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POVZETEK 

 

Didaktične igre in didaktične pripomočke učitelji velikokrat uporabljajo pri svojem delu, še 

posebno specialni pedagogi, ki izvajajo z učenci individualno učno pomoč. Didaktični 

pripomočki, ki se uporabljajo v šolah, so večinoma narejeni tako, da od otroka ne zahtevajo 

gibanja, ampak se izvajajo v sedečem položaju. V diplomskem delu bom zato predstavil 

didaktično igro »Črkovni park«, ki sem jo razvil z namenom vnesti več gibanja v proces 

opismenjevanja. »Črkovni park« se osredotoča predvsem na razvoj branja in pisanja. Branje 

zajema pomemben del človekovega funkcioniranja, tako v obdobju otroštva kot v obdobju 

odraslosti. Pri otrocih je branje pomembno zaradi širjenja besednjaka, pridobivanja novih 

informacij in razvoja jezika, kar pa močno vpliva na kvaliteto življenja odraslega človeka. 

Kvaliteta bralnega razvoja se tako kaže že v osnovni šoli, ko morajo učenci za učenje znati 

brati, in pa v dobi odraslosti, ko je znanje branja obvezno tako za pridobitev dobre zaposlitve 

kot za vsakodnevno življenje. 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela so izpostavljene veščine, ki jih učenec potrebuje za 

uspešno usvajanje branja in pisanja. Te veščine so fonološko zavedanje, besednjak, 

tekočnost branja in razumevanje prebranega. Predstavljene so tudi učne težave, natančneje 

pa so opisane učne težave na področju branja in pisanja ter kako se težave kažejo (fonološko 

zavedanje, besednjak, tekočnost branja in razumevanje prebranega). Zajete in opisane so 

tudi nekatere rizične skupine otrok, pri katerih je večja verjetnost nastanka težav. V 

nadaljevanju je opisan vpliv gibanja na zdrav razvoj otroka ter kako lahko gibanje vpliva na 

učenje. V drugem delu diplomskega dela je predstavljen didaktični pripomoček oz. didaktična 

igra »Črkovni park«. V predstavitev so zajeti opis pripomočka, namen in cilj pripomočka ter 

načini uporabe. Predstavljen je tudi del študije, ki opisuje, kako pripomoček »Črkovni park« 

vpliva na razvoj gibanja. Zajeti so tudi primeri nalog in vprašanj, ki sodijo k pripomočku. 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: Učenci, težave pri branju, opismenjevanje, učenje z gibanjem, 

didaktični pripomoček, »Črkovni park«. 



ABSTRACT 

 

Educational games and tools often occur in teaching preparation of teachers, especially 

special education teachers, who work with students individualy. According to educational 

tools, which are commonly used in schools, the majority is made on a way, which does not 

promote moving but are beeing used in sitting position.  In my thesis I will present didactic 

tool »Letter park«, which I developed for connecting curriculum based learning and 

movement. "Letter park" mainly focuses on the development of reading and writing. 

Reading comprises an important part of human functioning, both in childhood and in 

adulthood. In childhood, it is important to read due to the expansion of vocabulary, 

acquiring new information and language development, which greatly affect the quality of life 

of an adult. The quality of reading development is reflected in primary school, when 

students need to learn to know how to read and in adulthood, when the literacy is required 

in a day to day life. 

 

In the theoretical part of the thesis, there are exposed skills, that are needed for successful 

learning of reading and writing. These skills are phonological awareness, vocabulary, reading 

fluency and reading comprehension. It also presents learning difficulties, specifically 

outlining the learning difficulties in reading and writing, and how the problem shows in fields 

of phonological awareness, vocabulary, reading fluidity and reading comprehension. There 

are also described some high-risk groups of children, which have greater likelihood of having 

problems. The following part describes the impact of movement on the healthy 

development of the child and how movement affects learning. The second part of the thesis 

presents a teaching aid or didactic game »Letter park”. The presentation includes a 

description of the device, the purpose and objective of the device, and methods of 

application. It is presented as part of the study, which describes how the device is "LETTER 

park" effect on the development of the movement. Also included are examples of tasks and 

issues pertaining to the device. 

 

KEY WORDS: Students, reading difficulties, literacy, movement based learning, didactic 

tool, »Letter park« 
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1. UVOD 

 

Otroci so do vstopa v šolo navajeni, da veliko novih znanj iz različnih področij pridobivajo 

preko igre in različnih igrač. Didaktične igre in igrače lahko zato uporabimo tudi v procesu 

osnovnošolskega izobraževanja, saj tako učenci usvajajo znanja na zabaven način, hkrati pa 

tudi ublažimo prehod iz predšolskega v šolski sistem. Didaktične igre in pripomočke učitelj v 

razredu lahko uporablja, da otroci z večjim zanimanjem sledijo razlagi in utrjujejo določene 

snovi, njihov namen pa je doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev. 

 

Grginič (2011) ugotavlja, da didaktične igre pozitivno vplivajo na učni uspeh, trajnost znanja 

ter na večjo pozornost učencev. S pomočjo didaktičnih iger učenci na zabaven način usvajajo 

fonološko zavedanje ter ostale vidike razvoja branja in bralnih sposobnosti, kot so hitrost 

branja, tekočnost branja, razvoj besednjaka. Učenci imajo ob tovrstnih dejavnostih možnost 

spoznati pomen jezika in branja (tudi pisanja). Preko igre branje dobi smisel, saj je to 

potrebno za izvajanje aktivnosti. Branje in pisanje zato dobita nov pomen v otrokovem 

učenju, hkrati pa preko takih iger lahko usvajanje znanja iz omenjenih področij pridobivajo 

tudi doma, v okolju družine ali prijateljev.  

 

V današnji informacijsko tehnološki družbi se vse več didaktičnih pripomočkov uporablja s 

pomočjo računalnika, kar povzroča manj gibanja pri otrocih, posledično pa več sedenja. 

 

V diplomskem delu so predstavljeni razvoj, navodila za izvajanje ter pomen didaktičnega 

pripomočka, ki sem ga razvil z namenom povezovanja kurikularnega znanja z gibanjem. 

Didaktični pripomoček »Črkovni park« je primarno namenjen učencem prvega triletja 

osnovne šole, saj se osredotoča na usvajanje spretnosti branja in pisanja, hkrati pa vključuje 

veliko kompleksnega gibanja.  

 

Naloge pri didaktičnem pripomočku »Črkovni park« so oblikovane tako, da učenec z njihovo 

pomočjo spoznava prvine, ki jih potrebuje za razvoj uspešne bralne in pismene sposobnosti.  

