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IZVLEČEK 

V teoretičnem delu so predstavljeni različni psihološki in pedagoški pogledi na učenje in 

usvajanje tujih jezikov (behaviorizem, nativizem, kognitivizem, konstruktivizem, model 

nadzora) ter najpogostejši didaktični pristopi k poučevanju dodatnih jezikov otrok, ki se 

uporabljajo danes (slušnojezikovni pristop, komunikacijski pristop, CLIL (vsebinsko in 

jezikovno integrirano učenje), naravni pristop, na zgodbah temelječ pristop in pristop 

celostnega telesnega odziva). Učitelji uporabljajo različne pristope pri poučevanju 

angleščine kot tujega jezika (v nadaljevanju: TJA); eden izmed njih je tudi pristop 

celostnega telesnega odziva (v nadaljevanju: CTO), ki je v nadaljevanju podrobneje 

predstavljen. Pristop CTO temelji na predpostavki, da se otroci tujih jezikov najbolje učijo 

prek gibalnih dejavnosti oziroma telesne aktivnosti. V nadaljevanju so posebej 

predstavljeni primeri dejavnosti iger, pesmi in zgodb, ki temeljijo na načelih CTO.  

 

Empirični del predstavlja raziskavo o naslednjih vprašanjih: ali učitelji TJA v drugem 

triletju osnovne šole med različnimi pristopi, ki jih imajo na voljo pri poučevanju, 

uporabljajo tudi pristop CTO in kako pogosto; katere izmed dejavnosti CTO uporabljajo 

največkrat; kako učitelji ocenjujejo pomembnost gibanja pri učenju TJA; katere prednosti 

in omejitve pristopa CTO zaznavajo učitelji pri poučevanju TJA.  

 

Z delom sem dokazala, da učitelji angleščine pri poučevanju v drugem triletju osnovne šole 

uporabljajo tudi dejavnosti didaktičnega pristopa celostnega telesnega odziva, in sicer 

pogosteje v niţjih razredih, ter da imajo do njega pozitiven odnos. Ugotovitve kaţejo tudi, 

da na pogostost uporabe pristopa CTO pri pouku TJA vplivata ocena učitelja o 

pomembnosti gibanja pri učenju TJA in učbenik, ki ga uporablja pri pouku, medtem ko 

delovna doba in izobrazba učitelja ne vplivata na pogostost uporabe pristopa CTO pri 

pouku TJA. Izsledki raziskave bodo lahko vplivali na pristope poučevanja, ki jih 

uporabljajo učitelji v osnovnih šolah, ker je pomembno, da se zavedajo pomembnosti 

gibalne dejavnosti za učence tudi pri pouku tujega jezika. Ta namreč pripomore k večji 

učinkovitosti učenja tujih jezikov.  

 

KLJUČNE BESEDE: pristop celostnega telesnega odziva, učenje in poučevanje tujih 

jezikov, angleški jezik, kinestetični tip učenca, pristopi poučevanja TJA 

 



 

ABSTRACT 

In the teoretical part I introduce various psychological and pedagogical perspectives on 

learning and language acquisition (behaviorism, nativism, cognitivism, constructivism, 

model control) and today most commonly used didactic approaches in foreign language 

teaching to young learners (Audio-Lingual Approach, Communication Approach, CLIL 

(Content and Language Integrated Learning), Natural Approach, a Story Based Approach 

and Total Physical Response). Teachers use a variety of approaches in teaching English as 

a foreign language (EFL) and one of them is Total Physical Response (TPR), which is 

presented in greater details. TPR is based on the premise that children learn foreign 

languages best through physical movement. Further on, there are examples of TPR games, 

TPR (action) songs and rhymes and TPR storytelling (TPRS). 

 

The empirical part presents the research on the following issues: whether teachers of EFL 

in the second cycle of the primary school, between the various approaches available to 

them, use the TPR as a didactic approach and how often, which TPR activity is used most 

often, how teachers rate the importance of movement in learning EFL and what are the 

benefits and  restrictions of the TPR noticed by teachers who teach EFL. 

 

The study shows that teachers of English in the second cycle of the primary school use the 

TPR activities, that they use these activities more frequently in the lower grades and that 

they have a positive attitude to the TPR as a didactic approach. The findings also point out 

that the frequency of using the TPR as a didactic approach in EFL teaching in the second 

triad is influenced by the teachers’ perceptions of the importance of the movement and the 

texbook used in the class, while the age and the teachers’ education do not affect the 

frequency of using the TPR as a didactic approach in EFL teaching. 

 

The results of the research can have a considerable impact on the teaching approaches of 

EFL in primary schools. It is important that teachers are aware of the significance of 

physical activity for students in the foreign language classes as this contributes foreign 

language learning development. 

 

KEY WORDS: Total Physical Responce, learning and teaching of foreign languages, 

English, kinaesthetic type of student, language-teaching approaches 
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           UVOD 
 

Tudi učitelji tujega jezika se pri načrtovanju, izvajanju in pri vrednotenju pouka srečujejo z 

različnimi strokovnimi vprašanji. Eno izmed njih je tudi, kakšen pristop poučevanja bodo 

uporabljali. Kot pravita Skela in Dagarin Fojkarjeva (2009: 59), je morebiti temeljni cilj 

sodobnega poučevanja tujih jezikov (tj. razvijanje sporazumevalne zmoţnosti) razmeroma 

jasen, a to še vedno ne pomeni, da je povsem jasna pot, ki vodi do tega cilja. Še vedno ni 

ene same teorije, ki bi lahko pojasnila, kako se uspešno učimo jezikov, in ki bi pokrila vso 

raznolikost jezikovnega védenja. Brewster idr. (2002: 43–52) navajajo šest pristopov k 

poučevanju tujih jezikov, ki naj bi bili danes v uporabi pri poučevanju otrok: slušno-

jezikovni pristop, komunikacijski pristop, na dejavnostih temelječ pristop, medpredmetni 

pristop, na zgodbah temelječ pristop in pristop celostnega telesnega odziva. 

 

Eno izmed zelo pomembnih pravil zgodnjega učenja tujega jezika je naslednje: aktivnost 

mora pritegniti učenca, ga zabavati in učiti. Če se učenec uči z veseljem, se uči hitreje in 

znanje je trajnejše (Brumen 2003: 21). 

 

Asher (2009) trdi, da je kinestetični zaznavni stil v šolah izrazito zapostavljen. Na 

kinestetični modalnosti zasnovani pristopi poučevanja se po njegovih navedbah sicer 

uporabljajo pri poučevanju predšolskih in otrok s posebnimi potrebami, v rednih šolah pa 

njihova uporaba usiha od začetka šolanja naprej. Povsem izključena je po Asherju 

kinestetična modalnost pri pouku tujega jezika in matematike; v tem vidi glavni vzrok, da 

večini šolarjev predstavlja učenje teh predmetov izjemno trd oreh. Kot odgovor na to je 

Asher ţe v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zasnoval metodo za poučevanje tujega 

jezika, imenovano pristop celostnega telesnega odziva (ang. Total Physical Response, 

TPR, slov. CTO), ki temelji na izkazovanju razumevanja z dejanji in ki učencem dovoli, da 

govorjenje oziroma besedno izraţanje v tujem jeziku preloţijo na poznejši čas.  

 

V slovenski znanstveni literaturi o pristopu CTO ni veliko napisanega, čeprav učitelji v 

praksi uporabljajo tudi dejavnosti, ki temeljijo na načelih CTO, kot so: gibalne igre, pesmi 

in zgodbe, ki pripomorejo k večji pestrosti in učinkovitosti pouka tujih jezikov.  
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1 SPLOŠNE PSIHOLOŠKE TEORIJE UČENJA IN 

TEORIJE USVAJANJA JEZIKA 

 

1.1 BEHAVIORIZEM 

Behaviorizem je psihološka teorija, ki opisuje opazovano vedenje kot predvidljiv odziv na 

izkušnjo, in je učenje enačila z oblikovanjem navad. Za behavioriste je bil jezik le ena 

izmed oblik vedenja, ki ga lahko pogojujemo na enak način, kot izurimo psa, da skoči 

skozi obroč. Pri učenju so dajali velik pomen vplivu okolja. Učenje jezika so enačili z 

oblikovanjem niza navad, ki jih usvojimo s posnemanjem in ponavljanjem draţljaja, ki ga 

daje model, npr. mati ali učitelj (Papalia idr. 2003: 27). 

 

V okviru te metode se je cikel draţljaj – odziv – podkrepitev uresničeval ob pomoči 

vadbenih drilov. Verjelo se je, da sta posnemanje in včasih čezmerna vadba ključna za 

jezikovni razvoj. Glavni poudarek je bil na vadbi za avtomatizacijo jezikovnih navad. 

Uporaba materinščine je bila nezaţelena, izogibalo se je napakam, ker bi to lahko vodilo v 

oblikovanje slabih navad (Lightbown, Spada 1999: 9). 

 

Skela in Dagarin Fojkarjeva (2009: 32) pravita, da danes jezikoslovci sicer priznavajo, da 

sta posnemanje in vadba pri učenju jezika pomembna, gotovo pa ne dajeta celovite slike. 

Behaviorizem nam torej ponuja delno razlago usvajanja materinščine in tujih jezikov, ne 

pojasnjuje pa usvajanja zapletenejših slovničnih struktur. 

 

1.2 NATIVIZEM 

Nativisti verjamejo, da so otroci predprogramirani za učenje nekega jezika in da so 

izjemno dojemljivi za jezikovne značilnosti svojega okolja.  

 

Noam Chomsky poudarja, da imajo jeziki kljub veliko razlikam v površinski strukturi 

veliko skupnega. Trdil je, da se vsi otroci do petega leta naučijo temeljne strukture svojega 

jezika kljub razlikam v inteligenci in okolju, ki jih obkroţa. Zanj je mehanizem za 

usvajanje jezika (angl. Language acqusition device) prirojena sposobnost za učenje 

naravnega jezika, ki nima povezave s sposobnostjo za druge vrste učenja (Prebeg - Vilke 

1995: 21).  
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Nativistične podmene so bile korak v pravo smer, čeprav kritiki nativistom očitajo 

pretirano zavzetost za jezikovne strukture, črpanje dokazov za jezikovni razvoj samo na 

osnovi odličnih domačih govorcev, osredinjanje na sporazumevalno zmoţnost odraslih 

domačih govorcev, ne pa na posamezne razvojne vidike usvajanja jezika (Skela in Dagarin 

Fojkar 2009: 33). 

 

1.3 KOGNITIVIZEM 

Kognitivne teorije učenja temeljijo na načelih kognitivne psihologije, ki se ukvarja z 

zaznavo in mišljenjem. Jean Piaget je bil prvi, ki je zagovarjal stališče, da se jezik razvije 

iz otrokovih misli ter njegovega razvijajočega in rastočega zavedanja sveta. Poznejša 

različica kognitivne teorije učenja zagovarja stališče, da otrok usvaja jezik z oblikovanjem 

in s preizkušanjem predpostavk o jeziku odraslih, ki ga obdaja (Skela in Dagarin Fojkar 

2009: 34). 

 

Po Piagetovem mnenju se kognitivni (spoznavni) in druţbeni razvoj prepletata in 

medsebojno oblikujeta. Ţelel je dokazati, da ima otrok inteligenco, še preden začne 

govoriti, in torej ni odvisna od govora. Vendar je otrokov jezikovni razvoj omejen s 

spoznavnim razvojem, zato bo otrok obvladal nekatera področja jezika šele po tem, ko bo 

dosegel določeno stopnjo kognitivnega razvoja (Prebeg - Vilke 1995: 16).  

 

Lenneberg je leta 1967 podal hipotezo o kritičnem obdobju za učenje tujih jezikov, ki je 

domnevala, da obstaja omejen čas za usvajanje jezika. Če to kritično obdobje zamudimo in 

se začnemo učiti jezika prepozno, bomo imeli veliko večje teţave. Ta teorija je sproţila 

veliko raziskav, katerih izsledki pa do danes niso ponudili dovolj oprijemljivih dokazov za 

njeno popolno veljavnost. Starost ni edini dejavnik, ki ga je treba upoštevati, pozabiti ne 

smemo tudi na druge spremenljivke, npr. motivacijo,  pogoje učenja, učitelja, učna gradiva 

itn.  (Skela in Dagarin Fojkar 2009: 35). 

 

Kognitivna teorija poudarja, da je treba učence spodbujati, da bodo uporabili svoje 

prirojene zmoţnosti, pri učenju pa morajo učenci jezikovna pravila iskati, ne pa se jih učiti 

na pamet. Takšen pouk je organiziran tako, da se učenci jezika učijo prek različnih iger, 

pesmi, zabavnih dejavnosti, projektnih nalog itn. Skela in Dagarin Fojkarjeva (2009: 36) 



4 

 

pravita, da kritiki kognitivnim modelom očitajo mehaničnost ter zapostavljanje druţbenih 

in čustvenih dejavnikov učenja. 

 

1.4 KONSTRUKTIVIZEM 

Konstruktivizem je teorija učenja, ki trdi, da posamezniki svoje znanje konstruirajo s 

filtriranjem in z organiziranjem svojih izkušenj, in sicer tako, da se ujemajo z njihovim 

obstoječim znanjem oz. miselnimi predstavami o svetu. Če nastane neujemanje med 

njihovimi izkušnjami in njihovimi obstoječimi miselnimi predstavami, bodo zadnje 

preoblikovali tako, da bodo z njimi lahko uskladili novo informacijo (Skela in Dagarin 

Fojkar 2009: 35).  

 

Skela in Dagarin Fojkarjeva (prav tam) povzemata, da konstruktivizem podpira na učenca 

osredinjeno poučevanje in izkušenjsko učenje, posnemanje in učenje na pamet pa igrata 

samo obrobno vlogo.  

 

Glavni predstavniki konstruktivizma so: Piaget, Vigotski, Bartllet in Bruner.  

 

Piaget je verjel, da se otrok uči skozi lastna dejanja in raziskovanje. Zagovarjal je tezo 

štirih razvojnih stopenj: senzomotorična (0–2 let), predoperacionalna (2–7 let), konkretne 

operacije (7–11 let) in formalne operacije (11 let–odraslost). Za napredovanje na višjo 

raven mišljenja se učenci pri delu ne smejo dolgočasiti, ker je preveč preprosto, ali 

zaostajati zaradi nerazumevanja snovi. Za učitelje tujih jezikov je poznavanje Piagetovih 

razvojnih stopenj uporabno in pomembno, ker se poučevanje tujega jezika precej razlikuje 

od ene do druge starostne skupine (Piaget 1977). 

 

Vigotski se je strinjal s Piagetom, tj. da otrok konstruira svoje lastno znanje in da dejavno 

sodeluje v procesu učenja, vendar je bil prepričan, da pomembno vlogo igra tudi druţbeno 

okolje, zato je konstruktivizmu dodal besedo socialni. Socialni konstruktivizem poudarja 

dinamično součinkovanje med posamezniki in njihovim druţbenih okoljem. Vigotski je bil 

prepričan, da odrasli igrajo dejavno in odločilno vlogo pri izboljšanju otrokove stopnje 

razvoja (Skela in Dagarin Fojkar 2009: 37–39).  
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Ugotovitve konstruktivistov so pomembne in uporabne pri organizaciji pouka tujih jezikov 

v današnji šoli. Dobro je, da so dejavnosti organizirane tako, da se učenci učijo prek 

izkušenj in za to potrebujejo veliko priloţnosti za sporazumevanje v ciljnem jeziku, pri tem 

pa moramo upoštevati tudi individualne značilnosti in posebnosti posameznih učencev.   

 

1.5 MODEL NADZORA  

Jezikoslovec Stephen Krashen je razvil teorijo o usvajanju tujega jezika, imenovano teorija 

oz. model nadzora, ki jo sestavlja pet hipotez.  

 

Prva hipoteza pravi, da obstaja razlika med učenjem in usvajanjem jezika (angl. The 

acquisition-learning hypothesis). Usvajanje tujega jezika poteka na podzavestni ravni, 

podobno kot usvajanje maternega jezika, medtem ko je učenje zavesten proces, ki 

vključuje tudi znanje o jeziku in poznavanje jezikovnih pravil (Krashen, Tarell 1983: 29). 

Skela in Dagarin Fojkarjeva (2009: 41) pravita, da bi bili učenci le nemočni opazovalci 

procesa učenja brez moţnosti sodelovanja, če bi bilo učenje res samo podzavestno dejanje. 

Res pa je, da je podzavestno znanje o jeziku daljše in trdnejše ter da se tako idealno 

dopolnjuje z zavestnim.  

 

Druga hipoteza o nadzoru (angl. The monitor hypothesis) pravi, da ima zavestno učenje 

samo funkcijo nadzora nad učenjem. Za uspešen nadzor moramo izpolniti tri pogoje: 

dovolj časa, da učenec usvoji naučeno pravilo, osredinjenost na pravilnost oblike in 

poznavanje slovničnih pravil. Če preveč nadzorujemo svoj govor, to ovira uspešno 

komunikacijo, zato morajo biti učitelji previdni, da ne analizirajo preveč učenčevih napak 

in s tem spodbujajo zavesten nadzor učenčevega govora.  

 

Tretja hipoteza o naravnem redu (angl. The natural order hypothesis) pravi, da usvajamo 

slovnične strukture po vnaprej predvidljivem vrstnem redu. Tako kot v maternem jeziku 

tudi pri učenju tujega jezika upoštevamo naravni red učenja jezika.  

 

Četrta hipoteza o vnosu (angl. The input hypothesis)  govori o tem, da človek usvaja jezik, 

kadar razume učno snov, ki je nekoliko zahtevnejša kot njegova trenutna zmoţnost 

obvladanja jezika.  
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Peta hipoteza o čustvenem filtru (angl. The affective filter hypothesis) govori o dejavnikih, 

ki lahko ovirajo ali pospešijo učenje jezika, npr. motivacija, samozavest, strah. Uspešno 

učenje jezika je mogoče le v okolju, ki spodbuja samozavest učencev, jih motivira in ni 

prisotnega občutka strahu. Učenci so tako bolj odprti za sprejemanje nove snovi (Krashen, 

Tarell 1983: 26–38).  

 

Krashenove hipoteze o učenju tujega jezika so zelo vplivale na poučevanje tujih jezikov, 

ker so poudarjale vlogo vsebinsko pomembne interakcije med učenci, sproščeno vzdušje 

med učenjem in na dejavnostih temelječ pristop.  

 

Učenje jezikov najverjetneje vsebuje različne zgoraj omenjene vidike učenja in usvajanja 

jezikov. Nekatere teorije si popolnoma nasprotujejo, druge izhajajo iz istih stališč, a so se 

skozi čas razvijale v različne smeri, dopolnjevale in nadgrajevale. O usvajanju tujih jezikov 

še vedno vlada precejšnje nesoglasje med strokovnjaki, zato lahko pričakujemo, da še 

dolgo ne bomo dobili ene in edine prave teorije o usvajanju tujih jezikov. Dobro je, da 

učitelj pozna vse teorije, se zaveda njihovih razlik in podobnosti ter poučuje jezik skladno 

s pristopom, ki je njemu najbliţji in za katerega verjame, da je najboljši za učence. Seveda 

lahko različne pristope tudi kombinira in od vsakega vzame tisto, kar se mu zdi v dani 

situaciji najboljše. Kot pravita Lightbown in Spada (1999: 26), poskušajo različne teorije 

razloţiti različne vidike učenja in usvajanja tujega jezika, zato lahko uporabimo npr. 

behavioristična stališča za učenje besednjaka, nativistična ali kognitivna stališča za učenje 

slovničnih struktur, kognitivna stališča za učenje učenja.  
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2 RAZLIČNI DIDAKTIČNI PRISTOPI K POUČEVANJU  

TUJIH JEZIKOV V OSNOVNI ŠOLI 

 

Iz različnih teorij učenja in usvajanja jezika so se razvili različni didaktični pristopi k 

poučevanju tujega jezika, ki so se bolj ali manj uspešno uveljavili v praksi poučevanja tujih 

jezikov. 

 

Brewster idr. (2002: 43–52) navajajo šest pristopov k poučevanju tujih jezikov, ki naj bi 

bili danes v uporabi pri poučevanju otrok:  

 slušnojezikovni pristop (angl. Audio-lingual),  

 komunikacijski pristop (angl. The Communicative approach),  

 na dejavnostih temelječ pristop (angl. Tasked-based learning),  

 medpredmetni pristop (angl. Cross-curricular approach),  

 na zgodbah temelječ pristop (angl. Story-based approach), 

 celostni telesni odziv (angl. Total Physical Responce). 

 

Larsen-Freemanova (1986) ter Richards in Rodgers (1997) prav tako navajajo in opisujejo 

pristope in metode k poučevanju tujih jezikov: 

 slovničnoprevodna metoda (angl. The Grammar translation method), 

 neposredna metoda (angl. The Direct method), 

 slušnojezikovna metoda (angl. The Audiolingual method), 

 tiha metoda (angl. The Silent way), 

 sugestopedija (angl. Suggestopedia), 

 skupinsko jezikovno učenje (angl. Community Language Learning), 

 komunikacijski pristop (angl. The Communicative approach), 

 naravni pristop (angl. The Natural approach), 

 celostni telesni odziv (angl. Total Physical Responce). 

