi, ki 

vključuje načrtovanje, ponavljanje vzorca, je ustvarjalnost že vključena s tem, ko 

učencem dopuščamo več možnosti, kakšen naj bi bil njihov vzorec gibanja po 

poligonu. Pri štetju bi lahko vključili ustvarjalnost tako, da učencem zastavimo nalogo, 

da z gibanjem na svoj način predstavijo neko število, kar bi jim predstavljalo izziv. 

Pri orientaciji v prostoru bi pri dejavnosti z vlakom lahko vključili ustvarjalnost tako, 

da učence spodbudimo, da ustvarjajo čim bolj domiselno pot vlaka. Ustvarjalnost je 

torej možno vključiti v skoraj vse gibalne dejavnosti in v veliko različnih učnih snovi 

pri matematiki. Potrebna je le ustvarjalnost učitelja, ki s svojo ustvarjalnostjo vpliva 

na razvoj ustvarjalnosti pri otrocih. 

Pri razvrščanju, urejanju, prirejanju, osvajanju pojma števil, prostorskih, velikostnih, 

časovnih odnosov, kjer pogosto uporabljamo konkretno metodo ravnanja s predmeti, 

je mogoče uporabiti učni pristop ustvarjalnega giba. Tako ne razvijamo le razumskega 

mišljenja, temveč dosegamo tudi  psihofizične izkušnje in doživetja. (Kroflič, Gobec, 

1992.) 

Možnosti uporabe ustvarjalnega giba so res velike. Cotič idr. (2004) opisujejo primere 

gibalnih/športnih aktivnosti pri simetriji: 
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- otroci se postavijo tako, da je njihovo telo simetrično ali nesimetrično, 

- otroci se v dvojicah igrajo zrcalo, tako da nekdo prevzame vlogo zrcalne 

podobe in sledi gibanju svojega sošolca, 

- ... 

Pomembno je, da otrok matematične pojme doživi, da se mu vsidrajo v podzavest. 

Tako otroku matematika nikoli ne bo predstavljala težav, neuspešnosti in slabe volje. 

Ko bo kasneje naletel na matematične pojme, bo spontano priklical pojme, ki jih ima 

v podzavesti, in tako bo matematične probleme z lahkoto reševal in bo pri tem 

uspešen. In ko bo otrok pridobil občutek uspešnosti pri matematiki, bo ta občutek 

ohranil in mnogo lažje premagoval ovire pri kasnejšem dojemanju zahtevnejših 

zakonitosti matematike. (Zajc, Koželj, 2001.) 

 

4.2 RAZISKAVE S PODROČJA MATEMATIKE V POVEZAVI Z GIBANJEM 

 

Na področju povezovanja matematike in gibanja so bile opravljene raziskave in nekaj 

teh bom opisala spodaj. Osredotočila se bom na učinke, ki so jih raziskovalci pri tem 

dosegli. 

Cotič idr. (2004) so izvedle raziskavo na področju poučevanja zgodnje matematike. 

Imele so kontrolno in eksperimentalno skupino, ki sta bili deležni poučevanja 

simetrije. V kontrolni skupini so bili učenci deležni poučevanja preko slikovnega in 

simbolnega nivoja, v eksperimentalni skupini pa poučevanja poleg tega še preko 

gibalnih aktivnosti. Pri reševanju nalog iz simetrije so bili uspešnejši učenci iz 

eksperimentalne skupine, saj so gibalne dejavnosti prispevale k uspešnejšemu 

reševanju matematičnih problemov, h globljemu poznavanju ter razumevanju pojmov.  

 

Še en tak primer raziskave je raziskava Kavčičeve (2005), kjer se pri učenju 

matematike z gibanjem pokažejo pozitivni učinki na kognitivnem področju. 

Kavčičeva je izvajala trening učenja matematike z gibanjem, pri katerem je 

sodelovalo 7 otrok z učnimi težavami pri matematiki. Po končanem treningu so otroci 

kazali velik napredek v znanju, uporabljali so kvalitetnejše strategije štetja nazaj, v 

zaporedju in pri fleksibilnem štetju, šteli so bolj natančno. 

Washington Center for Learning je izvedel raziskavo o učinku učenja z gibanjem pri 

matematiki na kar devetih osnovnih šolah, v sodelovanju z 28 učitelji. Učenje je 



Jagodic, M. (2013). Ustvarjalni gib pri pouku geometrije. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

 

42 
 

potekalo po KTM 
TM  

(Kinematics Teaching Methodology)
 
metodi učenja z gibanjem, 

ki naj bi učencem omogočala učiti se abstraktne matematične pojme in znanja na 

konkreten način, izkusiti ustvarjalen način za raziskovanje matematičnih pojmov, 

raziskovati povezanost matematike z realnim svetom ... KTM 
TM  

metoda učenja z 

gibanjem se je izkazala kot uspešna metoda poučevanja tako učencev s kinestetičnim 

tipom učenja kot tudi učencev z učnimi težavami in socialno ogroženih učencev. 

(Kavčič, 2005.) 

Tudi rezultati raziskave Cotičeve idr. (2010) kažejo na pomembne pozitivne učinke 

gibalnih aktivnosti na kognitivnem področju učencev. Kontrolna skupina je bila 

deležna klasičnega transmisijskega pristopa učenja matematike, brez elementov 

interdisciplinarnosti, pri vsebinah merjenja. Eksperimentalna skupina učencev je bila 

deležna pouka po modelu celostnega pristopa učenja in poučevanja pri vsebinah 

merjenja v povezavi s športno vzgojo. Rezultati so pokazali, da je bila 

eksperimentalna skupina pri reševanju nalog iz merjenja uspešnejša na vseh treh 

ravneh znanja po Gagnejevi taksonomiji. 

Sklepamo lahko, da je usvajanje matematičnega znanja učinkovitejše, če so v 

poučevanje poleg receptorjev vida, sluha in govora vključene tudi gibalne aktivnosti, 

pri katerih otrok ozavesti matematične pojme. Z gibanjem učenci poglabljajo svoja 

doživetja pri matematiki in si zato več zapomnijo in bolje razumejo matematično snov. 

 

Naslednja raziskava pa ne kaže le pozitivnih učinkov na kognitivnem področju, 

temveč tudi na socialnem in čustvenem področju. Žagar idr. (2006) so v raziskavo 

vključile skupino otrok in izvedle ustvarjalno-gibalne dejavnosti pri urah matematike. 

Ugotovile so, da so učenci v dejavnostih radi in z zanimanjem sodelovali in bili med 

poukom dodatno motivirani za delo. Opazile so učinke na fizično in psihično 

sprostitev, kar se je pokazalo v tem, da so bili učenci, ki so bili sicer običajno bolj 

nemirni, manj moteči. Avtorice navajajo, da je takšno vključevanje ustvarjalnega 

gibanja v pouk koristno, saj spodbuja otrokovo aktivnost, ustvarjalnost, sproščanje 

notranjih napetosti in čustveno doživljanje. 

Pirnatova (2011) je raziskovala načine vključevanja ustvarjalnega giba v matematične 

vsebine, vlogo učitelja pri izvajanju ustvarjalnega giba pri pouku matematike, stališča 

učiteljev do ustvarjalnega giba pri matematiki in vpliv ustvarjalnega giba na napredek 

otrok v matematičnem znanju. Osredotočam se na vpliv na napredek otrok, in sicer 
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Pirnatova navaja, da so si učenci matematične pojme s pomočjo ustvarjalnega giba 

bolje zapomnili, da je bil opazen napredek pri motivaciji, sproščenosti, sodelovanju za 

delo ter napredek z vidika socialnih odnosov. Navaja, da so bili učenci bolj strpni in 

pripravljeni na skupinsko delo in pomoč.  
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5. POUK GEOMETRIJE 

Ni ga otroka, ki se ne bi v predšolski dobi igral z žogo,  

ki ne bi nikoli gnetel gline ali plastelina 

in pri tem ne oblikoval kocke, valja ali kvadra, 

ki se ne bi igral z ogledalom,  

ki ne bi razmišljal o oblikah in razdaljah ... 

Cotič, Felda, Hodnik 

 

Kot je zapisano v zgornjem citatu, ima otrok pred vstopom v šolo že veliko 

neposrednih izkušenj z geometrijskimi primeri, ki ga obdajajo v okolju. Bodisi da 

otrok najde primere geometrije v igračah, improvizirani igri, lahko pa jih najde tudi 

npr. pri peki piškotov, ko oblikuje kroglo ali kakšno drugo geometrijsko telo. 

Elemente geometrije lahko otrok najde v naravi, ko npr. v jezeru vidi svoj odsev v 

vodi, ali ko npr. na zasneženi poti opazi sledi vozila ipd. Otrok torej že ima izkušnjo z 

geometrijskimi elementi, kar je pri poučevanju potrebno upoštevati. Poučevanje 

geometrije ne poteka več po principu »od točke k telesu«, vendar ravno obratno, »od 

telesa k točki«, saj pri tem upoštevamo otrokovo predhodno izkušnjo. 

»Začenjamo torej s prostorsko geometrijo (telesa), nadaljujemo z ravnino (liki) in šele 

nazadnje obravnavamo različne črte in točko (Cotič idr., 2000, str. 6).« 

 

Na začetku šolanja so bistvene vsebine geometrije: orientacija v prostoru, telesa, liki, 

črte in simetrija (Cotič idr., 1996). 

»Cilji, ki naj jih otrok pri pouku geometrije glede na svoje zmožnosti doseže, pa so 

naslednji: 

 

- otrok zna opredeliti položaj predmeta glede na sebe oziroma glede na drug 

predmet in se pri opisu položajev pravilno izraža: nad/pod, zgoraj/spodaj, 

levo/desno, pred/za, znotraj/zunaj/na …; 

- otrok se zna po navodilih premikati v prostoru in ta navodila tudi oblikovati 

(preprosti labirinti, mreže); 

- otrok prepoznava osnovne geometrijske oblike (telesa in like) v predmetih, ki 

ga obkrožajo, in jih zna pravilno poimenovati; 

- otrok zna risati sklenjene in nesklenjene črte ter like prostoročno in s šablono;  

- otrok zna prostoročno in s šablono risati sklenjene in nesklenjene črte ter like; 
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- otrok zna ugotavljati oziroma poiskati simetrijo med nekaterimi liki in 

predmeti v svoji okolici; 

- otrok zna izdelovati simetrične oblike ter grafično prikazati simetrijo.« (Cotič 

idr., 1996, str. 11.) 

 

5.1 UČNI NAČRT ZA POUK GEOMETRIJE OD PRVEGA DO PETEGA 

RAZREDA 

 

V učni načrtih za osnovno šolo za pouk matematike so v prvem vzgojno-                           

-izobraževalnem obdobju pod temo GEOMETRIJA IN MERJENJE navedeni 

naslednji sklopi: ORIENTACIJA, GEOMETRIJSKE OBLIKE IN UPORABA 

GEOMETRIJSKEGA ORODJA, TRANSFORMACIJE in MERJENJE. Natančneje 

bom opisala le sklope, ki se nanašajo na geometrijo. 

 V prvem razredu osnovne šole je za sklop ORIENTACIJA predvidena vsebina 

orientacija v prostoru in na ravnini. Učenci naj bi po obravnavi tega sklopa znali 

opredeliti položaj predmeta, se znali premikati po navodilih po prostoru, se orientirati 

na ravnini in razviti strategije branja in prepoznavanja mrež, poti, labirintov. V 

drugem razredu osnovne šole je za ta sklop predvidena ista vsebina kot v prvem 

razredu, poleg te vsebine pa tudi mreže in poti. Učenci naj bi v drugem razredu poleg 

premikanja po navodilih po prostoru že sami oblikovali navodila za premikanje. Pri 

vsebini orientacija na ravnini je predvideno, da se učenci poleg orientiranja na listu 

papirja, orientirajo tudi na zaslonu računalnika, tipkovnici ipd. Učni cilj za razvijanje 

strategij branja in orientacije iz prvega razreda se v drugem razredu ponovi. V tretjem 

razredu je prav tako kot v prvem in drugem razredu predvidena vsebina orientacija v 

prostoru in na ravnini in mreže in načrti. Učenci naj bi položaj predmeta v prostoru in 

na ravnini opisali in se pri tem natančno izrazili, poleg tega pa opisali odnos med 

dvema smerema (navpično, vodoravno; levo, desno; spredaj, zadaj). Pri vsebini mreže 

in načrti naj bi učenci brali različne načrte, se orientirali po njih in oblikovali navodila 

za gibanje po prostoru. 

Pri sklopu GEOMETRIJSKE OBLIKE IN UPORABA GEOMETRIJSKEGA 

ORODJA so v prvem razredu predvidene vsebine telesa, liki, črte, v drugem razredu 

je tem vsebinam dodana vsebina točke, v tretjem razredu pa so predvidene vsebine 

telesa, liki, skladnost likov, razdalja med dvema točkama. V prvem razredu naj bi 
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učenci prepoznali, poimenovali in opisali osnovne geometrijske oblike pri predmetih 

in modelih ter sami izdelali modele teles in likov. V drugem razredu naj bi prepoznali, 

opisali in poimenovali geometrijska telesa in geometrijske like, v tretjem razredu pa je 

temu cilju dodano še opisovanje lastnosti geometrijskih teles in likov z uporabo 

matematičnih izrazov. V tretjem razredu naj bi učenci tudi narisali večkotnik in ga 

pravilno poimenovali, poleg tega pa naj bi se seznanili s pojmom skladnost in 

prepoznali ter narisali skladen lik. Pri vsebini črte naj bi učenci v prvem razredu 

prostoročno risali črte in like in uporabljali šablono pri risanju ravnih črt in likov. V 

drugem razredu naj bi učenci prav tako uporabljali šablono pri risanju črt in likov, 

poleg tega pa označili presečišče črt in narisali ter označili točko. V tretjem razredu 

naj bi učenci narisali črte med dvema točkama in spoznali pojem najkrajša razdalja 

med dvema točkama. 

S sklopom TRANSFORMACIJA naj bi se učenci seznanili v drugem razredu, in sicer 

z vsebino simetrija. V drugem razredu naj bi učenci spoznali in poiskali simetrijo pri 

predmetih, poleg tega pa prepoznali in opisali simetrične oblike. Tudi v tretjem 

razredu je predvidena vsebina simetrija, pri kateri naj bi učenci prepoznali in pokazali 

simetrijo pri predmetih in likih, poleg tega pa tudi narisali simetrične oblike.  

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju so za temo GEOMETRIJA IN 

MERJENJE predvideni naslednji sklopi: GEOMETRIJSKI ELEMENTI, LIKI IN 

TELESA, TRANSFORMACIJA in MERJENJE. Natančneje bom opisala le sklope, ki 

se nanašajo na geometrijo. 

Pri sklopu GEOMETRIJSKI ELEMENTI so za četrti razred osnovne šole predvidene 

naslednje vsebine: daljica, premica, poltrak; dolžina daljice, skladnost daljic, 

medsebojna lega premic; središče, polmer, krožnica, krog. Učenci naj bi prepoznali, 

narisali in označili ravne črte z matematičnimi simboli, narisali daljico z dano dolžino, 

poleg tega pa povezali pojme daljica, dolžina daljice, mersko število in merska enota. 