 



2 
 

2. USVAJANJE BRANJA 

 

Jackson-Alleyne (2002) pravi, da otroci začenjajo proces opisovanja že kmalu po rojstvu. Prva 

faza opismenjevanja je porajajoča se pismenost, kjer otrok v predšolskem obdobju razvije 

pojmovanje o tisku, ki ga zasledi v predmetih iz okolice in različnih otroških knjigah. Za njo se 

pojavi stopnja začetnega branja. Žerdin (2011) pravi, da je že pri začetnem branju 

pomembno dekodiranje in sintetiziranje. Pri dekodiranju gre za razčlenjevanje besed na črke, 

pri sintetiziranju gre za spajanje glasov v celoto oz. besedo. Zadnja razvojna stopnja 

opismenjevanja je utrjevanje branja in razvijanje tekočnosti branja (Lipec - Stopar, 2012). 

Na proces opismenjevanja vpliva tudi veliko različnih dejavnikov, npr. družina, šola, prijatelji, 

intelektualne sposobnosti ipd. Eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vpliva na 

opismenjevanje, je tudi socialno-ekonomski status. Brooks - Gunn in Duncan (1997) 

ugotavljata, da imajo otroci, ki prihajajo iz družin z nižjim socialno ekonomskim standardom, 

pogosto tudi nižje kognitivne sposobnosti in živijo v okolju, ki pogosto ne spodbuja branja in 

pisanja. Te lahko vplivajo tudi na počasnejše usvajanje opismenjevanja. Pogosteje imajo tudi 

učne težave, ki se kažejo na področju branja in pisanja.  

 

Za uspešno usvojeno funkcionalno branje morajo učenci doseči tudi nekaj predpogojev, ki so 

pomemben element branja in pa tudi pisanja. Predpogoji so npr. fonološko zavedanje, razvoj 

besednjaka, razumevanje in tekočnost branja. 

 

2.1. Veščine, pomembne za usvajanje branja 

 

2.1.1. Fonološko zavedanje 

V literaturi najdemo kar nekaj opredelitev fonološkega zavedanja in njegovih podstruktur. 

 

Fonološko zavedanje je področje sposobnosti povezovanja glasov (fonemov) s črko in tudi 

razumevanje, kako je posamezna beseda ali celoten govor sestavljen (Trehearne, 2003).  
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Pri usvajanju fonološkega zavedanja so pomembne vse njegove podskupine, ki omogočijo, da 

učenec to spretnost v celoti usvoji (Marjanovič Umek, Krajnc, Fekonja, 2006): 

1. rime in aliteracije – učenec prepozna rime in jih poišče; 

2. členjenje izjave na besede – učenec ve, da je naša govorica sestavljena iz besed; 

3. zlogovno zavedanje – učenec ve, da je beseda sestavljena iz več zlogov, zloge zna v besedi 

tudi pravilno poiskati; 

4. začetki in konci besede – učenec prepozna začetke in konce besed. Z glasovi ali zlogi, s 

katerimi se končajo besede, zna narediti novo besedo;  

5. fonemično zavedanje – učenec ve, da je vsaka beseda sestavljena iz različnih glasov in zna 

z njimi različno manipulirati. 

 

V usvajanje samega fonološkega zavedanja so vključene še podskupine tega pomembnega 

elementa (Trehearne, 2003): 

- sposobnost prepoznavanja in določevanja zlogov: učenec z ustrezno razvito 

sposobnostjo določevanja zlogov lažje usvoji prepoznavanje posameznih glasov v 

besedi;  

- sposobnost določevanja in prepoznavanja rim: veliko otrok zna poiskati rime že ob 

koncu vrtca, pogosto pa se zgodi, da imajo nekateri učenci ob začetku osnovne šole s 

tem še vedno velike težave. Pogosto je razlog to, da ne vedo, kaj je rima in iz česa je 

sestavljena. Na tem mestu je pomembno, da učencu razložimo, na kateri del besede 

mora biti pozoren, če želi poiskati ustrezno rimo. Težave se pojavljajo tudi pri 

besedah, ki so sestavljene iz več zlogov. 

 

Pri prepoznavanju različnih elementov jezika se učenci najprej naučijo prepoznavanja besed 

v stavku. Ko spoznajo pojem beseda, nadaljujejo z razčlenjevanjem besede na manjše enote, 

črke (Trehearne, 2003).  

 

Primer fonološkega zavedanja je, da učenec ve, da je beseda avto sestavljena iz glasov oz. 

fonemov a / v / t / o /, prepozna pa tudi besede, ki se napišejo drugače kot se izgovorijo; 

besedo vol izgovorimo v / o / u. K fonološkemu zavedanju spadajo tudi prepoznavanje 

posameznih črk v besedi, zmožnost prepoznavanja in iskanja določenega glasu v besedi, 

sestavljanja glasov v novo besedo, menjava glasov ter druge podobne sposobnosti. Učenci se 
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učijo fonološkega zavedanja že takoj pri vstopu v šolo, saj je izredno pomembno za uspešno 

branje in pisanje. Pri učencih se fonološko zavedanje lahko razvije različno hitro, pri 

nekaterih lahko že ob koncu vrtca, pri drugih pa lahko to traja tudi več razredov osnovne 

šole. Zaradi teh težav ima učenec lahko v kasnejših letih (tudi po osnovni šoli) velike težave, 

ki se kažejo kot nedoseganje standardov, ki so določeni za določeno starost (Trehearne, 

2003). 

 

2.1.2. Besednjak 

 

Najprej se je treba vprašati, kaj besednjak sploh je in zakaj ga potrebujemo. Besednjak je 

poznavanje besed, da bi lahko uspešno komunicirali z drugimi. Poznamo štiri različne vrste 

besednjaka: slušni, govorni, bralni in pisalni (Learning Point Associates, 2004). Slušni in govorni 

besednjak sta predvsem pomembna pri oralni komunikaciji, medtem ko sta bralni in pisalni 

najbolj izražena pri branju in pisanju.  

Ko se otrok uči branja, je poznavanje besednjaka izredno pomembno. Otrok si med branjem 

pomaga tako, da besedo, ki jo vidi napisano, poizkuša povezati z besedo, ki jo že pozna. Tako 

primerja besedo na papirju z izgovarjavo določene besede. S tem si olajša prepoznavanje 

besede. Prav tako morajo tako predšolski otroci kot mlajši učenci, otroci dobro razviti 

besednjak, saj ta omogoča, da prebrano tudi razumejo in vedo, kaj so prebrali (Learning 

point associates, 2004). 

 

Otrok se uči novih besed tako posredno kot neposredno. Otroka lahko besede naučimo 

direktno, lahko pa se jih nauči sam, medtem ko posluša govor ljudi v okolici. Besednjak se 

boljša tudi s stopnjo kakovosti branja, saj je otrok, ki veliko bere, bolj izpostavljen neznanim 

besedam. Otrok si s tem bogati besedni zaklad, kar pomeni, da lahko hitreje posega po bolj 

zahtevnih besedilih. Posledično se izboljša tudi govorna komunikacija in slušno razumevanje. 

Hkrati se za branje zahtevnejših besedil poznavanje besednjaka tudi zahteva, sicer otrok 

prebranega ne bo razumel (The National Reading Panel, 2007). Otrok naj bi imel do petega 

leta usvojenih že približno 14.000 besed (Primary National Strategy, 2006). 