 

2.1 SLUŠNOJEZIKOVNI PRISTOP 

Slušnojezikovni pristop temelji na strukturalizmu in behaviorizmu in je bil priljubljen 

predvsem v 50. letih 20. stoletja. Značilnost pristopa je učenje ciljnega jezika na pamet, kar 

je pogosto temeljilo na dialogih. Pristop je bolj osredinjen na učitelja kot na učence, ker 
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poteka pouk po navadi frontalno, učence pa spodbuja, da pozorno poslušajo ter si 

zapomnijo besedišče in jezikovna pravila. Pri tem pristopu je premalo poudarka na 

samostojnem razmišljanju in ustvarjalnosti pri učenju ciljnega jezika (Brewster idr. 2002: 

43).   

 

2.2 KOMUNIKACIJSKI PRISTOP 

Komunikacijski pristop se je razvil v poznih 70. letih 20. stoletja in temelji na teoriji 

socialnega interakcionizma. Učenci se pri tem pristopu učijo tujega jezika prek risanja, 

poslušanja, govora, branja in pisanja, ki temeljijo na smiselnih dejavnostih (Brewster idr. 

2002: 44).   

 

Komunikacijski pristop poudarja učenje, ki temelji na pomenu in pravi, da se jezika učimo 

s pomočjo smiselne interakcije. V pouk je treba vključiti vse sestavine sporazumevalne 

zmoţnosti, kar doseţemo s komunikacijskimi tehnikami poučevanja. 

 

Howatt (v Skela, Dagarin 2009: 56) govori o mehki in trdi različici komunikacijskega 

poučevanja. Mehko različico lahko poimenujemo poučevanje jezika kot komunikacijo in za 

komunikacijo (angl. teaching languages as and for communication). Pri tem pristopu je cilj 

vsake učne enote naučiti enega izmed 'koščkov' jezika in poudarja pravila oblike, pravila 

rabe ter utrjuje komunikacijske procese. Trdi pristop imenujemo poučevanje jezika prek 

komunikacije (angl. teaching language through communication), ki se osredinja na proces 

komunikacije, pri čemer so pravila oblike in pravila rabe kot 'stranski proizvodi' tega 

pristopa. Sem sodi npr. medpredmetni pristop, pri katerem pri tujem jeziku obravnavamo 

vsebine iz drugih šolskih predmetov ter delno tudi vsebinsko in jezikovno integrirano 

učenje (ang. CLIL).   

 

2.3 CLIL 

CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning) je osrednje poimenovanje za odprt 

didaktični koncept pouka, pri katerem se vse ali samo določene vsebine nejezikovnih 

predmetov poučujejo v tujem jeziku. Povedano drugače: gre za poučevanje vsebin 

določenega predmeta, npr. matematike, spoznavanja okolja, športne vzgoje, likovne 

vzgoje, v tujem jeziku.  
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Koncept CLIL-a izhaja iz programov jezikovne kopeli v Kanadi iz 60. let prejšnjega 

stoletja. Nastal je na pobudo staršev, ki so ţeleli, da se njihovi otroci izobraţujejo ter v 

ţivljenju uspešno komunicirajo v angleščini infrancoščini. V številnih raziskavah se je tak 

pristop k poučevanju tujih jezikov pokazal kot izjemno uspešen model tujejezikovnega 

učenja (Edelenbos, Johnstone, Kubanek 2006: 48). 

 

CLIL je koncept pouka, ki temelji na tem, da učenci pridobivajo vsebinsko oz. 

»nejezikovno« znanje (dosegajo cilje, ki so zapisani v učnih načrtih, npr. za matematiko, 

spoznavanje okolja, za vzgojne predmete) in pri tem uporabljajo, spoznavajo, usvajajo in 

se učijo tudi tuji jezik. Tuji jezik se učijo v njegovi najnaravnejši vlogi, to je v funkciji 

sporazumevanja, kar CLIL loči od klasičnega (delno tudi od komunikacijskega) 

poučevanja tujega jezika. Didaktični pristopi so osredinjeni na poučevani predmet in 

njegove vsebine. Pri tem ni okrnjeno nejezikovno znanje zaradi tujosti medija in CLIL, 

tudi ne 'škoduje' znanju maternega jezika, ker je splošno znano, da materni jezik pogosto 

spoznavamo in krepimo tudi ob učenju in ukvarjanju z drugimi jeziki (Lipavic Oštir 2010: 

38–39). 

 

2.4 NA ZGODBAH TEMELJEČ PRISTOP 

Kieran Egan (Egan 1986), kanadski pedagog, je uvedel zgodbo ali pravljico kot novo 

pedagoško strategijo pri učenju tujega jezika. Poudarjal je, da je domišljija 

najpomembnejše orodje za učenje. Svojo teorijo je razvil na predpostavki, da so otroci med 

četrtim in devetim letom v t. i. pravljičnem obdobju, za katero so značilni čustveno 

odzivanje na okolico, nastajanje moralne identitete in zelo bogata domišljija. O prednostih 

uporabe zgodb in pravljic pri učenju tujega jezika so pisali tudi Krashen (1981), Hester 

(1983), Garvie (1990) ter Ellis in Brewster (1991). 

 

Otroci uţivajo v poslušanju zgodb v maternem jeziku, zato so lahko zgodbe dobra 

priloţnost, da učencem pribliţamo tuji jezik. Pri tem pristopu se učenci učijo jezik prek 

poslušanja zgodb in sodelovanja v različnih dejavnostih, povezanih z vsebino zgodb 

(likovni izdelki, pesmi, igre, izdelava slikovnih slovarjev itn.).  Pomembno je, da se učitelj 

dobro pripravi na izvedbo takšnih ur in izbere zgodbe, ki so nekoliko nad učenčevim 

znanjem jezika. Razumevanje zgodb učitelj zagotovi z ilustracijami, lutkami, mimiko 

obraza, gibi telesa, z doţivetim pripovedovanjem itn. (Brewster idr. 2002). 
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2.5 NARAVNI PRISTOP  

O naravnem pristopu (angl. Natural approach) sta v 80. letih 20. stoletja začela govoriti 

Stephen Krashen in Tracy D. Tarrell. Po tej metodi naj bi učenje tujega jezika posnemalo 

naravni pristop učenja prvega, tj. maternega jezika, ki poteka v neformalnem okolju. 

Krashen in Tarrell podobno kot Asher  (1977) trdita, da se jezik pri učencih začne naravno 

graditi z veliko sprejetega jezika, s poudarkom na komunikaciji, namesto na posameznih 

besedah in slovnično pravilnih stavkih. Kot pri maternem jeziku začne učenec govoriti, ko 

je na to pripravljen, zato je nesmiselno otroke siliti v prezgodnji govor. Do takrat pa lahko 

traja t. i. tiha faza, ko učenec jezik samo sprejema in gradi jezikovno znanje z dejavnim 

poslušanjem. V tem času učenci opazujejo in v mislih organizirajo vse, kar slišijo in 

doţivijo. Učitelj pa gradi na razumljivem vnosu, pri čemer si pomaga z vsemi izraznimi 

sredstvi in dejavnostmi popolnega telesnega odziva. S tem spodbuja delovanje obeh 

moţganskih polovic učencev, ki v celoti prispevata k razvoju in usvajanju jezika. Učenec 

usvaja jezik, kadar razume vhodne podatke, ki so na nekoliko višji stopnji zahtevnosti od 

njegove trenutne zmoţnosti obvladovanja jezika. 

 

2.6 CELOSTNI TELESNI ODZIV 

Pristop celostnega telesnega odziva bom podrobneje predstavila v nadaljevanju. 

 

2.7 VLOGA UČITELJA PRI IZBIRI DIDAKTIČNEGA PRISTOPA 

POUČEVANJA TUJIH JEZIKOV 
 

Pristopi poučevanja tujih jezikov se ves čas dopolnjujejo in izboljšujejo. Še vedno nimamo 

enega samega pravega in najboljšega pristopa, ki bi ga uporabljali pri učenju dodatnih 

jezikov, in tudi nimamo enega samega pravila, kdaj in kako pristope uporabljati pri  pouku. 

Vsak pristop ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, na učitelju pa je, da izbere pristop k 

poučevanju dodatnih jezikov, ki najbolj ustreza njemu in ki bo po njegovem mnenju tudi 

učencem, ki jih poučuje. Učitelj se mora torej tudi na osnovi opazovanja učencev odločiti, 

kateri pristop bo v določenem obdobju za določeno generacijo najboljši in bo dal tudi 

najboljše rezultate.  
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Učitelj je tisti, ki se mora zavedati vseh učenčevih različnih zmoţnosti, spremenljivk in 

dejavnikov, ki vplivajo na njegovo učenje, ter na osnovi tega oblikovati in izpeljati čim več 

različnih priprav, ki enakomerno ustrezajo vsem učencem. 

 

Na izbor pristopa poučevanja tujega jezika vplivajo: 

 učiteljev značaj, 

 poznavanje različnih pristopov, 

 poznavanje učencev in njihovih karakteristik, 

 izobraţevalni sistem, 

 izobraţevalna politika šole.  

 

 

V nadaljevanju so predstavljeni predmeti, pri katerih študentje, razrednega pouka na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani in študentje angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, v 

času študija lahko dobijo znanja o uporabi pesmi, iger, zgodb in učenja besedišča s 

celostnim telesnim odzivom.  

 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

Stari študijski program Razredni pouk 

 Teorija športa z didaktiko športne vzgoje (3.letnik: 45 ur predavanj, 15 ur vaj; 4.letnik: 

30 ur predavanj, 75 ur vaj). 

 Glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje (1.letnik: 15 ur predavanj, 15 ur vaj; 

3.letnik: 60 ur predavanj, 30 ur vaj; 4.letnik: 30 ur vaj). 

 Vokalno inštrumentalni pouk (1.letnik: 30 ur vaj, 2.letnik: 30 ur vaj, 3.letnik: 30 ur 

vaj). 

 

Novi študijski program Razredni pouk (prva stopnja) 

 Teorija športa z didaktiko športne vzgoje (3.letnik: 30 ur predavanj, 45 ur vaj + 45 ur 

predavanj, 30 ur vaj; 4.letnik: 15 ur predavanj, 30 ur vaj). 

 Ustvarjalni gib in lutke pri pouku (3.letnik: 15 ur predavanj, 15 ur vaj). 

 Didaktika glasbene vzgoje (2.letnik: 15 ur predavanj, 30 ur vaj; 3.letnik: 30 ur 

predavanj, 30 ur vaj; 4.letnik: 30 ur predavanj, 30 ur vaj). 
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 Izbirni strokovni predmeti: Ustvarjalni gib pri pouku (3-krat po 30 ur predavanj, 30 ur 

vaj), Instrumentalna igra (3-krat po 30 ur predavaj, 30 ur vaj), Pevski zbor (3-krat po 

30 ur predavaj, 30 ur vaj). 

 

Poučevanje na razredni stopnji oz. Angleščina na razredni stopnji (druga stopnja)  

Izbirni moduli: 

 Izbrane teme iz didaktike športne vzgoje (1.letnik: 15 ur predavanj, 45 ur vaj). 

 Izbrane teme iz didaktike glasbene vzgoje (1.letnik: 30 ur predavanj, 30 ur vaj). 

 Didaktika poučevanja angleščine na razredni stopnji I (1.letnik: 30 ur predavanj, 30 ur 

vaj). 

 Didaktika poučevanja angleščine na razredni stopnji II (1.letnik: 30 ur predavanj, 30 ur 

vaj). 

 Gledališče in ustvarjalni gib pri poučevanju (30 ur predavanj, 15 ur seminarja, 15 ur 

vaj). 

 

Stari študijski program za izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega pouka za 

poučevanje angleškega jezika v drugem obdobju osnovne šole (PIAOŠ) 

 Nebesedna izrazna sredstva in zgodnje učenje angleškega jezika (15 ur seminarja, 30 ur 

vaj). 

 Didaktika zgodnjega poučevanja angleškega jezika (45 ur predavanj, 15 ur seminarja, 

30 ur vaj). 

 Otroška knjiţevnost v angleščini (30 ur predavanj, 15 ur seminarja, 15 ur vaj). 

 

Prenovljeni študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine 

 Didaktika zgodnjega poučevanja angleškega jezika (60 ur predavanj, 60 ur vaj). 

 Drama, pravljice in rime v vrtcu (30 ur predavanj, 30 ur vaj). 

 Otroška knjiţevnost v angleščini (30 ur predavanj, 30 ur vaj). 

 Izbirna predmeta Nebesedna izrazna sredstva (30 ur predavanj, 30 ur vaj), Vsebinsko in 

jezikovno celostno učenje (30 ur predavanj, 30 ur vaj). 

 

Filozofska fakulteta v Ljubljani 

Stari študijski program Angleški jezik in knjiţevnost 

 Didaktika angleščine (3.letnik: 4.letnik: 60 ur predavanj). 

 Izbirni literarni seminar: Seminar iz otroške knjiţevnosti (4.letnik: 60 ur). 
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Novi prvostopenjski študijski program Anglistika (enopredmetni in dvopredmetni študij) 

Omogoča intenzivno triletno osnovno spoznavanje angleškega jezika ter kultur in knjiţevnosti 

angleško govorečih skupnosti in ne vsebuje predmetov pri katerih bi  lahko študentje dobili znanja 

o uporabi pesmi, iger, zgodb in učenja besedišča s celostnim telesnim odzivom.  

 

Novi drugostopenjski študijski program Anglistika (enopredmetni študij) 

 Metode in tehnike pouka angleščine (1.letnik: 30 ur predavanj, 30 ur seminarja). 

 Osnove didaktike angleščine (1.letnik: 60 ur predavanj, 60 ur seminarja, 30 ur vaj). 

 Angloameriška literarna teorija za učitelje, sklop Otroška in mladinska knjiţevnost za učitelje 

(2.letnik: 60 ur). 

 Metodološki vidiki učenja in poučevanja angleščine, obvezni sklop Gradiva in programi za 

pouk angleščine (2.letnik: 30 ur predavanj, 30 ur seminarja),  izbirni seminar Poučevanje 

angleščine v različnih starostnih obdobjih (2.letnik: 30 ur). 

 

Novi drugostopenjski študijski program Anglistika (dvopredmetni študij) 

 Osnove didaktike angleščine (1.letnik: 60 ur predavanj, 60 ur seminarja, 30 ur vaj). 

 Načela in perspektive učenja in poučevanja angleščine (2.letnik. 45 ur), izbirni seminar 

Poučevanje angleščine v različnih starostnih obdobjih (2.letnik: 30 ur). 

 

Iz zgornjih podatkov, je razvidno, da imajo študenje Razrednega pouka več predmetov, pri 

katerih lahko dobijo zanja o uporabi pesmi, iger, zgodb in učenja besedišča s celostnim 

telesnim odzivom kot študentje Angleškega jezika in knjiţevnosti (Anglistike).  

Razveseljivo pa je, da je tako na novem študijskem programu Razredni pouk kot tudi na  

prenovljenem študijskem programu za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine, več 

predmetov, ki spodbujajo celostni telesni odziv.  
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3  PRISTOP CELOSTNEGA TELESNEGA ODZIVA 

Pristop celostnega telesnega odziva je razvil James J. Asher, profesor psihologije na 

ameriški univerzi San José State University, California. Temelji na predpostavki, da se 

dodatnih jezikov učimo podobno kot prvega oziroma maternega jezika, in sicer prek 

procesa dekodiranja. Otrok jezik najprej posluša in razume, šele nato ga je zmoţen tudi 

govoriti. Mlajši otroci do potankosti razumejo navodilo 'Poberi svinčnik in ga daj na 

mizo.', se nanj pravilno odzovejo, niso pa sposobni tega izgovoriti. Asher (2009) poudarja, 

da naj bi tako potekalo tudi učenje tujega jezika. Učenci najprej le poslušajo jezik in 

izpolnjujejo navodila, šele ko so pripravljeni, pa spregovorijo. Njegova hipoteza je, da so 

moţgani in ţivčni sistem biološko programirani, tako da poteka pridobivanje prvega jezika 

in drugih jezikov v točno določenem zaporedju in na točno določen način. Glavna 

ugotovitev vseh njegovih raziskav je, da se učenje jezikov ne začne prek produkcije, 

ampak prek sprejemanja. To pomeni, da je na začetku vedno prisotna t. i. tiha doba (angl. 

silent period), ki lahko traja različno dolgo, šele nato sledi govor. Siljenje učencev h 

govoru ni uspešno. Treba je počakati, da so sami pripravljeni spregovoriti. Po Asherju naj 

bi se razumevanje jezika razvijalo prek gibanja telesa. Njegove raziskave kaţejo, da se 

lahko prek dajanja navodil učenci naučijo ogromno besedišča in večino slovničnih struktur 

v ciljnem jeziku (Asher 2009). 

 

Pri poučevanju dodatnih jezikov je zelo pomembno, da pri učencih stimuliramo tudi desno 

polovico moţganov, kar omogoča pristop celostnega telesnega odziva. Učitelj učencem na 

začetku daje navodila, ti pa jih morajo pozorno poslušati in izvesti tako kot učitelj. Npr. Če 

rečem 'Stand up' in vstanem, vstanete tudi vi. Tako se učenci najprej odzivajo s telesno 

aktivnostjo na kratka preprosta navodila, ki sčasoma postanejo daljša in sestavljena. Npr. 

When Anja opens the door, Maja will run to the window and open the window. Pomembno 

je, da učencev na začetku ne silimo h govoru v ciljnem jeziku. Učenci morajo najprej 

razumeti ciljni jezik, in ko so sami pripravljeni spregovoriti, bodo to tudi spontano storili.  

 

3.1 RAZVOJ  PRISTOPA CTO 

Ko je James Asher leta 1964 posnel svoj prvi 15-minutni dokumentarni film z naslovom 

Prikaz nove strategije učenja jezikov (angl. Demonstration of a new strategy in language 

learning), je ta nov pristop poučevanja jezikov poimenoval celostni telesni odziv (angl. 
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Total Physical Response). Film prikazuje tri 12-letne ameriške fante, ki so bili sposobni 

razumeti ukaze v japonščini v samo 20 minutah učenja s pristopom CTO. Po enem letu je 

enega izmed fantov ponovno preizkusil in ugotovil, da je pravilno izvedel več kot 90 % 

ukazov v japonščini, ki se jih je naučil pred enim letom.  

 

Po tem prelomnem filmu se je začel Asher intenzivno ukvarjati s pristopom CTO. 

Zasnoval je vrsto raziskav na odraslih in otrocih, ki jih je izvedel v razredu in laboratorijih. 

Pozneje so se mu pridruţili še drugi raziskovalci, kot so npr. Mary Hamilton, Benjamin 

Price, David E. Wolfe in Gwendolyn Jones, ki so proučevali različne vidike pristopa CTO 

pri učenju tujih jezikov (Asher 2009). 

 

3.2 RAZISKAVE UČINKOVITOSTI PRISTOPA CTO PRI UČENJU 

TUJEGA JEZIKA 
 

3.2.1  James Asher 

Asher je ugotavljal učinkovitost pristopa CTO v primerjavi z drugimi pristopi v različnih 

raziskavah otrok in odraslih, tako da je primerjal znanje eksperimentalne skupine, ki se je 

učila tujega jezika po načelih CTO, in kontrolne skupine, ki se je učila tujega jezika po 

klasičnem pristopu.  

 

Prvo raziskavo je opravil leta 1972 z odraslimi študenti nemščine. Ugotovil je, da so 

študentje po 32 urah učenja nemščine po načelih pristopa CTO v eksperimentalni skupini 

dosegli boljše rezultate na testu slušnega razumevanja ter bili enako uspešni na testih pisne 

in bralne zmoţnosti kot učenci v kontrolni skupini s 150 urami klasičnega pouka. To 

pomeni, da so Asherjevi učenci napredovali skoraj petkrat hitreje.  

 

Asher, Kusudo in De la Torre (1974) so primerjali študente španščine v prvem letniku na 

univerzi, ki so se učili jezika s pomočjo pristopa CTO in po klasičnem slušnojezikovnem 

pristopu. Po 45 urah navodil CTO so študentje presegli rezultate kontrolne skupine s 150 

urami španščine v slušnem razumevanju in bili enako uspešni na testu bralne zmoţnosti 

(Pimsleur Spanish Proficiency Test). Po dodatnih 45 urah pa so študentje CTO dosegli 

boljše rezultate na končnem testu znanja španščine, ki ga opravijo učenci po 150-urnem 

tečaju (Asher 2009: 2-11–2-15). 
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Asher (1977: 1042–1046) je opravil tudi tri raziskave na učencih 5.–9. razreda osnovne 

šole, ki so se prvič učili tuji jezik – španščino – in so obiskovali isto javno šolo v Ameriki. 

V prvi raziskavi je primerjal eksperimentalno skupino šestih razredov šestošolcev in enega 

razreda sedmošolcev, ki se je učila španščino s CTO (N = 145), in kontrolno skupino 

šestošolcev (N = 23), ki so se tujega jezika učili po klasični slušnojezikovni metodi. Oboji 

so se učili španščine dvakrat tedensko po 30 minut in učna snov je bila za vse učence 

enaka. Po pribliţno 40 urah pouka so vsi razredi, ki so se španščine učili s pristopom CTO, 

presegli rezultate kontrolne skupine na pisnem testu (učenci so napisali kratko zgodbo v 

španščini in so bili ocenjeni glede na število pomenskih izrazov, pravopisnih in slovničnih 

napak niso ocenjevali). Razlike so bile statistično pomembne. 