Učenci naj bi tudi prepoznali in narisali skladne daljice, narisali in označili presečišče 

dveh premic ter opazili odnos med sosednjima stranicama v večkotniku. Prepoznali 

naj bi vzporednice in sečnice, poznali in razlikovali pojme središče, polmer, krožnica, 

krog ter risali krožnice in kroge s šestilom. V petem razredu naj bi se učenci pri tem 

sklopu seznanili z vsebinami ravnina; odnosi med točko, premico, daljico in 

poltrakom; odnosi med premico (daljico), krožnico in krogom. Pri tem naj bi spoznali 

pojem ravnina, odnose v ravnini in poznali odnose med točko, premico, daljico in 
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poltrakom. Učenci naj bi poznali in uporabljali matematično simboliko za 

vzporednost in pravokotnost premic ter za odnose med točko in premico. Skozi dano 

točko naj bi narisali vzporednico in pravokotnico k dani premici in uporabljali 

geotrikotnik pri risanju vzporednic in pravokotnic. Grafično naj bi seštevali in 

odštevali daljice. Opazili in primerjali naj bi kote v večkotniku in kote, ki nastanejo 

pri sekanju premic. Učenci naj bi prepoznali pojme polmer in premer krožnice/kroga, 

sekanta, mimobežnica, tetiva, tangenta in uporabljali šestilo pri risanju krožnice in 

kroga z danim polmerom ali premerom. 

Pri sklopu LIKI IN TELESA so za četrti razred predvidene vsebine: kvader in kocka, 

pravokotnik in kvadrat, za peti razred pa mreža kocke in kvadra; trikotnik, štirikotnik, 

večkotnik. V četrtem razredu naj bi učenci razlikovali in opisali kocko in kvader ter 

razlikovali pravokotnik, kvadrat in opisali medsebojno lego stranic in njihove 

lastnosti. V petem razredu naj bi učenci razlikovali like in telesa ter opisali njihove 

lastnosti. Kocko in kvader naj bi znali opisati in sestaviti njuna modela, izdelati, risati 

in opisati njune mreže. Učenci naj bi narisali pravokotnik in kvadrat z upoštevanjem 

medsebojne lege stranic ter skladnost daljic. Pri geometrijskih likih naj bi opisali in 

imenovali oglišča ter stranice, opredelili obseg in ploščino, razlikovali med obsegom 

in ploščino in izmerili ter izračunali obseg lika kot vsoto dolžin stranic. Znali naj bi 

izmeriti ploščino pravokotnika in kvadrata s konstantno nestandardno in standardno 

enoto in izračunati njuno ploščino brez uporabe obrazcev. 

Pri sklopu TRANSFORMACIJA je za četrti razred predvidena vsebina simetrija, za 

peti razreda pa poleg vsebine simetrija tudi vzorci. V četrtem razredu naj bi učenci 

prepoznali simetrične oblike in določili simetrale likom in predmetom, v petem 

razredu pa prepoznali in oblikovali simetrične oblike ter oblikovali vzorce s premiki 

in vrteži. 

5.2 PREDLOGI VKLJUČEVANJA METODE USTVARJALNEGA GIBA V 

POUK GEOMETRIJE OD PRVEGA DO PETEGA RAZREDA 

 

Navedla bom sklope v geometriji od prvega do petega razreda osnovne šole in pri 

vsakem sklopu navedla primer vključevanja ustvarjalnega giba v pouk za vsak razred 

posebej. Za dejavnosti vključevanja ustvarjalnega giba v pouk je najboljša smernica 

enostavnost in odprte možnosti ustvarjanja. Vključevanja metode ustvarjalnega giba v 
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pouk geometrije sem se lotila tako, da sem si zamislila, ali pa v priročnikih za učitelje 

poiskala enostavno dejavnost in jo dopolnila z gibalnimi nalogami, ki pri učencih 

spodbujajo ustvarjalnost. Dejavnosti se lahko ponavljajo iz temo v temo in tudi iz 

razreda v razred, le da jih dopolnimo s primerno zahtevnimi nalogami in jih 

prilagodimo učni temi in starosti učencem. 

Pri sklopu ORIENTACIJA obstaja zelo veliko možnosti vključevanja ustvarjalnega 

giba v pouk, saj je cilj tega sklopa, da se učenec orientira v prostoru, kar pomeni, da 

se v prostoru tudi giba. V prvem razredu so ključne besede, ki se jih učenci pri tem 

učijo naslednje: zgoraj, spodaj, spredaj, nad, pod ... Tu lahko ustvarjalni gib 

vključimo z naslednjo dejavnostjo: 

Učenec si izbere določen prostorski predlog (npr. spodaj) in ga z gibanjem prikaže 

svojim sošolcem, ki ugibajo, za kateri prostorski predlog gre. Pomembno je, da učitelj 

pri tem spodbuja ustvarjalnost otrok, kar pomeni, da jih spodbuja k domiselnosti, 

inovativnim idejam, načrtovanju gibanja, improvizaciji itd. 

V drugem razredu, kjer naj bi učenci pri sklopu ORIENTACIJA že sami oblikovali 

navodila za premikanje po prostoru, lahko ustvarjalni gib vključimo v pouk z 

naslednjo dejavnostjo: 

Učenec si zamisli pot v razredu od table do svojega stola. Svojega sošolca z navodili, 

ki vsebujejo prostorske predloge, vodi po razredu. Učitelj učence pri tem spodbuja, da 

se domislijo čim bolj zanimivo pot po razredu in da na poti uporabijo različne 

predmete v razredu. Pri tem se bo pokazalo, kako dobro učenci poznajo prostorske 

predloge in jih znajo uporabiti v navodilih za premikanje po prostoru, poleg tega pa se 

bo pokazala njihova ustvarjalnost. Ko bodo učenci zamenjali vloge, bodo pokazali 

tudi, ali znajo slediti navodilom za premikanje po prostoru. 

V tretjem razredu se pri sklopu ORIENTACIJA pojavi vsebina mreže in načrti, pri 

kateri lahko ustvarjalni gib v pouk vključimo podobno kot v prejšnjem primeru za 

drugi razred, le da tu učenci lahko tudi narišejo načrt poti po razredu, ki so se je 

domislili. 

Za sklop GEOMETRIJSKE OBLIKE IN UPORABA GEOMETRIJSKEGA 

ORODJA v prvem razredu predlagam dejavnost vključevanja ustvarjalnega giba v 

pouk za vsebino liki: 

Učitelj predvaja glasbo in poda navodilo učencem, naj njihov ples uprizarja npr. 

lastnost kroga (ali lastnost kvadrata, pravokotnika, trikotnika). Pomembno je, da so 
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učenci pri dejavnosti sproščeni, saj le na ta način dosežemo, da se lahko domislijo 

inovativnega plesa in se dobro »vživijo« v določeno lastnost likov. Da se učenci 

sprostijo, je potrebno, da učitelj predvaja glasbo dalj časa, tako se lahko osredotočijo 

na svoje telo in gibanje. 

Za drugi razred je za sklop GEOMETRIJSKE OBLIKE IN UPORABA 

GEOMETRIJSKEGA ORODJA  za vsebino telesa primerna naslednja dejavnost: 

Učenci v skupinah ob glasbi s plesom predstavijo določeno geometrijsko telo. Ostali 

učenci ugibajo, katero geometrijsko telo so predstavili. Naloga učitelja je, da izbere 

glasbo, ki bo učence spodbudila k plesu, poleg tega pa jih mora tudi sam spodbujati k 

čim bolj aktivni predstavi. Če učenci predstavijo geometrijsko telo v mirovanju, jih 

učitelj spodbudi k temu, da geometrijsko telo predstavijo na enak način, vendar naj 

zraven uporabijo še gibanje in naj se prepustijo ritmom glasbe. 

Enako dejavnost lahko uporabimo tudi v tretjem razredu, le dopolnimo jo z 

zahtevnejšo nalogo: 

Učenci v skupinah ob glasbi s plesom predstavijo določeno lastnost določenega 

geometrijskega telesa, ostali učenci ugibajo, za katero geometrijsko telo gre in katero 

lastnost geometrijskega telesa uprizarjajo učenci. Pomembno je, da učenci pri 

dejavnosti natančno prikazujejo določeno lastnost in da se učenci, ki ugibajo, pri tem 

natančno izražajo in uporabljajo matematične izraze. 

Za sklop GEOMETRIJSKI ELEMENTI IN UPORABA GEOMETRIJSKEGA 

ORODJA v četrtem razredu za vsebino daljica, premica, poltrak predlagam naslednjo 

dejavnost vključevanja ustvarjalnega giba v pouk: 

Učenci delajo v skupinah in vsaka skupina ima nalogo, da se domisli čim bolj 

ustvarjalnega načina gibanja za prikaz daljice, premice ali poltraka. Pri tej dejavnosti 

se bo pokazalo, ali učenci dobro poznajo lastnosti daljice, premice in poltraka in 

razlike med njimi. Vsekakor se bo pokazala tudi njihova ustvarjalnost. 

Za peti razred za sklop GEOMETRIJSKI ELEMENTI IN UPORABA 

GEOMETRIJSKEGA ORODJA navajam primerno dejavnost vključevanja 

ustvarjalnega giba za vsebino odnosi med premico, krožnico in krogom: 

Naloga učencev je, da v paru izbirajo med naslednjimi pojmi in jih z gibanjem 

prikažejo: polmer, premer, mimobežnica, sekanta, tetiva, tangenta. Učitelj učencem 

za gibanje priskrbi primeren prostor, npr. hodnik ali igrišče, in s pomočjo nekega 

rekvizita prikaže krožnico, na kateri bodo učenci ustvarjali. Učitelj nudi učencem za 
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ustvarjanje različne rekvizite, kot so: trakovi, kolebnice, elastike, palice, žoge, 

obroči ... Učenci imajo za prikaz veliko možnosti, preko katerih lahko pokažejo, kako 

dobro znajo uporabljati svojo domiselnost. 

Za sklop LIKI IN TELESA za četrti razred za vsebino kvader in kocka predlagam 

naslednjo dejavnost vključevanja ustvarjalnega giba v pouk: 

Učenci delajo v parih in njihova naloga je, da z gibanjem prikažejo razlike med 

kvadrom in kocko. Učencem pustimo odprte možnosti, kako bi pokazali razlike med 

kvadrem in kocko, pri tem pa morajo dobro poznati lastnosti kocke in kvadra. 

Za peti razred za sklop LIKI IN TELESA navajam eno od možnih dejavnosti 

vključevanja ustvarjalnega giba za vsebino mreža kocke in kvadra: 

Učenci delajo v skupinah in njihova naloga je, da z gibanjem prikažejo kocko ali 

kvader od mreže do telesa, kako se mreža telesa sestavi v telo. Naloga je zahtevnejša 

in je primerna za starejše učence, ki imajo razvito abstraktno mišljenje, ki je potrebno, 

da si učenci predstavljajo, kako se mreža telesa sestavi v telo. 

Pri sklopu TRANSFORMACIJA za drugi razred za vsebino simetrija predlagam 

naslednjo dejavnost vključevanja ustvarjalnega giba: 

Učitelj razdeli učence v skupine in jim razdeli slike rozet, ki vsebujejo simetrične 

oblike. Naloga učencev je, da s plesom ob glasbi zaplešejo in prikažejo svojo rozeto. 

Učenci se morajo pri tej dejavnosti poglobiti v sliko rozete, v simetrije, potem pa 

simetrijo prenesti v ples in gibanje. Dejavnost je lahko zelo ustvarjalna, zato je tu 

pomembna vloga učitelja, da napravi sproščeno vzdušje za ustvarjanje. 

V tretjem razredu naj bi učenci pri vsebini simetrija že sami narisali simetrične oblike, 

zato lahko prejšnjo dejavnost, ki sem jo navedla za drugi razred, dopolnimo tako, da 

učencem damo nepopolne rozete, ki jih morajo učenci najprej sami doponiti s 

simetričnimi oblikami in potem predstaviti z gibanjem. 

V četrtem razredu pri vsebini simetrija lahko uporabimo dejavnost vključevanja 

ustvarjalnega giba tako, da v nalogi, ki jo zastavimo učencem, uporabimo oblike z 

različnimi simetrijami (vodoravno, navpično, poševno). Naloga učencev je, da s 

telesom uprizorijo določeno obliko, pri čemer so pozorni na njeno simetrijo. 

V petem razredu pri vsebini vzorci lahko vključimo ustvarjalni gib v pouk z bolj 

zahtevnimi dejavnostmi. Npr. s takšno dejavnostjo, da celoten razred v nekem večjem 

prostoru oblikuje zanimive vzorce, ki vsebujejo simetrijo, in tako z gibanjem napravi 

pravo predstavo. Dejavnost je lahko za učence zelo zahtevna, saj so možnosti za 



Jagodic, M. (2013). Ustvarjalni gib pri pouku geometrije. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

 

51 
 

ustvarjanje večje. Pomembno je, da učitelj zna učence pri dejavnosti usmerjati, 

obenem pa jim še vedno pušča čim več svobode za ustvarjanje. 
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6. POTEK PREUČEVANJA 

6.1  OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

 

Pri diplomskem delu sem se osredotočila na pomen poučevanja s pristopom 

ustvarjalnega giba pri matematiki, natančneje v geometriji. Vključevanje 

ustvarjalnega giba v pouk pomeni zelo dobro pot do sproščene klime v razredu. 

Učitelj se v takšnem razredu bolje počuti, učenci pa so bolj sproščeni. Če v razredu 

nekaj učencev postane nemirnih, to lahko pomeni zrušitev celotne razredne klime in 

delovnega vzdušja, saj prav ti nemirni učenci vplivajo na počutje vseh okoli sebe. Ko 

v pouk vključimo ustvarjalni gib, od učencev zahtevamo, da poleg vidnega in 

slušnega zaznavanja uporabljajo celotno telo za ustvarjalno-gibalne aktivnosti, s 

čimer dosežemo sproščenost in motiviranost za delo pri učencih. Takšen način dela 

pri pouku lahko pomeni za učence priložnost, da sprostijo notranje napetosti ter svoje 

potenciale in se v šoli bolje počutijo. V diplomskem delu sem želela raziskati, kako 

ustvarjalni gib vpliva na počutje učencev med poukom. Cilj moje raziskave je 

ugotoviti, ali se učenci, ki so deležni poučevanja z ustvarjalnim gibom, med 

poukom bolje počutijo kot učenci, ki takšnega poučevanja niso deležni. Počutje 

učencev med poukom bi se lahko odrazilo v njihovi motiviranosti za delo, njihovi 

sproščenosti in v tem, kakšno razredno klimo bi učenci s tem ustvarili, ter tudi v tem, 

kako bi lastno počutje označili sami. 

Poleg učinkov na čustvenem področju ima ustvarjalni gib vpliv tudi na otrokovo 

kognitivno področje. V diplomskem delu sem želela raziskati, kako lahko s pomočjo 

učnega pristopa z ustvarjalnim gibom pripomoremo k učenčevi samozavesti glede 

pridobljenega znanja in njegovemu napredku v znanju. Cilj moje raziskave je 

ugotoviti, ali so učenci, ki so deležni poučevanja z ustvarjalnim gibom, bolj 

samozavestni glede pridobljenega znanja kot učenci, ki takšnega poučevanja niso 

deležni, in ali so učenci, ki so deležni poučevanja z ustvarjalnim gibom,  dosegli 

zastavljene učne cilje. 

Ker pa sem v okviru svojega diplomskega dela raziskovala pomen ustvarjalnih 

gibalnih dejavnosti, sem se posvetila tudi učinku na samo ustvarjalnost učencev pri 

pouku. V svojem diplomskem delu sem želela raziskati, kako s takšnim poučevanjem 

vplivamo na ustvarjalnost učencev. Cilj moje raziskave je ugotoviti, ali so učenci, 

ki so deležni poučevanja z ustvarjalnim gibom, bolj ustvarjalni v svojih idejah 
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kot učenci, ki takšnega poučevanja niso deležni. To bi se lahko pokazalo v njihovih 

idejah, improvizaciji, spominu, ustvarjanju, načrtovanju, urejanju ... 

 

6.2 HIPOTEZE 

 

Hipoteza 1 (H1): 

Učenci, ki bodo deležni poučevanja z ustvarjalnim gibom, se bodo med poukom bolje 

počutili kot učenci, ki bodo deležni poučevanja brez ustvarjalnega giba. 

Hipoteza 2 (H2): 

Učenci, ki bodo deležni poučevanja z ustvarjalnim gibom, bodo bolj samozavestni 

glede pridobljenega znanja kot učenci, ki bodo deležni poučevanja brez ustvarjalnega 

giba. 