 

Na usvajanje in razvoj besednjaka vpliva tudi okolje, v katerem otrok odrašča. Hoff (2003) v 

svoji raziskavi ugotavlja, kako je razvoj besednjaka otrok dejansko povezan s socialno-
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ekonomskim statusom družine, iz katere otrok prihaja. Ugotovila je, da imajo otroci iz družin 

z nižjim socalno-ekonomskim standardom pogosto slabše razvito in bolj skromno besedišče. 

Razlogov za to je več (Hoff, 2003, str. 1371–1373): 

- v družinah z nižjim socialno-ekonomskim statusom starši ne vidijo velikega pomena v 

pomembnosti pogovora s svojimi otroki, zaradi česar temu ne namenjajo večje 

pozornosti, medtem ko v družinah z višjim SES starši pogovoru z otroki namenijo več 

časa; 

- člani družin z višjim socialno-ekonomskim statusom imajo pogosto bolj razvito 

besedišče kot člani družin z nižjim SES; čim več se otrok pogovarja z osebo, ki ima 

bogato besedišče, tem več različnih besed se lahko otrok nauči. 

 

2.1.3. Razumevanje prebranega 

 

Razumevanje je pregled in razmislek o tem, kaj smo prebrali. Pomeni, da otrok razume, kaj je 

v besedilu prebral, kar je tudi najvišji cilj pri učenju branja. Izurjeni bralci uporabljajo različne 

strategije za razumevanje, s katerimi si pomagajo pri različnih vrstah besedila. Značilno za te 

strategije je, da so v večini primerov ponotranjene, izurjen bralec pa jih uporablja 

nezavedno. Mlajše bralce, ki teh strategij še ne poznajo, moramo zato zavedno pripravljati in 

učiti uporabe teh strategij. Preverjanje učenčevega razumevanja prebranega lahko z 

različnimi vrstami nalog in vprašanji, ki so povezana s prebranim besedilom, preverja tudi 

učitelj v šoli ali starš doma (Duke in David - Pearson, 2013). Navedena avtorja kot eno izmed 

pomembnih strategij učenja razumevanja prebranega omenjata predvidevanje. Učenec 

(lahko s pomočjo učitelja) predvideva, o čem bo besedilo govorilo. K temu ga vodi izgled 

platnice, prve prebrane strani itd. Pri razumevanju prebranega veliko vlogo igra tudi 

osredotočenje med branjem. Nist in Mealey (1991, v Shiue in Roebl, 2013) v okviru svoje 

raziskave navajata, da je za razumevanje prebranega zelo pomembna tudi metakognicija. Ta 

se zelo razlikuje glede na starost bralca, zato imajo starejši bralci bolj razvito zavedno 

uporabo različnih strategij razumevanja kot učenci na začetku osnovne šole.  

Učenci imajo lahko na področju razumevanja prebranega težave zaradi različnih razlogov: 

slaba razvitost spretnosti razumevanja napisanih besed, slabša govorno-jezikovna razvitost in 

pomanjkanje izkušenj z branjem oz. negativen odnos do branja (Primary National Strategy, 

2006).  
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V skoraj vseh državah lahko pogosto opazimo, da imajo težave z razumevanjem prebranega 

otroci priseljencev, katerih starši doma pogosto govorijo tuj jezik, njihov materni jezik ni 

slovenščina. Podobno kot pri nižjem socialno-ekonomskem standardu imajo tudi otroci 

priseljencev manj stika z jezikom izobraževanja, kar se kaže v slabše razvitem besednjaku 

(Shields in Behrman, 2010). 

 

2.1.4. Tekočnost branja 

 

Za uspešno razumevanje prebranega je pomembno tudi, da branje poteka tekoče. Tekočnost 

branja pomeni, da bralec v trenutku natančno prepozna posamezno besedo, uporablja fraze 

in poudarke, tako da se branje sliši kot govorjen jezik. S tem, ko bralec prepozna besedo, iz 

možganov vzpostavi povezavo s pomenom te besede (Konza, 2011). Tekočnost branja je en 

izmed najzahtevnejših delov branja, ki vključuje vse predhodno predstavljene komponente 

branja. Tekočega branja zato ne smemo zamenjati s hitrim branjem, saj to pokaže hitrost 

branja, ne pa tudi samega razumevanja branja, medtem ko tekočnost branja zajema tudi 

naglaševanje, melodijo branja in razumevanje (Rasinski, Rikli in Johnston, 2009, v Konza, 

2011). Ena izmed strategij je strategija sledenja, kjer učitelj glasno bere besedilo, učenec pa 

mu s svojim branjem sledi. Pri takem branju morata drug drugemu prilagajati hitrost branja, 

učitelj učencu, tako da ni prehitro, učenec učitelju, tako da mu še sledi, vendar bere hitreje, 

kot če bi bral sam. Ena izmed strategij je tudi zakrivanje besedila, pri kateri učitelj učencu 

zakriva besedilo v smeri branja, s tem pa učencu narekuje hitrost branja (Hasbrouck, 2009).  
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3. UČNE TEŽAVE 

 

Razlike v intelektualnem razvoju so opazile že stare civilizacije, v katerih so se posamezniki 

spraševali in iskali možne vzroke za njihovo pojavljanje. Sprva so se strokovnjaki osredotočali 

predvsem na osebe, pri katerih so se težave na področju kognitivnega funkcioniranja pojavile 

po možganski poškodbi. Posledica poškodbe so bile pogosto težave v jezikovnem in 

govornem funkcioniranju. Šele kasneje (v 60-ih letih) so začeli strokovnjaki in starši 

uporabljati izraz specifične učne težave. Od takrat tudi v Sloveniji zasledimo bolj celosten 

pristop k obravnavi populacije z omenjenimi težavami; sprva se je to kazalo le kot 

prepoznavanje in ocenjevanje, kasneje pa se v to vključi tudi možnost za zagotavljanje 

ustrezne pomoči (Košir, 2011). 

 

O učnih težavah je napisanih veliko definicij. V nadaljevanju navajam definicijo Magajne in 

sod. (2008, str. 6): 

 

»Učne težave se pojavijo pri zelo heterogeni skupini učencev z različnimi kognitivnimi, 

socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje 

težave kot vrstniki.« 

 

Glede na nastanek delimo učne težave na tri tipe (Magajna idr., 2008): 

- tip 1: učne težave se pojavljalo izključno zaradi vzrokov, ki se pojavljajo v učenčevem 

okolju. Ti vzroki so lahko učenčeva družba, slabo poučevanje učitelja, nižje socialno-

ekonomsko stanje družine, povezave s tuje-jezičnostjo ali dvojezičnostjo; 

 

- tip 2: učne težave se pojavljajo zaradi povezanosti med vplivi iz učenčevega okolja in 

njegovim psihološkim in kognitivnim funkcioniranjem. Pri učencu učne težave 

nastopijo, če ima določene preddispozicije, ki kažejo na možnost učnih težav, njihovo 

pojavljanje pa lahko aktivirajo dejavniki iz okolja. Taki učenci ob uspešnem 

poučevanju in pozitivni poučevalni praksi lahko uspešno funkcionirajo v šoli; 

 

- tip 3: pri tretjem tipu so vzroki za učne težave primarno v otroku samem. Pokazatelji 

se lahko pojavljajo zaradi nevroloških motenj, učenci pa bodo verjetno imeli težave 
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na področju učenja. Pri teh učencih se težave pogosto kažejo kot specifične učne 

težave. 