 

V drugi raziskavi sta eksperimentalno skupino sestavljala dva razreda petošolcev (N = 51), 

sedem razredov šestošolcev (N = 166), dva razreda zdruţenih sedmošolcev in osmošolcev 

(N = 50) in dva razreda odraslih v večerni šoli (N = 22). Vsi so se učili španščine s CTO 20 

ur. Kontrolno skupino sta sestavljala razred devetošolcev (N = 22), ki se je po klasičnem 

pristopu učil španščine 100 ur, ter zdruţen razred sedmošolcev in osmošolcev (N = 17), ki 

se je učil španščine po klasičnem pristopu 200 ur. Vsi učenci so po opravljenem tečaju 

reševali slikovna testa poslušanja in branja (Spanish Picture Test for Listening, Spanish 

Picture Test for Reading), pri katerih so se morali odločiti, ali so povedane oz. zapisane 

izjave pravilne ali napačne glede na dejanja, prikazana na sliki.  

 

Dobljeni rezultati so pokazali statistično pomembne razlike v slušnem in bralnem 

razumevanju odraslih in otrok. Oboji so se učili španščine s CTO 20 ur in pri obeh testih so 

dosegli odrasli boljše rezultate od otrok.  

 

Vsi razredi eksperimentalne skupine z 20-urnim tečajem, razen razreda petošolcev, so pri 

slušnem in bralnem razumevanju dosegli boljše rezultate kot kontrolna skupina 

devetošolcev s 100-urnim tečajem. Kontrolna skupina devetošolcev in vsi razredi 

eksperimentalne skupine z 20-urnim tečajem španščine s CTO, razen odraslih, so dosegli 

slabše rezultate pri slušnem in tudi bralnem razumevanju kot kontrolna skupina 

sedmošolcev in osmošolcev z 200-urnim tečajem španščine po klasični metodi. Razreda 

odraslih sta tako s samo 20-urnim tečajem španščine s CTO presegla tudi rezultate 
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kontrolne skupine sedmošolcev in osmošolcev z 200-urnim tečajem španščine po klasični 

metodi. Dobljeni rezultati so pokazali, da so razlike v slušnem in bralnem razumevanju 

tujega jezika glede na metodo poučevanja tujega jezika statistično pomembne. 

 

V tretji raziskavi je eksperimentalno skupino sestavljalo osem razredov šestošolcev (N = 

175) in razred petošolcev (N = 33). V kontrolni skupini pa so bili razred petošolcev (N = 

14) in dva razreda šestošolcev (N = 51). Vsi učenci so se učili španščino 20 ur, nato pa so 

imeli 15 minut časa, da so napisali čim več različnih besed, izrazov in povedi v španščini, 

ki so si jih zapomnili.  

 

Šestošolci eksperimentalne skupine so presegli rezultate petošolcev eksperimentalne 

skupine in vseh učencev kontrolne skupine. Razlike so bile statistično pomembne. Med 

rezultati petošolcev eksperimentalne in kontrolne skupine pa ni bilo statistično pomembnih 

razlik v količini zapisanega besedišča, ki so se ga naučili v španščini. 

 

3.2.2  David E. Wolfe in Gwendolyn Jones 

Wolfe in Jones (1982: 273–280) sta 1980 opravila raziskavo, s katero sta ţelela dokazati, 

da je pristop CTO primeren tudi za učenje tujega jezika v srednjih šolah, torej za učence, ki 

se učijo jezika na višji ravni. Raziskavo sta začela med šolskim letom in je trajala 12 

tednov. Med tem časom so se učenci učili španščine 40 minut dnevno, in sicer pet dni v 

tednu. Kontrolna skupina se je učila jezika na klasičen način, tj. učenje dialogov, 

odgovarjanje na vprašanja, učenje slovničnih pravil itn. Eksperimentalna skupina pa se je 

prvih 20 minut učila nove snovi po pristopu CTO, naslednjih 20 minut pa je bilo 

namenjenih ponovitvi snovi iz prejšnje ure. Wolfe in Jones sta ugotovila, da je 

eksperimentalna skupina dosegla bistveno boljše rezultate na vseh testih znanja in da je 

uspeh eksperimentalne skupine povzročil, da so bili učenci med poukom pozornejši, 

pokazali so večje zanimanje in bili na splošno bolj motivirani za učenje španščine. S tem 

sta dokazala, da lahko pristop CTO vključimo v pouk kadar koli, tudi med šolskim letom 

ali pri starejših učencih, in da je ţe 20 minut na uro dovolj, da učenci dosegajo boljše 

rezultate pri učenju tujega jezika.  
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3.3 NAČELA POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA S PRISTOPOM CTO 

Garcia (2007: I-13–I-16) je podal osnovna načela CTO, ki naj bi jim sledili učitelji pri 

poučevanju jezikov: 

 Načelo 'ni prostora za napake' (angl. 'no room for error' principle) 

To načelo nakazuje, da je v večini primerov, ko učenci ukazov ne izvajajo pravilno, za to 

kriv učitelj. Ta mora paziti, da je pri poučevanju dovolj počasen glede na starost in 

sposobnosti učencev ter da dejavnosti predstavlja postopoma in v pravilnem zaporedju.   

 

 Načelo izogibanja uporabe maternega jezika (angl. Avoiding the student's native 

language) 

Učitelj lahko s pomočjo gibanja, mimike telesa in slik razloţi pomen posameznih besed ali 

ukazov, zato ni nobene potrebe po prevajanju v materni jezik.  

 

 Načelo nepredvidljivosti (angl. Don't be too predictable) 

Učenci se lahko začnejo dolgočasiti, če daje učitelj navodila vedno v istem zaporedju ali 

vedno ista navodila, ki jih ţe dobro poznajo, zato mora paziti na raznovrstnost navodil in 

vedno večjo teţavnost. Namesto da učitelj vedno začne s Stand up. Walk to the 

blackboard., lahko reče Stand up. Touch Anja and jump to the blackboard. Zanimanje in 

pozornost učencev bosta na ta način večja.  

 

 Načelo sproščenega vzdušja (angl. Relax your discipline habits) 

Učenci se morajo v razredu počutiti sproščeno in prijetno, da lahko izvajajo ukaze po 

navodilih učitelja pred sošolci. Čeprav so včasih glasnejši, ker so navdušeni nad neko 

dejavnostjo, se še vedno učijo. Učenje jezika mora biti zabavno, dinamično in mora 

povzročati čim manj stresa, zato ni dobro, da imajo učitelji stroga disciplinska pravila.  

 

 Načelo dolgoročnega spomina (angl. The long term retention principle) 

To načelo je eno najpomembnejših, ker so dejavnosti pri poučevanju s pristopom CTO-ja 

oblikovane tako, da učenci s pomočjo telesnega odziva pri učenju vključujejo vse čute. 

Dotok informacij aktivira nevrološki sistem (vizualnega, avditivnega, kinestetičnega), ki s 

pomočjo mišljenja in razumevanja predeluje informacije. Med temi procesi multisenzorno 
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aktiviranje moţganov dvigne učenčevo sposobnost koncentriranja in so zato pozornejši. 

Tako doseţemo boljši vnos in večjo ohranitev informacij, ki preidejo v dolgoročni spomin.  

 

3.4 VLOGA UČITELJA PRI POUČEVANJU S PRISTOPOM CTO 

Pri uporabi didaktičnega pristopa CTO ima učitelj zelo aktivno in pomembno vlogo. Je 

glavni vir jezika, ki se ga učenci učijo, zato je odgovoren, da učencem omogoči najboljši 

mogoč sprejem ciljnega jezika, da si zgradijo ustrezne slovnične strukture. 

  

Pomembno je, da učitelj učno uro dobro načrtuje in je nanjo pripravljen, tako da poteka 

pouk tekoče s čim manj motenj. Asher (2009: 3–47) priporoča podrobne učne priprave, v 

katerih učitelj načrtuje izraze, ukaze in navodila, ki jih bo uporabljal pri uri, da potekajo 

dejavnosti čim bolj tekoče, saj se med poukom hitro izmenjujejo.   

 

Učitelj je prav tako odgovoren, da poskrbi za prijetno in sproščeno vzdušje v razredu, ki bo 

omogočalo čim boljše pogoje in spodbujalo učence k učenju ciljnega jezika. Učitelj lahko 

to doseţe s tem, da pripravi zanimiv in aktiven pouk, da upošteva t. i. tiho fazo učencev, ko 

jezik le sprejemajo in gradijo svoje lastne slovnične strukture, ter da je v začetku 

prizanesljiv do napak, ki jih delajo učenci pri govoru v ciljnem jeziku (Richards, Rodgers 

1997:  93). 

 

Asher (2009: 3–14) priporoča, da se učitelji pri odzivanju na učenčeve napake ravnajo po 

starših, ki učijo otroke maternega jezika. Sprva starši otroke zelo malo popravljajo, 

pozneje, ko otrok raste, pa so vse manj tolerantni do napak pri govoru. Prav tako naj 

učitelji sprva učence pri govoru čim manj motijo in popravljajo, saj jih lahko to odvrne od 

sproščenega govora, pozneje pa je potrebnega vse več posredovanja učitelja, da postane 

govor učencev ne samo tekoč, ampak tudi pravilen.  

 

Ne nazadnje je učitelj tisti, ki odloča, kako bo učil ciljni jezik, in tudi, kaj bo učil. Zavedati 

se mora, da je odgovoren za dejavnosti, ki jih bo izvedel, pripomočke, ki jih bo uporabil, in 

na splošno za organizacijo pouka, tako da učencem omogoči priloţnost za kakovostno 

učenje ciljnega jezika. 
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3.5 VLOGA UČENCEV PRI POUČEVANJU S PRISTOPOM CTO 

Osnovni vlogi učencev sta na začetku pozorno poslušanje učitelja in fizično izvajanje 

njegovih navodil. Učenci se v začetku odzivajo skupinsko, pozneje pa tudi individualno. 

Od učencev se pričakuje, da se odzivajo tudi na nove kombinacije posameznih navodil, ki 

jih ţe poznajo. Npr. ko učenec ţe dobro pozna in izvaja navodili Walk to the table in Sit on 

the chair, učitelj poda novo navodilo, ki je kombinacija teh poznanih navodil Sit on the 

table. Pozneje postajajo učenci vse aktivnejši tudi pri govoru v ciljnem jeziku, saj sami 

tvorijo nove kombinacije navodil. Učitelj spodbuja njihov govor v ciljnem jeziku, ko so 

učenci nanj pripravljeni (Richards, Rodgers 1997: 93). 

 

3.6 PRIPRAVA UČNEGA OKOLJA 

Pri poučevanju s pristopom CTO je zelo pomembno, da učitelj najprej poskrbi za dobro 

počutje učencev v razredu, tako da se bodo ti sproščeno gibali po navodilih učitelja. Vedno 

so dobrodošle spodbude in pohvala učitelja za dobro opravljeno nalogo.  

 

Učitelj mora razmisliti tudi o razporeditvi miz v učilnici. V učilnici mora biti dovolj 

prostora za gibanje učencev. Garcia (2007: I-7) svetuje razporeditev miz v dve skupini, 

tako da se učenci obeh skupin gledajo, vmes pa je dovolj prostora za gibanje. Asher (2009: 

4-2) pravi, da so mize lahko razporejene na različne načine, vendar je pri tem treba paziti, 

da je v razredu dovolj prostora za gibanje in da se učenci med seboj vidijo. 

3.7 UČNI PRIPOMOČKI 

V prvih urah poučevanja tujega jezika ne potrebujemo posebnih učnih pripomočkov. Za 

začetnike učenja tujega jezika Asher (2009) še posebej odsvetuje uporabo učbenika. Pravi, 

da so učiteljev glas, dejanja in gibi zadostna osnova za dejavnosti pri pouku. Pozneje 

učitelj uporabi številne predmete, ki so v razredu, npr. mizo, tablo, kredo, vrata, svinčnik, 

knjigo, papir, stol, stene, koledar itn., ki jim lahko dodaja še druge pripomočke, kot so: 

predmeti zunaj razreda, slike predmetov, oseb, ţivali itn., ki popestrijo pouk in motivirajo 

učence za učenje tujih jezikov. 

 

V nadaljevanju bom predstavila nekaj pripomočkov, ki so zelo uporabni pri poučevanju 

TJA s pristopom CTO (povzeto po Garcia 2007): 
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 Tabla 

Tabla je pripomoček, ki je dejansko v vsakem razredu in ki ga lahko uporabimo na veliko 

različnih načinov. Učitelj lahko tablo uporabi za naslednje dejavnosti: 

 Risanje po navodilih (Draw a house. Next to the house draw a smaller house. Draw 

two doors to the larger house.). 

 Brisanje po navodilih (Erase the floor of the house. Erase the left door of the larger 

house.). 

 Pisanje po navodilih (Write, walk. Write the words, stand up.). Če učenec črkuje 

besedo narobe, npr. wak namesto walk, da učitelj navodilo, da naj pobriše črko k, 

napiše l in nato še k. Če je treba, to tudi demonstrira.  

 Predstavitev ali utrjevanje novega besedišča s slikami (Put the dog on the blackboard.).  

 

 Miza 

V razredu je dobro imeti mizo, h kateri bodo hodili učenci, ko bodo izvajali ukaze 

oziroma navodila. Posebna miza naj bo v razredu postavljena tako, da jo vidijo vsi učenci. 

Ko učenci prihajajo k mizi, naj bodo obrnjeni tako, da preostali vidijo, kaj delajo pri mizi. 

Na mizi je lahko ţe nekaj predmetov ali pa jih učenci tja sproti nosijo. Učiteljeva navodila 

so lahko: Walk to the desk. Walk to the desk and pick up the pencil. Place the blue book 

under the desk on the floor. 

 

 Tematske slikovne table (angl. Student Kits) 

Asher je razvil slikovne table za slikovni narek 'Student Kits', ki se osredinjajo na 

določene situacije, kot so: dom, trgovina, učilnica itn. Učenci lahko uporabljajo ta 

pripomoček na svojih mestih za mizami. Vsak učenec dobi sliko določenega prostora, npr. 

kuhinja, park, hiša, trgovina, letališče, kmetija, razred, bolnišnica, mesto, restavracija, 

igrišče itn., ter različne osebe in predmete, ki se prilepijo na igralno površino. Učenci 

dopolnjujejo sliko po nareku. Če imajo pred seboj sliko hiše, daje učitelj navodilo Place a 

boy on a chair in the bedroom. Učenci vzamejo sliko fanta in jo prilepijo na stol v 

spalnici.  
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Slika 1: Tematske slikovne table (Garcia 2007) 

 

               Ko učenci igro in besedišče dobro poznajo, se jo lahko igrajo na različne načine:  

 v dvojicah, tako da prvi učenec daje navodila drugemu, 

 v dvojicah, tako da prvi učenec bere navodila drugemu, 

 individualno, tako da učenec uredi sliko po pisnih navodilih, 

 v skupini, tako da prvi učenec napiše navodila, drugi jih prebere in tretji uredi sliko po 

navodilih.  

 

 

 Slikovno gradivo in drugi pripomočki 

Slikovno gradivo je nepogrešljivo pri poučevanju tujega jezika. Še posej so dobrodošle 

slike oseb, predmetov in ţivali, ki jih ne moremo prinesti v učilnico. Slike lahko kupimo v 

kompletih ali jih narišemo sami oziroma jih poiščemo na spletu in natisnemo. Pripravimo 

lahko tudi slikovne plakate, npr. druţinsko drevo, ki ga uporabimo pri učenju druţinskih 

članov (Touch Lucy's mother. Point to Paul's brother.). Zelo uporaben pripomoček pri 

učenju delov telesa je papirnati okostnjak, ki mu damo ime. Lahko ga obesimo na steno, 

tablo ali pa ga imajo učenci v rokah. Namesto okostnjaka lahko uporabimo tudi večje 

igrače, kot so npr.: punčka, medved, slon itn. (Touch John's head. Point to John's finger. 

Hold up John's foot. Kiss John's right hand. Walk with John to the blackboard.) 
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 Skice in simboli 

Skice so preproste risbe, ki predstavljajo različna dejanja.  

 

                              Sit down.                       Point to the light.            Raise your hands. 

 

Slika 2: Primeri skic (Garcia 2007: IV-8) 

 

Simboli so abstraktnejši in ne upodobijo dejanja tako jasno kot skica. Po navadi zaporedje 

več simbolov skupaj določa neko dejanje.  

 

 

Slika 3: Primeri simbolov (Garcia 2007: IV-9) 

 

Skice in simboli so uporabni na veliko različnih načinov. Z njimi lahko vadimo govor 

(učitelj pokaţe skico ali simbole; prvi učenec da ustrezno navodilo, na katero se drugi 

učenec odzove), branje (učenec poveţe skice ali simbole k ustreznemu pisnemu navodilu) 
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in pisanje (učenec zapiše ustrezno navodilo glede na skico ali simbole) v ciljnem jeziku. 

Skice in simbole vpeljemo po pribliţno tridesetih urah pouka CTO.  

 

 

Slika 4: Primeri uporabe simbolov (Garcia 2007: IV-10) 

 

 Čarobna košara 

Za čarobno košaro lahko uporabimo kakršno koli košaro iz različnih materialov (leseno, 

papirnato ali kakšno drugo). Košara je čarobna, ker sluţi različnim namenom in vsebuje 

različne stvari, odvisno od potreb pouka in domišljije učitelja, pozneje pa tudi učencev. 

Učenci lahko dajejo predmete v košaro, jih jemljejo iz košare, košaro postavljajo na 

različna mesta v razredu itn. (Empty the basket on the desk. Put the basket on your head. 

Walk around the room, collect a paper from each student and put it in your basket.) 

Namesto košare lahko uporabimo tudi škatlo ali vrečo. 

 

 Učbenik 

Čeprav uporaba učbenika pri pouku tujega jezika ni obvezna, je značilno, da ga večina 

učiteljev po svetu uporablja. To potrjujejo tudi rezultati moje raziskave. Vsi od 205 

sodelujočih učiteljev v raziskavi, ki poučujejo TJA v drugem triletju OŠ, pri pouku 

uporabljajo učbenik. Izbira učbenika pogosto ni odvisna samo od nas samih, ampak tudi 

od sodelavcev na šoli. Garcia (2007: IV-10) pravi, da lahko vsak učbenik sami 

spremenimo v učbenik CTO. Priporoča, da učenci prvih 10–15 tednov, ko se učijo tuji 

jezik, učbenika ne uporabljajo in ga niti ne odpirajo. Med tem časom bodo spoznali in 

ponotranjili osnovno besedišče ter slovnične strukture s pristopom CTO. Tako damo 

učencem čas za tiho obdobje, ko samo izvajajo navodila prek telesnega odziva, hkrati pa 

preprečimo običajen šok učencev, ko odprejo učbenik, napisan njim v popolnoma 
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nerazumljivem jeziku. Učitelj poskuša nato čim več vsebin iz učbenika predstaviti 

učencem prek pristopa CTO.  

 

3.8 RAZVIJANJE JEZIKOVNIH SPRETNOSTI PRI UČENJU TUJEGA 

JEZIKA PO NAČELIH PRISTOPA CTO 
 

3.8.1  Poslušanje 

Učitelj je pomemben vir in model jezika, zato mora biti učiteljev govor učencem razumljiv 

in na začetku bogato podprt z vidnimi in drugimi nejezikovnimi podporami, kot so: 

mimika, gibi, geste, risbe, slike, predmeti, igra prstov itn. 

 

Bistvo pristopa CTO je, da učenci na začetku samo poslušajo učitelja in s telesno 

dejavnostjo, torej z gibanjem, izvajajo njegove ukaze oziroma navodila ter tako pokaţejo 

razumevaje jezika. Na začetku je učitelj poleg dajanja ukazov tudi model učencem, tako da 

pokaţe, kaj morajo ob določenem ukazu narediti. Npr. učitelj reče Stand up. in vstane. 

Prav tako vstanejo učenci. Pozneje učenci izvajajo navodila v skupini brez modela učitelja 

in nato še sami individualno. Razumevanje navodil preveri učitelj, tako da menjava vrstni 

red danih navodil. Ko učenci razumejo navodila in se nanje hitro odzovejo, dajemo ukaze 

in navodila, ki so vse bolj sestavljena in zapletena ter vodijo učence po celotnem prostoru 

(Asher 2009:  4-2). 

 

Tudi Kogojeva pravi (v Čok idr. 1999: 95), da je zelo pomembno, da dejavnosti v prvih 

letih učenja tujega jezika, s katerimi razvijamo spretnosti poslušanja, temeljijo na gibanju. 

To so tako imenovane dejavnosti 'poslušaj in napravi', ki jih lahko imenujemo tudi CTO. 

Najprej od učencev zahtevamo le telesni odziv, ko je slušni del dovolj utrjen, pa mu sledi 

tudi besedni odziv.  

 

Primeri dejavnosti CTO, s katerimi pri pouku tujega jezika razvijamo spretnost poslušanja 

in razumevanja, so naslednje: 

 Sledenje navodilom za dejavnosti v razredu. 

 Izdelovanje predmetov po navodilih. 

 Slikovni narek (dopolnjevanje slike po nareku). 