Hipoteza 3 (H3): 

Učenci, ki bodo deležni poučevanja z ustvarjalnim gibom, bodo dosegli zastavljene 

učne cilje. 

Hipoteza 4 (H4): 

Učenci, ki bodo deležni poučevanja z ustvarjalnim gibom, bodo zastavljene naloge 

rešili bolj ustvarjalno kot učenci, ki bodo deležni poučevanja brez ustvarjalnega giba.  

 

6.3 METODE DELA 

6.3.1 RAZISKOVALNA METODA 

 

Za pedagoško raziskovanje vpliva ustvarjalnega giba na učence pri pouku geometrije 

sem uporabila deskriptivno eksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

6.3.2 OPREDELITEV VZORCA 

 

Raziskovalni vzorec predstavlja 46 učencev OŠ Davorina Jenka v Cerkljah, ki v 

šolskem letu 2012/2013 obiskujejo 2. razred. 2.c razred predstavlja eksperimentalno 

skupino (ES), v kateri sem poučevala jaz. Pri poučevanju sem uporabljala učni pristop 

z ustvarjalnim gibom, vključevala pa sem tudi metodo demonstracije, pogovora in 
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metodo razlage. 2.b razred predstavlja kontrolno skupino (KS), v kateri je brez 

ustvarjalnega giba poučevala isto učno snov njihova razredna učiteljica. 

 

6.3.3 POTEK RAZISKAVE 

 

Podatke za raziskavo sem zbirala s pomočjo anketnih vprašalnikov, s katerimi sem 

preverjala počutje učencev med poukom in samozavest učencev glede pridobljenega 

znanja, in gibalnih nalog, s katerimi sem preverjala ustvarjalnost učencev. Napredek v 

znanju pri učencih ES je na koncu raziskave preverila njihova razredna učiteljica in 

mi posredovala podatke o tem, koliko učencev je doseglo/delno doseglo/ni doseglo 

zastavljenih učnih ciljev za učne vsebine, ki sem jih poučevala. 

Anketni vprašalniki vsebujejo dve vprašanji zaprtega tipa, pri katerih so morali učenci 

obkrožiti odgovor (obraz), ki pri prvem vprašanju nakazuje njihovo počutje in pri 

drugem vprašanju njihovo znanje obravnavane učne snovi. Vsako vprašanje je imelo 

na izbiro tri možne odgovore, tri različne izraze: dobro, srednje dobro, slabo.  

Počutje učencev sem torej preverjala s prvim vprašanjem na anketnih vprašalnikih, 

dodatno pa sem ga preverjala tudi s pomočjo deskriptivne metode pedagoškega 

raziskovanja z udeležbo kot opazovalka in izvajalka učnih ur. Pri opazovanju sem bila 

pozorna na počutje učencev, ki se je kazalo z obrazno mimiko, preko sodelovanja, 

motivacije in preko zanimanja za pouk ter z razredno klimo, ki so jo s tem ustvarili.  

Samozavest glede pridobljega znanja sem preverjala z drugim vprašanjem na anketnih 

vprašalnikih, kjer so morali učenci obkrožiti, kako dobro razumejo pridobljeno učno 

snov. Iz odgovorov sem sklepala o njihovi samozavesti glede pridobljenega znanja. 

Anketni vprašalniki za posamezne ure so dodani v prilogi 8. 

Ustvarjalnost učencev sem preverjala z gibalnimi nalogami, pri katerih sem učence 

opazovala in fotografirala z digitalnim fotoaparatom. Pozorna sem bila na njihove 

ideje, improvizacijo, koreografijo, spomin, ustvarjanje, načrtovanje in urejanje. 

Napredek v znanju učencev ES sem ugotavljala iz podatkov o tem, koliko učencev 

dosega/delno dosega/ne dosega zastavljenih učnih ciljev za učne vsebine, ki sem jih 

poučevala. Njihovo znanje je na koncu raziskave ocenila njihova razredna učiteljica 

preko ustnega in pisnega ocenjevanja. 

Osem učnih ur sem poučevala v ES in prav toliko učnih ur hospitirala v KS. V obeh 

skupinah, ES in KS, sem v zaključnem delu vsake učne ure razdelila anketne 
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vprašalnike in izvedla gibalne naloge. Deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja 

(z udeležbo kot opazovalka  in izvajalka učnih) sem uporabljala skozi celo uro pri 

obeh skupinah. 

Za objavljanje fotografij učencev je njihova razredna učiteljica prejela pisna 

dovoljenja staršev. 

 

6.4 IZVEDBA IN ANALIZA UČNIH UR PRI GEOMETRIJI 

6.4.1 IZVEDBA IN ANALIZA 1. UČNE URE – ORIENTACIJA V PROSTORU 

 

UČNA PRIPRAVA 1 

 

ŠTUDENTKA: Maja Jagodic 

RAZRED: 2. razred 

DATUM IZVEDBE: 8. 10. 2012 

PREDMET: matematika 

 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje 

 

UČNA ENOTA: Orientacija v prostoru 

                              

UČNI CILJI:  

Učenec: 

- opredeli položaj predmeta glede na sebe oz. glede na druge predmete in se pri opisu 

položajev pravilno izraža (nad/pod, zgoraj/spodaj, levo/desno); 

- premika se po navodilih po ravnini in navodila tudi sam oblikuje. 

 

UČNE METODE: demonstracija, razlaga, pogovor 

 

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, v dvojicah 

 

UČNA SREDSTVA: 

igrača žabica, kartice Plešem! (priloga 1), melodija pesmi Marko skače 
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POTEK UČNE URE 

 

 UČITELJ UČENEC 

UVODNI DEL 

 

Uvodna motivacija z 

žabico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdravi učence in jim 

poda navodilo za uvodno 

dejavnost: 

»Postavimo se v krog. 

Danes bomo ponovili 

prostorske predloge, zato 

je z menoj prišla tudi 

živahna žabica, ki bo 

preverila, koliko predlogov 

se še spomnite.« 

 

Žabica skoči v krog in 

vpraša: »Kam sem 

skočila?« 

Žabica skoči iz kroga in 

vpraša: »Kam sem 

skočila?« Žabica skoči za 

učenca in vpraša: »Kam 

sem skočila?«  

Žabica skoči pred učenca 

in vpraša: »Kam sem 

skočila?« 

Žabica skoči na učenca in 

vpraša: »Kam sem 

skočila?« 

Žabica skoči pod učenca in 

vpraša: »Kam sem 

 

 

Posluša navodila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarja,: 

da je žabica skočila noter, 

v krog; 

da je žabica skočila ven, iz 

kroga; 

da je žabica skočila za 

učenca; 

da je žabica skočila pred 

učenca; 

da je žabica skočila na 

učenca; 

da je žabica skočila pod 

učenca. 
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skočila?« 

OSREDNJI DEL 

 

Dejavnost s karticami 

Plešem!  

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavnost Igra Okoli, 

okoli, okoli  

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

Poda nadaljnja navodila: 

»Vsak od vas bo izžrebal 

sličico (priloga 1). Ko te 

pokličem, pokažeš sličico 

in poveš, kam je žabica 

skočila glede na predmet 

na sličici.« 

 

»Sedaj pa boste ponovno 

izžrebali sličico in vaša 

naloga je, da prikažete 

prostorski predlog, ki ga je 

žabica prikazala na 

sličici.« 

 

»Vrnite mi sličice in 

potem ponovno izžrebajte 

sličico. Vaša naloga je 

enaka kot prej.« 

 

Po dejavnosti vodi 

pogovor o tem, kaj jim je 

pri dejavnosti povzročalo 

težave. 

 

Poda nadaljnja navodila: 

»Postavite se v pare. Vaša 

naloga je, da v paru 

prikažete prostorske 

predloge (okoli, pod, za, 

 

 

Izžreba sličico. 

Pokaže sličico in pove, kje 

je žabica na sličici glede 

na predmet. 

 

 

 

 

Izžreba sličico in se 

postavi kamorkoli v 

prostor, kakor je 

postavljena žabica na 

sličici glede na predmet. 

 

 

Ponovi nalogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodeluje v dejavnosti. 
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pred, blizu, daleč), ki jih 

slišite.«  

ZAKLJUČNI DEL 

 

Dejavnost petja pesmi in 

kazanja predlogov  

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

»Predloge, ki smo jih 

danes ponovili, bomo 

zapeli v pesmici Žabica 

skače in jih pokazali s 

telesnimi gibi. Besedilo 

pesmice je takšno: 

'Žabica je skočila POLEG, 

POD, OKOLI. Tjam pa 

ram pam pam, ZA, NAD 

in PRED.' « 

 

»Vaša naloga je, da 

pesmico zapojete in zraven 

zaplešete v paru ter pri tem 

prikažete prostorske 

predloge. Uporabite svojo 

domišljijo in ne 

posnemajte sošolcev.« 

 

»Vsak par nam bo 

predstavil svojo 

koreografijo, ostali pa 

pojemo pesmico.« 

 

V ozadju predvaja 

melodijo pesmi Marko 

skače. 

 

 

Zapojejo pesem in 

predloge pokažejo na sebi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavi lastno 

koreografijo v paru. 
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ANALIZA 1. UČNE URE - 8. 10. 2012 

 

V ponedeljek, 8. 10. 2012, sem začela z raziskavo. Prvo uro sem bila v ES. V razredu 

je bilo prisotnih 22 učencev. Poučevala sem matematiko z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba. Učenci so zelo dobro sodelovali, pokazali zanimanje in brez težav 

sodelovali v dejavnostih. Začutila sem izredno dobro razredno klimo, ki so jo učenci 

ustvarili v razredu. Bili so sproščeni, motivirani, navdušeni in niso kazali nobenih 

znakov dolgočasja ali nemira. Iz njihovih obrazov sem razbrala veselje, navdušenje in 

sproščenost. Ni bilo potrebnega vmesnega poseganja v uro zaradi nediscipline, saj so 

učenci ves čas vneto sledili, poslušali in sodelovali. 

Iz odgovorov na anketne vprašalnike je razvidno, da so se učenci v večini med uro 

dobro počutili (14 od 22 učencev je navedlo dobro počutje, 6 od 22 učencev srednje 

dobro počutje, 2 od 22 učencev slabo počutje). Odgovora za slabo počutje pripisujem 

dejavniku zdravja, ker sta se dva učenca zdravstveno slabše počutila. Glede 

pridobljenega znanja so bili učenci zelo samozavestni (19 od 22 učencev je navedlo 

dobro razumevanje, 1 od 22 učencev srednje dobro razumevanje, 1 od 22 učencev 

slabo razumevanje).  

V zaključnem delu ure sem učencem zastavila gibalno nalogo, naj zapojejo pesmico 

Žabica skače, zraven zaplešejo v paru ter z gibanjem prikažejo prostorske predloge. 

Pri gibalnih nalogah za preverjanje ustvarjalnosti so se učenci zelo dobro odrezali. 

Njihove koreografije so bile pestre in zabavne. Bili so razigrani in polni energije. To 

je razvidno iz spodnjih fotografij.  

 

Fotografija 1: Razigranost učencev v plesu 1 
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Fotografija 2: Razigranost učencev v plesu 2 

Ustvarjalnost se je pokazala v njihovih idejah in inovativnosti. Nekaj slik v plesu se je 

sicer ponavljalo od učenca do učenca, vendar je bilo zaznati tudi inovativnost. Za 

primer so spodaj fotografije, kjer učenci plešejo in prikazujejo prostorski predlog 

»pod« na različne načine.  

 

Fotografija 3: Prikaz prostorskega predloga »pod« 1 

 

Fotografija 4: Prikaz prostorskega predloga »pod« 2 
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Fotografija 5: Prikaz prostorskega predoga »pod« 3 

Ustvarjalnost se je pokazala tudi v njihovem zelo dobrem spominu in načrtovanju 

gibanja. 

V KS sem opazovala celo uro in na koncu izvedla zaključni del. Prisotnih je bilo 24 

učencev. V celotni uri učiteljica ni uporabila ustvarjalnega giba. Učenci so reševali 

učne liste. Klima v razredu v primerjavi z ES ni bila tako prijetna, učenci niso kazali 

posebnega zanimanja in niso bili tako motivirani za delo. 

Iz anketnih vprašalnikov je razvidno, da so se učenci KS med uro počutili bolje kot 

učenci ES (21 od 24 učencev je navedlo dobro počutje, 3 od 24 učencev srednje dobro 

počutje). Glede gotovosti v pridobljeno znanje so bili učenci zelo samozavestni (21 od 

24 učencev je navedlo dobro razumevanje, 2 od 24 učencev srednje dobro 

razumevanje, 1 od 24 učencev slabo razumevanje). 

V zaključnem delu ure sem učencem zastavila gibalno nalogo, da zapojejo pesmico 

Žabica skače, zraven zaplešejo v paru ter z gibanjem prikažejo prostorske predloge. 

Pri gibalni nalogi učenci niso pokazali veliko ustvarjalnosti. Koreografije v KS v 

primerjavi s prejšnjimi v ES niso bile pestre. Spomin in načrtovanje gibanja v KS sta 

bila v primerjavi z ES slabša, saj učenci pri gibalni nalogi pogosto niso vedeli, kaj bi 

pokazali in so se spogledovali. 

 

  



Jagodic, M. (2013). Ustvarjalni gib pri pouku geometrije. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

 

63 
 

6.4.2 IZVEDBA IN ANALIZA 2. UČNE URE – ORIENTACIJA V PROSTORU 

 

UČNA PRIPRAVA 2 

 

ŠTUDENTKA: Maja Jagodic 

RAZRED: 2. razred 

DATUM IZVEDBE: 9. 10. 2012 

PREDMET: matematika 

 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje 

 

UČNA ENOTA: Orientacija v prostoru 

    

UČNI CILJI:  

Učenec: 

- opredeli položaj predmeta glede na sebe oz. glede na druge predmete in se pri opisu 

položajev pravilno izraža (nad/pod, zgoraj/spodaj, levo/desno); 

- se zna orientirati na ravnini in navodila za gibanje po ravnini tudi sam oblikuje. 

 

UČNE METODE: demonstracija, razlaga, pogovor 

 

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, v dvojicah 

 

UČNA SREDSTVA:   

glasba Baba Olatunji, African music, učni list (priloga 2) 

 

POTEK UČNE URE 

 

 UČITELJ UČENEC 

UVODNI DEL 

 

Dejavnost Razgibajmo se 

(vir: Cotič idr., 2000) 

 

 

Poda navodilo za 

naslednjo dejavnost: 

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v dejavnostih. 
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»Dvignite levo roko. 

Dvignite desno roko. 

Trikrat poskočite z levo 

nogo. Dvignite desno roko 

in desno nogo. Z rokami se 

primite za boke in obrnite 

glavo dvakrat v desno in 

nato dvakrat v levo. Z levo 

roko se primite za desno 

koleno. Z desno roko se 

primite za levo uho in z 

levo roko se primite za 

desno uho.« 

 

»Postavite se v pare, tako 

da boste v paru eden za 

drugim. Dvignite levo 

roko. Dvignite desno nogo 

in levo roko. Dvignite levo 

nogo in desno roko.« 

 

»V paru se postavita tako, 

da sta obrnjena eden proti 

drugemu. Dvignite desno 

roko. Kaj opazite? Zakaj 

se roki nista srečali? Kateri 

roki moramo dvigniti v 

paru, da bosta lahko 

plosknili druga ob drugo?« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSREDNJI DEL 

 

Dejavnost igranja po 

glasbi (vir. Okorn, 2000)  

 

 

Poda navodilo: »Usedimo 

se na tla v krogu.« 

 

 

Sodeluje v dejavnosti. 
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z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reševanje učnega lista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaja navodila za igranje: 

»Trikrat potolci po levem 

kolenu, potrepljaj po rami 

desnega soseda, dvakrat 

potolci po tleh z desno 

dlanjo in trikrat z levo 

dlanjo …«  

Nadaljuje: »Moj desni 

sosed bo nadaljeval z 

navodili in potem mu 

sledite po vrsti. Vsak naj 

se domisli čim bolj 

ustvarjalnega igranja po 

glasbi.« 

V ozadju predvaja glasbo. 