 

Učne težave lahko razdelimo na dve podskupini: splošne učne težave in specifične učne 

težave.  

 

Magajna, Kavkler in Košir (2011) navajajo, da se splošne učne težave kažejo kot slabši uspeh 

ali nedoseganje določenih šolskih ciljev na več področjih učenja (branje, pisanje, računanje, 

govor, pomnjenje) in so lahko posledica tako zunanjih kot notranjih dejavnikov. Specifične 

učne težave pa se kažejo kot slabše učno napredovanje na posameznih področjih učenja oz. 

slabše usvajanje nekaterih veščin (npr. branje). Specifične učne težave so nevrološko 

pogojene. Če pa se pojavlja težja oblika SUT, to imenujemo primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (v nadaljevanju PPPU). 

 

Specifične učne težave lahko delimo v dve skupini (Magajna idr., 2011, str. 12), ki vključujeta: 

-  specifične primanjkljaje na ravni slušno-vidnih procesov, ki povzročajo motnje 

branja, pravopisne težave in druge učne težave, povezane s področjem jezika; 

- specifične primanjkljaje na ravni vidno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave 

pri pisanju, matematiki, načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti, tudi na 

področju socialnih veščin. 

 

3.1. Učne težave na področju opismenjevanja 

 

Žerdin (2011) navaja, da so del učnih težav tudi težave na področju branja in pisanja. Te 

težave so navedene tudi v Mednarodni klasifikaciji bolezni ICD 10. Same motnje v branju in 

pisanju niso bolezen, lahko so vzrok, ki načne otrokovo duševno zdravje. Omenjene motnje 

lahko nastanejo zaradi različnih razlogov, npr. nižjih intelektualnih sposobnosti, slabšega 

vida, revnega besednjaka, težav s pomnjenjem, pozornost itd. Korošec (2000) navaja, da 

osebe, ki imajo motnje branja, po navadi berejo počasi, zatikajoče, med branjem 

zamenjujejo črke, ne naglašujejo pravilno. V želji, da bi besedilo dobro in tekoče prebrali, 

pogosto ne razumejo vsebine prebranega. 
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V nadaljevanju je izpostavljenih še nekaj dejavnikov, ki so lahko vzrok nastanka težav na 

področju opismenjevanja in so kot ene izmed temeljnih težav že opisane v poglavju o 

veščinah, pomembnih za usvajanje branja. 

 

3.1.1. Težave na področju fonološkega zavedanja 

 

Otrok z motnjami na področju fonološkega zavedanja ima težave pri prepoznavanju in 

ločevanju glasov ter združevanju glasov. Težave se najpogosteje pojavljajo pri mlajših 

otrocih, ki se jim sistem slušnega zavedanja sicer razvija normalno, vendar počasneje kot pri 

drugih otrocih (The Communication Trust, 2012). 

 

Hesketh, Adams, Nightingale in Hall (2000) v svoji raziskavi ugotavljajo, da je pri otrocih, pri 

katerih so bile opažene težave na področju fonološkega zavedanja, velika verjetnost 

govornih motenj, kot tudi motenj na področju pismenosti. Po treningu, ki so ga izvedli na 

dveh kontrolnih skupinah, skupini učencev s težavami na področju fonološkega zavedanja in 

skupini učencev brez težav, so ugotovili, da trening in učenje fonološkega zavedanja 

pozitivno vplivata predvsem na učence s težavami. Ti učenci so v kratkem obdobju vidno 

napredovali na področju fonološkega zavedanja.  

 

S treningom in vajami fonološkega zavedanja učitelji poizkušajo dvigniti raven tega, s tem pa 

doseči, da bi otroci ločili različne glasove, ki jih slišijo, združevanje glasov, bolj razumljiv 

govor ter boljše pomnjenje določenih glasov v besedi, s katerimi lahko kasneje različno 

manipulirajo (The communication trust, 2012). 

 

3.1.2. Težave na področju razumevanja prebranega 

 

Težave na področju razumevanja prebranega se kažejo kot težave nerazumevanja besedila, 

ki ga je učenec prebral. Učenci, ki imajo težave na omenjenem področju, imajo pogosto 

lahko težave tudi na področju dekodiranja besed, vendar se prvotne težave kažejo prav na 

področju razumevanja prebranega, po navadi stavkov ali odstavkov. Velikokrat lahko učenci 

s takimi težavami berejo dokaj tekoče in brez napak, vendar pa kasneje ne znajo obnoviti, kaj 

so prebrali (Logsdon, 2013).  



10 
 

Tudi na področju bralnega razumevanja je pomembno, da so otroci v učenje (trening) veščin 

razumevanja vključeni dovolj hitro. Trening mora biti sestavljen iz širjenja besedišča in 

splošnega znanja, kot tudi iz učenja določenih strategij razumevanja prebranega (Snow, 

Burns in Griffin, 1998, v Rice, 2010). Prav tako so različne raziskave pokazale, da naj bi bilo za 

izboljšanje branja najpomembnejše poučevanje in usvajanje ustreznih strategij na področju 

bralnega razumevanja (Forness, Kavale, Blum in Lloyd, 1997, v Rice, 2010). 

 

3.1.3. Težave na področju tekočnosti branja 

 

Včasih je bila tekočnost branja v razredu spregledana, saj so se učitelji bolj osredotočali na 

druge značilnosti branja, sedaj pa je ena izmed najbolj pomembnih delov te spretnosti. 

Tekočnost branja je v visoki povezanosti z razumevanjem prebranega. Pri učencih, ki imajo 

motnje tekočnosti branja, se težave kažejo kot počasno prebiranje besed, branje brez 

naglaševanja ter melodičnosti, ne prepoznajo določenih besed in jih napačno preberejo 

(Swigert, 2011). 

 

Rasinski (2004 v Košir, 2010) pravi, da je pomembno, da spodbujamo tudi manj spretne 

bralce in jim omogočimo pomoč boljšega bralca, ki jim pomaga pri usvajanju tekočnosti in 

natančnosti pri branju. 
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4. POMEN IN VPLIV GIBANJA NA UČENJE 

 

Gibanje je močno povezano z učenjem. V nadaljevanju so povzeti različni avtorji, ki 

potrjujejo, da gibanje pozitivno vpliva na učenje.  

 

4.1. Vpliv gibanja na zdrav razvoj 

 

Pistotnik (2003) pravi, da je osnovno gibanje človeka odvisno od njegovih sposobnosti in 

znanj. Naravne gibalne značilnosti človeka so odvisne od delovanja različnih sistemov v 

njegovem telesu. Spretnosti pa so odvisne od gibalnih vzorcev, ki jih pridobimo prekoučenje 

in vadbe. 