 Tombola. 
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 Poslušanje izštevank in ritmiziranih pesmi ali petje rajalnih in akcijskih pesmi. 

 Razvrščanje – samostojno ali po nareku (slik, ki ponazarjajo zgodbo, ali niz 

dogodkov). 

  

3.8.2  Govor 

Ko učenci v zadostni meri ponotranjijo tuji jezik (pribliţno po 12 urah dajanja ukazov in 

navodil učitelja), so pripravljeni z učiteljem zamenjati vloge. To pomeni, da so pripravljeni 

v tujem jeziku dajati ukaze in navodila drugim učencem pa tudi učitelju. Učitelj mora 

paziti, da zamenjava vlog poteka počasi in postopoma, ker je bistvo pristopa CTO na 

začetku poslušanje in razumevanje in ne govorjenje. Učenec je pripravljen na zamenjavo 

vlog, ko spontano ponavlja ukaze in navodila, ki jih daje učitelj. Ta mora biti potrpeţljiv in 

nikakor ne sme siliti učencev h govorjenju v tujem jeziku. Nekateri učenci bodo 

pripravljeni spregovoriti v tujem jeziku prej, drugi pozneje. Vsi bodo spregovorili, ko se 

bodo počutili varne in bodo imeli na voljo dovolj jezikovnih sredstev.  

 

Prav tako je pomembno, da od učencev, ko spregovorijo, ne zahtevamo popolnih govorcev 

tujega jezika. Obsedenost s popolno izgovarjavo in nenehno popravljanje vsake 

izgovorjene besede lahko pri učencih povzročita strah pred govorom, kar vodi k tišini in 

ravnodušnosti. Zato je bolje počakati, da so pripravljeni na govor in oblikujejo ustrezne 

modele, nato pa jih mora učitelj pustiti, da govorijo brez prekinitev. Občasno popravljanje 

izgovarjave mora biti čim bolj obzirno in prijazno (Garcia 2007: IV-1–IV-3). Prav tako 

tudi Krashen (1983) meni, da naj bi učenci začeli govoriti takrat, ko sami začutijo ţeljo po 

komuniciranju, in ne da jih v govor prisilimo. Učenčeva vloga v govornih dejavnostih 

vključuje afektivne, socialne in kognitivne dejavnike. Interakcija v majhnih skupinah bo 

plodna samo, če bodo imeli učenci zaupanje in če bodo izkazovali ţeljo po dejavnem 

sodelovanju. Ti dejavniki so zelo odvisni od medsebojnih odnosov in razrednega vzdušja. 

Zato je pomembno, da učitelj vedno znova (še zlasti pa na začetku) daje učencem občutek 

napredovanja, jim pomaga osmisliti jezikovno učenje in poudarja njegov pomen, gradi 

njihov pozitiven odnos do ciljne kulture in jezika ter jim pomaga, da si krepijo 

samopodobo o sebi kot učencih (Skela v Čok idr. 1999: 105). 

 

V okviru slušnojezikovne metode so bile dejansko vse vaje namenjene razvijanju 

pravilnosti. Sčasoma je postalo jasno, da sama pravilnost ne zadošča, ker naj bi učenci v 



28 

 

procesu učenja jezika usvojili tudi določeno stopnjo tekočnosti, še zlasti v govoru. Tudi 

Asher (2009) je prepričan, da je vadba tekočnosti izjemno pomembna, saj ravno ta pomaga 

učencu dosegati pragmatične cilje. Zato je pristop CTO v začetku osredinjen na tekočnost 

in se šele pozneje posveti tudi pravilnosti. Učitelj mora paziti, da ne začne prezgodaj in 

preveč poudarjati pravilnosti na račun tekočnosti.  

 

Primeri dejavnosti CTO, s katerimi pri pouku tujega jezika razvijamo spretnost govora: 

 Dajanje navodil za dejavnosti. 

 Narekovanje navodil za slikovni narek na tematskih slikovnih tablah. 

 Opisovanje slik. 

 Pripovedovanje izštevank in ritmiziranih pesmi ali petje rajalnih in akcijskih pesmi. 

 Spominske igre. 

 Igre vlog. 

 Dramatizacija. 

 

3.8.3  Branje 

Pomanjkanje povezanosti glas – simbol pomeni za bralca v tujih jezikih hudo obremenitev, 

saj je ta v veliko jezikih veliko manj skladna oz. zdruţljiva kot na primer simboli v našem 

jeziku, slovenščini, kjer obstaja jasna povezava med glasovi in zaporedjem pisnih znakov. 

Zato Brumnova (2003: 126) priporoča, da učenci najprej usvojijo slušno podobo besed, 

preden berejo zapis. S tem se izognejo napačni izgovarjavi zaradi sledenja zapisu, ki je 

drugačen od izgovarjave.  

 

Tudi Asher (2009: 3–25) opozarja, da mora biti učitelj pozoren, da od učencev ne zahteva 

branja prekmalu, ker lahko prezgodnje uvajanje branja povzroči napačno izgovarjavo 

prebranega. Tako kot učenci postopoma prehajajo prek poslušanja h govorjenju tujega 

jezika, mora biti tudi prehod k branju postopen in neprisiljen. Najbolje je, da je prehod k 

branju čim manj opazen, zato učencem ne razlagamo posebej, da se bodo zdaj učili brati, 

ampak jih k temu pripeljemo prek različnih dejavnosti po pribliţno 10–12 urah učenja 

tujega jezika s pristopom CTO. Seveda to velja za učence, ki v prvem jeziku ţe znajo brati. 
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Garcia (2007: IV-4) predlaga, da je prvi korak branje kratkih ukazov na listkih (npr. Walk. 

Sit down.), ki jih učenci poznajo. Npr. učence pozovemo, da iz vrečke izvlečejo listek in 

storijo, kar piše na njem, ali ukaz napišemo na tablo, namesto da bi ga izgovorili. Za čim 

višjo samopodobo in motivacijo je zelo pomembno, da učenci te ukaze zelo dobro poznajo, 

saj jih tako brez teţav preberejo in imajo ob tem občutek, da zmorejo brati v tujem jeziku. 

Pozneje učenci berejo poznane sestavljene ukaze (npr. Go to the table, pick up the blue 

pencil and draw a house on a paper.), po pribliţno 30 ali 40 urah pa lahko berejo tudi 

kratke zgodbe z znanim besediščem. 

 

3.8.4  Pisanje 

Govorni preklop iz prvega v drugi jezik je naporen, še napornejši je preklop na pisni ravni. 

Volja do premagovanja napora pri pisanju v tujem jeziku se ohranja s pomočjo spodbud 

učitelja in staršev. Motivacijo za pisanje ohranjamo, če metodični postopki temeljijo na:  

 aktivnosti učencev (ustvarjalne igre); 

 postopnosti razvijanja zmoţnosti pisanja (smiselna pot od znanega k neznanemu in 

od laţjega k teţjemu); 

 sistematičnosti tehnik opismenjevanja (opazovanje jezika, prepoznavanje, 

prepisovanje, refleksija, samopreverjanje); 

 ustreznosti vsebine besedil (zanimive vsebine, izvirnost besedil); 

 korelaciji in transferju pridobivanja spretnosti pisanja v maternem in tujem jeziku 

(usklajenost v metodi opismenjevanja, ozaveščanje enakosti, podobnosti in razlik 

med pisavama) (Čok 1999: 117). 

 

Kot pri branju tudi pri pisanju velja, da učenci ne pišejo besed, ki jih predhodno niso slišali 

oziroma izgovorili, prav tako pa naj bo tudi prehod na pisanje čim bolj spontan, brez 

nepotrebnega razlaganja učencem, da se bodo učili nekaj novega. 

 

Na začetku učenci zapisujejo kratke poznane ukaze (npr. Run. Stand up. Go to the door.) 

in nadaljujejo z daljšimi sestavljenimi ukazi ter tako postopno preidejo na pisanje v tujem 

jeziku. Ukaze lahko zapišejo na tablo, drugi učenci pa jih izvedejo. Po 30–40 urah uporabe 

pristopa CTO lahko iz ţe znanega besednega zaklada sestavijo in zapišejo kratke zgodbe. 

Hkrati lahko začnejo tudi z izmišljanjem in zapisovanjem dialogov, ki vključujejo 

vprašanja in odgovore. Zapise tudi preberejo in odigrajo (Garcia 2007: IV-4). 
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Tudi Brumnova (2003: 126) priporoča preproste dialoge, tako da se učenci s pomočjo 

igranja vlog vţivijo v realne situacije. Prednost dialoga je predvsem v aktivni motivaciji za 

posameznikovo udeleţbo, hkrati pa tudi urijo zapis, govor in izgovarjavo v tujem jeziku. 

 

Razvijanje sporazumevalne zmoţnosti pri učenju tujega jezika po načelih pristopa CTO 

poudarja pomen telesnega odziva, ker tako v učenje vključujemo vse čute, ne le vida in 

sluha. Na začetku je poudarek predvsem na poslušanju, da učenci usvojijo slušno podobo 

besed. Glede na učenčeve zmoţnosti nato čim bolj spontano uvajamo tudi govor, branje in 

na koncu pisanje, ki morajo biti vseskozi tesno povezani s telesno dejavnostjo učencev. 

 

3.9 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE PO NAČELIH PRISTOPA CTO 

Kot je določeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju v osnovni šoli (2008), se pri 

pouku ne ocenjujejo le učenčevi ustni odgovori in pisni izdelki, ampak lahko učitelj 

ocenjuje tudi likovne, tehnične, praktične in druge izdelke, projektno delo, nastope 

učencev ter druge dejavnosti. Večina ocen ne sme biti pridobljena na osnovi pisnih 

izdelkov. To pomeni, da je ţe s pravilnikom določeno, da morajo učitelji uporabljati tudi 

drugačne oblike preverjanja in ocenjevanja. 

  

Opazovanje in spremljanje doseţkov otrok je tesno povezano z načinom poučevanja. Če je 

pouk usmerjen preteţno v pomnjenje dejstev, lahko preverjamo le reproduktivno znanje. 

Če učitelj organizira pouk tako, da delajo otroci praktične dejavnosti sami, pa imajo 

priloţnost, da poleg pojmov razvijajo tudi sposobnosti in spretnosti. Šele tako je dana 

moţnost za njihovo vrednotenje (Skribe - Dimec 1995: 134). 

 

Če bomo pri učencih razvijali in nato preverjali le reproduktivno znanje, bo njihovo znanje 

na ravni pomnjenja dejstev. Če bomo v poučevanje in ocenjevanje vključili tudi spoznavne 

procese in postopke, pa bo njihovo znanje veliko širše in bo na ravni uporabe.  

 

Garcia (2007: VII-1) pravi, da preverjanje in ocenjevanje ni samo merjenje učenčevega 

znanja, ampak je lahko tudi močno motivacijsko orodje. Kot pri drugih dejavnostih tudi pri 

preverjanju in ocenjevanju pristop CTO poudarja pomembnost uspešnosti učencev za 
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graditev večje samozavesti in motivacije pri nadaljnjem učenju tujega jezika. Pomembno 

je, da učenci občutijo uspeh, da čutijo, da se lahko naučijo novega jezika, ker bodo tako 

uspešnejši pri usvajanju novega jezika. Za učence začetnike morajo biti testi kratki; začeti 

moramo z ocenjevanjem slušnega razumevanja, ker se tega tudi najprej učijo, šele pozneje 

preidemo na ocenjevanje govora, branja in pisanja.  

 

V nadaljevanju bom predstavila naloge za preverjanje in ocenjevanje posameznih 

jezikovnih spretnosti (povzeto po Garcia 2007: VII-1–VII-38). 

 

3.9.1  Preverjanje in ocenjevanje slušnega razumevanja 

Učenec naključno izbere listek z navodili (z akcijskim zaporedjem ukazov) v angleščini. 

Učitelj bere navodila, ki si sledijo v določenem smiselnem zaporedju, in učenec jih izvaja.  

 

 

 

 

 

 

 

Učenec izbere listek, na katerem so skice določenih dejanj. Učitelj bere opise dejanj, ki jih 

prikazujejo skice, učenec pa pokaţe skico, na katero se določen opis nanaša (npr. Učitelj 

prebere Close the door. in učenec pokaţe skico, ki prikazuje zapiranje vrat). 

 

3.9.2  Preverjanje in ocenjevanje govorne zmoţnosti 

Priporočeno je, da si učitelj pred ustnim spraševanjem pripravi kartončke z vprašanji in 

nalogami, ki jih bo postavil učencu. Na začetku morajo biti vedno osnovna, laţja 

vprašanja, ki se pogosto pojavljajo med poukom, da učenec pridobi na samozavesti in 

izgubi strah pred ocenjevanjem, npr. What's your name? How are you today? How old are 

you? Učencu lahko pokaţemo skice določenih dejanj, on pa glede na vsako skico daje 

ukaze svojim sošolcem in ti jih izvedejo. Pozitivna stran takšne naloge je, da so pri 

preverjanju oz. ocenjevanju aktivni vsi učenci in ne le en učenec.   

Go to the door. 

Open the door. 

Touch the door twice. 

Shut the door with your left hand. 

Go to the teacher's desk. 

Put your hands on the desk. 

Raise your hands. 

Turn around. 

Return to your chair slowly. (Garcia 2007: VII-29) 
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Nadaljujemo  s stopnjujočimi vprašanji. Takšna vprašanja se nanašajo na učenčev odgovor 

pri prejšnjem vprašanju. Npr. učitelj vpraša What is your favourite subject in school?, in ko 

učenec odgovori, ga učitelj vpraša Why? ali How do you make a snowman? ter mu pomaga 

z dodatnimi vprašanji Yes, and what do you do next? 

 

V nadaljevanju lahko zamenjamo vlogi, tako da učenec sprašuje učitelja. Na začetku bodo 

to verjetno osnovna, laţja vprašanja, pozneje, ko bodo imeli več znanja, pa lahko postanejo 

vprašanja zanimivejša. Učenec lahko daje tudi navodila oz. ukaze, ki jih učitelj (ali/in drugi 

učenci v razredu) izvaja(jo).  

Če ţelimo preveriti poznavanje in uporabo določenih slovničnih struktur, npr. preteklega 

časa,  postavljamo temu primerna vprašanja, npr. What did you do yesterday between 4 and 

6 pm? Where did you go last weekend?  

 

Pri učencih, ki so bili uspešni pri predhodnih vprašanjih, lahko pripravimo igro vlog. Pri 

tem se učenci besedila ne učijo predhodno na pamet, ampak si ga sproti izmislijo glede na 

svoje znanje, npr. učenec je trgovec, učitelj pa kupec, ki pride v trgovino.  

 

3.9.3  Preverjanje in ocenjevanje bralne zmoţnosti 

Naloge preverjanja bralne zmoţnosti so podobne preverjanju slušnega razumevanja, 

razlika je le v tem, da učenec bere besedilo sam. Garcia (2007: VII-1–VII26) predstavi 

nekaj najpogostejših nalog, ki jih uporablja tudi sam pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

učencev, ki jih poučuje s pristopom CTO. 

 Učenec prebere navodila na listu in jih nato sam izvede. 

 Učenec glasno bere navodila, na katera se odzivajo preostali učenci. 

 Povezovanje: Učenec mora napisana navodila povezati z ustreznimi skicami dejanj.  

 Izbiranje med več moţnostmi: Učenec ima ob skici dejanja na izbiro več opisov in se 

mora odločiti, kateri ukaz prikazuje skica. 
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Slika 5: Primer naloge za preverjanje bralne zmožnosti (Garcia 2007: VII-6) 

 

Na začetku naj bo test kratek in naj vsebuje najosnovnejše ukaze in besedišče, pozneje 

število dejavnosti povečujemo, ukazi pa so vse bolj sestavljeni. 

 

3.9.4  Preverjanje in ocenjevanje pisne zmoţnosti 

Pri začetnih preverjanjih pisne zmoţnosti pripravimo za učence naloge, pri katerih morajo 

v povedi, ki se nanašajo na skice dejanj, vstaviti eno ali dve besedi. Šele pozneje, ko imajo 

učenci ţe dobro razvito govorno in bralno zmoţnost, ob skici dejanja samostojno zapišejo 

ustrezno poved. Primerna naloga za preverjanje pisne zmoţnosti je tudi narek, ko učenci 

zapisujejo besedilo v ciljnem jeziku po nareku učitelja.  
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Slika 6: Primer naloge za preverjanje pisne zmožnosti (Garcia 2007: VII-14) 

 

Pomembno je, da vsaj občasno načrtujemo tudi preverjanje in ocenjevanje praktičnih 

oziroma avtentičnih nalog, kar pomeni, da učenci pridobljeno znanje in spretnosti 

ustvarjalno uporabijo v predstavitvah, nastopih, v izdelkih ali drugače izkaţejo svoje 

znanje. Praktične naloge postavijo učence pred izzive resničnega sveta, ki od njih 

zahtevajo, da preoblikujejo koncepte, strategije in delovne navade, ki so jih dobili pri 

pouku, in jih prilagodijo okoliščinam, v katerih morajo izkazati svoje znanje (Luongo -

Orlando 2008: 7). Dobro je namreč, da če učitelj, ki za učenje nove snovi ter utrjevanje in 

ponavljanje snovi uporablja dejavnosti CTO, podobne dejavnosti uporablja tudi pri 

preverjanju in ocenjevanju snovi. 
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3.10 DEJAVNOSTI PRISTOPA CTO 

 Učenje novega besedišča s pomočjo celostnega telesnega odziva 

 Igre s celostnim telesnim odzivom (angl. TPR games) 

 Pesmi s celostnim telesnim odzivom (angl. TPR (action) songs and rhymes) 

 Zgodbe s celostnim telesnim odzivom (angl. TPR storytelling) 

 

3.10.1 Učenje novega besedišča s pomočjo CTO 

Pristop CTO je zelo učinkovit pri učenju novega besedišča. Seely in Romijn (2006: 8) 

naštejeta korake, po katerih učenci pridobivajo novo besedišče: 

 predstavitev pomena (angl. The presentation of meaning), 

 ponotranjenje (angl. Internalization), 

 zgodnja produkcija (angl. Early production) 

 poltekoča produkcija v različnih kontekstih (angl. Semi-fluent production in various 

context), 

 tekoča produkcija v veliko/različnih kontekstih (angl. Fluent production in many 

contexts). 

 

Pomen novih besed lahko učencem predstavimo na različne načine:  

 Demonstracija z uporabo ukazov 

Veliko dejanj lahko jasno pokaţemo s telesom, npr. Stand up., Sit down. Prav tako je 

veliko konkretnih samostalnikov, katerih pomen je jasen, ko jih uporabimo v povezavi z 

dejanji, npr. Drive the car. Prav tako z dejanji jasno pokaţemo pomen za večino 

predlogov, npr. Put the pen on the box, in nekatere prislove, npr. Clap softly. Če je pomen 

besede jasen in hitro razumljiv s pomočjo demonstracije ukazov (CTO), je to najboljši 

način za predstavitev pomena besede. 

 

 Demonstracija brez uporabe ukazov 

Pomen nekaterih besed lahko prikaţemo brez dajanja ukazov, a kljub temu uporabimo 

telesni odziv. Npr. pomen besede buy pokaţemo tako, da učencu, ki nam prinese svoj 

svinčnik, v zameno damo denar in rečemo I'm buying the pencil. 
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 Kazanje 

Pomen nekaterih besed (največkrat samostalnikov) lahko jasno pokaţemo s kazanjem ali 

z dotikanjem realnih predmetov. Lahko si pomagamo tudi s pomanjšanimi predmeti, z 

igračami, s fotografijami, slikami ali z risbami. Strokovnjak pristopa CTO Berty Segal 

Cook verjame, da bolj kot so realistični predmeti oz. slike predmetov, bolj je predstavitev 

besedišča učinkovita. Najpomembneje pa je, da učenci hitro in jasno razumejo pomen 

predstavljene besede, npr. pomen besede clothing je jasen ţe samo s kazanjem ali z 

dotikanjem različnih kosov lastnih oblačil ali oblačil učencev. 

 

 Prevod 

Nekatere pomene besed je teţko pokazati z demonstracijo ali s kazanjem (npr. justice), 

zato si lahko učitelj občasno pomaga tudi s prevodom v materni jezik (Seely in Romijn 

2006: 27). 

 

Za utrjevanje novega besedišča in razvijanje tekočnosti Seely in Romijn (2006: 14–33) 

predlagata štiri osnovne tipe nalog CTO: 

 

 Posamezni ukazi in opisi navodila (angl. Single commands and description) 

Učenci najprej poslušajo in izvajajo ukaze po učiteljevih navodilih v skupini in 

posamezno. Ko so učenci pripravljeni, posamezniki samostojno dajejo ukaze sošolcem in 

ti jih izvajajo. Pozneje se lahko učenci razdelijo v pare. Prvi v paru daje navodila drugemu 

in ta jih izvaja. Vlogi nato zamenjata. Na koncu učenci utrjujejo še zapis ukazov prek 

različnih pisnih nalog.  

 

 Akcijska zaporedja (angl. Action series) 

 Akcijska zaporedja ukazov 

Učitelj daje navodila, ki si sledijo v določenem smiselnem zaporedju, eni osebi. 

Go to the door. 

Open your book. 

Write your name on the blackboard.  