 

 

Učencem razdeli učne liste 

(priloga 2).  

Podaja navodila za 

reševanje - kako se giblje 

možicelj po mreži, da 

pride do svojega 

avtomobila.  

 

 Nadaljuje:          

»Svojemu sosedu podaj 

navodilo, kako naj 

možicelj potuje, da pride 

do dežnika. Najprej naj 

eden podaja navodila in 

drugi sledi navodilom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reši učni list. 
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Nato si vlogi zamenjata.« 

ZAKLJUČNI DEL 

 

Dejavnost potovanja po 

razredu  

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

Poda navodilo: »Razdelite 

se v pare. Eden v paru si 

domisli čim bolj 

ustvarjalno pot od šolske 

table do njegovega stola. 

Sošolcu, ki je z njim v 

paru, daje navodila za pot, 

ki morajo vsebovati 

predloge, ki smo jih pri 

matematiki spoznali. 

Sošolec se premika po 

navodilih. Potem boste 

vloge zamenjali.«  

 

 

Sodeluje v dejavnosti. 

 

ANALIZA 2. UČNE URE – 9. 10. 2012 

 

Prvo uro sem poučevala v ES z učnim pristopom ustvarjalnega giba. V razredu je bilo 

prisotnih 22 učencev. Današnja snov je bila učencem težje razumljiva kot snov prve 

ure, zato smo za izvedbo dejavnosti potrebovali več časa. Predvsem uvodna dejavnost 

nam je vzela več časa, kot sem pričakovala, ker so učenci zamenjevali levo in desno 

stran. Pri dejavnosti igranja po glasbi so učenci izredno uživali in podali veliko 

zanimivih idej za igranje. Med dejavnostjo so se nekajkrat preveč razigrali, tako da 

sem jih morala umiriti. Ker nam je zmanjkalo časa za reševanje učnega lista v 

osrednjem delu ure, smo nadaljevali z zaključnim delom. Razredna klima je bila 

prijetna, sproščena. 

Iz odgovorov na vprašalnike je razvidno, da so se učenci med uro dobro počutili (16 

od 22 učencev je navedlo dobro počutje, 5 od 22 učencev srednje dobro počutje, 1 od 

22 učencev slabo počutje). Odgovor za slabo počutje prepisujem dejavniku zdravja, 

ker se je učenka, ki je navedla slabo počutje, še vedno slabo počutila. Ostali učenci so 
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med uro kazali dobro počutje, bili so nasmejani, motivirani za delo in navdušeni nad 

dejavnostmi. 

Učenci so bili glede pridobljenega znanja samozavestni (14 od 22 učencev je navedlo 

dobro razumevanje, 7 od 22 učencev srednje dobro razumevanje, 1 od 22 učencev 

slabo razumevanje). 

V zaključnem delu ure sem učencem zastavila gibalno nalogo, naj sošolca vodijo po 

čim bolj ustvarjalni poti od šolske table do njegovega stola. Pri gibalni nalogi učenci 

večinoma niso bili zelo inovativni, pokazalo pa se je nekaj inovativnih idej (učenci so 

vodili sošolca pod mizo, okoli mize, na mizo ...). Te ideje prikazujejo fotografije 

spodaj. 

 

 

Fotografija 6: Učenka je dala navodilo: »Pojdi pod mizo.« 

 

Fotografija 7: Učenka je dala navodilo: »Pojdi okoli mize.« 
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Fotografija 8: Učenka je dala navodilo: »Pojdi na mizo.« 

Pri ustvarjanju in načrtovanju poti po razredu se je nekaj učencev zelo izkazalo, v 

povprečju pa se učenci pri ustvarjanju in načrtovanju niso izkazali, saj so poiskali 

najbližjo in najpreprostejšo pot. 

Drugo šolsko uro sem celo uro opazovala v KS, na koncu pa izvedla zaključni del. 

Prisotnih je bilo 24 učencev. Njihova razredna učiteljica je poučevala isto učno snov 

brez ustvarjalnega giba. Vladala je sproščena razredna klima, ni pa bilo prisotne 

takšne motivacije za delo pri učencih kot v ES. 

Iz anketnih vprašalnikov je razvidno, da so se učenci med uro zelo dobro počutili (vsi 

učenci so navedli dobro počutje). Glede pridobljenega znanja so bili učenci KS bolj 

samozavestni kot učenci ES (20 od 24 učencev je navedlo dobro razumevanje, 4 od 

24 učencev srednje dobro razumevanje). 

V zaključnem delu ure sem učencem zastavila gibalno nalogo, naj sošolca vodijo po 

čim bolj ustvarjalni poti od šolske table do njegovega stola. Pri gibalni nalogi ni bilo 

zaznati veliko ustvarjalnosti. Reševanje gibalne naloge se je od učenca do učenca 

ponavljalo, za vodenje so uporabljali navodilo: »Pojdi za x korakov desno/levo.« 
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6.4.3  IZVEDBA IN ANALIZA 3. UČNE URE – GEOMETRIJSKA TELESA 

 

UČNA PRIPRAVA 3 

 

ŠTUDENTKA: Maja Jagodic 

RAZRED: 2. razred 

DATUM IZVEDBE: 12. 11. 2012 

PREDMET: matematika 

 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje 

 

UČNA ENOTA: Geometrijska telesa 

                              

UČNI CILJI:  

Učenec: 

- prepozna, opiše in poimenuje preprosta geometrijska telesa. 

 

UČNE METODE: demonstracija, razlaga, pogovor 

 

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, skupinska 

 

UČNA SREDSTVA:   

glasba Carl Orff, Gassenhauer, boben, geometrijska telesa (krogla, kvader, kocka, 

stožec, valj), slike geometrijskih teles (priloga 3) 

 

POTEK UČNE URE 

 

 UČITELJ UČENEC 

UVODNI DEL 

 

Dejavnost gibanja po 

prostoru (vir: Pirnat, 2011)  

z učnim pristop 

 

 

Poda navodilo za uvodno 

dejavnost: »Razporedite se 

po prostoru. Vaša naloga 

 

 

Posluša navodila in se po 

ritmu giblje po prostoru.  
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ustvarjalnega giba 

 

 

 

 

bo, da se prepustite ritmu 

bobna in glasbi ter se 

gibate po prostoru. Pozorni 

bodite na to, ali je ritem 

bobna počasen, hiter, 

glasen, tih, močan ali 

nežen.« 

 

Z bobnom daje ritem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSREDNJI DEL 

 

Dejavnost Geometrijska 

telesa (vir: Lončar, 2011)  

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učence povabi v krog.  

 

Pokaže jim kroglo: »Kako 

imenujemo to geometrijsko 

telo?« 

Kroglo zakotali do enega 

izmed učencev. Vpraša: 

»Kakšne so lastnosti 

krogle? Kdo bi nam 

pokazal neko lastnost tega 

telesa z gibanjem?« 

 

Učencem za hrbet pošlje 

kocko: »Potipajte telo in ga 

pošljite naprej. Za katero 

geometrijsko telo gre? 

Kakšne lastnosti ima 

kocka? Kdo bi nam 

pokazal neko lastnost tega 

telesa z gibanjem?« 

 

Pokaže jim stožec: »Kako 

 

 

Sodeluje v dejavnosti. 
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imenujemo to geometrijsko 

telo? Kakšne lastnosti ima? 

Kdo bi nam pokazal neko 

lastnost tega telesa z 

gibanjem?« 

 

Zakotali valj do učencev in 

jih vpraša: »Kako 

imenujemo to geometrijsko 

telo? Imenujte predmet, ki 

ima obliko kot valj. Katere 

lastnosti ima to 

geometrijsko telo? Kdo bi 

nam pokazal neko lastnost 

valja z gibanjem?« 

 

 

Učencem za hrbet pošlje 

kvader: »Potipajte telo in 

ga pošljite naprej. Za 

katero geometrijsko telo 

gre? Katere lastnosti ima to 

geometrijsko telo? Kdo bi 

nam pokazal neko lastnost 

kvadra z gibanjem?« 

 

Vodi pogovor o tem, katere 

lastnosti geometrijskih 

teles jim je bilo najtežje 

prikazati s telesom in 

katere najlažje. 
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Ponovitev izrazov za 

geometrijska telesa 

Zaključi dejavnost: 

»Ponovimo izraze za 

geometrijska telesa, ki ste 

jih danes spoznali.« 

 

Ponovi izraze za 

geometrijska telesa. 

ZAKLJUČNI DEL 

 

Dejavnost Geometrijska 

telesa (Pirnat, 2011)  

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

Poda navodila za zaključno 

dejavnost: »Vsaka skupina 

bo dobila sliko nekega 

geometrijskega telesa 

(priloga 3). Vaša naloga 

bo, da nam ob glasbi s 

plesom predstavite vaše 

geometrijsko telo, ostali pa 

ugibate, za katero telo 

gre.« 

 

Predvaja glasbo.  

 

 

Sodeluje v dejavnosti. 

 

ANALIZA 3. UČNE URE – 12. 11. 2012 

 

Drugo učno uro sem poučevala v ES, kjer je bilo prisotnih 21 učencev. Pri uvodni 

dejavnosti so bili učenci še malo zadržani, pri osrednji dejavnosti pa so že kazali 

inovativne ideje za prikaz geometrijskih teles s svojim telesom. Ena izmed najbolj 

zanimivih idej je bila ideja učenca, ki je lastnost krogle prikazal s prevalom naprej. 

Celo uro so bili učenci izredno motivirani za delo in navdušeni nad dejavnostmi. 

Učenci so kazali tudi občutke presenečenja. To je vidno na spodnji fotografiji, kjer 

učenke v ozadju kažejo znake presenečenja na obrazu. 



Jagodic, M. (2013). Ustvarjalni gib pri pouku geometrije. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

 

73 
 

 

Fotografija 9: Znaki presenečenja ob predstavitvi krogle 

Zaznati je bilo izredno dobro počutje med poukom. Učenci so bili nasmejani, 

navdušeni in razredna klima je bila izredno sproščena. Iz anketnih vprašalnikov je 

razvidno, da so se učenci med uro srednje dobro počutili – 11 od 21 učencev je 

navedlo dobro počutje in 10 od 21 učencev je navedlo srednje dobro počutje. Vzroki, 

da je 10 učencev navedlo srednje dobro počutje so zelo različni, saj so učenci za 

razloge navajali dogodke doma ipd. 

Glede pridobljenega znanja so bili vsi učenci zelo samozavestni, saj so enotno (21) 

odgovorili, da zelo dobro poznajo geometrijska telesa. 

V zaključnem delu ure sem učencem zastavila gibalno nalogo, naj v skupini ob glasbi 

s plesom prikažejo neko geometrijsko telo. Pri gibalni nalogi so učenci pokazali 

predvsem veliko inovativnosti. Spodnje fotografije prikazujejo učence, ko prikazujejo 

kvader, valj in kroglo, kjer so njihove ideje zelo izvirne in inovativne. Na 10. in 11. 

fotografiji isti učenci na različne načine prikazujejo kvader. Na 12. fotografiji učenke 

prikazujejo valj. Na 13. fotografiji učenci prikazujejo kroglo. 

 

Fotografija 10: Prikaz kvadra 1  
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Fotografija 11: Prikaz kvadra 2 (ista skupina) 

 

Fotografija 12: Prikaz valja 

 

Fotografija 13: Prikaz krogle 

Ustvarjalnost je bila izredno prisotna in njihove koreografije so bile prave plesne 

predstave na temo geometrijska telesa. Na spodnjih fotografijah je prikazano, kako so 

učenke predstavile svojo koreografijo za predstavitev kocke. 
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Fotografija 14: Plesna predstava 1. slika 

 

Fotografija 15: Plesna predstava 2. slika 

Tretjo uro sem opazovala uro matematike v KS, kjer je učiteljica poučevala brez 

pristopa ustvarjalnega giba. Prisotnih je bilo 24 učencev. Učenci so bili motivirani za 

delo, ko so bile dejavnosti zanimive, vendar jim je koncentracija začela kmalu 

popuščati. Iz anketnih vprašalnikov je razvidno, da so se učenci med samo uro v 

celoti počutili zelo dobro, saj so vsi (24) navedli dobro počutje. 

Glede gotovosti v lastno znanje so učenci KS navajali slabše razumevanje kot učenci 

ES. 19 od 24 učencev je navedlo dobro razumevanje in 5 od 24 učencev srednje dobro 

razumevanje. 

V zaključnem delu ure sem učencem zastavila gibalno nalogo, naj v skupini ob glasbi 

s plesom prikažejo neko geometrijsko telo. Pri gibalni nalogi v zaključnem delu ure 

učenci KS niso bili tako ustvarjalni kot učenci ES. Njihove predstavitve so se 

ponavljale, čeprav so morali predstaviti različna geometrijska telesa. 
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6.4.4 IZVEDBA IN ANALIZA 4. UČNE URE – GEOMETRIJSKI LIKI  

 

UČNA PRIPRAVA 4 

 

ŠTUDENTKA: Maja Jagodic 

RAZRED: 2. razred 

DATUM IZVEDBE: 20. 11. 2012 

PREDMET: matematika 

 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje 

 

UČNA ENOTA: Geometrijski liki 

                              

UČNI CILJI: 

Učenec: 

- prepozna in poimenuje preproste geometrijske like. 

 

UČNE METODE: demonstracija, razlaga, pogovor 

 

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, skupinska 

 

UČNA SREDSTVA: 

videoposnetek (zakjučne dejavnosti pri prejšnji uri), veliki geometrijski liki iz papirja, 

glasba Steve Reich, Music for Mallet Instruments; Back, Outback; Carter Burwell, 

Nana de bella; mali geometrijski liki različnih barv iz papirja 

 

POTEK UČNE URE 

 

 UČITELJ UČENEC 

UVODNI DEL 

 

Ogled videoposnetka 

 

 

 

»Oglejmo si posnetek 

prejšnje ure, ko ste bili v 

 

 

Ogleda si videoposnetek. 
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Dejavnost Kje sem? (vir: 

Andrejka Kavčič, 2005 

 

zaključni dejavnosti zelo 

ustvarjalni.« 

 

Učencem pokaže različne 

geometrijske like in skupaj 

ponovijo, kateri so. Povabi 

učence, da skupaj na tla 

prilepijo velike 

geometrijske like iz papirja 

(krog, kvadrat, 

pravokotnik, trikotnik). 

Poda navodilo za uvodno 

dejavnost: »Ob glasbi se 

boste gibali po prostoru. 

Ko imenujem določen 

geometrijski lik, se hitro 

postavite k ustreznemu, 

potem pa nadaljujete z 

gibanjem, dokler ne 

imenujem drugega 

geometrijskega lika.« 

 

Predvaja glasbo. 

 

 

 

Ponovi poimenovanja 

geometrijskih likov. 

Na tla prilepi geometrijske 

like. 

 

 

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v uvodni 

dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSREDNJI DEL 

 

Dejavnost gibanja po 

stranicah geometrijskih 

likov (vir: Griss, 1998)  

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

 

 

 

Učencem veli, naj 

počepnejo, in jih vodi po 

razredu po stranicah 

namišljenega trikotnika. 

Učence vpraša: »Po 

stranicah katerega 

geometrijskega lika smo se 

pravkar gibali?« 

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v dejavnosti. 
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Dejavnost Predstavitev 

oblik (vir: Andrejka 

Kavčič, 2005) z učnim 

pristop ustvarjalnega giba 

 

 

Nadaljuje: »Kdo bi nas 

vodil naprej?« 

Poda navodilo za vodenje: 

»Izberi si katerikoli 

geometrijski lik in nas vodi 

po stranicah tega lika s 

poljubnim gibanjem.« 

 

Povabi še nekaj učencev, 

da nadaljujejo z vodenjem. 