 

Redno gibanje vpliva na celosten razvoj otroka in mladostnika, zato je pomembno, da ga 

vključujemo v otrokov vsakdan. Vpliva tako na razvoj grobo motoričnih funkcij in pozitivnega 

počutja, kot tudi na razvoj finomotorike, ki jo otrok potrebuje za pisanje in risanje. Otrok, ki 

se bo redno gibal, bo močno vplival na svojo telesno podobo, kar pa vpliva na pozitiven 

razvoj samozavesti, samopodobe in vključevanja v okolico. Z izvajanjem posameznih gibov 

otrok dobi občutek, da je sposoben izvajati določene gibalne vaje. Prav tako se nauči 

vztrajnosti in potrpežljivosti, ki sta v današnjem življenju pomembni veščini. Pridobivanje teh 

se dogaja tako v mlajšem otroštvu, ko so otroci večkrat vključeni v zabavne – razvojne 

aktivnosti, kot tudi v obdobju mladostništva, ko so otroci že bolj pogosto vključeni v 

tekmovalne športe. Poleg vpliva na spoznavne procese ima gibanje velik vpliv na fizični razvoj 

otroka. Z rednim gibanjem otrok povišuje srčni utrip, kar pozitivno vpliva na naše telo. Redna 

gibalna aktivnost zmanjšuje možnost pojavljanja nekaterih bolezni (srčno-žilne bolezni, kapi, 

visok krvni tlak, sladkorna bolezen tipa 2, osteoporoza, rak debelega črevesa ter rak na 

prsih), hkrati pa izboljšuje spanec ter zmanjšuje možnost, da se bo otrok lotil določenih 

sredstev, ki povzročajo odvisnost.  

Pomemben vidik gibalnih aktivnosti je tudi socialno vključevanje, saj lahko otroci preko 

fizičnih aktivnosti spoznajo veliko vrstnikov, s katerimi sklepajo prijateljstva ter tako gojijo in 

razvijajo svoje socialno funkcioniranje. Zaradi vedno manjšega ukvarjanja s športom pri 

starejših otrocih se je treba še bolj usmeriti v to skupino otrok. Glede na rezultate raziskave, 
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ki je bila narejena v Sloveniji (Jerinček idr., 2007), se fantje gibljejo več kot dekleta. Prav tako 

so mlajši otroci bolj aktivni kot starejši (še posebej vidna razlika je v osnovni šoli). V fizične 

aktivnosti pa se bolj aktivno vključujejo otroci iz družin z višjim socialno-ekonomskim 

standardom kot iz tistih z nižjim (Drev, 2010).  

 

Drev (2010) je oblikovala tudi smernice za spodbujanje gibanja v osnovni šoli. Ena izmed točk 

zajema tudi čim večjo fizično aktivacijo učencev med šolsko uro, kar spodbuja tudi didaktični 

pripomoček »Črkovni park«. 

 

4.2. Gibanje in učenje 

 

L. Palmer iz univerze Winona (www.pesoftware.com/Resources/moveLearn.html) je 

dokazala, da so aktivnosti, kot so vrtenje, plazenje, lovljenje in kotaljenje, pomembne za 

napredek na področju pozornosti in branja, saj močno stimulirajo naše možgane. 

 

Dennison (1994, v Spielmann, 2005, str. 5) navaja: »Učenje je lahko doseženo v sedečem 

stilu, izkazalo pa se je, da je tipično učenje (ki vsebuje veliko sedenja) lahko neprimerno. 

Človeško telo je bilo narejeno za hojo, tek in premikanje, ne pa za sedenje na stolih. 

Dolgočasno sedenje na stolih od učencev zahteva določen davek. Zato je pomembno, da 

učence vključujemo v različne gibalne aktivnosti, saj gibanje spodbuja razvoj nevronskih 

povezav; tako se gradijo možgani.« 

 

Otroci lahko hitreje usvojijo izobraževalno znanje med premikanjem kot pa v mirovanju (E. 

Swift, 2011; Trawick – Smith in DeLapp, 2011). Gibanje v zgodnjem otroštvu pripomore, da 

se možgani bolje razvijejo in postanejo bolj organizirani. Otroci se med aktivno igro prav tako 

naučijo novih besed in začnejo tvoriti kompleksnejše stavke, saj so bolj izpostavljeni 

socialnemu okolju in njegovemu vplivu. Učenci morajo pri učenju z gibanjem aktivneje 

sodelovati s svojimi vrstniki, s tem so aktivno izpostavljeni komunikaciji, s katero se izboljšajo 

tako socialne kot govorne veščine. S pomočjo naprav za merjenje možganske aktivnosti so 

raziskovalci tudi spremljali možgansko aktivnost otroka med učenjem in ugotovili, da so 

možgani opazno bolj aktivni med premikanjem kot med sedečim učenjem. Prav tako so bili 

učenci v razredu po fizični aktivnosti bolj pozorni kot po dolgotrajnem sedenju za šolsko 
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klopjo. Gibanje lahko torej uporabimo na vseh šolskih področjih, vključena je lahko tudi 

gibalna igra, ki prav tako pozitivno vpliva na samoregulacijo, koncentracijo, pozornost in 

kognitivni razvoj učencev. Vključevanje gibanja v šolski kurikul lahko zato opazno pozitivno 

vpliva na učne dosežke različnih skupin otrok (Trawick-Smith in DeLapp, 2011). 

 

Swift (2011) je prišla ob uvajanju več gibanja v učno uro do naslednjih ugotovitev: 

- učenci so po implementaciji gibanja v šolsko delo postali aktivnejši; 

- vnos gibanja v proces poučevanja učitelju ne vzame veliko časa, učitelj mora gibalne 

dejavnosti načrtovati že v samem procesu pisanja učne priprave; 

- ni potrebno, da je gibanje vključeno v vse dejavnosti; pogosto je uspešno že samo to, 

če učencem za nekaj minut pustimo, da vstanejo in se pretegnejo; 

- skozi gibanje se je mogoče učiti, saj so si učenci po gibalni dejavnosti zapomnili veliko 

novih informacij. 

 

Jensen in Dabney (2000, v Blackmore, 2003) sta ugotovila, da tek in podobne aktivnosti 

najbolj spodbudijo možgansko delovanje. Največji pozitivni učinek se kaže ravno pri procesu 

branja. 
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5. DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK »ČRKOVNI PARK« 

 

5.1. Opis pripomočka 

 

»Črkovni park« je didaktični pripomoček, primarno namenjen uporabi v prvem triletju 

osnovne šole pri pouku slovenščine. Njegov namen je, da učenci preko igre, ki vsebuje veliko 

gibanja, usvajajo osnovne prvine opismenjevanja – branja in pisanja. Pripomoček s svojimi 

nalogami zajema poglavitne spretnosti, ki jih učenci potrebujejo pri opismenjevanju. Preko 

pripomočka učenci utrjujejo tako fonološko zavedanje kot tudi razvoj besednjaka, tekočnost 

branja in razumevanje prebranega. Na karticah so napisane naloge fonološkega zavedanja in 

razvoja besednjaka, tekočnost branja in razumevanje prebranega pa učenci utrjujejo, ko 

nalogo preberejo. Pomembno je, da prebrano razumejo, saj tako lahko nalogo tudi povsem 

samostojno rešijo.  