(Seely Romijn 2006: 16) 
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 Minidrama 

Učitelj daje navodila dvema osebama ali več osebam hkrati, ki v igro vključujejo tudi 

dialog po učiteljevih navodilih. 

 

 Pogojna zaporedja  

 

 Naravni akcijski dialogi (angl. Natural action dialogues) 

Učenci se teh dialogov ne učijo na pamet, ampak se dialog razvija naravno med učiteljem 

in učencem ter pozneje med samimi učenci.  

 

 

'Cops and robbers' 

This is a street. 

You are a robber. Put on a mask. 

You are a man. Walk down the street. 

Robber, tell the man, 'Stop, put up your hands and 

give me your money.' 

Man, give the robber your money. 

Robber, take the money and run. 

… (Seely, Romijn 2006: 19) 

 

If you have on a blue or checkered shirt, wave to me. 

If you have on a shirt of another colour or pattern, stand up. 

If you don't have on a shirt, sigh. (Seely, Romijn 2006: 20) 

A: Go to the blackboard. 

                 B: (physical response)  

A: Don't go to the door! 

B: I'm not going to the door. 

A: Where are you going? 

B: I'm going to the blackboard. 

A: Oh, excuse me. (Seely, Romijn 2006: 22) 

Pick up the bottle of vitamin pills.                                                 

Take the top off.                                                        

Take out a pill.                                                        

Take the pill. (Seely Romijn 2006: 17) 
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 Akcijsko igranje vlog (angl. Action role-playing) 

Ko učenci usvojijo besedišče in strukture, ki jih potrebujejo za igranje vlog, da učitelj 

učencem okvirna navodila, po katerih ti odigrajo svoje vloge. Učenci se besedila, ki ga 

potrebujejo za igranje vloge, ne učijo na pamet, ampak si ga sproti izmišljajo. Pomagajo si 

s pantomimo, slikami, s predmeti itn.  

 

Tudi Garcia (2007) predstavlja nekaj dejavnosti, ki jih lahko učitelji uporabijo pri učenju 

novega besedišča. Dejavnosti deli na uvodne dejavnosti (angl. introductory techniques), s 

pomočjo katerih učencem predstavi nove izraze, in vadbene dejavnosti (angl. working 

techniques), s katerimi nove izraze učenci utrjujejo v različnih kontekstih.  

 

Dejavnosti za učenje novega besedišča (povzeto po Garcia 2007: III-5–III-10):  

 Uvodne dejavnosti 

 Učenec posnema učitelja (Monkey see, monkey do) 

Učitelj pove navodilo in demonstrira, kaj morajo učenci narediti. Učenci učitelja poslušajo 

in ponovijo gibalno dejavnost za učiteljem. 

 

 Učenec pozna enega izmed dveh izrazov (Inch me, Pinch me) 

Učitelj ustvari situacijo, v kateri mora učenec izbirati med dvema predmetoma. Učenec 

enega izmed predmetov dobro pozna, drugi pa je nov, a ga s postopkom izločitve takoj 

prepozna. 

 

 

 

There are three people. Number one and two run to the bus stop but just miss 

the bus that number three is driving. Apparently it's too late. They can't get to 

the places they were going to. They talk about what would have happened if 

they had caught the bus. Then, much to their surprise, number three drives up 

in the bus again and stops. They get on and go to the things they just said 

would happen. (Seely, Romijn 2006: 33) 

The teacher says: ‘Draw a house on a blackboard’, walks to the 

blackboard and draws a house.’  

Now the teacher says: ’Karen draw a house on a blackboard.’ 

              (Garcia 2007: III-5) 

The teacher goes to the board and draws a house and a hat.  

The teacher says: ‘Diana, go to the board and erase the hat.’ 

(Garcia 2007: III-5) 
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 Učenec pozna enega izmed treh izrazov (Eenie meenie … try again) 

Učitelj ustvari situacijo, v kateri mora učenec izbirati med tremi predmeti, izmed katerih 

enega dobro pozna, druga dva pa sta nova. Če se učenec prvič zmoti, poskuša še enkrat.  

 

 Učenec posluša učiteljeve namige (Napoleon's white horse is white, of course) 

Učitelj predstavi pomen novega izraza, tako da učencu zelo očitno z gibi ali drugimi 

namigi nakaţe, kaj mora storiti.  

 

 Vadbene dejavnosti 

 Uporaba novega izraza v različnih kontekstih (Knead the dough, very slowly) 

Učenci morajo nove izraze slišati v različnih kontekstih in jih večkrat ponoviti, da si jih 

bolje zapomnijo, zato je dobro nove izraze učencem predstaviti postopoma. 

 

 Dodajanje novega besedišča ţe poznanim izrazom (Snowball with them all) 

Učitelj dodaja nove izraze ţe poznanemu besedišču. Tako učencem na preprost in 

razumljiv način predstavi novo besedišče ter hkrati utrjuje ţe poznane izraze. Vendar je 

potrebna previdnost, da ne pretirava s številom novih izrazov naenkrat. 

The student is at a basket with three books, a red book, a blue book, 

and a green book (the student already knows the words book and red). 

Teacher says: ‘Melissa, walk slowly to the table. Now, from the basket 

take the green book.’ (Melissa picks up the blue book.) 

Teacher says: ‘No, not the blue book. Please pick up the green book.’ 

(Garcia 2007: III-6) 

The student is at the table.  

The teacher says: ’Connie, place the blue book under the table on the 

floor.’ (The teacher conveys to Connie the meaning of ’under’ by 

gesturing with the hand sign of going under.) 

(Garcia 2007: III-6) 

The student is at the chalkboard. 

The teacher says: ‘Wayne, draw a house. In front of the house draw 

grass. Draw a chimney on the house. On the front of the house draw a 

door. On the front of the house draw two windows…’ 

(Garcia 2007: III-7) 

The student is at the chalkboard. 

The teacher says: ‘Pete, draw a house. Draw a green door on the 

house. To the right of the red door, draw a window. In front of the 

house draw a fence.  

(Garcia 2007: III-7) 
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  Nova navodila, sestavljena iz ţe poznanih izrazov (Jump the gap, watch the trap) 

Učitelj posreduje učencu navodilo, ki vsebuje ţe poznane izraze v novi kombinaciji. 

Učenec navodilo razume, ker pozna posamezne dele navodila, in lahko na osnovi tega 

sklepa, kakšen je pomen novega navodila. 

 

 Ponavljanje in utrjevanje ţe poznanih izrazov (Chew the cud, Bud) 

Ponavljanje in utrjevanje snovi je zelo pomembno. Osnovno besedišče in navodila morajo 

biti dobro utrjena, da lahko učenci pozneje znanje nadgradijo z zahtevnejšimi elementi 

jezika. Da si učenci bolje zapomnijo snov, naj učitelj z različnimi dejavnostmi na začetku 

vsake ure ponovi vso snov prejšnje ure in pol snovi ure pred njo.  

 

 

3.10.2 Igre s celostnim telesnim odzivom 

Igra ima odločilno vlogo v otrokovem razvoju in vzgajanju. Za otroka je igra temeljna 

spoznavna izkušnja in osnova za proces usvajanja. Kot razvojna in vzgojna dejavnost ter 

kot metoda učenja ima posebnosti, ki oblikujejo otrokovo osebnost in njegov intelekt. 

Učenje ob igri je samodejno in vezano na praktični motiv za pridobivanje novih izkušenj in 

spoznanj. Otrok lahko z gibalnimi izkušnjami dosega jezikovna znanja na naraven in 

smiseln način (Pišot in Čok 1998). 

 

Igra predstavlja povezavo šole in doma, ker se lahko igre, ki jih otroci poznajo ţe v 

maternem jeziku, uporabijo tudi pri učenju tujega jezika. Igre so lahko ţivahne in zabavne, 

zato naredijo pouk prijaznejši. Ponujajo raznolikost učnih situacij in razbijejo monotonost 

pouka. Igre so zabavne in zato predstavljajo odličen uvod v uro (motivacija), lahko pa jih 

uporabimo tudi v katerem koli drugem delu ure. Učitelj tako vzdrţuje oziroma povečuje 

The student is at the table. 

The teacher says: ‘Joe, touch the table with your nose.’ (Joe has 

experienced, touch the table, touch your nose, touch the table with a 

pencil, but he has never heard, touch the table with your nose.) 

(Garcia 2007: III-7) 

Early in training, John has internalized through actions the following 

directions: turn, walk, sit, stand. This one-word direction are 

foundation for building more complex structures such as: ‘Stand up 

slowly. Sit down quickly. Turn around fast. When you get to the 

chair, turn around slowly and sit down.’ 

 (Garcia 2007: I-11) 
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motivacijo; hitrost učenja se tako po navadi poveča. Učenci so aktivnejši, ker ni igre brez 

aktivnega vključevanja učencev v njo. Poučevanje se odvija na prijaznejši način, vadba 

besedišča, izgovarjave in struktur jezika postane zabavna in je zato otrokom bliţja. Igra 

spodbuja poslušanje in koncentracijo ter dviguje raven pozornosti. Spodbuja sodelovanje 

učencev med seboj in z učiteljem ter jih tako zbliţuje. Prek igre lahko doseţemo večjo 

pristnost situacij. Z igro lahko vadimo pisanje, branje, poslušanje in tudi govorjenje. V eni 

uri lahko uporabimo tudi več različnih iger za različne učne stile (Brewster idr. 1992: 174). 

 

Brumnova (2004: 12) dodaja, da igra navaja učence na samostojnost, samoorganizacijo, 

razvija kognitivne sposobnosti (sestavljanje, povezovanje, oblikovanje, gradnjo, 

posnemanje, domišljijo), hkrati pa avtomatizira tujejezikovne vzorce, ki jim bodo pozneje 

pomagali pri sistematičnem učenju.  

 

Navodila za igranje morajo biti kratka, jasna in preprosta. A to še ne pomeni, da jih 

moramo nujno povedati v maternem jeziku. Vsekakor pa morajo učenci navodila za igro 

razumeti. Pri tem si pomagamo tudi z demonstracijo, še posebej, ko igro prvič predstavimo 

učencem. Nekatere igre, npr. What's the time Mr. Wolf?, učenci poznajo in so se jih igrali 

ţe v maternem jeziku, tako da pravil ni treba podrobno predstavljati.  

 

Po mnenju Garcie (2007: VI-1) mora imeti vsaka igra, ki jo vključimo v pouk tujega 

jezika, tudi pedagoško vrednost in je ne igramo samo zaradi zabave in sproščanja učencev. 

Igre niso nikoli čisto sprostitvena dejavnost, z njimi skoraj vedno dosegamo vnaprej 

postavljene jezikovne cilje, čeprav učenci teh ciljev ne zaznajo. Najboljše pri igrah pa je 

seveda to, da se učenci ob učenju jezika hkrati tudi zabavajo.   

 

S pomočjo iger s CTO lahko utrjujemo različne jezikovne elemente: 

 spretnost razumevanja govorjene besede (Simon says, TPR Bingo), 

 spretnost govora (Kim's game), 

 pisanje (Hangman, Scrabble, Crossword puzzles), 

 branje (ukazi na branih karticah). 
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Za nekatere igre ne potrebujemo pripomočkov – take igre so vezane na poslušanje, govor 

in na izvajanje navodil (Simon says), za druge potrebujemo le papir in svinčnik oz. tablo in 

kredo (Hangman), za tretje pa igralno ploskev (TPR Bingo).  

 

Boo (1992: 6) navaja naslednje prednosti uporabe iger s CTO pri pouku tujega jezika: 

 Motivirajo učence za učenje jezika. 

 Omogočajo utrjevanje vseh štirih jezikovnih zmoţnosti. 

 Učenci so osredinjeni na igro, hkrati pa se učijo jezik. 

 Omogočajo razvoj samozaupanja in pozitivne samopodobe. 

 Razvijajo domišljijo in ustvarjalnost. 

 Vzpostavljajo pozitivno skupinsko ozračje. 

 Omogočajo raznolikost pouka. 

 Omogočajo priloţnosti za uporabo jezika v pristnih situacijah. 

 

Primeri iger s CTO (naštete igre so podrobneje opisane v prilogi): 

 Simon says 

 Touch something 

 What's the time Mr. Wolf? 

 Fruit Salad  

 The Blindman's Bluff 

 Drop Handkerchief 

 Get into twos 

 Where's my hand? 

 Elephant's can fly 

 Robots 

 TPR bingo 

 Hangman  

 Stepping Stones 
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Tombola s CTO (angl. TPR Bingo) 

Ramiro Garcia (2007: VI-14) opisuje posebno različico tombole, pri kateri so namesto 

številk na poljih slike dejanj. Igra je primerna za utrjevanje slušnega razumevanja, branja 

in govora. Učenci si razdelijo igralne listke z devetimi ali s šestnajstimi različnimi slikami 

dejanj, ki jih ţe poznajo. Učitelj vleče slike posameznih dejanj in jih poimenuje. Učenci, ki 

imajo ustrezno sliko na svojem listu, pokrijejo polje. Zmaga tisti, ki ima prvi pokrita vsa 

polja. Pozneje posamezni učenci prevzamejo vlogo vodje igre.  

            

Slika 7: Primera preglednic za tombolo z devetimi in s šestnajstimi polji (Garcia 2007: 

VI-15) 

 

3.10.3 Pesmi s celostnim telesnim odzivom 

Glasbeni in jezikovni posluh sta močno povezana. Z razvijanjem učenčevega glasbenega 

posluha vplivamo na njegov posluh za jezik. S poslušanjem in petjem učenec doţivlja 

melodijo, ritem, tempo, zvočno barvo in besedilo (Videmšek idr. 2003: 39). 

 

Glasba in jezik sta si sorodna v fizioloških (čutnih) in fizikalnih lastnostih. V glasbi je 

asociativna moč, ki v otroku lahko 'oţivi' jezikovne vtise (strukture, pomen). S pomočjo 

čustvenih stanj glasba sproţi miselne procese, ki motivirajo otroka za pomnjenje, 

razumevanje in za uporabo uglasbenega besedila. S pomočjo ritma in glasbe učenci laţje 

doţivljajo vsebino, pomnijo besedila, sklepajo o pomenu besed in besednih zvez, sproščajo 

domišljijo, se navajajo na zbrano poslušanje ter razvijajo natančnost izgovora besed in 

povedi (Čok 1999: 143). 
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Ritmizirana besedila, izštevanke in besedne igre predstavljajo vmesno obliko med 

govornim in petim besedilom. Besedna vsebina in njena zvočna izvedba predstavljata 

ritmično shemo, ki se navadno ponavlja in s tem učence zabava. Če učenci spremljajo 

besedilo z gibom, ob glasbenem ustvarjanju pomnijo tudi jezikovne strukture in teţko 

izgovorljive glasovne sklope (Čok 1999: 144). Tudi Videmšek idr. (2003: 39) ugotavljajo, 

da gibanje v ritmu, rajanje in petje, ustvarjanje glasbe z različnimi glasbili idr. spodbujajo 

učenca k učenju tujega jezika in razvijajo njegovo glasbeno ustvarjalnost.  

 

Pesmi, ritmizirana besedila in izštevanke v sklopu CTO vsebujejo preprost pogovorni jezik 

z veliko ponavljanja ter motivirajo učenca za doţivljanje, pomnjenje, razumevanje in za 

uporabo uglasbenega besedila. Pesem prinese v pouk drugačnost, razbije monotonost, 

zmanjša utrujenost, sprošča in odpravi strah pred govorjenjem in napakami. S pomočjo 

petja si učenci laţje zapomnijo besedilo in vsebino, sproščajo domišljijo in ustvarjalno 

sklepajo o pomenu besed in besednih zvez. Pesem širi otrokovo besedišče, z njo si 

pridobiva občutek za besedno in stavčno melodijo, razvija pa tudi natančnost izgovora 

besed in povedi. Ponavljanje besednih in stavčnih sekvenc v ritmu pa so tudi odlične vaje 

za urjenje spomina (Brumen 2004: 12). 

 

Pri pesmih s CTO učenci izvajajo gibe glede na besedilo pesmi, zato lahko prav vsaka 

pesem postane pesem s CTO, če ob besedilu, ki ga govorimo oziroma pojemo, izvajamo 

tudi določene telesne gibe.  

 

HEAD, SHOULDERS, KNEES AND TOES 

Head, shoulders, knees and toes,              (touch head, shoulders, knees, toes) 

knees and toes.                                           (touch knees, toes) 

Head, shoulders, knees and toes,               (touch head, shoulders, knees, toes) 

knees and toes.                                           (touch knees, toes) 

And eyes and ears and mouth and nose.    (touch eyes, ears, mouth, nose) 

Head, shoulders, knees and toes,               (touch head, shoulders, knees, toes) 

knees and toes.                                            (touch knees, toes) 
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Slika 8: Primer gibanja ob besedilu pesmi Head, shoulders, knees and toes 
(http://2.bp.blogspot.com/_SNkweDexFGQ/SN7ZYU_YAYI/AAAAAAAAABc/dCW3k1BWLtE/s320/Head,+shoulders,+knees+and+toes.png, 12. 10. 2011) 

 

Brewster idr. (1992: 175–176) pravijo, da k akcijskim pesmim sodijo tudi skakalne pesmi 

(angl. skipping rhymes), izštevanke (angl. dipping rhymes) in prstne rime (angl. finger 

rhymes).  

 

Skakalne pesmi so tiste, pri katerih učenci besedilo pesmi spremljajo z gibanjem celotnega 

telesa, običajno  v skupini.  

 

Izštevanke uporabljamo takrat, ko ţelimo nekoga določiti kot ključno osebo neke igre. 

Učenci pokaţejo pesti, in tisti, ki izšteva, se dotakne pesti na vsak poudarjen zlog. Zadnji, 

ki drţi pest, je ključna oseba igre. 

 

Pri prstnih rimah dejanja prikaţemo s prsti obeh rok.  

Teddy bear, teddy bear, touch the ground.        (touch floor) 

Teddy bear, teddy bear, turn around.                (turn) 

Teddy bear, teddy bear, walk upstairs.              (climb stairs) 

Teddy bear, teddy bear, say your prayers.         (fold hands) 

Teddy bear, teddy bear, turn out the light.         (turns out light) 

Teddy bear, teddy bear, say goodnight.             (leaves the rope)  

(Brewster idr. 1992: 175) 

 

Eany meeny miney mo, 

Catch the tiger by the toe, 

If he hollers let him go, 

Eany meeny miney mo.  

(Brewster idr. 1992: 175) 

 

Two little monkeys fighting in bed                     (use 2 fingers) 

One fell out and hurt his head                            (hand on head) 

The other called the doctor                                (mime dialling) 

And the doctor said                                             (open and close palm) 

That is what you get for fighting in bed.             (wag finger) 

(Brewster idr. 1992: 176) 
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Pesmi so prijetna popestritev pouka, hkrati pa se učenci nezavedno učijo različnih 

jezikovnih struktur, ki jih lahko uporabijo v različnih situacijah. Praktično lahko vsebino 

vsake pesmi ponazorimo z gibanjem, potrebne je le malo domišljije učitelja oz. učencev. Iz 

lastne pedagoške prakse ugotavljam, da se učenci hitreje zapomnijo besedila pesmi, če 

vsebino pesmi ponazarjajo z gibanjem. Zato poskušam večino pesmi, tudi če niso klasične 

akcijske pesmi, popestriti z gibanjem. Da smiselne geste podpirajo pomnjenje besedišča, 

ugotavljajo številne študije, na primer Barbieri idr. 2009; Beattie, Coughlan 1999; Beattie, 

Shovelton 1999; Bernardis, Gentilucci 2006; Cohen 1981; Engelkamp, Zimmer 1985. 

 

Čeprav uporaba pesmi pri pouku tujega jezika prinaša številne prednosti, pa mora biti 

učitelj kljub temu pozoren, da je pesem primerna starosti učencev oziroma da se jezikovno 

ujema s stopnjo učenčevega znanja tujega jezika, kar pomeni, da v pesmi ni preveč novih 

besed. Učitelj olajša razumevanje pesmi z vizualnimi pripomočki, mimiko, z gibanjem in s 

predmeti. Melodija ne sme biti preteţka. Če je učitelj slab pevec, lahko vpelje melodijo z 

zvočnim posnetkom. Učenci so namreč dobri posnemovalci pravilnega in nepravilnega 

(Seliškar 1995: 136).  

 

Primeri pesmi s CTO (besedila naštetih pesmi so zapisana v prilogi): 

 One finger, one thumb 

 If you're happy and you know it 

 The wheels on the bus 

 Teddy bear, teddy bear 

 Head, shoulders, knees and toes 

 Hickory dickory dock 

 Hockey Cockey 

 One, two buckle my shoe 

 Ring-a-ring o’roses 

 Five little monkeys 

 Here we go round the mulberry bush 

 Two tall daddies 

 Incy wincy spider 
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3.10.4 Zgodbe s celostnim telesnim odzivom 

Ray Blain se je v 90. letih 20. stoletja seznanil z didaktičnim pristopom CTO, ki ga je 

razvil J. Asher, in se s tem začel oddaljevati od poučevanja slovnice prek razlage in 

mehanične vadbe oziroma slediti prevajalskoslovnični metodi. Po nekaj letih uporabe 

pristopa CTO pri poučevanju tujega jezika je odkril idejo Stevena Krashena (Krashen, 

1985; Krashen in Tarrell, 1983) o naravnem pristopu učenja tujih jezikov, in sicer da 

usvajanje jezika poteka prek razumljivega vnosa (angl. comprehensible input), in začel 

razvijati veliko učinkovitejše načine usvajanja tujega jezika, ker je bil prepričan, da morata 

vnos in produkcija jezika potekati v kontekstu. Tako se jezika učimo celovito in ne prek 

slovničnih pravil. Ker so učenci izpostavljeni jeziku v različnih kontekstih in zvezah, 

dobivajo občutek, 'kaj se sliši pravilno', ter nezavedno usvajajo slovnična pravila in 

pravilno izgovarjavo. Seveda pa kljub temu nekateri slovnični elementi potrebujejo 

posebno pozornost in razlago. Ray Blain je to metodo poimenoval zgodbe s celostnim 

telesnim odzivom (angl. Total physical responce storytelling, TPR storytelling, TPRS), 

nekateri pa so jo pozneje poimenovali tudi učenje jezika prek branja in pripovedovanja 

zgodb (angl. Teaching proficiency through reading and storytelling, TPRS).   