 

Poda nadaljnja navodila: 

»Vsak posameznik bo 

izžrebal mali geometrijski 

lik določene barve in se 

postavil k enakemu 

velikemu geometrijskemu 

liku, ki je na tleh. 

 

Skupina, ki ima enako 

barvo lika, se mora stoje 

postaviti v geometrijski 

lik, ki so ga izžrebali.« 

 

»Predvajala bom glasbo. 

Ko zaslišite glasbo, se 

pomaknete naprej v smeri 

urinega kazalca do 

naslednjega mesta.« 

 

Predvaja glasbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v dejavnosti. 
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Dejavnost večkrat 

ponovijo, tako da učenci 

izkusijo obliko različnih 

geometrijskih likov. 

ZAKLJUČNI DEL 

 

Dejavnost Geometrijski 

liki  

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

Poda navodila za zaključno 

dejavnost: »Usedite se v 

krog. Vsak posameznik 

ponovno izžreba mali 

geometrijski lik in njegova 

naloga je, da se domisli, 

kako bi prikazal lastnosti 

geometrijskega lika s 

svojim telesom. Uporabite 

domišljijo in ne 

posnemajte sošolcev.« 

 

Predvaja glasbo. 

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v dejavnosti. 

 

 

 

 

Predstavi svoj geometrijski 

lik. 

 

ANALIZA 4. UČNE URE – 20. 11. 2012 

 

Prvo uro sem za spremembo poučevala v KS, da sem lahko videla, če na počutje 

učencev med uro vpliva tudi to, katero uro po vrsti izvajam raziskavo. 

V razredu je bilo prisotnih 22 učencev. Učiteljica je celo uro poučevala brez 

ustvarjalnega giba, v zaključku ure pa sem jaz razdelila anketne vprašalnike in izvedla 

gibalno nalogo. Anketni vprašalniki so pokazali, da so se učenci med uro dobro 

počutili, saj je kar 19 od 22 učencev navedlo dobro počutje, 3 od 22 učencev pa 

srednje dobro počutje. Anketni vprašalniki so tudi pokazali, da so bili učenci 

samozavestni glede pridobljenega znanja – 17 od 22 učencev je navedlo dobro 

razumevanje, 4 od 22 učencev srednje dobro razumevanje in 1 od 22 učencev slabo 

razumevanje. 
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V zaključnem delu ure sem učencem zastavila gibalno nalogo, naj vsak posameznik 

prikaže lastnost geometrijskega lika s svojim telesom. Pri gibalni nalogi v zaključku 

ure učenci niso bili tako ustvarjalni, ker so se med seboj ponavljali, skratka niso bili 

tako domiselni kot učenci v ES. Na primer za prikaz kvadrata s svojim telesom so se 

učenci domislili le dveh različnih prikazov. 

V ES sem poučevala drugo uro in prisotnih je bilo 22 učencev. Kljub temu, da to ni 

bila prva ura kot v KS, so bili učenci mirni. Učence sem morala nekajkrat opozoriti, 

naj se gibajo malo tišje, ker so se preveč razživeli, vendar je bila razredna klima zelo 

sproščena. 

V uvodnem delu smo si najprej ogledali videoposnetek prejšnje ure, ko so bili učenci 

zelo ustvarjalni pri zastavljeni gibalni nalogi. Nato sem izvedla uvodno dejavnost s 

pristopom ustvarjalnega giba. V osrednjem delu sem izpustila reševanje učnega lista. 

Nadaljevala sem z dejavnostjo z učnim pristopom ustvarjalnega giba, ker sem 

predvidevala, da bomo zanjo porabili več časa kot sem načrtovala, ker imajo učenci 

vedno tako veliko idej za ustvarjanje. V zaključnem delu sem razdelila anketne 

vprašalnike in izvedla gibalno nalogo. Anketni vprašalniki so pokazali, da so se 

učenci v ES slabše počutili kot učenci v KS – 16 od 22 učencev je navedlo dobro 

počutje, 6 od 22 učencev pa srednje dobro počutje. Učence sem povprašala, zakaj je 

njihovo počutje srednje dobro, in ti so mi navajali vzroke, ki se navezujejo na 

življenje doma. Odgovori na anketnih vprašalnikih glede samozavesti v povezavi s 

pridobljenem znanjem so podobni kot v KS, 16 od 22 učencev je navedlo dobro 

razumevanje, 5 od 22 učencev srednje dobro razumevanje in 1 od 22 učencev slabo 

razumevanje. 

V zaključnem delu ure sem učencem zastavila gibalno nalogo, naj vsak posameznik 

prikaže lastnost geometrijskega lika s svojim telesom, in pokazala se je precejšnja 

ustvarjalnost učencev. Njihove uprizoritve geometrijskih likov so bile zelo domiselne. 

Učenci so za uprizoritev geometrijskih likov uporabljali svoje celo telo. Prilagam 

fotografije, ki kažejo, koliko različnih načinov prikaza pravokotnika in kvadrata s 

svojim telesom so se učenci domislili. 

Učenci so si domislili štiri različne prikaze za kvadrat. 



Jagodic, M. (2013). Ustvarjalni gib pri pouku geometrije. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

 

81 
 

 

Fotografija 16: Prikaz kvadrata 1 

 

Fotografija 17: Prikaz kvadrata 2 

 

Fotografija 18: Prikaz kvadrata 3 
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Fotografija 19: Prikaz kvadrata 4 

Za prikaz pravokotnika so imeli učenci pet različnih idej. 

 

Fotografija 20: Prikaz pravokotnika 1 
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Fotografija 21: Prikaz pravokotnika 2 

 

 

Fotografija 22: Prikaz pravokotnika 3 



Jagodic, M. (2013). Ustvarjalni gib pri pouku geometrije. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

 

84 
 

 

Fotografija 23: Prikaz pravokotnika 4 

 

Fotografija 24: Prikaz pravokotnika 5 
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6.4.5 IZVEDBA IN ANALIZE 5. UČNE URE – KAJ BO NASTALO? 

 

UČNA PRIPRAVA 5 

 

ŠTUDENTKA: Maja Jagodic 

RAZRED: 2. razred 

DATUM IZVEDBE: 10. 12. 2012 

PREDMET: matematika 

 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje 

 

UČNA ENOTA: Kaj bo nastalo? 

                              

UČNI CILJI: 

Učenec: 

- prepozna ravno, krivo, lomljeno, sklenjeno, nesklenjeno črto;  

- poskuša s svojim gibanjem nakazati ravno, krivo, lomljeno, sklenjeno, nesklenjeno 

črto. 

 

UČNE METODE: demonstracija, razlaga, pogovor 

 

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, v dvojicah, skupinska  

 

UČNA SREDSTVA: 

učni list (priloga 4), vrvice 

 

POTEK UČNE URE 

 

 UČITELJ UČENEC 

UVODNI DEL 

 

Dejavnost Črte (vir: 

Andrejka Kavčič, 

 

 

Na tablo ob ravnilu nariše 

ravno črto in poda 

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v uvodni 
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2005)*preurejeno  

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

navodilo: »To je ravna 

črta. Vstanite in pokažite, 

kako bi jo posnemali.« 

 

Na tablo nariše krivo črto 

in poda navodilo: »To je 

kriva črta. Vstanite in 

pokažite, kako bi jo 

posnemali.«  

 

Na tablo nariše lomljeno 

črto in poda navodilo: »To 

je lomljena črta. 

Posnemajte jo z gibanjem 

po razredu.« 

dejavnosti. 

 

OSREDNJI DEL 

 

Reševanje učnega lista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavnost Vrvice (vir: 

Cotič, idr., 

2000)*preurejeno 

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

Razdeli učne liste (priloga 

4). 

 

Poda navodila za 

reševanje: »Vse ravne črte 

prevlecite z rdečo barvico. 

Vse krive črte prevlecite z 

modro barvico. Vse 

lomljene črte prevlecite z 

zeleno barvico.« 

 

Poda navodilo za 

dejavnost: »Razdelite se v 

skupine po trije. Dobili 

boste vrvice dveh barv.« 

 

 

 

Reši učni list. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodeluje v dejavnosti in 

odgovarja na vprašanja. 
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 »Z rdečimi vrvicami 

poskušajte oblikovati 

sklenjeno črto. Kakšna je 

lastnost sklenjene črte? 

Sedaj pa jo prikažite z 

gibanjem.« 

 

»Z modrimi vrvicami 

poskušajte oblikovati 

nesklenjeno črto. Kakšna 

je lastnost nesklenjene 

črte? Prikažite jo z 

gibanjem.« 

 

Nadaljuje: »Z rdečimi 

vrvicami lahko torej 

oblikujete sklenjene črte, z 

modrimi vrvicami pa 

nesklenjene črte. 

Dobili boste še dodatne 

vrvice in vaša naloga je, 

da z vsemi vrvicami 

oblikujete nek vzorec.« 

ZAKLJUČNI DEL 

 

Dejavnost oblikovanja 

talnih vzorcev (vir: Griss, 

1998) z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

 

Poda navodilo za 

zaključno dejavnost: 

»Razdelite se v pare in 

potem bomo odšli na 

hodnik.« 

 

Odidejo na hodnik. 

 

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v dejavnosti. 
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»Postavite se k stopnišču. 

Vaš prostor, kjer se boste 

lahko gibali, je od 

stopnišča do oken.« 

 

Nadaljuje: »Po tleh boste z 

gibanjem risali navidezne 

vzorce iz različnih črt, ki 

ste jih danes spoznali. 

Delajte v paru in se najprej 

posvetujte, kakšen vzorec 

boste »narisali«. Bodite 

domiselni. Potem bom 

izbrala par, ki je bil najbolj 

domiseln, da nam pokaže 

svoj vzorec iz črt.« 

 

 

ANALIZA 5. UČNE URE – 10. 12. 2012 

 

Prvo uro sem opazovala pouk v KS, kjer je bilo prisotnih 20 učencev. Na koncu ure 

sem izvedla anketni vprašalnik in zaključno gibalno dejavnost. Razredna klima v 

primerjavi z ES ni bila tako sproščena. Učenci so bili v primerjavi z ES manj 

motivirani za delo. Učenci so odgovarjali na anketni vprašalnik, da so se med uro zelo 

dobro počutili – 19 od 20 učencev je navedlo dobro počutje in 1 od 20 učencev je 

navedel srednje dobro počutje. Glede prepričanosti v znanje med ES in KS ni zaznati 

razlik iz njihovih odgovorov na anketni vprašalnik.  

V zaključnem delu ure sem učencem zastavila gibalno nalogo, da v paru z gibanjem 

prikažejo svoj namišljeni vzorec iz črt. Veliko razlik med ES in KS je bilo zaznati v 

njihovi ustvarjalnosti. V primerjavi z ES je bila KS v tem slabša. Njihove ideje so se 

ponavljale in niso bili tako izvirni kot učenci ES. Izjema sta bila le en par in ena 

skupina učencev, ki so reševali nalogo na drugačen, edinstven način. Ostali učenci so 

uprizorili krivo črto na enak način, hodili so po namišljeni vijugasti črti. 
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Drugo uro sem poučevala v ES, kjer je bilo prisotnih 19 učencev. Učenci so pri 

anketnih vprašalnikih navedli slabše počutje (9 od 19 učencev je navedlo dobro 

počutje, 7 od 19 učencev srednje dobro počutje in 3 od 19 učencev slabo počutje) kot 

učenci v KS. Učenci ES so za razloge za slabo počutje navajali vzroke, ki se 

navezujejo na dogodke doma ipd. Razredna klima pa je bila izredno sproščena in 

učenci so bili zelo motivirani za delo, čeprav sem v njihov razred prišla šele drugo uro. 

Uživanje učencev v dejavnostih je vidno na spodnji fotografiji. 

 

Fotografija 25: Uživanje učencev med dejavnostjo 

Skozi celoten potek ure sem poleg ostalih metod dela uporabljala tudi učni pristop z 

ustvarjalnim gibom in učenci so pri dejavnostih pokazali veliko navdušenja, 

ustvarjalnosti in zanimivih idej. Na spodnjih fotografijah učenci pri uvodni dejavnosti 

prikazujejo krive črte s svojim telesom. 

 

Fotografija 26: Ustvarjalna uvodna dejavnost – prikaz krive črte 1 
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Fotografija 27: Ustvarjalna uvodna dejavnost – prikaz krive črte 2 

Na spodnjih fotografijah učenci v osrednjem delu ure s svojim telesom prikazujejo 

sklenjeno črto na zelo inovativne načine.  

 

Fotografija 28: Prikaz sklenjene črte 1 

 

Fotografija 29: Prikaz sklenjene črte 2 
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Fotografija 30: Prikaz sklenjene črte 3 

 

Fotografija 31: Prikaz sklenjene črte 4 

 

Fotografija 32: Prikaz sklenjene črte 5 

V zaključnem delu ure sem učencem zastavila gibalno nalogo, naj v paru z gibanjem 

prikažejo svoj namišljeni vzorec iz črt, in tudi pri tem so bili učenci izredno 

ustvarjalni. Njihove ideje so bile inovativne, učenci so načrtovali gibanje in si 
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zamislili svoje koreografije gibanja. Spodnje fotografije prikazujejo, kako učenci na 

različne načine prikazujejo krivo črto pri gibanju v svojem vzorcu iz črt. 

 

Fotografija 33: Prikaz krive črte 1 

 

Fotografija 34: Prikaz krive črte 2 

 

Fotografija 35: Prikaz krive črte 3 
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Fotografija 36: Prikaz krive črte 4 

 

Fotografija 37: Prikaz krive črte (učenca v ozadju) 5 

 

Fotografija 38: Prikaz krive črte 6 



Jagodic, M. (2013). Ustvarjalni gib pri pouku geometrije. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

 

94 
 

 

Fotografija 39: Prikaz krive črte 7 
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6.4.6 IZVEDBA IN ANALIZA 6. UČNE URE – VLEČEMO, SEČEMO 

 

UČNA PRIPRAVA 6 

 

ŠTUDENTKA: Maja Jagodic 

RAZRED: 2. razred 

DATUM IZVEDBE: 14. 12. 2012 

PREDMET: matematika 

 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje 

 

UČNA ENOTA: Vlečemo, sečemo 

                              

UČNI CILJI:  

Učenec: 

- prepozna črto in zanjo oblikuje svoje gibanje;  

- zna označiti in prikazati presečišče dveh črt. 

  

UČNE METODE: demonstracija, razlaga, pogovor 

 

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, v dvojicah, skupinska  

 

UČNA SREDSTVA:   

fotografija učencev (fotografija 28, str. 90), figura muce Mace iz kartona, klobčiči 

volne, glasba A. R. Rahman, Jai ho, skica črt in presečišč (priloga 5) 

 

POTEK UČNE URE 

 

 UČITELJ UČENEC 

UVODNI DEL 

 

Napoved učne snovi 

 

 

 

Učencem pokaže 

fotografijo  dveh učencev 

 

 

Si ogleda fotografijo. 
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Dejavnost Klobčič volne 

(vir: Andrejka Kavčič, 

2005)* preurejeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pri dejavnosti ustvarjanja, 

ki nakazuje današnjo učno 

snov. 

 

Predstavi uvodno 

dejavnost: »Danes je z 

nami muca Maca, ki se 

najraje igra s klobčičem 

volne. Takole Maca po 

navadi zaplete klobčič 

volne.«  

 

Na tablo nariše črte tako, 

da se prepletajo ena čez 

drugo, in poda navodilo: 

»Kot vidimo je nitke 

zapletla tako, da so nastala 

presečišča nitk. Vaša 

naloga je, da poiščete vsa 

presečišča nitk. Presečišča 

bomo označili s križci in z 

velikimi tiskanimi 

črkami.« 

 

Nadaljuje: »Sedaj bo vsak 

izmed vas dobil list 

papirja in vaša naloga je, 

da narišete, kako je muca 

Maca pri vas zapletla 

volno. Presečišča 

označite, kot smo to storili 

prej.« 

 

 

 

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v uvodni 

dejavnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabli označi presečišče 

dveh črt s križcem in z 

veliko tiskano črko. 