 

 

5.1.1. Igralna površina 

 

Igralna površina je podlaga kvadratne oblike, narejena iz PVC materiala in je velika 120 x 120 

cm. Na njej je narisan pravljični park, prepreden s kamnitimi potmi. Vsak kamen predstavlja 

eno igralno polje. Na robu parka je 8 vhodov, označenih kot polja, kjer učenci pričnejo igro. V 

sredini parka je hiška z baloni, ki predstavlja cilj poti. Na podlagi je 25 mest, na katera lahko 

učenec po lastni izbiri pritrdi kartončke s črkami v velikosti 6 x 6 cm. 

 

Slika 1: Podlaga 
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5.1.2. Kartončki s črkami 

 

Kartončki s črkami imajo samopritrditvene trakove (ježke), kar omogoča, da jih učenec 

vsakič, ko uporablja pripomoček, razporedi po podlagi po svoji želji. Črke, ki jih lahko 

premikamo, omogočijo, da se gibalni vzorec nikoli ne ponavlja.  

 

Slika 2: Primer kartončkov s črkami 
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5.1.3. Kartice z nalogami 

 

Naloge so sestavljene glede na učni načrt pri slovenskem jeziku v prvem triletju osnovne šole 

in zajemajo usvajanje specifičnih znanj na področju jezika. Poudarek je predvsem na 

naslednjih področjih, ki se skladajo z Učnim načrtom za slovenščino (2011): vidno 

razločevanje, slušno razločevanje in razčlenjevanje besed, orientacija na telesu, prostoru in 

papirju, prepoznavanje in razločevanje velikih in malih tiskanih črk, glasno branje besed, 

enostavčnih povedi in kratkih preprostih besedil, napisanih s tiskanimi črkami, razvijanje 

poimenovalne zmožnosti, poznavanje, uporaba in razumevanje jezikovnih izrazov, kot so 

beseda, zlog, glas, črka, in iskanje besednih dvojic, ki se rimajo.  

 

Nalogo, ki je na kartici, učenec reši tako, da na podlagi poišče določeno črko, nato pa se s 

svojim telesom (z rokami in nogami) po podlagi (po črkah) premika tako, da napiše celotno 

besedo, ki jo naloga od njega zahteva. 

V nadaljevanju sta navedena primer naloge in opis postopka reševanja dane naloge. 

 

Primer 1 

Navodilo: Napiši svoje ime (npr. Klemen). 

Igralec postavi desno nogo na črko K, nato po želenem vrstnem redu uporabe rok in nog 

nadaljuje s pisanjem. 

Desna noga K, leva noga L, desna roka E, leva roka M … 

Ker je igralec uporabil že obe nogi in roki, nadaljuje s sestavljanjem imena z enakim vrstnim 

redom gibanja, tako da spet začne z desno nogo (druga noga in roke ostanejo na zadnjem 

položaju). 

Desna noga E, leva noga N. 

V primeru, da je igralec pravilno izvršil nalogo, se premakne naprej toliko polj, kolikor pik je 

vrgel na kocki. 
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5.2. Namen in cilj pripomočka 

 

 »Črkovni park« je ravno zaradi usvajanja in vadbe bralnih prvin preko igre primeren in 

namenjen tudi učencem z učnimi težavami. Kot je navedeno v teoretičnem uvodu 

diplomskega dela, si učenci preko didaktične igre zapomnijo več informacij, pozitivno pa na 

spomin vpliva tudi gibanje, ki ga vključuje igra. Primeren je tudi za učence, ki imajo 

pomanjkljivo pozornost, saj igra lahko učenca spodbudi k sodelovanju. Ker je težavnost igre 

zelo prilagodljiva, je igra primerna za premagovanje širokega spektra učnih težav; od osnov 

fonološkega zavedanja (prepoznavanje posameznih črk, glasov) do povezovanja v besedo in 

bralnega razumevanja.  

 

Didaktični pripomoček oz. igro »Črkovni park« lahko uporabimo tudi za usvajanje drugih 

specifičnih znanj, kot so orientacija na podlagi, orientacija v prostoru, določanje leve in 

desne strani, razvoj fine in grobe motorike ter koordinacije oko - roka ter oko - noga, 

spodbujanje socialne vključenosti otrok in sodelovalnega igranja/učenja. 

 

Pripomoček omogoči gibanje tudi učencem, ki jim to ni tako pri srcu. Pri uporabi pripomočka 

v domačem okolju, bi otroci razvijali svoja šibka področja preko igre in ne le z vajami tipa 

papir - svinčnik, starši pa bi imeli možnost sledenja otrokovemu napredku. Uporaba 

»Črkovnega parka« omogoča postopen prehod od začetnega opismenjevanja do branja in 

razčlenjevanja besed. Prav tako igralna podlaga omogoča razvijanje orientacije na podlagi, z 

gibanjem, ki ga zahteva, pa tudi razvoj koordinacije ter nadzor in zavedanje telesa. Zaradi 

kompleksnosti gibanja pa pozitivno vpliva tudi na razvoj telesne moči pri otroku in njegove 

gibljivosti. Pri nalogah, kjer si mora učenec zapomniti podane informacije, učenec uri delovni 

spomin, ki je pomemben za nadaljnje funkcioniranje tako otroka kot tudi kasneje odraslega 

človeka. 
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5.3. Uporaba pripomočka 

 

Didaktični pripomoček je namenjen široki ciljni populaciji uporabnikov, ki ga lahko 

uporabljajo z različnimi nameni. V nadaljevanju sledi opis treh možnih in najpomembnejših 

načinov uporabe pripomočka. 

 

5.3.1. V šoli 

 

Individualno delo z otrokom 

Učenec pred začetkom uporabe na podlago poljubno pritrdi kartončke s črkami, nato si 

izbere, na katerem vhodu v park (polje Start) bo igro začel, in vrže kocko. Kocka pokaže, za 

koliko mest naj se učenec (v primeru pravilno rešene naloge) premakne naprej proti sredini 

podlage.  

Ko učenec vrže kocko, dvigne eno izmed kartic z nalogo in jo poda učitelju. Učitelj si lahko, 

glede na cilje, ki si jih je zastavil za določeno uro, ter glede na zmožnosti učenca sam izbere, 

kako bo nalogo učencu predstavil:  

- učitelj navodilo učencu na glas prebere, učenec si mora informacije zapomniti in rešiti 

nalogo; 

- učitelj navodilo učencu na glas prebere in mu pokaže ključne besede, da si učenec 

posamezno besedo lažje vizualizira, nato pa po spominu (informacije, ki si jih je 

zapomnil) reši nalogo; 

- učitelj navodilo učencu na glas prebere in mu pokaže kartonček z nalogo, tako da ima 

učenec nalogo pred seboj ves čas reševanja; 

- učitelj prebere nalogo na glas, nato poda kartonček učencu, da jo prebere še sam; 

- učitelj poda kartonček učencu, da si ta nalogo prebere sam. 