 

O prednostih poučevanja tujega jezika z zgodbami s CTO glede na druge didaktične 

pristope je bilo opravljenih tudi več raziskav.  

 

Kelly Varguez (2007) je primerjala učence srednje šole z različnim socialno-ekonomskim 

statusom, ki so se tujega jezika začeli učiti po različnih didaktičnih pristopih. Ugotovila je, 

da so učenci, ki so se učili tujega jezika prek zgodb s CTO, dosegli boljše rezultate na 

testiranju (predvsem pri slušnem in bralnem razumevanju) kot učenci, ki so se učili tujega 

jezika klasično po učbeniku. Učenci s slabšim socialno-ekonomskem statusom, ki so se 

učili jezika prek zgodb s CTO, pa so dosegli enako dobre rezultate kot učenci z boljšim 

socialno-ekonomskim statusom, ki so se učili jezika na klasičen način.  

 

Donna Spangler (2009) je v svoji doktorski nalogi primerjala učence osnovne šole, ki so 

pri učenju tujega jezika uporabljali komunikativni pristop, z učenci, ki so se učili prek 

zgodb s CTO. Ugotovila je, da so bili učenci, ki so se učili z zgodbami s CTO, boljši na 

govornem področju, medtem ko pri bralni in pismi zmoţnosti med obema skupinama 
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učencev ni bilo statistično pomembnih razlik. Prav tako med skupinama ni bilo statistično 

pomembnih razlik v doţivljanju stresa med učenjem tujega jezika. 

 

Litchmanova (2011) navaja raziskavo Watsona (2009), ki je na srednji šoli primerjal dva 

razreda začetnikov učenja tujega jezika, ki so se učili jezika prek zgodb s CTO, z razredom 

učencev, ki so se učili jezika na klasični način. Rezultati pisnega in ustnega testa so 

pokazali, da so imeli učenci, ki so se učili prek zgodb s CTO, boljše rezultate na pisnem in 

tudi ustnem testu.  

 

Karen Lichtman (2011) v nadaljevanju povzema, da so do zdaj vse empirične raziskave o 

učenju tujega jezika z zgodbami, ki vključujejo celostni telesni odziv, pokazale, da imajo 

učenci, ki se učijo tuji jezik prek zgodb s celostnim telesnim odzivom, boljše rezultate pri 

nekaterih jezikovnih spretnostih (posebno pri govoru) od učencev, ki se učijo tujega jezika 

na klasičen način, in da nobena izmed do zdaj opravljenih raziskav ni pokazala, da bi imeli 

učenci, ki se učijo prek zgodb s celostnim telesnim odzivom, slabše rezultate od učencev, 

ki se učijo tujega jezika na klasičen način.  

 

Trije koraki učenja tujega jezika prek zgodb s CTO (povzeto po Seely, Romijn 2006; Ray, 

Seely 2009): 

1. Spoznavanje in ponotranjenje pomena novega besedišča  

Učitelj predstavi pomen novih besed, ki jih morajo učenci poznati za razumevanje zgodbe 

s klasičnim pristopom CTO, tj. s kretnjami, z mimiko, gibanjem, s slikami in predmeti. 

Nekatere besede ali besedne zveze, katerih pomen je teţko nedvoumno prikazati, pa lahko 

prikaţe tudi s prevodom v materni jezik. Pomembno je namreč, da vsi učenci dojamejo 

pomen novih besed. Učitelj predstavi naenkrat tri besede oz. ukaze, ki pomagajo učencem 

pri razumevanju pomena besed. Učenci se z gibanjem odzivajo na ukaze skupinsko in 

posamično. Ko usvojijo pomen novih besed, učitelj postavlja preprosta vprašanja z 

uporabo novega besedišča o stvareh iz njihovega ţivljenja, na katera učenci odgovorijo z 

eno besedo. Nato lahko uporabi minizgodbe, ki pomagajo učencem pri obvladanju novega 

besedišča in pomembno prispevajo k boljšemu razumevanju glavne zgodbe. Minizgodbe 

morajo biti zanimive, kratke in razumljive. Medtem ko učitelj pripoveduje zgodbo, jo 

učenci odigrajo in nato ob pomoči učitelja še enkrat obnovijo.   
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Ray in Seely (2009) verjameta, da je prvi korak – ponotranjenje novega besedišča – 

izjemno pomemben pri učenju jezika prek zgodb s CTO, ker imajo učenci, ki dobro 

poznajo besedišče, manj teţav pri naslednjih dveh korakih. Ni dovolj, da zna učenec samo 

prevesti neko besedo v materni jezik, ampak mora poznati tudi njeno uporabo v različnih 

kontekstih.  

 

2. Poslušanje in dramatizacija zgodbe 

Učitelj pripoveduje zgodbo ter jo ponazori s slikami in z gibanjem. Učitelj lahko zgodbo 

prebere, vendar je boljše, če jo pripoveduje. Zelo pomembno je, da je predstava dramatična 

in da naredi na učence močen vtis. Učitelj zgodbo večkrat ponovi, različni učenci pa jo 

spremljajo z igro, tako da jo razumejo vsi učenci. Na začetku mora biti učiteljevo 

pripovedovanje počasno, pri poznejših pripovedovanjih, ko učenci zgodbo ţe dobro 

razumejo, pa je lahko hitrejše.  

 

3. Pripovedovanje in branje zgodbe 

Učitelj najprej pomaga učencem obnoviti zgodbo s pomočjo preprostih vprašanj, na katera 

učenci podajo kratke odgovore, z dopolnjevanjem povedi, izbiranjem med dvema 

trditvama in s pomočjo vprašanj, zakaj se je nekaj zgodilo. Nato učitelj napiše (ali pokaţe 

slike za mlajše učence) ključne besede oz. besedne zveze iz zgodbe na tablo ali na list in 

jih obesi tako, da jih vidijo vsi učenci. Ključne besede pomagajo učencem, da si zapomnijo 

vrstni red dogodkov v zgodbi, poudarjajo novo besedišče, ki ga morajo učenci uporabiti, in 

omogočajo učencem, da tekoče povezujejo povedi v zgodbo. Na začetku učenci poslušajo 

kratke, preprostejše zgodbe, zato je tudi ključnih besed malo (3–5). S pomočjo ključnih 

besed, slik, ilustracij ali plakata učenec ali dva pripovedujeta zgodbo, preostali pa 

prikazujejo vsebino z gibanjem oz. igranjem. Ko učitelj presodi, da lahko učenci 

pripovedujejo zgodbo brez ključnih besed, jih odstrani. Spet pozove nekaj učencev, da 

obnovijo zgodbo brez ključnih besed, preostali pa jo spremljajo z gibanjem. V 

nadaljevanju se učenci razdelijo v pare ali skupine in zgodbo odigrajo. Lahko si pomagajo 

z ilustracijami zgodbe. Na koncu učenci pripovedujejo zgodbo drug za drugim; vsak pove 

Tammy has a cat in the chair. The cat runs away. Tammy looks 

everywhere for the cat. She comes back and sits down. Oh! The cat is 

asleep in the chair. (Seely, Romijn 2006: 42) 
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npr. eno poved, en odstavek, kolikor lahko v 15 sekundah, itn. To je odvisno od dolţine 

zgodbe.  

 

Poudariti je treba, da morajo biti zgodbe na začetku pri mlajših učencih kratke 

(minizgodbe), nato pa se sčasoma podaljšujejo.  

 

Cilj pripovedovanja zgodb je razvijanje prostega izraţanja in tekočnosti, zato ni dobro, da 

učitelj preveč popravlja izgovarjavo ali slovnične napake, ker s tem preusmeri učenčevo 

pozornost na te napake, in njihovo pripovedovanje ni več tekoče. Občasno lahko učenca 

popravi, tako da ponovi besedo oz. poved pravilno, a ne zahteva od učenca, da njegove 

besede ponovi. Ray (2006: 63) pravi, da ko je učenec pripravljen na popravilo svoje 

napake, bo to tudi storil in bo naslednjič izgovoril besedo pravilno oz. bo povedal poved 

brez določene slovnične napake.  

 

Učenci, ki ţe berejo in pišejo v maternem jeziku, nadaljujejo z bralnimi in s pisnimi 

dejavnostmi. Učenci zgodbo preberejo šele, ko so jo sposobni povedati. Branje lahko 

poteka na različne načine: skupinsko, posamezno, drug za drugim, tiho, glasno itn. Učenci 

lahko povedi tudi prevedejo v materni jezik. Sledi lahko razprava o prebranem, 

napovedovanje nadaljevanja zgodbe, učenci povedo svoje mnenje o zgodbi itn.  

 

Na začetku so pisne dejavnosti preproste, npr. označi pravilne trditve, kratki odgovori na 

vprašanja, dopolni manjkajoče besede, uredi zgodbo v pravilen vrstni red itn. Pozneje 

lahko učenci rešujejo zahtevnejše naloge, npr. odgovori na vprašanja o zgodbi s svojimi 

besedami, izmisli si nov konec zgodbe, zapiši zgodbo (v pomoč so lahko ilustracije) ali 

izmisli si novo zgodbo z istimi ključnimi besedami. Dejavnosti so lahko individualne, v 

parih ali skupinske. 

 

Ray in Seely (2009: 247–249) navajata naslednje prednosti uporabe zgodb s CTO pri 

učenju tujega jezika: 

 motivirajo učence za učenje tujega jezika, 

 razvijajo tekoče in natančno ustno in pisno izraţanje  v tujem jeziku, 

 razvijajo domišljijo in ustvarjalnost učencev, 
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 spodbujajo samozavest za sproščen govor v tujem jeziku, 

 omogočajo dolgotrajnejše pomnjenje besedišča in jezikovnih struktur, 

 vzpostavljajo pozitiven odnos do učenja tujega jezika. 

 

Primeri zgodb s CTO (besedila naštetih zgodb in aktivnosti so podrobneje opisana v 

prilogi): 

 We're going on a bear hunt 

 The enormous elephant 

 The great big enormous turnip/carrot 

 The frog family 

 Where's Spot? 

 The little mouse 

 The very hungry caterpillar 

 Goldilocks and the three bears 

 The three little pigs 

 

Dejansko vsako zgodbo, tudi tradicionalne, kot so npr. Goldilocks and the three bears, 

Sleeping beauty, Little red Riding Hood, lahko priredimo v zgodbo s CTO, tako da s 

telesnimi gibi prikazujemo vsebino zgodbe.  

 

Blain Ray je izdal učbeniški komplet Look I can talk!, v katerem predstavi minizgodbe, ki 

pomagajo pri utrjevanju besedišča glavnih zgodb, in 12 glavnih zgodb z vsebinskimi 

ilustracijami. 

 

Todd McKay je izdal učbeniške komplete TPR Storytelling za učenje angleščine, 

španščine in francoščine. 

 

Gerngross in Puchta sta zasnovala učbenik Do and Understand, v katerem predstavljata 50 

akcijskih zgodb za učenje angleščine.  

 

Zgoraj omenjeni učbeniki temeljijo na Asherjevem pristopu poučevanja tujih jezikov s  

pristopom CTO.  
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Asher (http://www.tpr-world.com/tpr-storytelling.html) svetuje, da učitelj pri pouku vsaj tri 

tedne uporablja pristop klasičnega CTO, šele nato začne poučevati prek zgodb s CTO, 

klasičen CTO pa uporablja še naprej za učenje novega besedišča in slovnice. Prav tako 

Cabello (http://www.tpr-world.com/ABC.html) svetuje, da pristop klasičnega CTO učitelj 

sčasoma nadgradi z zgodbami s CTO, ki omogočajo celostno učenje. 

 

Asher (prav tam) vseskozi poudarja uporabo raznovrstnih dejavnosti CTO, kot so: zgodbe, 

igre in pesmi, ki ohranijo zanimanje učencev za učenje jezika. Če je pouk preveč enoličen, 

učenci izgubijo interes in potrebno pozornost za uspešno učenje tujega jezika, zato je 

dobro, da se dejavnosti med seboj prepletajo in dopolnjujejo.  

 

3.11 PRISTOP Z NASMEHOM  

Gerngross in Puchta (1998) sta na osnovi Gardnerjeve teorije o več inteligencah in 

Asherjevega pristopa celostnega telesnega odziva zasnovala nov pristop pri poučevanju 

tujega jezika, ki sta ga poimenovala 'SMILE'. Ta  temelji na kognitivni psihologiji.  

 

Začetnice iz kratice imajo naslednji pomen: 

S (angl. skill-oriented learning) – spretnostno usmerjeno učenje, ki temelji na vključevanju 

vseh jezikovnih spretnosti. Učenci ob novi snovi najprej veliko poslušajo in razvijajo 

sposobnost razumevanja. Povezujejo jo z ţe znanim in se nanjo nebesedno odzivajo. Velik 

poudarek je na telesnem odzivu, pri katerem v učenje vključujemo vse čute. Šele pozneje 

uvedemo govorjenje, branje in pisanje učencev. 

M (angl. multi-sensory learner motivation) – veččutna motivacija učenca, ki vključuje vsa 

čutila in aktivira otrokov vizualni, avditivni in kinestetični sistem.  

I (angl. intelligence building activities) – dejavnosti, ki temeljijo na razvijanju 

inteligentnosti. Učenje tujega jezika na zgodnji stopnji namreč pomaga na različne načine 

razvijati in stimulirati otrokovo inteligenco. 

L (angl. long-term memory storage of the language through music, movement, rhythm and 

rhyme) – shranjevanje jezikovnih struktur v dolgoročni spomin s pomočjo glasbe, giba, 

ritma  in rim. Pesem in igra prineseta v pouk drugačnost, zmanjšata utrujenost in odpravita 

strah pred napakami. Tako pomagajo glasba, gibanje, ritem in rime zasidrati jezikovno 

znanje v dolgoročni spomin. 

http://www.tpr-world.com/tpr-storytelling.html
http://www.tpr-world.com/ABC.html
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E (angl. exciting sketches, stories and games) – zanimive pripovedi, zgodbe in igre, ki pri 

učencih povzročajo vznemirjenje. Učenje na ta način je za učence zabavno, pozitivno 

razvijajo svoja čustva in domišljijo, nezavedno usvajajo jezik ter se hkrati celostno 

razvijajo. 

 

Na tem pristopu sta Gerngross in Puchta zasnovala učbeniška kompleta za učenje 

angleščine Playway to English in Join in, v katerih se prepletajo vse omenjene dejavnosti 

CTO (igre, pesmi in zgodbe), tako da se učenje angleščine vseskozi povezuje s telesno 

dejavnostjo učencev. 

 

3.12 PREDNOSTI UPORABE PRISTOPA CTO PRI POUČEVANJU 

TUJEGA JEZIKA 
 

3.12.1 Pristop CTO motivira učence za učenje tujega jezika 

Strojinova (2009: 1) pravi, da se najnovejše pedagoške smernice kaţejo v nepreklicnem 

prevešanju učiteljeve vloge s poučevanja na spodbujanje kakovostnega učenja učencev; da 

ni več dober le tisti, ki zna mojstrsko podati snov, ampak tisti, ki zna ustvariti ustrezne 

razmere za to, da se učenci usposobijo za samostojno učenje in postopno prevzemajo 

odgovornost zanj. To pomeni, da mora učitelj nenehno iskati vzvode, kako učenca 

motivirati, zlasti za povečevanje notranje motivacije, ki vodi v kakovostno samostojno 

učenje. 

 

Poţarnikova (2000: 184) ugotavlja, da je učna motivacija skupen pojem za vse vrste 

motivacij v učni situaciji; obsega vse, kar daje (od zunaj ali znotraj) spodbude za učenje, 

ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost. Učna motivacija je rezultat 

sovplivanja trajnejših osebnostnih potez (interesi, raven aspiracije pri učencu) in 

značilnosti učne situacije (privlačnost, teţavnost, smiselnost učnih nalog, medosebni 

odnosi). 

 

Pri učenju tujega jezika je motivacija, ki jo spodbuja šolsko učenje, izjemno pomembna. V 

neposrednem ţivljenjskem okolju tujega jezika ni vselej toliko, da bi njegova prisotnost 

potrjevala smiselnost njegovega učenja v šoli. Učenje tujega jezika je zaradi svoje socialne 

narave povsem drugačno od učenja drugih predmetov. Potreba po znanju tujega jezika in 
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ţelja po širitvi ţe usvojenih sporočanjskih vzorcev ter doţivljanje in potrjevanje obojega se 

uresničujejo predvsem pri pouku. Da bi spodbude te vrste res nastale, je nujno, da je 

učenec vseskozi vključen v pouk. Motivacija za učenje tujega jezika, ki nastaja pri šolskem 

delu, pozneje raste ob vsebinah, ki jih učenec srečuje v ţivljenju v pogovoru s starši, ob 

gledanju televizije, poslušanju glasbe, posnemanju vzornikov, ob uporabi računalnika in 

interneta itn. (Čok idr. 1999: 28). 

 

Napor pri učenju tujega jezika je mogoče omiliti s spodbudami staršev in učitelja. 

Pomagata pa tudi stimulativno ţivljenjsko in šolsko okolje. Temeljno vlogo pri 

premagovanju napora ima notranja motivacija – veselje do uspehov, zanimanje, sporočanje 

v tujem jeziku. 

 

Učenci se med seboj zelo razlikujejo in njihovo odzivanje ob začetku učenja tujega jezika 

je lahko zelo različno. Nekateri med njimi so zadrţani, čustveno labilni, srameţljivi in 

molčeči. Pri takih učencih bo tiho obdobje trajalo dlje kot pri drugih. Ustrezno odzivanje 

učitelja na te pojave, spodbude sovrstnikov, zanimiva gradiva in pestre tehnike učenja 

tujega jezika bodo takim učencem pomagali premagati začetne teţave (Čok idr. 1999: 29). 

 

Različne raziskave so pokazale, da je motivacija močno povezana z uspehom pri učenju 

jezika. Vprašanje pa je, ali uspeh pri učenju jezika spodbudi motivacijo in ali predhodna 

motivacija vodi v uspeh ali oboje. Učitelj mora zbuditi učenčevo motivacijo ter tako 

pripomoči k večji uspešnosti svojih učencev in razvijati zmoţnost učencev pa tudi 

zviševati njihovo motivacijo. Oboje pripomore k boljšim rezultatom (Gardner in Lambert v 

Poţarnik 1999: 21).  

 

V nadaljevanju Poţarnikova (1999: 23) povzame, da se notranja motivacija za učenje 

tujega jezika lahko razvije zaradi uspeha pri jezikovnih aktivnostih in zadovoljstva ob 

doseţkih. Tako lahko učenec razvije zanimanje za jezik zaradi jezika samega, kar je 

najpomembnejša oblika motivacije za učenje; prav igra, ki jo primerno izvajamo med 

poukom, lahko velikokrat pripomore k večji uspešnosti učencev in s tem tudi večji 

motivaciji za učenje tujega jezika.  
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Brumnova (2004: 10) pravi, da je treba komunikacijo med posameznimi učenci ter 

učencem in učiteljem osvoboditi napetosti, prisile in strahu. Pomembno je, da učitelj 

uporablja vizualna sredstva, igrače in predmete iz vsakdanjega okolja, ker imajo ti veliko 

motivacijsko vlogo.  

 

Pristop CTO motivira učence za govor v ciljnem jeziku, ker s tem, ko pri učenju tujega 

jezika uporabljamo dejavnosti, ki aktivirajo čim več čutil hkrati in učencev ne silimo v 

govor, omogočamo učenje jezika v prijetnem in sproščenem ozračju brez stresa.  

 

Tudi po lastnih izkušnjah ugotavljam, da učenci bolje sodelujejo in se več naučijo, če je 

pouk tujega jezika ali katerega koli drugega predmeta pester in zanimiv. Različne učence 

motivirajo različne stvari, zato je treba učence motivirati na različne načine in z različnimi 

instrumenti, enkrat prek igre, drugič prek pesmi, gibalnih dejavnosti, zgodbic oziroma 

pravljic itn. Le tako bomo lahko motivirali čim več učencev z različnimi učnimi stili. 

 

3.12.2 Pristop CTO spodbuja delovanje leve in desne polovice moţganov 

Prave temelje za usvajanje jezika je treba iskati v vse večjem razumevanju delovanja 

človeških moţganov, torej v spoznanjih, kaj se v moţganih dogaja, kaj na njih vpliva in kaj 

lahko sami storimo glede učenja. 