 

 

 

 

 

Na list papirja nariše črte 

in označi presečišča. 
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Dejavnost Presečišče 

(vir: Merlak, 2003)  

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

 

Poda navodilo za 

naslednjo dejavnost: 

»Razporedite se po 

razredu. Vaša naloga je, 

da s telesom ponazorite 

presečišče dveh črt. 

Bodite ustvarjalni.« 

 

»Sedaj pa se postavite v 

pare. Vaša naloga je enaka 

kot prej, le da sedaj 

poskušate ponazoriti 

presečišče dveh črt v 

paru.« 

Sodeluje v dejavnosti. 

OSREDNJI DEL 

 

Dejavnost Črte in pike (vir: 

Vaje iz ustvarjalnega giba 

2011/2012)*preurejeno  

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

 

Poda nadaljnja navodila: 

»Razdelite se v pet 

skupin. Vsaka skupina 

dobi klobčič volne. Vaša 

naloga je, da z nitkami 

ustvarite črte in toliko 

presečišč, kot vas je v 

skupini.« 

 

»Ko boste zaslišali glasbo, 

se boste gibali po črtah in 

presečiščih, tako da boste 

hodili eden za drugim. 

Vaša naloga je, da se v 

skupini domenite, kakšno 

bo vaše gibanje, ki bo 

predstavilo črto, in 

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v dejavnosti. 
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gibanje, ki bo prestavilo 

presečišče. Bodite 

ustvarjalni.« 

 

Predvaja glasbo. 

ZAKLJUČNI DEL 

 

Dejavnost Črte in pike (vir: 

Vaje iz ustvarjalnega giba 

2011/2012)*preurejeno 

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

»Vsak od vas bo dobil 

skico (priloga 5), na kateri 

so črte in presečišča. 

Naloga vsakega 

posameznika je, da se 

domisli, kako bi nam to 

skico predstavil. Zamislite 

si eno gibanje za 

predstavitev črte in eno 

gibanje za predstavitev 

presečišča.« 

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA 6. UČNE URE – 14. 12. 2012 

 

Prvo uro sem poučevala v ES, kjer je bilo prisotnih 19 učencev. Skozi celotno uro 

sem izvajala dejavnosti z učnim pristopom ustvarjalnega giba, v uvodnem delu pa 

sem jim tudi pokazala fotografijo dveh učencev, ki sta v prejšnji uri z gibanjem že 

nakazovala današnjo učno snov. S tem sem jih želela še bolj spodbuditi k 

ustvarjalnosti. Njihove inovativne ideje so se tako pokazale že v osrednjem delu ure. 

Spodaj so fotografije, kjer učenci s telesom na inovativne načine prikazujejo tri 

presečišča črt. 
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Fotografija 40: Prikaz presečišč 1 

 

Fotografija 41: Prikaz presečišč 2 

 

Fotografija 42: Prikaz presečišč 3 
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Fotografija 43: Prikaz presečišč 4 

Tokrat je bila za spremembo od prejšnjih učnih ur razredna klima v ES manj 

sproščena in učenci so bili bolj nemirni kot po navadi. Učence je bilo potrebno 

večkrat miriti. Nekateri so kazali tudi slabo voljo in nemotiviranost za delo. 

V zaključnem delu ure sem izvedla anketne vprašalnike, ki so pokazali, da je bilo 

počutje učencev ES med uro slabše kot počutje učencev KS. 12 od 19 učencev je 

navedlo dobro počutje, 4 od 19 učencev srednje dobro počutje in 3 od 19 učencev 

slabo počutje. Ko sem jih povprašala o razlogih za slabo počutje, so navajali vzroke, 

ki so izhajali iz razmer doma. Glede na to, da se vzroki za slabše počutje ponavljajo, 

bi lahko bili vzroki za slabše počutje v tem, da se nakateri učenci mogoče neradi 

izpostavljajo v gibalnih dejavnostih in se zato počutijo bolj nelagodno. Samozavest 

glede pridobljenega znanja je bila nižja, saj so učenci navedli slabše razumevanje, in 

sicer je 11 od 19 učencev navedlo dobro razumevanje, 6 od 19 učencev srednje dobro 

razumevanje in 2 od 19 učencev slabše razumevanje. 

V zaključnem delu ure sem učencem zastavila gibalno nalogo, da vsak posameznik z 

gibanjem predstavi skico črt in presečišč. Učenci so pokazali zelo veliko raznolikih 

idej. Navajam raznolike ideje za prikaz presečišča: 

 

- skok, 

- počep, 

- vrtenje glave,  

- popravljanje čopa,  

- prekrižanje nog,  

- prekrižanje rok.  
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Spodaj so fotografije učenke, ki zelo izvirno prikazuje skico črt in presečišč – za črto 

je izbrala korak, za presečišče pa prekrižanje nog in vrtenje glave. 

 

Fotografija 44: Prikaz črte s korakom 

 

Fotografija 45: Prikaz presečišča s prekrižanjem nog 

 

Fotografija 46: Prikaz presečišča z vrtenjem glave 
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Zelo izviren je bil tudi prikaz učenke, ki je presečišča pokazala s popravljanjem čopa, 

in prikaz učenca, ki je presečišče pokazal s skokom, pri katerem je zadaj prekrižal 

noge. 

V KS sem bila prisotna drugo uro in učiteljica pri poučevanju ni uporabljala 

ustvarjalnega giba. Prisotnih je bilo 17 učencev. Motiviranost za delo je bila danes v 

KS večja kot po navadi, saj je učiteljica izvajala zanimive dejavnosti. V osrednjem 

delu ure so si učenci v paru zavezali rutko okoli oči in tako risali črte, na koncu pa si 

rutko odvezali in označili presečišča. V zaključnem delu ure sem izvedla anketne 

vprašalnike in pri njih so učenci navedli zelo dobro počutje, kar 17 od 17 učencev je 

navedlo dobro počutje. Samozavest glede pridobljenega znanja je bila dobra, saj je 13 

od 17 učencev navedlo dobro razumevanje, 4 od 17 učencev pa srednje dobro 

razumevanje. 

V zaključnem delu ure sem učencem zastavila gibalno nalogo, naj vsak posameznik z 

gibanjem predstavi skico črt in presečišč, in učenci KS so bili pri tem manj ustvarjalni 

kot učenci ES. Njihove predstavitve so si bile med seboj podobne, učenci niso bili 

tako domiselni, načrtovanja gibanja ni bilo zaznati. Vsi učenci KS so za prikaz 

presečišča skočili, nekateri malo drugače kot ostali, vendar se je skok ponavljal pri 

vseh učencih. 
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6.4.7 IZVEDDBA IN ANALIZA 7. UČNE URE – KAJ BO NASTALO? 

 

UČNA PRIPRAVA 7 

 

ŠTUDENTKA: Maja Jagodic 

RAZRED: 2. razred 

DATUM IZVEDBE: 11. 1. 2013 

PREDMET: matematika 

 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje 

 

UČNA ENOTA: Kaj bo nastalo? 

                              

UČNI CILJI: 

Učenec: 

- prepozna simetrijo na predmetih v svoji okolici; 

- ponazori simetrijo s svojim telesom. 

 

UČNE METODE: demonstracija, razlaga, pogovor 

 

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, skupinska 

 

UČNA SREDSTVA: 

risalni listi, tempera barve, čopiči, lončki za vodo, trakovi iz blaga 

 

POTEK UČNE URE 

 

 UČITELJ UČENEC 

UVODNI DEL 

 

Dejavnost Moj odsev v 

ogledalu (vir: Kovač 

Valdes: Plesna 

 

 

Poda navodilo za uvodno 

dejavnost: »Postavite se 

okrog mene. Ste moje 

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v dejavnosti. 
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žgečkalnica, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ogledalo, zato se morate 

gibati tako kot jaz.« 

 

Giblje se in opazuje 

učence, ali uporabljajo 

zrcalno sliko strani telesa.  

 

Povabi prostovoljca, da 

vodi gibanje: »Kdo se javi, 

da bi se gibal, mi pa bomo 

njegovo ogledalo?« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSREDNJI DEL 

 

Dejavnost Zrcala v vrstah 

(vir: Andrejka Kavčič, 

2005) z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

 

 

Dejavnost V telovadnici 

(vir: Cotič idr., 2000)  

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poda nadaljna navodila: 

»Postavite se nasproti v 

dveh vrstah. Prva vrsta se 

bo gibala kot celota, druga 

vrsta bo njeno ogledalo. 

Potem bomo zamenjali 

vlogi.« 

 

Nadaljuje: »Razdelite se v 

skupine po trije. Dva 

učenca se postavita tako, 

da gledata tretjega. Prvi 

naj se postavi v poljuben 

položaj, drugi naj bo 

njegovo ogledalo, tretji pa 

naj opazuje oba in pove, 

ali bosta res postavljena 

simetrično. Potem bomo 

zamenjali vloge.« 

 

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v dejavnosti. 
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Dejavnost Barve na papirju 

(vir: Cotič, Hodnik Čadež, 

Dubok Ražman,  2000) 

Poda navodila za naslednjo 

dejavnost: »Pripravite 

risalni list, tempera barve, 

čopič in lonček z vodo. 

Risalni list prepognite na 

pol in ga nazaj razprite. 

Potem na eno polovico 

lista naslikajte poljuben 

motiv s tempera barvami. 

List nazaj prepognite, 

pogladite in ponovno 

razprite, dobili boste 

sliko.« 

 

Nadaljuje: »Ali je slika na 

eni polovici lista enaka 

sliki na drugi polovici?« 

Posluša navodila in 

sodeluje v dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori na vprašanje. 

 

ZAKLJUČNI DEL 

 

Dejavnost s trakovi (vir: 

Kovač Valdes: Plesna 

žgečkalnica, 2010) 

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

 

Odidejo na hodnik. 

 

Pove navodilo za 

zaključno dejavnost: 

»Razdelite se v skupine po 

4. Dve skupini bosta 

sodelovali tako, da se bo 

ena skupina poljubno 

gibala, druga skupina pa 

bo njihovo ogledalo. Vaša 

naloga je, da se gibate s 

trakovi. Bodite 

ustvarjalni.«  

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v dejavnosti. 
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ANALIZA 7. UČNE URE – 11. 1. 2013 

 

Prvo učno uro sem poučevala v ES, kjer je bilo prisotnih 22 učencev. Učno uro sem 

začela z uvodno dejavnostjo z učnim pristopom ustvarjalnega giba, pri kateri sem 

učencem predstavila pojem zrcalne slike, ki so ga učenci hitro dojeli, ko so ga 

pokazali s svojim telesom. Dejavnost Zrcala v vrstah sem izpustila in nadaljevala z 

dejavnostjo V telovadnici, kjer je bil prav tako prisoten učni pristop ustvarjalnega giba, 

in dejavnostjo Barve na papirju. Razredna klima je bila skozi celo uro prijetna, učenci 

so bili motivirani za delo in mirni. Med uro so uživali in kazali občutke dobrega 

počutja. Njihovo počutje je dobro vplivalo na njihovo organiziranost in mirnost, kar 

se je pokazalo v zaključni dejavnosti, pri kateri smo odšli na hodnik, kar so učenci 

storili mirno in dejavnost organizirano izvajali. Med dejavnostjo se je kazalo njihovo 

uživanje v delu, bili so izredno aktivni in domiselni. Tudi sami so pri anketnih 

vprašalnikih navedli dobro počutje, saj je 20 od 22 učencev navedlo dobro počutje, 2 

od 22 učencev pa sta navedla srednje dobro počutje. 

Učenci ES so v primerjavi z učenci KS navedli večjo samozavest glede pridobljenega 

znanja. 18 od 22 učencev ES je navedlo dobro razumevanje, 4 od 22 učencev srednje 

dobro razumevanje. 

Pri zaključni dejavnosti, s katero sem preverjala ustvarjalnost učencev, so imeli 

učenci nalogo, da ena skupina prikazuje gibanje s trakovi, druga skupina pa je njihova 

zrcalna slika. Med ES in KS so se ponovno pokazale velike razlike v ustvarjalnosti, 

kar se je pokazalo v njihovi improvizaciji in načrtovanju gibanja, učenci ES so si 

namreč izmišljali in načrtovali veliko različnih inovativnih gibanj s trakovi. Njihove 

koreografije so vključevale veliko gibanja, kar prikazujeta spodnji fotografiji. 

 

Fotografija 47: Učenci so bili pri prikazu zrcalne slike zelo aktivni 
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Fotografija 48: Učenci so pri prikazu zrcalne slike plesali 

Učenci so bili v gibanju zelo inovativni, izmislili so si veliko različnih načinov 

gibanja s trakovi. Prikazujem inovativna gibanja, ki so se jih domisilili. 

 

Fotografija 49: Učenci so pri prikazu zrcalne slike korakali in krožili s trakovi 

 

Fotografija 50: Učenci so pri prikazu zrcalne slike spredaj križali roke 
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Fotografija 51: Učenci so pri prikazu zrcalne slike delali zamahe s trakovi  

 

Fotografija 52: Učenci so pri prikazu zrcalne slike prestopali z nogami in mahali s trakovi 

 

Fotografija 53: Učenci so se pri prikazu zrcalne slike vrteli s trakovi 
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Fotografija 54: Učenci so pri prikazu zrcalne slike skakali čez trak 

Drugo uro sem opazovala pouk v KS, kjer je bilo prisotnih 20 učencev. Učenci so bili 

deležni poučevanja brez pristopa ustvarjalnega giba. Med poukom so bili precej mirni, 

niso pa kazali posebnega navdušenja za delo, kot je bilo to prisotno v ES. Učenci, ki 

so pogosto nemirni, so potrebovali veliko zunanjih spodbud za delo. Rezultati 

anketnih vprašalnikov kažejo, da so se učenci med uro dobro počutili, saj so vsi 

navedli dobro počutje. 

Učenci KS so bili manj samozavestni glede pridobljenega znanja kot učenci ES. 16 od 

20 učencev je navedlo dobro razumevanje, 3 od 20 učencev so navedli srednje dobro 

razumevanje in 1 od 20 učencev pa slabo razumevanje. 

Ustvarjalnost v KS je bila v primerjavi z ES veliko manjša. Učenci so se pri gibanju 

ponavljali med seboj, niso bili tako aktivni in domiselni kot učenci ES. 
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6.4.8 IZVEDDBA IN ANALIZA 8. UČNE URE – SIMETRIJA 

 

UČNA PRIPRAVA 8 

 

ŠTUDENTKA: Maja Jagodic 

RAZRED: 2. razred 

DATUM IZVEDBE: 14. 1. 2013 

PREDMET: matematika 

 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje 

 

UČNA ENOTA: Simetrija 

                              

UČNI CILJI:  

Učenec: 

- prepozna simetrijo na predmetih v svoji okolici; 

- ponazori simetrijo s svojim telesom. 

 

UČNE METODE: demonstracija, razlaga, pogovor 

 

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, skupinska 

 

UČNA SREDSTVA:   

možicelj iz papirja, list papirja, učni list (priloga 6), primeri rozet (priloga 7), glasba 

Claude Debussy, Clair de Lune 

 

POTEK UČNE URE  

 

 UČITELJ UČENEC 

UVODNI DEL 

 

Dejavnost List papirja (vir: 

Geršak: Vaje iz ustvarjalnega 

 

 

Učencem pokaže 

možiclja iz papirja in 

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v dejavnosti. 
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giba 2011/2012)  

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

 

 

 

 

 

poda navodilo: 

»Postavite se pred mano. 

Možicelj vam bo pokazal 

kako se morate gibati.«  

 

»Sedaj pa bo možiclja 

zamenjal list papirja. 