 

Učitelj lahko sproti prilagaja število pritrjenih črk na podlago, saj tako uravnava težavnost 

izvajanja nalog. Diferenciacija in izbor črk sta pomembna predvsem pri učencih, ki šele 

usvajajo vizualno prepoznavo črk oz. povezavo glas - črka. Manj črk na podlagi pomeni manj 

nepotrebnih informacij, ki učenca pri prepoznavanju zmedejo.  
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Delo v razredu 

 

Pripomoček v razredu spodbuja sodelovalno učenje, zabavnost in ustvarja pozitivno vzdušje 

ter je dejavnost, ki poleg učenja slovenščine zahteva tudi gibanje. V razredu lahko učenci 

drug drugemu vlečejo kartice z nalogami ter jih izpolnjujejo in hkrati utrjujejo znanja. Glede 

na to, da se pripomoček lahko uporabi v skupini, veliki do 8 učencev (16, če igrajo v parih), je 

treba imeti v razredu več izvodov igre, lahko pa se uporablja tudi samo kartončke z različnimi 

vrstami nalog, s katerimi učitelj preverja znanje.  

 

5.3.2. Uporaba doma 

 

Doma lahko pripomoček učenec uporablja skupaj s starši, sorojenci ali prijatelji. Ker je 

pripomoček narejen tako, da vsebuje naloge, ki so narejene glede na učne cilje, lahko starši 

spremljajo napredek njihovega otroka oz. zaznajo morebitne težave na posameznih 

področjih, ki so lahko pokazatelj morebitnih kasnejših primanjkljajev. Tako lahko omogočijo 

tudi hitrejši odziv in čim zgodnejšo obravnavo ter nudenje pravilne pomoči otroku. 

 

Podlaga brez priloženih vprašanj se lahko uporablja tudi pri vseh drugih predmetih, pri 

katerih je pomemben priklic podatkov. V tem primeru učenec pri utrjevanju znanja ali 

usvajanju novih znanj (informacij, izrazov) to sproti piše po podlagi oz. najprej znanja 

pridobiva, ob ponavljanju pa uporabi pripomoček. Pri takih dejavnostih se lahko izmenjujeta 

učitelj in učenec; eno vprašanje prebere učitelj, reši pa ga učenec, nato pa obratno, učenec 

prebere vprašanje, reši pa ga učitelj. To v učencu spodbudi motivacijo za izvajanje dejavnosti, 

saj se ne zgodi velikokrat, da se spraševanje dogaja v obratni smeri, tj. da učenec lahko 

sprašuje šolsko snov učitelja.  

 

 

5.4. Primeri vprašanj in nalog 

 

Didaktičnemu pripomočku so priloženi različni primeri nalog, ki vsebujejo neposredne cilje iz 

učnega načrta. V prvem sklopu so v glavnem zajete naloge, ki se osredotočajo na fonološko 

zavedanje (vsebujejo prepoznavanje in določevanje posameznih glasov, zlogov, rim). 
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Primeri vprašanj/nalog 

 

1  Učenec na podlagi poišče in se dotakne določenega iskanega glasa. 

Primer naloge: Pokaži glas A, B, C, Č, D ... Ž. 

 

2 Učenec na podlagi poišče določen glas, nato pa na podlago napiše poljubno besedo, 

ki se začne na določen glas. 

Primer naloge: Napiši besedo, ki se začne z glasom A, B, C ... Ž. 

 

3 Učenec se spomni besede z določenim številom zlogov in jo napiše na podlago oz. 

napiše besedo, ki se začne/konča z določenim zlogom. Naloga od učenca zahteva 

poznavanje pojma zlog ter njegove uporabe. 

Primer naloge: Napiši besedo z enim/dvema/tremi ... zlogi. 

Primer naloge: Napiši besedo, ki se začne z zlogom LA. 

 

4 Učenec pove, kako bi mu bilo ime, če bi določen glas svojega imena zamenjal z 

drugim glasom. Svoje novo ime napiše na podlago. 

Primer naloge: Napiši, kako bi ti bilo ime, če prvi glas svojega imena zamenjaš z 

glasom Z. 

 

5 Učenec pove poljubno besedo ter ji določi zahtevani glas/zlog in ga pokaže na 

podlagi. 

Primer naloge: Povej eno besedo in ji določi prvi glas/prvi zlog – pokaži ga na podlagi. 

 

6 Učenec pove ime živali/športa/hrane itd., ki se začne z zahtevanim glasom, ime zapiše 

na podlago. 

Primer naloge: Povej ime živali, ki se začne na glas H, in ga napiši na podlago. 

 

7 Učenec napiše besedo, ki se začne in konča z določenim glasom. 

Primer naloge: Beseda, ki se začne z glasom R in konča na glas A. 
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8 Učenec napiše besedo v zamenjanem vrstnem redu glasov, tako da začne z zadnjim in 

konča s prvim glasom. Naloga zahteva tudi uporabo spomina. 

Primer naloge: Napiši besedo LETALO v obratnem vrstnem redu (začneš z zadnjim 

glasom). 

 

9 Učenec napiše besedo z določenim številom glasov. 

Primer naloge: Napiši besedo, ki vsebuje vsaj 3 glasove. 

 

10 Učenec mora napisati besedo, ki vsebuje določeno črko slovenske abecede. Pri 

nalogah te vrste mora poznati slovensko abecedo.  

Primer naloge: Napiši besedo, ki vsebuje prvo in zadnjo črko slovenske abecede. 

 

11 Učencu povemo določeno število glasov, ki si jih mora zapomniti in jih na podlago 

zapisati v določenem vrstnem redu. 

Primer naloge: Zapomni si 4 črke po izbiri enega izmed soigralcev in jih napiši v 

obratnem vrstnem redu. 

 

12 Učenec dobi nalogo, pri kateri je potrebno poznavanje samoglasnikov in soglasnikov. 

Primer naloge: Napiši zadnjih 5 soglasnikov. 

 

13 Učenec loči med različnimi dolžinami besede ter prepozna daljšo in krajšo besedo. 

Primer naloge: Napiši krajšo besedo: IGLA ali KRASTAČA. 

 

14 Učenec pozna pomen izraza beseda in prepozna besede v stavku. 

Primer naloge: Koliko besed vsebuje stavek »Babica je šla v trgovino po kruh«? 

 

15 Učenec združi dve besedi v eno oz. obratno. 

Primer naloge: Napiši besedo DEŽNIK tako, da stran odvzameš DEŽ. 