  

Moţganska skorja je razdeljena na dve ločeni polovici. Leva stran deluje večinoma bolj 

linearno in analitično ter je bolj povezana z besednimi sposobnostmi in logičnem 

mišljenjem. Desna stran pa deluje bolj simultano, sintetično in je bolj povezana s 

prostorskimi sposobnostmi in z ustvarjalnim mišljenjem (Brumen 2003: 88). 

 

Leva moţganska polobla prevladuje pri levohemisferičnih učencih, ki razmišljajo 

konvergentno, podatke predelujejo zaporedno ter so močni na jezikovnem in 

matematičnem področju (slovnica, branje, pisanje, govorjenje, besedno razumevanje, 

spomin). Desna moţganska polobla prevladuje pri desnohemisferičnih posameznikih, kar 

se kaţe v preteţni uporabi celostnih in divergentnih procesov, sposobnosti sinteze, boljši 

prostorski orientaciji, telesnih občutkih in v skrbi za lastno podobo, usmerjenosti v sanje, 

glasbo in čustva (Entwistle v Marentič Poţarnik idr. 1995b). Torrance (prav tam) pa dodaja 
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še integrativne posameznike, ki niso izrazito usmerjeni in ne dajejo prednosti enemu ali 

drugemu načinu učenja in razumevanja.  

 

Asher (2009: 2–24) verjame, da čeprav se desna stran moţganov ne more govorno izraţati, 

sliši ukaze v ciljem jeziku in jih nato izrazi z ustreznim telesnim odzivom oziroma 

gibanjem, medtem ko se leva stran moţganov lahko govorno izrazi. Leva stran je besedna, 

medtem ko je desna stran moţganov nebesedna, torej se sporazumeva prek telesnega 

odziva, kot so npr.: dotik, kazanje s prstom, risanje, pantomima itn. Trdi, da otrok najprej 

razume materni jezik prek desne polovice moţganov, ker se je najprej sposoben odzvati na 

ukaze in navodila drugih ljudi, in prek telesnega izraza pokazati, kaj ţeli. Šele pozneje je 

tudi leva polovica moţganov pripravljena na govorno sporočanje. Asherjeva (1977) 

hipoteza je, da so moţgani in ţivčni sistem biološko programirani, tako da poteka tudi 

pridobivanje drugih jezikov v točno določenem zaporedju in na točno določen način, 

podobno kot poteka pridobivanje maternega jezika.  Zato morajo biti dejavnosti na začetku 

poučevanja tujega jezika takšne, da spodbujajo tudi/predvsem delovanje desne polovice 

moţganov. Navodila, kot so poslušaj in ponovi za menoj, prevedi odstavek, odpri knjigo in 

reši nalogo na strani 10, na pamet se nauči besede iz slovarja itn., se nanašajo predvsem na 

levo polovico moţganov in upočasnjujejo učenje tujega jezika, še posebej pri 

desnohemisferičnih posameznikih.  

 

Pristop CTO ne spodbuja učenja le prek leve polovice moţganov, ampak tudi prek desne 

polovice, kar pomeni, da lahko vsak posameznik sprejema informacije na njemu ustrezen 

način, tako da je učenje tujega jezika čim bolj učinkovito.  

 

Pristop CTO spodbuja delovanje desne polovice moţganov, tako da učenci s telesnim 

odzivom pokaţejo razumevanje jezika; veliko je gibanja, vidnih predstav, ritma, 

prepoznavanja itn. Ko učenci razumejo, kako deluje in kaj pomeni ciljni jezik, so 

pripravljeni tudi spregovoriti – spontano, brez pritiskov in stresa.  
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3.12.3 Pristop CTO vključuje različne stile zaznavanja 

Posamezniki se učimo na različne načine. Ker je nagnjenost k enemu ali drugemu načinu 

precej trajna in nespremenljiva, lahko neskladje med načinom učenja in poučevanja 

povzroči neuspeh učencev.  

 

Pomembno je, da se učitelji zavedajo podobnosti in tudi razlik učencev. Ena izmed razlik 

med učenci je tudi, kako najlaţje in najučinkoviteje sprejemajo informacije. Poţarnikova 

(1995) pravi, da je kognitivni stil posameznika tisti, ki določa, kako posameznik sprejema, 

predeluje, organizira in uporablja informacije ter kako se odloča in deluje.  

 

Razvrščanje zaznavnih stilov temelji na petih človekovih čutilih in tako ločimo: 

V – vizualni tip, ki temelji na vidu (diagrami, skice, miselni vzorci, slike) 

A – avditorni tip, ki temelji na sluhu (poslušanje – tudi samega sebe) 

K – kinestetični tip, ki temelji na tipu (dramatizacija, gibanje ob pripovedovanju in petju) 

O – olfaktorni tip, ki temelji na vonju  

G – gustatorni tip, ki temelji na okusu 

Pri učencih prevladujejo prvi trije osnovni tipi, ki se jih pri poučevanju tudi najlaţje 

upošteva. 

 

Pučkova in Skela (1999: 26) poudarjata, da je za učitelja pomembno poznavanje različnih 

učnih stilov, ker jih tako lahko upošteva pri poučevanju in pripravi raznolike učne 

strategije ter zagotovi vsem učencem najustreznejši način sprejemanja in procesiranja 

informacij, ki so vsebina poučevanja.  

 

Brewster idr. (2002: 35) ugotavljajo, da mlajši kot so učenci, več gibalnih aktivnosti 

potrebujejo, prav tako pa poteka učenje boljše, če je pri tem vključenih čim več čutov. V 

nadaljevanju omenjajo prav pristop CTO, ki pri učencih spodbuja slušno, vidno in gibalno 

zaznavanje ter je tako zelo primeren za poučevanje na zgodnji stopnji.  

 

Tudi Čokova (1999: 145) poudarja pomen spoznavanja s pomočjo različnih čutil. Pravi, da 

kadar učenec z besedo pove in z gibom ponazori, kar je povedal, z gibalno izkušnjo utrjuje 
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jezikovno usvajanje. Učenje jezika z gibalnimi dejavnostmi zadovoljuje učenčevo potrebo 

po gibanju in spreminjanju načina učenja. Z gibalno igro, ki vključuje vedenje o svetu, 

posnemanje ţivali ali ljudi, poustvarjanje dogodkov, razvijamo učenčevo ustvarjalnost in 

domišljijo. Z motoričnimi nalogami pa razvijamo njegovo gibalno zmoţnost celostno in 

integrirano.  

 

Asher (2009: 3–19) trdi, da je znanje, pridobljeno s pristopom CTO, spravljeno v 

dolgoročnem spominu, prav tako kot npr. plavanje, in ga nikoli ne pozabiš ravno zaradi 

vključevanja kinestetičnega zaznavanja oziroma gibalnega učenja.  

 

3.12.4 Pristop CTO spodbuja razvoj različnih inteligenc 

Vsi učenci se razlikujejo v spretnostih, znanju, izkušenosti, potrebah in v sposobnostih. V 

razredu imamo učence z različnimi sposobnostmi in inteligencami. Gardner (1995) 

nasprotuje ideji o naši inteligentnosti kot enoviti zmoţnosti naših moţganov, ki se jo lahko 

meri z IQ-testi. Trdi, da se v teh testih merita predvsem jezikovna in matematično-logična 

inteligentnost, sam pa prikazuje pomembnost sedmih inteligenc. Vsaka inteligentnost ima 

svoje pozitivne strani; kar je za nekoga omejitev, je za drugega lahko priloţnost, zato 

Gardner svetuje, da naj ne obravnavamo posameznikov enako in naj jim ne posredujemo 

znanja na način, ki ni soroden njihovim najučinkovitejšim načinom učenja.  

Preglednica 1: Dejavnosti, s katerimi spodbujamo posamezno inteligentnost 

INTELIGENTNOST DEJAVNOSTI POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA 

JEZIKOVNA Pravljice, zgodbe, kriţanke, igra vlog, uporaba lutk, besedne igre 

GLASBENA Pesmi, ritmi, izštevanke 

LOGIČNO-MATEMATIČNA Reševanje problemov, števila, računanje, računalniške igre, uganke 

PROSTORSKA Risanje, uporaba slikovnega materiala (slike, plakati, tabele, grafi) 

TELESNO-GIBALNA Gibalne igre, petje in recitiranje s telesno dejavnostjo, naloge popolnega 

telesnega odziva, ples 

ZNOTRAJOSEBNA Pisanje dnevnika, razmišljanje, ustvarjalno pisanje 

MEDOSEBNA Delo v parih ali skupinah, skupinske igre, intervju, dialogi 

NATURALISTIČNA Vzorčenje, razvrščanje, urejanje, naravoslovni projekti 
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Sposobnost učenja se poveča, če znamo uporabljati in vključevati vse inteligence. Vsaka 

inteligenca predstavlja drugačen način poučevanja vsebin. Učitelji, ki znajo predstaviti 

učno snov tako, da upoštevajo tudi učence, ki potrebujejo drugačne poti do znanja, 

omogočijo vsem, da uporabijo čim več inteligenc (Brumen 2003: 66).  

 

Pri pristopu CTO je glavni poudarek na razvoju telesnogibalne inteligence, vključuje pa 

tudi dejavnosti, ki razvijajo druge inteligence (jezikovno z uporabo zgodb in igre vlog, 

glasbeno z uporabo pesmi, prostorsko z uporabo slikovnega gradiva, medosebno s 

skupinskim delom). Z uporabo pristopa CTO učitelj vsekakor zagotovi dovolj pestrosti pri 

poučevanju tujega jezika, da zadosti različnim inteligentnostim učencev in tako posledično 

doseţe boljše rezultate.  

 

3.12.5 Pristop CTO omogoča manj stresno učenje 

Kroflič in Gobec (1995: 36) pravita, da gibanje deluje sprostitveno na mišično in duševno 

napetost učencev. Z gibanjem sproščajo napetost, ki je posledica raznih pritiskov v njih 

samih in iz okolja. Če se tega zavedamo, bomo v vzgojnem delu učencem omogočili čim 

več gibanja. Z gibanjem del energije usmerjajo v telesno naprezanje in laţje prenašajo 

psihične obremenitve. 

 

Richards in Rodgers (1997: 91) trdita, da je odsotnost stresnih situacij za učence 

pomemben dejavnik uspešnega učenja. Usvajanje maternega jezika v zgodnjem otroštvu v 

domačem okolju poteka brez stresa, medtem ko lahko povzroča učenje tujega jezika v 

šolskem okolju učencem precejšen stres in zaskrbljenost. Pravita, da je ključ k manj 

stresnemu učenju tujega jezika v pribliţanju učenju maternega jezika, ki poteka spontano, 

sproščeno in prijetno. To doseţemo z nalogami celostnega odziva, prek katerih učenci 

usvajajo razumevanje ciljnega jezika, in ne preko abstraktnega analitičnega učenja jezika, 

ki ga učenci ne razumejo. 

 

Wambach (1987) poudarja pomen gibalnih dejavnosti v procesu razvoja govora. Različne 

gibalne dejavnosti, kot so dramatizacija oziroma igre z vlogami, pomagajo učencu, da se 

notranje sprosti, zato laţje sprejema, doţivlja in se izraţa (Kroflič in Gobec 1992: 86). 
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Naloge CTO so ţivahne in zabavne, omogočajo prijaznejšo klimo v razredu in zbliţujejo 

učitelja in učence ter učence med seboj, zato naredijo pouk prijaznejši, manj stresen in 

krepijo učenčevo samozavest, kar vpliva na boljše učne doseţke.  

 

Drugi pomemben prispevek k zmanjšanju stresa in napetosti pa je dovoljevanje tihega 

obdobja, ko učenec jezik samo sprejema. Učenec dojame izgovorjene besede ţe zelo 

zgodaj, vendar se še ni zmoţen besedno izraziti, zato mu je v pomoč izraţanje s telesom. V 

ciljnem jeziku pa spregovori šele, ko je sam na to pripravljen, in ne ko to določi učitelj.   

 

Vendar pa je treba omeniti, da je Donna Spangler (2009) v svoji doktorski nalogi 

primerjala učence osnovne šole, ki so pri učenju tujega jezika uporabljali komunikativni 

pristop z učenci, ki so se učili tuji jezik prek zgodb s CTO, in ugotovila, da med obema 

skupinama ni bilo statistično pomembnih razlik v doţivljanju stresa med učenjem tujega 

jezika. 

 

3.12.6 Pristop CTO omogoča pristnost situacij 

Brown (1994: 120) pravi, da je (tuje)jezikovni razred umetno okolje, v katerem se redko 

pojavijo priloţnosti in potrebe po pristni komunikaciji. Učitelji tujega jezika imajo zato 

veliko teţjo nalogo kot učitelji drugega jezika oz. jezika okolja, pri katerem je učencem na 

voljo '24-urni jezikovni laboratorij'. Zaradi tega morajo učitelji tujega jezika na različne 

načine nadomestiti pomanjkanje izpostavljenosti jeziku in pristnim komunikacijskim 

situacijam.  

 

Dejavnosti CTO, kot so: igre, pesmi in zgodbe, so oblikovane tako, da učenci pridobivajo 

tuji jezik s pomočjo izkustva in odkrivanja ter ga uporabljajo v različnih vsakdanjih 

situacijah. Tako se oblikujejo npr. naravni akcijski dialogi. Seely in Romijn (2006: 28) 

posebej poudarjata, da se teh učenci ne učijo na pamet, ampak odgovarjajo na vprašanja 

glede na konkretne situacije v razredu. 
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3.12.7 Pristop CTO omogoča nazornejši pouk 

Vedno je pomembno, da učitelj podaja snov učencem dovolj nazorno, še posebej pa je to 

pomembno pri mlajših učencih. Za prikaze učitelj pri pristopu CTO uporablja: gibe, 

mimiko, risbe in slike, ponazarja z igro prstov, lutkami in s predmeti. 

 

Dejavnosti CTO vključujejo številne vizualne pripomočke, zgodbe, pesmi in druga 

nebesedna izrazna sredstva, s katerimi razvijamo jezikovne spretnosti učencev. Učenec od 

vsega začetka spoznava slušno in vizualno podobo besed ter tako korak za korakom usvaja 

tudi spretnost razumevanja pisne besede. Čeprav je v začetku pisanje le v obliki 

prepisovanja in spoznavanja razlik med govorjeno in pisno podobo besed, učenci 

postopoma preidejo do pravega spretnega pisanja, ki ga na koncu nadgradijo s kreativnim 

pisanjem. 

 

3.12.8 Pristop CTO omogoča hitrejše in boljše pomnjenje tujega jezika 

Kroflič in Gobec (1992) pravita, da se otrok največ nauči z gibalnimi dejavnostmi: 

prelaganje predmetov sem in tja, spreminjanje odnosov in povezav. Tudi njegova miselna 

aktivnost se kaţe ob gibanju, ker ob tem spontano odkriva svet in se o njem uči. Z gibi 

podkrepljena miselna dejavnost ostane dlje časa v spominu. Vse, kar naredimo z gibom 

telesa, se v moţganih odtisne v obliki slikovne podobe. Ustvarjalne sposobnosti pomagajo 

otroku vzpostaviti močne miselne povezave, ki omogočajo učenje. Celostno in ustvarjalno 

se otrok izraţa z glasbo, likovno umetnostjo, gibanjem telesa in z govorom. Vse te 

dejavnosti pa vključuje tudi pristop CTO.  

 

Največ raziskav o učinkovitosti pristopa CTO je opravil J. Asher, ki je ţe s svojo prvo 

raziskavo leta 1972 z odraslimi študenti nemščine dokazal, da ta pristop omogoča hitrejše 

in boljše pomnjenje tujega jezika, saj so njegovi učenci s pristopom CTO napredovali 

skoraj petkrat hitreje kot učenci iz kontrolne skupine (Asher 2009: 2–11). 

 

Pozneje so Asher, Kusudo in De la Torre (1974) opravili raziskavo med študenti španščine 

in ugotovili, da so študenti, ki so se tujega jezika učili s CTO, po 45 urah presegli rezultate 

kontrolne skupine s 150 urami španščine v slušnem razumevanju in bili enako uspešni na 

testu bralne zmoţnosti (Asher 2009: 2-13–2-15). 
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Asher (1977: 1042–1046) pa je opravil tudi tri raziskave pri učencih 5.–9. razreda, ki so se 

začeli učiti španščino; v vseh treh so razredi, ki so se učili španščine s pristopom CTO, 

presegli rezultate kontrolne skupine, ki se je tujega jezika učila na klasičen način.    

 

O prednostih pristopa CTO so pisali tudi drugi avtorji, kot so npr. P. Conroy (1999), L. 

Zink de Diaz (2005), W. Celestino (1993), Elliott in Yountchi (2009), Tomlinson in  

Masuhara (2009).   

 

Zaradi vseh naštetih razlogov je lahko učenje s pristopom CTO zanimivejše, učinkovitejše 

in trajnejše kakor z drugimi metodami, saj je bolj razgibano in od učenca zahteva, da v 

dejavnostih sodeluje ter o njih razmišlja, kar omogoča hitrejše in boljše pomnjenje tujega 

jezika.  

 

3.13 MOGOČE SLABOSTI UPORABE PRISTOPA CTO PRI 

POUČEVANJU TUJEGA JEZIKA 
 

3.13.1 Nevarnost ponavljajočih se dejavnosti  

Krashen (1982: 141) opozarja, da lahko prepogosta uporaba ukazov oz. samo uporaba 

ukazov ves čas poučevanja izgubi na zanimivosti in s tem vpliva tudi na manjšo motivacijo 

učencev. Vendar se Asher (2009) in tudi Garcia (2007) zavedata nevarnosti ponavljajočih 

se dejavnosti, predvidljivosti in posledično nezainteresiranosti učencev. Na začetku so 

učenci navdušeni nad novim pristopom in gibanjem med poukom, a če učitelj vedno 

ponavlja ene in iste ukaze, postanejo ti dolgočasni. Seely in Romijn (2006: 49) predlagata 

občasno uporabo neobičajnih, čudnih ukazov, kot so npr. Eat the clothing, Buy the school 

…, ki popestrijo pouk. Asher (2009) pa predlaga hitro menjavo različnih aktivnosti med 

poukom, kot so: poslušanje, dialogi, branje, pisanje, igre itn. Če se učenci začnejo 

dolgočasiti, moramo  aktivnost zamenjati. Asher (prav tam) namreč ne priporoča uporabe 

ukazov in gibanja ves čas pouka. Svetuje celo, da pristop CTO kombiniramo tudi z drugimi 

pristopi poučevanja tujega jezika.  

 

Blaine Ray (2006) je razvil zgodbe s CTO ravno zato, ker je opazil, da sta se motivacija in 

navdušenost učencev sčasoma ob uporabi klasičnega pristopa CTO zmanjšali. Tako je 

pristop CTO nadgradil z zgodbami CTO.  
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3.13.2 Pristop CTO je primeren le za začetne stopnje učenja tujega jezika 

Richards in Rodgers (1997: 97) opozarjata, da so raziskave, ki dokazujejo učinkovitost 

uporabe pristopa CTO pri učenju tujega jezika, narejene le za začetne stopnje učenja tujega 

jezika. Pravita (prav tam), da je Asher v vseh raziskavah proučeval le začetnike učenja 

določenega tujega jezika in njegove raziskave so bile kratkotrajne (20-urni : 100-urni 

tečaji), ni pa opravil raziskave, ki bi pokazala, kakšno je znanje učencev po več letih 

učenja s pristopom CTO v primerjavi z drugimi pristopi.  

 

3.13.3 Pristop CTO ni uporaben za poučevanje jezika v celoti  

Asherju jih veliko očita (Richards, Rodgers 1997; Krashen 1998; Frost 2007), da CTO ni 

popolnoma dodelan pristop za poučevanje jezika v celoti. Tudi Asher (2004) poudarja, da 

naj bi se pristop CTO uporabljal tudi v povezavi z drugimi pristopi. Pravi, da je pristop 

CTO najučinkovitejši pri učenju novega besedišča in novih slovničnih struktur na vseh 

stopnjah učenja tujega jezika. Nato pa v pouk vpletamo tudi dejavnosti, ki od učencev 

zahtevajo govorjenje, branje ali pisanje.  

 

Seely in Romijn (2006) pa sta kot odgovor na takšne očitke napisala knjigo TPR is more 

than commands – at all levels, v kateri opisujeta, kako uporabiti pristop CTO pri 

poučevanju različnih slovničnih struktur, na primer časov, idiomov in drugih vidikov 

jezika; tako sta poskusila zavrniti hipotezo, da je pristop CTO uporaben le za učenje 

novega besedišča. 

 

Stephen Mark Silver (1988) pa je napisal knjigo The command book, v kateri opisuje,  

kako pri pouku tujega jezika s CTO prikazati več kot 2.000 besed, v katerih so zajete vse 

besedne vrste, in s tem zavrnil hipotezo, da lahko s CTO prikaţemo le omejeno besedišče. 

 

3.13.4 Pristop CTO lahko povzroča neugodje nekaterim učencem 

Vsem učencem ne ustrezata gibanje in izpostavljanje v razredu, ker so plahi ali zadrţani. 