Vaša naloga je, da se 

gibate kot se giba list.« 

Na koncu list prepogne 

na pol in vpraša: »Ali sta 

oba dela lista enaka? 

Kako vemo?«  

 

Razloži: »To je 

simetričen list, saj se oba 

dela prekrivata in sta 

popolnoma enaka.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarja na vprašanja. 

 

OSREDNJI DEL 

 

Dejavnost Ali te lahko 

prepognem? (vir: Cotič idr., 

2000)  

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učencem razdeli učne 

liste (priloga 6) s sliko 

simetričnega drevesnega 

lista in vodi razgovor: 

»Ali sta oba dela 

drevesnega lista enaka? 

Kako to vemo? Kako pa 

bi to lahko preverili? 

Oba dela drevesnega lista 

se popolnoma prekrivata, 

zato rečemo, da je ta 

drevesni list simetričen.« 

 

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v dejavnosti. 
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Dejavnost Opazujem sebe (vir: 

Cotič idr., 2000) 

 

 

 

Dejavnost Simetrična in 

nesimetrična poza (vir: Griss, 

1998)  

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

»Kaj pa mi smo 

simetrični? Kje na sebi 

lahko odkrijemo 

simetrijo?« 

 

Poda nadaljnja navodila: 

»Kdo od vas bi nam s 

svojim telesom pokazal 

neko simetrično figuro?« 

»Kaj pa nesimetrično? 

Kdo bi se pridružil 

sošolcu in dopolnil 

figuro tako, da bo 

simetrična? In še nekdo 

bi se lahko pridružil 

sošolcema in se postavil 

tako, da bo figura še 

vedno simetrična. Ali 

ima kdo idejo, kako bi se 

morali postaviti?« 

Pokliče štiri učenci in 

jim naroči: »Skupaj se 

postavite v poljubno 

figuro.« Pokliče še štiri 

učence in jim naroči: 

»Postavite se zraven 

tako, da bo figura 

simetrična.« 

Razmišlja o simetriji na 

sebi in odgovarja na 

vprašanja. 

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

 

Dejavnost Gibanje na rozete 

(vir: 

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

 

 

Pokaže primere različnih 

rozet (priloga 7): 

»Poglejmo si različne 

 

 

Posluša navodila in 

sodeluje v dejavnosti. 

 

http://www2.arnes.si/~gschmi/
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dostopno 30. 8. 2012)  

z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba 

slike rozet. So te oblike 

simetrične?« 

 

Poda navodila za 

zaključno dejavnost: 

»Razdelili se boste v 

skupine po 4 ali 5. Ulegli 

se boste v krog, 

opazovali vašo rozeto in 

razmišljali, kako bi jo 

lahko zaplesali in nam jo 

predstavili. Po petih 

minutah nam bo vsaka 

skupina predstavila svojo 

rozeto.« 

 

Predvaja glasbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V skupini predstavi 

rozeto. 

 

ANALIZA 8. UČNE URE – 14. 1. 2013 

 

Prvo uro sem poučevala v ES, kjer je bilo prisotnih 22 učencev. Pričela sem z uvodno 

dejavnostjo z učnim pristopom ustvarjalnega giba, nadaljevala z dejavnostjo Ali te 

lahko prepognem, nato sta sledili dejavnosti s pristopom ustvarjalnega giba v 

osrednjem delu. Pri dejavnosti Simetrična in nesimetrična poza so učenci prikazovali 

zelo inovativne figure. Nekaj teh prikazujem spodaj. 
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Fotografija 55: Prikaz nesimetrične figure 

 

Fotografija 56: Prikaz simetrične figure 1 

 

Fotografija 57: Prikaz simetrične figure 2 
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Fotografija 58: Prikaz simetrične figure 3 

Razredna klima je bila zelo sproščena, učenci so v dejavnostih uživali in kazali 

občutke zadovoljstva. Za delo so bili izredno motivirani, kar se je še posebej  pokazalo 

pri dejavnosti Simetrična in nesimetrična poza, kjer so želeli prav vsi pokazati svojo 

figuro. Pri anketnem vprašalniku so učenci navedli srednje dobro počutje – 13 od 22 

učencev je navedlo dobro počutje, 8 od 22 učencev srednje dobro počutje in 1 od 22 

učencev slabo počutje. Glede gotovosti v pridobljeno znanje so učenci navajali dobro 

razumevanje – 16 od 22 učencev je navedlo dobro razumevanje, 6 od 22 učencev 

srednje dobro razumevanje. Rezultati ES so v primerjavi z rezultati KS, ki jih bom 

navedla v nadaljevanju, slabši. 

Pri zaključni dejavnosti, s katero sem preverjala ustvarjalnost učencev, so imeli 

učenci nalogo, naj v skupinah s plesom prikažejo svojo rozeto. Pri predstavljanju 

rozet so bili učenci izredno plesni in ustvarjalni. Vse skupine razen ene so v 

predstavitvi plesale in z različnimi načini gibanja predstavile svojo rozeto. Učenci so 

načrtovali gibanje in vanj vključili primere simetrije, ki so jih opazili v svoji rozeti. 

Njihove koreografije so bile prave plesne predstave. Učenci so od prve do zadnje ure, 

ki sem jo izvedla v njihovem razredu, izredno napredovali v svoji ustvarjalnosti, tako 

da so imeli z vsako uro bolj ustvarjalne ideje za gibanje in so v svojih predstavitvah 

postajali vedno bolj aktivni, domiselni, sproščeni, vedno več so improvizirali, pa tudi 

načrtovali gibanje. Ko je ena od skupin predstavila svojo rozeto v mirovanju, so ostali 

učenci čakali in spraševali, kdaj se bo skupina začela gibati. To mi je bilo zelo 

zanimivo, saj so bili učenci v začetnih urah pri gibanju bolj sramežljivi in nedomiselni, 

tokrat pa se jim je zdelo čudno, da se nekdo v svoji predstavitvi ne giba in pleše. 

Spodnje fotografije prikazujejo, kako so bili učenci pri predstavljanju rozet ustvarjalni. 
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Fotografija 59: Prikaz rozete 1 

 

Fotografija 60: Prikaz rozete 2 

 

Fotografija 61:  Prikaz rozete 3 
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Fotografija 62: Prikaz rozete 4 

 

Fotografija 63: Prikaz rozete 5 

Drugo uro sem opazovala učno uro matematike v KS, kjer je bilo prisotnih 17 

učencev. Njihova stalna učiteljica je poučevala brez pristopa ustvarjalnega giba. 

Učenci so celo učno uro reševali učne liste. Razredna klima v KS v primerjavi z 

razredno klimo v ES ni bila tako sproščena. Iz odgovorov na anketnih vprašalnikih je 

razvidno, da so se učenci med uro zelo dobro počutili, saj so vsi (17) navedli dobro 

počutje. Prav tako so vsi (17) učenci navedli dobro razumevanje. 

Pri zaključni dejavnosti, s katero sem preverjala ustvarjalnost učencev, so imeli 

učenci nalogo, naj v skupinah s plesom prikažejo svojo rozeto. Učenci KS v 

primerjavi z učenci ES niso bili tako ustvarjalni, vsaka skupina je za predstavitev 

svoje rozete uporabljala ves čas isto gibanje, poleg tega se učenci niso osredotočili na 

simetrijo v gibanju, kot so to storili učenci ES.  Če sem pozorna le na KS, lahko 

rečem, da so učenci od prve do zadnje ure, ki sem jo izvedla v njihovem razredu,  

napredovali v svoji ustvarjalnosti. V času raziskave pri učnih urah v KS ni bil prisoten 
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proces razvijanja ustvarjalnih idej, zato so učenci KS pri gibalnih nalogah pokazali 

manj ustvarjalnosti kot učenci ES.  
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6.5 PRIKAZ TABEL O DOSEŽENIH UČNIH CILJIH UČENCEV ES  

 

Pri ocenjevanju znanja so učenci ES v šolskem letu 2012/13 dosegli naslednje 

rezultate: 

1. Orientira se v prostoru in na ravnini. 

ŠE NE DOSEGA DELNO DOSEGA DOSEGA 

0 1 21 

Tabela 1: Rezultati ocenevanja znanja za vsebino orientacija v prostoru in na ravnini 

2. Prepozna, poimenuje in opiše osnovna geometrijska telesa in like. 

ŠE NE DOSEGA DELNO DOSEGA DOSEGA 

0 5 17 

Tabela 2: Rezultati ocenjevanja znanja za vsebini geometrijska telesa in geometrijski liki 

3. Prepozna različne črte, označi točko. 

ŠE NE DOSEGA DELNO DOSEGA DOSEGA 

0 2 20 

Tabela 3: Rezultati ocenjevanja znanja za vsebini črta in točka 

4. Prepozna simetrične oblike. 

ŠE NE DOSEGA DELNO DOSEGA DOSEGA 

0 1 21 

Tabela 4: Rezultati ocenjevanja znanja za vsebino simetrija 
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6.6 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Pri preverjanju počutja učencev med poukom s pomočjo anketnih vprašalnikov nisem 

ugotovila, da bi ustvarjalni gib pozitivno vplival na počutje učencev med uro, učenci 

KS so namreč vedno navajali boljše počutje kot učenci ES. Vzroke za takšne rezultate 

bi lahko pripisali temu, da so nekateri učenci bolj zadržani, da se težje izrazijo z 

gibanjem in da se med gibalnimi dejavnostmi, kjer so bili izpostavljeni pred drugimi, 

niso počutili prijetno. Učenci se lahko pogosto počutijo bolj prijetno v neki rutini, ki 

so je vajeni, in si ne želijo, da se njihove učne ure spremenijo. Sicer njihova razredna 

učiteljica pogosto uporablja pristop ustvarjalnega giba, vendar je bilo v raziskavi 

takšnih dejavnosti očitno več. Za preverjanje počutja učencev med uro sem 

uporabljala tudi deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja z udeležbo kot 

opazovalka  in izvajalka učnih ur. Pri opazovanju sem bila pozorna na njihovo 

motiviranost za delo, sproščenost med dejavnostmi in na razredno klimo. V ES sem 

opazila večjo motiviranosti za delo, učenci ES so bili pogosto zelo navdušeni nad 

dejavnostmi in so kazali veliko zanimanja za učno snov. Pogosto so kazali znake 

veselja, presenečenja in pri dejavnostih vidno uživali. Učenci ES so vsakokrat 

ustvarili zelo spročeno razredno klimo, zato sem se v njihovem razredu zelo dobro 

počutila. Pri preverjanju počutja učencev med uro sem izključila dejavnik vpliva časa 

v dnevu (in katera učna ura po vrsti je za učence tisti dan bila)  tako, da sem tako v ES 

kot v KS nekajkrat izvajala raziskavo prvo učno uro tisti dan. Rezultati so ostajali 

enaki. A ker so rezultati anketnih vprašalnikov pokazali, da so se učenci KS bolje 

počutili med uro kot učenci ES, ne morem sklepati, da bi ustvarjalni gib vplival na 

počutje učencev med uro. Hipoteza 1 (H1), ki predpostavlja, da se bodo učenci, ki 

bodo deležni poučevanja z ustvarjalnim gibom, med poukom bolje počutili kot učenci, 

ki bodo deležni poučevanja brez ustvarjalnega giba, se tako ovrže. 

Samozavest glede pridobljenega znanja sem preverjala preko anketnih vprašalnikov. 

Rezultati anketnih vprašalnikov niso pokazali, da bi ustvarjalni gib vplival na 

samozavest učencev v zvezi s pridobljenim znanjem. Pri rezultatih pogosto ni bilo 

razlik v gotovosti glede pridobljenega znanja med učenci ES in učenci KS. Pri dveh 

učnih urah so odgovori na anketne vprašalnike pokazali, da so učenci ES bolj 

samozavestni glede pridobljenega znanja kot učenci KS, pri dveh učnih urah pa so bili 

rezultati ES celo slabši kot rezultati KS. Zato se hipotezo 2 (H2), ki predpostavlja, da 

bodo učenci, ki bodo deležni poučevanja z ustvarjalnim gibom, bolj samozavestni 
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glede pridobljenega znanja kot učenci, ki bodo deležni poučevanja brez ustvarjalnega 

giba, potemtakem ovrže. 

Na napredek v znanju učencev ES sem sklepala iz podatkov o doseženih učnih ciljih, 

ki jih je njihova razredna učiteljica pridobila z ocenjevanjem na koncu raziskave. 

Učni cilj orientira se v prostoru in na ravnini  je delno dosegel 1 učenec, 21 učencev 

pa je učni cilj v celoti doseglo (Tabela 1, str. 119). Učni cilj prepozna, poimenuje in 

opiše osnovna geometrijska telesa in like je delno doseglo 5 učencev, 17 učencev pa 

je učni cilj v celoti doseglo (Tabela 2, str. 119). Učni cilj prepozna različne črte, 

označi točko sta delno dosegla 2 učenca, 20 učencev pa je učni cilj v celoti doseglo 

(Tabela 3, str. 119). Učni cilj prepozna simetrične oblike je delno dosegel 1 učenec, 

21 učencev pa je učni cilj v celoti doseglo (Tabela 4, str. 119). Vse zastavljene učne 

cilje za učne vsebine, ki sem jih poučevala, je torej večina učencev v celoti dosegla. 

Zato se hipoteza 3 (H3), ki predpostavlja, da bodo učenci, ki bodo deležni poučevanja 

z ustvarjalnim gibom, dosegli zastavljene učne cilje, potrdi. Učenci so pri učnem cilju 

za vsebini orientacija v prostoru in na ravnini in simetrija dosegli najboljše rezultate, 

zato bi iz tega lahko sklepali, da sta ti dve geometrijski vsebini najbolj primerni za 

uporabo ustvarjalnega giba pri pouku geometrije v 2. razredu. Naslednji učni vsebini, 

pri kateri so učenci dosegli najboljše rezultate sta črta in točka. Pri učnih vsebinah 

geometrijska telesa in geometrijski liki so učenci dosegli najslabše rezultate. 

Pomembno je, da se učitelj poleg ustvarjalnega giba poslužuje tudi drugih metod 

poučevanja, ki kakovostno pripomorejo k razumevanju matematičnih pojmov. Primer 

kakovostnega poučevanja je demonstracija geometrijskega telesa z modelom, ko 

učenec lahko model geometrijskega telesa potipa, zakotali, zavrti ipd.              

Pomembno je, da se učitelj zaveda pomena celostnega dojemanja učne snovi.  

Ustvarjalnost učencev sem preverjala z gibalnimi nalogami, za katere se je izkazalo, 

da so bile primerno zastavljene, saj so se med učenci ES in učenci KS pokazale 

razlike v ustvarjalnosti. Učenci ES so bili skozi raziskavo pri učnih urah deležni 

procesa razvijanja ustvarjalnih idej. Tako so ti učenci že pri prvi izvedeni učni uri pri 

gibalni nalogi pokazali veliko ustvarjalnosti, in čeprav so bili še nekoliko sramežljivi 

in niso bili prepričani v svoje sposobnosti, so pokazali veliko inovativnih idej za 

gibalno reševanje matematične naloge. Učenci so iz učne ure v uro, ki sem jih izvajala, 

opazno napredovali v svoji ustvarjalnosti, bili vedno boljši pri ustvarjalno-gibalnih 

dejavnostih, bolj sproščeni in tudi suvereni v svojem gibanju. V svojih predstavah so 
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začeli prikazovati prave plesne koreografije, ki so jih dobro načrtovali. Ko pa jim 

nisem omogočila časa za načrtovanje gibanja, se je pokazala njihova dobra 

improvizacija. Učenci KS niso bili deležni procesa razvijanja ustvarjalnih idej, zato so 

v primerjavi z učenci ES pokazali manj ustvarjalnosti pri reševanju gibalnih nalog, 

med seboj so se ponavljali, manj je bilo inovativnosti, načrtovanja in urejanja gibanja. 