 

16 Učenec prepozna rime. 

Primer naloge: Kateri dve izmed naslednjih besed se rimata? Napiši ju. KAČA FRAČA 

SLON. 
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Primer naloge: Napiši rimo na besedo KAČA. 

 

17 Učenec slušno razlikuje med glasovi. 

Primer naloge: Ali se besedi začneta na isti glas? Začetni glas/glasova pokaži: MORJE 

RORJE. 

 

18 Učitelj besedo črkuje, učenec pa mora glasove povezati v besedo.  

Primer naloge: Poveži črke v besedo (črkujemo) in jo napiši: V-L-A-K. 

 

Z didaktičnim pripomočkom lahko učenec prav tako usvaja znanja s področja besedišča.  

Učenec na vprašanje oziroma nalogo, ki je napisana na kartici, poda odgovor. Pravilen 

odgovor napiše na podlago (če odgovor ni pravilen, ga do njega usmeri učitelj). Naloge iz 

naslednjega sklopa zajemajo poklice, pomanjševalnice, vljudnostne fraze, nadpomenke, 

podpomenke ipd.  

 

Primeri nalog  

 

- Pomanjševalnica besede slon je ... 

- Oseba, ki operira, je po poklicu ... 

- Kaj rečeš, če nekoga po nesreči spotakneš? 

- Napiši ustrezen poklic: Dela na pošti in razvaža pisma! 

- Napiši ustrezen poklic: Trenira nogomet in hodi na nogometne tekme! 

- Napiši protipomenko besede hiter! 

- Napiši počutje, ki te najbolje opisuje! 

- Opiši se z eno besedo in jo napiši! 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

5.5. Analiza vpliva »Črkovnega parka« na gibalni razvoj otrok 

 

Vpliv »Črkovnega parka« na gibalni razvoj otrok je analiziral tudi doc. dr. Alan Kacin, 

predstojnik Oddelka za fizioterapijo iz Zdravstvene fakultete Univerze Ljubljani. V 

nadaljevanju navajam dele omenjene analize: 

»Gre za domiseln in inovativen učni pripomoček, katerega temeljni učinek je krepitev 

povezave med kognitivnimi in motoričnimi funkcijami otrok v prvi triadi osnovne šole. Ključni 

gibalni element pri uporabi pripomočka je zadrževanje položaja in ohranjanje statičnega 

ravnotežja v dvo-, tro- ali štiri-točkovni opori. Le-to je dopolnjeno s pogosto hitrimi prehodi 

med nevsakdanjimi položaji, ki zahtevajo dobro prostorsko orientacijo in dinamično 

ravnotežje, nadzorovano in k cilju usmerjeno gibanje ter velik obseg sklepne gibljivosti ... Ker 

je v igri pozornost iz gibanja preusmerjena na kognitivno nalogo, nadzor ravnotežja zahteva 

predvsem subkortikalno aktivnost. Poleg krepitve in vzpostavljanja novih motoričnih vzorcev 

v centralnem živčevju ima igra lahko učinke tudi na mišičje in sklepe ... Poleg izboljšanega 

mišičnega nadzora nad sklepi spodnjih in zgornjih udov, igra zahteva tudi aktivno stabilizacijo 

hrbtenice in medenice ... Črkovni park spodbuja telesno aktivnost in od otrok zahteva 

kompleksne gibalne vzorce, zato menim, da bi moral postati obvezni učni pripomoček 

osnovnošolskih otrok.« 
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6. ZAKLJUČEK 

 

Otroci so po vstopu v šolo še vedno samo otroci, ki se radi igrajo, zato jim moramo 

organizirati dejavnosti v obliki iger. To lahko naredimo z didaktičnimi igrami, ki učenca v svet 

učenja popeljejo preko zabavnih dejavnosti, ki vključujejo igranje. Učenci so tako ob učenju 

sproščeni, hkrati pa pridobivajo nova znanja. Učitelji v osnovni šoli (sploh v prvem triletju) bi 

se morali bolj pogosto posluževati različnih iger in didaktičnih pripomočkov, saj tako 

zagotovijo miren in postopen prehod iz vrtca v osnovno šolo.  

 

Številni učenci imajo v šoli učne težave. Te se pojavljajo na različnih področjih (matematika, 

branje, pisanje, težave s spominom itd.), zaradi njih pa ima učenec težave z usvajanjem 

določene snovi, posledično pa se lahko zgodi, da ne more napredovati v višji razred. Učenci z 

učnimi težavami se zaradi neuspeha v šoli nemalokrat nočejo več učiti, kar pa je še dodaten 

razlog, da imajo težave pri usvajanju snovi. Pri takih učencih je smiselna uporaba didaktičnih 

iger, saj tako učenca, ki ima odpor do učenja, preko igre pripravimo do tega. Učenje lahko 

tako pogosto poteka prikrito, učenec pa lahko nezavedno pridobi veliko informacij oz. usvoji 

nove spretnosti, s katerimi je imel v preteklosti težave. 

 

Med izdelavo diplomskega dela sem ugotovil, da učenje s pomočjo gibanja pozitivno vpliva 

na učenje temeljnih spretnosti, ki jih potrebujemo za usvajanje branja in pisanja. 

Strokovnjaki skozi različne navedene študije dokazujejo, da možgani ob redni fizični 

aktivnosti delujejo hitreje. To je posledica večje možganske prekrvavitve ter ustvarjanja 

novih nevronskih povezav. Poleg tega, da učenje z gibanjem pozitivno vpliva na učenčev 

kognitivni razvoj, se učinki kažejo tudi na področju motoričnega razvoja, počutja in 

samopodobe. Didaktična igra »Črkovni park« navedena področja uspešno povezuje, kar so 

pokazala praktična preverjanja uporabe pripomočka z različno starimi otroki. Otroci so se 

igro »Črkovni park« igrali z veseljem, se med tem zabavali, hkrati pa usvajali in utrjevali svoje 

znanje na področju fonološkega zavedanja, razvoja besedišča, tekočnosti branja in 

razumevanja prebranega. Poleg kognitivnih spretnosti so hkrati razvijali tudi svoje 

ravnotežje, gibljivost in orientacijo. 
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»Črkovni park« je mogoče uporabljati v šoli in doma. Z uporabo pripomočka lahko starši 

spremljajo napredek pri svojem otroku, tako na področju kognicije kot na področju motorike. 

Hkrati starši svojim otrokom posvetijo več svojega časa, kar je pozitivno za otrokov celostni 

razvoj. Zaradi tega sem dobil pozitiven odziv tudi s strani staršev, ki so prišli v stik z 

omenjenim didaktičnim pripomočkom oz. igro.  

 

V prihodnosti si želim didaktični pripomoček »Črkovni park« še dopolniti in ga prilagoditi za 

uporabo tudi na drugih šolskih področjih. Preveriti bo treba tudi, kako se nanj odzivajo 

učenci, ki imajo slabše razvite motorične spretnosti, saj se pogosto nočejo vključevati v 

zahtevnejše gibalne dejavnosti. 
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