Največje razlike pri gibanju med učenci ES in učenci KS so bile v tem, da so učenci 

ES uporabljali celo svoje telo in zato so imeli tudi več možnosti za ustvarjanje. 

Učenci ES so imeli možnost razvijanja inovativnih idej gibanja, ker so se skozi 

raziskavo pri učnih urah veliko gibali in raziskovali različne načine gibanja za prikaz 

določenega matematičnega pojma. V KS ni bil prisoten proces razvijanja ustvarjalnih 

idej, vendar je bila ustvarjalno-gibalna dejavnost prisotna le v zaključku vsake 

izvedene učne ure. Če se osredotočim le na KS in je ne primerjam z ES, lahko 

potrdim, da so tudi učenci KS napredovali v svoji ustvarjalnosti, saj so v zadnjih urah 

pokazali vedno več sproščenosti v gibalnih dejavnostih, pojavila se je tudi kakšna 

unikatna ideja. Iz tega lahko sklepamo, da lahko učitelj spodbuja ustvarjalnost pri 

učencih že tako, da vsaj občasno v učno uro vključi kakšno ustvarjalno-gibalno 

dejavnost.                                                                                                                       

Če primerjam ES in KS, pa je bila ustvarjalnost v izvedbah učencev KS slabša od 

ustvarjalnosti v ES. Vzrok slabše ustvarjalnosti KS pripisujem temu, da učenci KS 

niso bili deležni poučevanja preko učnega pristopa ustvarjalnega giba, ki ustvarjalnost 

v veliki meri spodbuja. Hipoteza 4 (H4), ki predpostavlja, da bodo učenci, ki bodo 

deležni poučevanja z ustvarjalnim gibom, zastavljene naloge rešili bolj ustvarjalno kot 

učenci, ki bodo deležni poučevanja brez ustvarjalnega giba, se tako potrdi. 

V raziskavi sem med učnimi urami uporabljala veliko dejavnosti z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba, saj sem želela v tako kratkem času dokazati, da ustvarjalni gib 

vpliva na ustvarjalnost učencev. Kot razredna učiteljica verjetno ne bi mogla tako 

pogosto izvajati ustvarjalno-gibalnih dejavnosti pri pouku, vendar bi se lahko tega 

učnega pristopa posluževala čim večkrat, predvsem takrat, ko bi videla, da je učencem 

popustila koncentracija, da imajo nekateri učenci težave z razumevanjem učne snovi, 

ali pa takrat, ko bi preprosto želela popestriti učno snov. Pomembno je, da učitelj v 

svojem delu upošteva celostno poučevanje in da je pozoren na to, da čim več 

dejavnosti oblikuje na način, ki spodbuja razvoj ustvarjalnosti pri učencih. 
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6.7 POVZETEK UGOTOVITEV 

 

V raziskavi nisem prišla do ugotovitve, da bi ustvarjalni gib vplival na počutje 

učencev med uro, vendar sem pri učencih ES opazila večjo motiviranost za delo kot 

pri učencih KS. Učenci, ki so bili deležni poučevanja z ustvarjalnim gibom, so bili 

navdušeni nad dejavnostmi pri pouku, bili so sproščeni in uživali med dejavnostmi, 

kazali občutke veselja, zadovoljstva, tudi presenečenja in vedno ustvarili sproščeno 

razredno klimo. Kljub temu so učenci ES, ki so bili deležni poučevanja z ustvarjalnim 

gibom, v anketnih vprašalnikih navajali slabše počutje med uro kot učenci KS. 

 

Vpliva ustvarjalnega giba na samozavest učencev glede pridobljenega znanja nisem 

ugotovila. Samozavest učencev sem preverjala preko anketnih vprašalnikov in 

rezultati niso pokazali, da bi ustvarjalni gib vplival nanjo. V spodnji tabeli je 

prikazano, kako samozavestni so bili učenci pri določeni učni vsebini. Najboljši 

rezultat je odebeljen in obarvan z rdečo. Iz podatkov v večini ne moremo sklepati, pri 

kateri učni vsebini so bili učenci bolj samozavestni, ker se boljši rezultat pogosto pri 

učni vsebini izmenjuje med ES in KS – pri 1. in 2. vprašanju, ki zajemata vsebino 

prostorske orientacije, je pri 1. vprašanju bolj samozavestna ES, pri 2. vprašanju pa 

KS; pri 5. in 6. vprašanju, ki zajemata vsebini črta in točka, je pri 5. vprašanju bolj 

samozavestna ES, pri 6. vprašanju pa KS; pri 7. in 8. vprašanju, ki zajemata vsebino 

simetrija, je pri 7. vprašanju bolj samozavestna ES, pri 8. vprašanju pa KS. Pri 4. 

vprašanju, ki zajema vsebino geometrijski liki je bila bolj samozavestna KS. Pri 

vsebini geometrijska telesa, pri 3. vprašanju, pa je bila bolj samozavestna ES.  

Očitno je, da je bila ES bolj samozavestna pri prostorskih temah – prostorski predlogi 

(1. vprašanje), geometrijska telesa (3. vprašanje), vrste črt (5. vprašanje) in zrcalna 

slika (7. vprašanje). Iz tega lahko sklepamo, da se pri prostorskih temah učenci lažje 

izražajo s svojim telesom in da so potemtakem tudi bolj samozavestni glede 

pridobljenega znanja. Očitno pa je tudi, da je bila KS bolj samozavestna pri ploščinski 

obravnavi snovi - orientacija (2. vprašanje), geometrijski liki (4. vprašanje), črta in 

presečišče (6. vprašanje) in simetrija (8. vprašanje). Iz tega lahko sklepamo, da se pri 

ploščinski obravnavi snovi učenci težje izražajo s svojim telesom, saj je ES navajala 

slabšo samozavest glede pridobljenega znanja kot KS. Sklepamo lahko, da so za 

obravnavo snovi z ustvarjalnim gibom najbolj primerne prostorske vsebine. Za 
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nadaljno obravnavo snovi, kjer je pomembna ploščinska obravnava, pa so so potrebne 

tudi druge metode dela, ki zagotavljajo kakovostni napredek učencev v znanju.  

 

 ES KS 

Vprašanja za 

preverjanje 

samozavesti 

glede 

pridobljenega 

znanja 

  
   

 

1. Ali dobro 

razumeš 

prostorske 

predloge? 

 

90,9 % 

 

4,55 % 

 

4,55 % 

 

87,5 % 

 

8,3 % 

 

4,2 % 

2. Ali se znaš 

dobro 

orientirati v 

prostoru? 

 

63,6 % 

 

31,8 % 

 

4,6 % 

 

83,3% 

 

16,7% 

 

0 % 

3. Ali dobro 

poznaš 

geometrijska 

telesa? 

 

100 % 

 

0 % 

 

0 % 

 

79,2 % 

 

20,8 % 

 

0 % 

4. Ali dobro 

poznaš 

geometrijske 

like? 

 

72,7 % 

 

22,7 % 

 

4,6 % 

 

77,3 % 

 

18,2 % 

 

4,5% 

5. Ali dobro 

poznaš vrste 

črt? 

63,2 % 

 

36,8 % 

 

0 % 

 

60 % 

 

35 % 

 

5 % 

 

6. Ali dobro 

veš, kaj 

pomeni črta 

in kaj 

presečišče? 

57,9 % 

 

 

31,6 % 

 

 

10,5 % 

 

 

76,5 % 

 

 

23,5 % 

 

 

0 % 

 

 

7. Ali dobro 81,8 % 18,2 % 0 % 80 % 15 % 5 % 
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veš, kaj 

pomeni 

zrcalna slika? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ali dobro 

veš, kaj 

pomeni 

simetrija? 

72, 7 % 

 

 

27,3 % 

 

 

0 % 

 

 

100 % 

 

 

0 % 

 

 

0 % 

 

 

Tabela 5: Prikaz rezultatov samozavesti učencev ES in KS v pridobljenem znanju 

Pokazalo se je, da ustvarjalni gib pozitivno vpliva na napredek v znanju učencev, saj 

so učenci, ki so bili deležni poučevanja z ustvarjalnim gibom, v večini v celoti dosegli 

zastavljene učne cilje. 

 

Ugotovila sem, da ustvarjalni gib pozitivno vpliva na ustvarjalnost učencev.  To se je 

pokazalo tako, da so bili učenci, ki so bili deležni poučevanja z ustvarjalnim gibom, 

pri zastavljenih gibalnih nalogah bolj ustvarjalni kot učenci, ki takšnega poučevanja 

niso bili deležni. Učenci ES so bili deležni procesa razvijanja ustvarjalnih idej, zato so 

pri gibalnih nalogah pokazali veliko več inovativnih idej, dober spomin, načrtovanje 

in urejanje gibanja ter zabavne in aktivne koreografije. 
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ZAKLJUČEK 

 

Diplomsko delo sem v teoretičnem delu začela s poglavjem o ustvarjalnosti. Ta se mi 

zdi pri pedagoškem delu zelo pomembna, saj učitelj otrokom postavlja zgled, kako 

lahko probleme rešujemo na ustvarjalen način in pri tem tudi uživamo. Ustvarjalni gib 

je rešitev za učitelja, saj mu omogoča uporabljati lastno ustvarjalnost in jo hkrati 

razvijati pri otrocih. Poleg ustvarjalnosti pa z ustvarjalnim gibom lahko dosežemo 

tudi boljšo razredno klimo, motivacijo pri delu in boljše sodelovanje učencev. V svoji 

raziskavi vključevanja ustvarjalnega giba v pouk geometrije sem ugotovila, da z 

vključevanjem ustvarjalnega giba v pouk dosežemo bolj sproščeno razredno klimo, 

boljšo motiviranost za delo, boljše sodelovanje učencev, napredek učencev v znanju 

in veliko ustvarjalnosti pri delu. 

Matematika je predmet, ki mnogim učencem predstavlja težavo pri razumevanju in s 

tem nezadovoljstvo. Za razumevanje matematične učne snovi, zadovoljstvo in učni 

uspeh učencev je zelo primerno celostno poučevanje matematike, ki vključuje tudi 

ustvarjalni gib. 

V raziskavi sem vnesla ustvarjalni gib v pouk geometrije in dejavnosti s pristopom 

ustvarjalnega giba vključevala v vse dele učnih ur matematike. Učenci ES so bili 

skozi raziskavo pri učnih urah deležni procesa razvijanja ustvarjalnih idej, ki so bile 

pri njih z vsako uro bolj očitne. Že pri prvih izvedenih učnih urah je bil viden močan 

učinek ustvarjalnega giba na ustvarjalnost učencev. Razlike med KS in ES so bile 

očitne, saj učenci ES tega procesa niso bili deležni. Učencem ES sem omogočila, da 

so se učne snovi iz geometrije učili tudi preko ustvarjalno-gibalnih dejavnosti. 

Matematično učno snov so doživeli in začutili na sebi preko ustvarjalnega gibanja ter 

matematično učno snov lahko opažali pri gibanju svojih sošolcev. Omogočila sem jim, 

da se bodo učenci kasneje pri učenju matematike lahko spomnili ustvarjalnega načina 

reševanja matematičnih problemov, in tako jim matematika ne bo predstavljala težav. 

Seveda pa je pri nadaljnjem reševanju matematičnih problemov pomembno, da se 

njihova ustvarjalnost še naprej razvija in da so pri tem tudi samoiniciativni. 

V raziskavi sem zaznala učinek ustvarjalnega giba na razredno klimo, ki so jo učenci 

ustvarili, na motivacijo in sodelovanje učencev. Razredna klima v ES je bila res 

prijetna in z veseljem sem poučevala v tako prijetnem vzdušju, ker sem videla, da 

uživajo tudi učenci. Raziskave, ki sem jih omenjala v diplomskem delu, so dokazale 
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pozitivni učinek na počutje učencev, zato je nesmiselno, da ustvarjalnega giba v pouk 

ne bi vključevali. Sprašujem se, kdo si ne želi v svojem pedagoškem delu uživati in s 

svojim delom pozitivno vplivati na učence. S pristopom ustvarjalnega giba pozitivno 

vplivamo na socialno, čustveno, psihomotorično in kognitivno področje učencev. 

 

S celostnim poučevanjem dosežemo, da učenci drugače doživijo matematično snov, 

in jim damo možnost, da jo prav vsi razumejo. Učenci učno snov razumejo, so učno 

uspešni in zadovoljni s svojem znanjem. Dokazala sem, da so učenci, ki so bili 

deležni celostnega poučevanja napredovali v znanju. Poleg tega se je pokazal močan 

vpliv ustvarjalnega giba na ustvarjalnost učencev. 

Ustvarjalnost je zelo pomembna popotnica za celo življenje, ker z njeno pomočjo 

rešujemo probleme, ki se nam na prvi pogled morda zdijo nepremostljivi, in 

posegamo po življenjskih ciljih, ki se nam zdijo skoraj nedosegljivi. 

Želim si, da bi se na vseh osnovnih šolah zavedali pomena celostnega pouka za razvoj 

učencev in vpliva na njihovo počutje, ustvarjalnost ter na uspeh v šoli in kasneje v 

življenju. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Kartice Plešem! (učna priprava 1) 
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Priloga 2: učni list – orientacija na mreži (učna priprava 2) 
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Priloga 3: slike geometrijskih teles (učna priprava 3) 
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Priloga 4: učni list – Pravilno prevleci črte (učna priprava 5) 
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Priloga 5: skica črt in presečišč (učna priprava 6) 
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Priloga 6: učni list (učna priprava 8) 
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Priloga 7: primeri rozet (učna priprava 8) 
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- http://www2.arnes.si/~gschmi/ (dostopno 30. 8. 2012) 

- Žagar, S., Geršak, V., Cotič, M. (2006). Ustvarjalni gib kot metoda 

poučevanja  matematike. Zbornik izvlečkov in prispevkov / 4. mednarodni 

simpozij Otrok v gibanju, Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-

raziskovalno središče, 2006, str. 223 – 224. 
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Priloga 8: 

ANKETNI VPRAŠALNIKI 1-8 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 1 
 

OBKROŽI. 

 

1. KAKO SI SE POČUTIL MED URO? 

 

                                 
 

 

 

 

2. ALI DOBRO RAZUMEŠ PROSTORSKE 
PREDLOGE? 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 2 
 

OBKROŽI. 

 

1. KAKO SI SE POČUTIL MED URO? 

 

                                 
 

 

 

 

2. ALI SE ZNAŠ DOBRO ORIENTIRATI V 
PROSTORU? 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 3 
 

OBKROŽI. 

 

1. KAKO SI SE POČUTIL MED URO? 

 

                                 
 

 

 

 

2. ALI DOBRO POZNAŠ GEOMETRIJSKE 
TELESA? 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 4 
 

OBKROŽI. 

 

1. KAKO SI SE POČUTIL MED URO? 

 

                                 
 

 

 

 

2. ALI DOBRO POZNAŠ GEOMETRIJSKE 
LIKE? 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 5 
 

OBKROŽI. 

 

1. KAKO SI SE POČUTIL MED URO? 

 

                                 
 

 

 

 

2. ALI DOBRO POZNAŠ VSE VRSTE ČRT? 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 6 
 

OBKROŽI. 

 

1. KAKO SI SE POČUTIL MED URO? 

 

                                 
 

 

 

 

2. ALI DOBRO VEŠ, KAJ POMENI ČRTA IN 
KAJ PRESEČIŠČE? 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 7 
 

OBKROŽI. 

 

1. KAKO SI SE POČUTIL MED URO? 

 

                                 
 

 

 

 

2. ALI DOBRO VEŠ, KAJ POMENI ZRCALNA 
SLIKA? 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 8 
 

OBKROŽI. 

 

1. KAKO SI SE POČUTIL MED URO? 

 

                                 
 

 

 

 

2. ALI DOBRO VEŠ, KAJ POMENI 
SIMETRIJA? 

 

 

                                 
 

 

 