Raje sedijo, opazujejo in poslušajo učitelja. Pri teh učencih je potrebna še posebna 

previdnost, da jih ne izpostavimo prehitro. V začetku naj učenci nove ukaze izvajajo 

skupinsko, šele ko jih dobro poznajo in utrdijo besedišče, izpostavimo posameznike.  
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Mogoče pa nekaterim učencem te naloge sploh ne bodo všeč, zato je dobro, da učitelj med 

poukom tujega jezika pripravi tudi drugačne dejavnosti.  

 

James J. Asher ima tudi svojo spletno stran http://www.tpr-world.com, na kateri je 

predstavljeno njegovo delo, objavljeni so članki o pristopu CTO različnih avtorjev in 

literatura različnih avtorjev, ki so se ukvarjali z dejavnostmi pristopa CTO.   

http://www.tpr-world.com/
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4 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

4.1 PROBLEM RAZISKAVE 

V drugem triletju OŠ učitelji angleščine uporabljajo različne pristope pri poučevanju TJA – 

slušnojezikovni pristop, komunikacijski pristop, vsebinsko in jezikovno integrirano učenje 

(CLIL), naravni pristop, na zgodbah temelječ pristop in pristop celostnega telesnega 

odziva. Predmet raziskave v okviru magistrske naloge je analiza uporabe pristopa CTO pri 

poučevanju TJA v drugem triletju osnovne šole. V ta namen sem sestavila anketni 

vprašalnik, s katerim sem preverila, kako pogosto učitelji pri poučevanju TJA uporabljajo 

dejavnosti pristopa CTO (gibalne igre, pesmi in zgodbe ter ponazarjanje novega besedišča 

z gibanjem), odnos učiteljev do tega pristopa ter tudi kakšne prednosti in omejitve pristopa 

CTO so pri poučevanju zaznali učitelji.  

 

Omenjena raziskava bo pokazatelj poznavanja in uporabe pristopa CTO pri učenju 

angleščine v drugem triletju na slovenskih osnovnih šolah. Rezultati raziskave lahko 

vplivajo na izobraţevanje učiteljev tujih jezikov (dodiplomsko in podiplomsko), še posebej 

pa v okviru programov nadaljnjega strokovnega izobraţevanja ţe zaposlenih učiteljev ter 

tudi na didaktiko poučevanja tujega jezika in na proces izobraţevanja učiteljev, ki bodo 

tuje jezike poučevali na zgodnji stopnji osnovne šole.  

 

4.2 CILJI RAZISKAVE 

Cilji raziskave so naslednji:  

 Ugotoviti, ali učitelji TJA v drugem triletju osnovne šole med različnimi pristopi, ki 

jih imajo na voljo pri poučevanju, uporabljajo tudi pristop CTO in kako pogosto. 

 Ugotoviti, katere izmed dejavnosti CTO uporabljajo učitelji TJA največkrat in v 

katerem razredu drugega triletja najpogosteje. 

 Ugotoviti, kako učitelji ocenjujejo pomembnost gibanja pri učenju TJA. 

 Ugotoviti, ali ocena pomembnosti gibanja, delovna doba, vrsta izobrazbe in uporaba 

različnih učbenikov vplivajo na pogostost uporabe didaktičnega pristopa CTO pri 

poučevanju TJA. 

 Ugotoviti odnos učiteljev TJA do pristopa CTO. 
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 Ugotoviti, katere prednosti in omejitve pristopa CTO so zaznali učitelji pri poučevanju 

TJA v drugem triletju osnovne šole. 

 

4.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

H 1: Večina učiteljev pri poučevanju TJA v drugem triletju osnovne šole uporablja tudi 

pristop CTO. 

H 2: Učitelji pri poučevanju TJA v 2. triletju osnovne šole pristop CTO najpogosteje 

uporabljajo v 4. razredu. 

H 3: Učitelji izmed dejavnosti CTO največkrat uporabljajo igre CTO. 

H 4: Med učitelji, ki različno ocenjujejo pomembnost gibanja pri učenju TJA, so razlike 

glede pogostosti uporabe pristopa CTO. 

H 5: Razredni učitelji, ki so oz. so bili vključeni v študijski program za izpopolnjevanje 

učiteljic in učiteljev razrednega pouka za poučevanje angleškega jezika v drugem obdobju 

osnovne šole (PIAOŠ), pogosteje uporabljajo pristop CTO kot učitelji, ki so po izobrazbi 

profesorji angleškega jezika s knjiţevnostjo. 

H 6: Med učitelji TJA z različno delovno dobo na področju poučevanja TJA so razlike v 

pogostosti uporabe pristopa CTO. 

H 7: Med učitelji, ki uporabljajo različne učbenike pri poučevanju TJA, so razlike glede 

pogostosti uporabe pristopa CTO.  

 

5 METODOLOGIJA 

Raziskavo sem izvedla s kvantitativnim raziskovalnim pristopom. Uporabljeni sta bili 

deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 

 

5.1 OPIS VZORCA 

Ciljna populacija raziskave so bili učitelji angleščine v drugem triletju osnovne šole v 

Republiki Sloveniji. 
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V raziskavo sem zajela 205 učiteljev, ki so v šolskem letu 2010/11 učili angleščino kot tuji 

jezik v drugem triletju osnovne šole. Šole so razvrščene po vsej Sloveniji. Sodelovanje v 

anketi je bilo anonimno.  

 

Vzorec učiteljev sem pridobila delno prek izvajalke Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 

in šport, ki je razdelila vprašalnike na študijskih skupinah za angleščino (53), delno tako, 

da sem vodstvom šol po elektronski pošti posredovala povezavo do objavljenega 

vprašalnika na spletnem naslovu, ki so ga nato posredovali učiteljem angleščine v drugem 

triletju (128), in manjši del tako, da sem po predhodnem dogovoru z vodstvom šole po 

pošti poslala vprašalnike in kuverto za vračilo izpolnjenih vprašalnikov (14).  

 

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na spol 

 

V anketi so sodelovale večinoma ţenske, saj so izpolnile 92,2 % vprašalnikov. Moški so 

izpolnili 7,8 % anketnih vprašalnikov. 

 

 

Graf 2: Struktura vzorca glede na strokovni naziv 

 

Dve tretjini učiteljev, ki sta sodelovali v raziskavi, imata strokovni naziv profesor 

angleškega jezika s knjiţevnostjo, slaba petina učiteljev je profesorjev razrednega pouka z 
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opravljenim programom PIAOŠ, preostali pa so se opredeli za 'drugo'. To so predvsem 

učitelji s končano višješolsko izobrazbo.  

 

 

Graf 3: Struktura vzorca glede na delovno dobo na področju poučevanja angleščine 

 

Graf prikazuje strukturo vzorca glede na delovno dobo učiteljev na področju poučevanja 

angleščine. Vidimo lahko, da tretjina anketiranih učiteljev poučuje angleščino pet let ali 

manj. Dobra tretjina jo poučuje od šest do deset let, slaba petina od enajst do petnajst let in 

slaba sedmina več kot 16 let. To pomeni, da so bili v vzorcu zajeti večinoma učitelji z manj 

delovne dobe na področju poučevanja angleščine. 

 

 

Graf 4:  Struktura vzorca glede na razred poučevanja 

 

Več kot polovica učiteljev (68 %) poučuje oz. je ţe poučevala angleščino v vseh treh 

razredih drugega triletja, desetina učiteljev poučuje oz. je poučevala v četrtem in petem, 

slaba desetina poučuje oz. je poučevala v petem in šestem razredu. 5 % učiteljev poučuje 

oz. je poučevalo angleščino samo v četrtem razredu, prav toliko tudi samo v šestem 

razredu, nekaj manj (3 %) v četrtem in šestem, najmanj učiteljev (2 %) pa poučuje oz. je 

poučevala angleščino samo v petem razredu.  
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Graf 4: Stukura vzorca glede na razred poučevanja angleščine

Četrti, peti in šesti

68,3%

Peti in šesti

6,8%

Četrti in šesti

2,9%

Četrti in peti

9,8%

Šesti

5,4%

Peti

2,0%
Četrti

5,4%



69 

 

5.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Anketiranje je bilo izvedeno na izbranih šolah, študijskih skupinah za angleščino Zavoda 

Republike Slovenije za šolstvo in šport ter prek spletne ankete, ki je objavljena na 

spletnem naslovu http://fluidsurveys.si/surveys/tpr/pristop-pto-pri-anglescini/. Vse 

pristojne osebe in anketirance sem obvestila o namenu in ciljih raziskave ter jih seznanila z 

enotnimi in natančnimi navodili za izpolnjevanje anketnih vprašalnikov. 

 

Izvedla sem tudi analizo učbeniških kompletov, ki jih učitelji uporabljajo pri pouku TJA v 

4. in 5. razredu osnovne šole (Happy street, Hi there! My sails, Reach for the stars), tako 

da sem preštela posamezne dejavnosti CTO, ki se pojavljajo v učbenikih in priročnikih za 

učitelje. Ţelela sem namreč ugotoviti, koliko in kakšne dejavnosti CTO so zastopane v 

učbeniku in priročniku posameznega učbeniškega kompleta.  

 

5.3 MERSKI INSTRUMENT 

V raziskavi je bil za zbiranje podatkov uporabljen anketni vprašalnik za učitelje o uporabi 

pristopa CTO pri pouku TJA v osnovni šoli. Vprašalnik sem sestavila namensko za potrebe 

te raziskave in je bil uporabljen prvič. 

 

Vprašalnik je sestavljen iz uvodnega dela, v katerem sprašujem po spolu, izobrazbi in po 

delovni dobi na področju poučevanja TJA. Sledi sklop 14 vprašanj. Deset vprašanj je 

zaprtega tipa in z njimi ugotavljam, kateri razred so učitelji v drugem triletju ţe poučevali 

oziroma poučujejo, kako pogosto pripravijo za učence pri TJA gibalne igre, pesmi, zgodbe 

in predstavijo novo besedišče z določenimi telesnimi gibi, kje dobijo največ idej za gibalne 

dejavnosti ter vzroke, zakaj učitelji pri TJA ne pripravijo pogosteje dejavnosti, ki so 

povezane z gibanjem. 

  

Tri vprašanja so kombiniranega tipa in sprašujejo o uporabi učbenika pri TJA, o tem, kako 

pomembna se zdi učiteljem telesna aktivnost učencev pri pouku TJA in ali učitelji menijo, 

da ima uporaba gibalnih iger, pesmi, zgodb in predstavitev besedišča pri pouku angleščine 

kakšne prednosti pri poučevanju. Z zadnjim odprtim vprašanjem ugotavljam najpogostejše 

gibalne igre, pesmi in zgodbe, ki jih učitelji uporabljajo pri pouku TJA. 

 

http://fluidsurveys.si/surveys/tpr/pristop-pto-pri-anglescini/
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Merske karakteristike anketnega vprašalnika za učitelje sem preverila na ustreznem 

pilotskem vzorcu. 

 

Zanesljivost vprašalnikov sem preverila z metodo notranje konsistentnosti po posameznih 

vprašanjih. Izračunala sem Cronbach alpha koeficient, ki je 0,798. 

 

Vsebinsko veljavnost sta preverila dva strokovnjaka. Občutljivost vprašalnika je podana s 

štiri- in petstopenjsko ocenjevalno lestvico. 

 

Objektivnost izvedbe anketiranja je bila zagotovljena z enotnimi in natančnimi navodili za  

izpolnjevanje anketnih vprašalnikov. Objektivnost vrednotenja odgovorov je bila 

zagotovljena z zaprtim tipom vprašanj in enotnim vrednotenjem odgovorov.  

 

5.4 OBDELAVA PODATKOV 

Zbrane empirične podatke sem skladno z njihovo vrsto (številske, neštevilske 

spremenljivke) in vlogo (odvisne, neodvisne spremenljivke) kvantitativno obdelala.  

 

Zbrano gradivo sem statistično obdelala z računalniškim programom SPSS. Pri tem sem 

uporabila naslednje statistične postopke:  

 Za atributivne spremenljivke sem izračunala odstotke (%). 

 Za atributivne spremenljivke sem izračunala absolutne (f) in relativne frekvence (%). 

 Razliko med atributivnimi spremenljivkami sem preverila s hi-kvadrat preizkusom 

(χ²). 

 Zaradi nizkih teoretičnih frekvenc sem pri preverjanju določenih hipotez uporabila 

Kullbachov 2Î preizkus. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

6.1 UPORABA DEJAVNOSTI CTO PRI POUKU TJA 

Preglednica 2: Viri idej za dejavnosti CTO, ki jih učitelji uporabljajo najpogosteje 

Viri idej za dejavnosti CTO f % 

Učbenik in priročnik 79 38,6 

Različni seminarji o poučevanju in učenju tujih jezikov 54 26,3 

Internetne strani 32 15,6 

Knjige o poučevanju in učenju tujih jezikov 24 11,7 

Drugo 16 7,8 

Skupaj 205 100,0 

 

Več kot tretjina vseh učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, pravi, da največ idej za 

dejavnosti CTO, ki jih uporabljajo pri pouku, dobijo v učbeniškem kompletu, ki ga 

uporabljajo pri pouku TJA. Dobra četrtina meni, da dobi največ idej na različnih 

seminarjih o poučevanju in učenju tujih jezikov, šestina najpogosteje išče ideje na spletnih 

straneh, osmina pa v knjigah o poučevanju in učenju tujih jezikov. Manj kot desetina 

učiteljev (7,8 %) se je odločila za moţnost drugo s pojasnili, da za dejavnosti CTO 

največkrat uporabijo lastne ideje, ideje učencev in drugih učiteljev, nekateri se niso mogli 

odločiti samo za en vir idej, ker uporabljajo vse našteto, eden pa meni, da jih največ dobi 

na plesnih in gledaliških delavnicah.  

 

Glede na to, da so v vzorcu večinoma zajeti učitelji, ki imajo do 10 let delovne dobe, 

razmeroma malo učiteljev uporablja internetne strani kot najpogostejši vir dejavnosti CTO. 

Očitno se učitelji še vedno najraje ravnajo po gradivu, ki jim ga ponuja izbran učbeniški 

komplet. Radi pa preizkušajo tudi ideje, ki jih dobijo na seminarjih o poučevanju in učenju 

tujih jezikov, na katerih pogosto te dejavnosti tudi praktično preizkusijo, si jih mogoče zato 

bolje zapomnijo in prenesejo v razred, v katerem poučujejo, saj kar četrtina anketiranih 

učiteljev meni, da je to najpogostejši vir dejavnosti CTO, ki jih uporabljajo pri pouku. Zato 

je dobro, da se takšni seminarji organizirajo tudi v prihodnje, ker je raziskava pokazala, da 

učitelji uporabljajo ideje, ki jih na njih dobijo, tudi v svoji praksi.  
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Preglednica 3: Stopnja učnega procesa, na kateri učitelji najpogosteje vključujejo dejavnosti CTO 

Stopnja učnega procesa f % 

Učenje nove snovi 119 58,0 

Utrjevanje in ponavljanje snovi 65 31,7 

V vseh enako 18 8,8 

Preverjanje snovi 3 1,4 

Ocenjevanje snovi 0 0 

Skupaj 205 100,0 

 

Več kot polovica učiteljev (58,0 %) meni, da dejavnosti CTO najpogosteje uporablja pri 

učenju nove snovi. Nekaj manj kot tretjina učiteljev (31,7 %) meni, da dejavnosti CTO 

najpogosteje uporablja za utrjevanje in ponavljanje snovi. Za preverjanje snovi so se 

odločili trije učitelji (1,4 %), medtem ko se nihče izmed anketiranih učiteljev ni odločil, da 

najpogosteje uporablja dejavnosti CTO pri ocenjevanju snovi. 8,8 % učiteljev pa meni, da 

uporabljajo dejavnosti CTO v vseh stopnjah učnega procesa enako pogosto. Zanimivo je, 

da je raziskava, kot je predstavljeno tudi v nadaljevanju, pokazala, da učitelji uporabljajo 

dejavnosti CTO pri pouku, vendar očitno v nekaterih stopnjah učnega procesa veliko 

pogosteje kot v drugih. Učitelji bi morali vključevati dejavnosti CTO v vse stopnje učnega 

procesa enako pogosto, ker morata biti preverjanje in ocenjevanje znanja skladna s 

poučevanjem. To pomeni, da naj bi učitelj na tak način kot organizira učenje, utrjevanje in 

ponavljanje snovi, organiziral tudi preverjanje in ocenjevanje snovi. 

 

Preglednica 4: Mnenje učiteljev o vzrokih za manj pogosto izvajanje dejavnosti CTO 

Zakaj ne več dejavnosti CTO? f % 

Pri takšnih dejavnostih je teţje vzdrţevati disciplino. 90 43,9 

Med uro ni dovolj časa za takšne dejavnosti. 47 22,9 

V razredu ni dovolj prostora. 34 16,6 

Drugo. 30 14,6 

Učencev takšne dejavnosti ne zanimajo. 4 2,0 

Skupaj 205 100,0 
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Zakaj učitelji pri pouku TJA ne pripravijo pogosteje dejavnosti CTO? Največ učiteljev 

(43,9 %) meni, da je glavna omejitev pri izvajanju dejavnosti CTO predvsem v tem, da je 

pri takšnih dejavnostih teţje vzdrţevati disciplino. 22,9 % učiteljev meni, da med uro ni 

dovolj časa za takšne dejavnosti, 16,6 % jih meni, da v razredu ni dovolj prostora. Le 2 % 

učiteljev pa menita, da je vzrok v tem, da učence takšne dejavnosti ne zanimajo. 14,6 % 

učiteljev se je odločilo za odgovor drugo, pri čemer so spodaj navedeni vzroki, ki so jih 

zapisali:  

 Ker na tem področju učitelji niso dovolj izobraženi. (4) 

 Ker učitelji nimajo gibalne inteligence oz. smisla za gibanje. (3) 

 Ne vem. (3) 

 Ker se učitelji ne zavedajo, da je to pomembno. (2) 

 Ker učiteljem primanjkuje inovativnosti. (2) 

 Ker učiteljem primanjkuje ustvarjalnosti. (2) 

 Ker nimajo volje oz. se  jim ne ljubi. (2) 

 Ker učitelji niso dovolj igrivega karakterja. (2) 

 Ker učiteljem primanjkuje idej. (1) 

 Ker se mora učitelj na te dejavnosti bolje pripraviti. (1) 

 Ker so za učitelja te dejavnosti napornejše. (1) 

 Ker se je lažje držati učbenika kot pa pripraviti aktivnosti, za katere mora biti učitelj 

enako navdušen kot učenci. (1) 

 Ker se nekateri učitelji zelo težko vživijo v potrebe učencev po vključevanju vseh 

kanalov sprejemanja snovi, večinoma želijo le učenje pisanja in branja. (1) 

 Ker ni skladno z njihovo osebnostjo. (1) 

 Ker mogoče učitelji nimajo dovolj samozavesti. (1)  

 Ker jim je nerodno skakati pred učenci. (1) 

 Ker se bojijo osmešiti. (1) 

 Ker učenci včasih jemljejo kot humor. (1) 
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Preglednica 5: Vzroki za manj dejavnosti CTO pri pouku TJA glede na strokovni naziv 

Strokovni naziv 

Zakaj ne več dejavnosti CTO? 

 

 

 

 

 

Skupaj 

Problem 

discipline 
Ni dovolj časa Ni dovolj 

prostora 
Učencev ne 

zanima 

f % f % f % f % f % 

Prof. angleškega 
jezika s knjiţevnostjo 

66 56,9 27 23,3 21 18,1 2 1,7 116 100,0 

Prof.  razrednega 

pouka 
14 42,4 9 27,3 8 24,2 2 6,1 33 100,0 

Skupaj 

 

80 53,7 36 24,2 29 19,5 4 2,7 149 100,0 

 

Če primerjamo odgovore, ki so jih na vprašanje 'Zakaj menite, da učitelji pri pouku ne 

pripravijo pogosteje gibalnih dejavnosti?' podali profesorji razrednega pouka s programom 

PIAOŠ in profesorji angleščine s knjiţevnostjo, ugotovimo, da največ učiteljev iz obeh 

skupin vzrok pripisuje teţjemu vzdrţevanju discipline pri takšnih dejavnostih (dobra 

polovica profesorjev angleškega jezika in slaba polovica profesorjev razrednega pouka). 

Slaba četrtina profesorjev angleškega jezika in dobra četrtina profesorjev razrednega pouka 

menita, da med uro nimajo dovolj časa za takšne aktivnosti. Da v razredu ni dovolj 

prostora, meni dobra šestina profesorjev angleškega jezika in slaba četrtina profesorjev 

razrednega pouka. Najmanj profesorjev angleškega jezika (1,7 %) in profesorjev 

razrednega pouka (6,1 %) pa meni, da učencev takšne dejavnosti ne zanimajo.  

 

Izračuni so pokazali, da med skupinama profesorjev angleškega jezika in profesorjev 

razrednega pouka ni statistično pomembnih razlik (2Î = 3,182, g = 3, α = 0,364) glede 

mnenja o tem, zakaj učitelji pri pouku TJA ne pripravijo dejavnosti CTO pogosteje.  

 

Pri izvajanju dejavnosti CTO pri pouku TJA se profesorji angleškega jezika in tudi 

profesorji razrednega pouka najbolj bojijo disciplinskih problemov oz. hrupa v razredu. 

Vedeti moramo, da se učenci, čeprav so včasih glasnejši, ker so navdušeni nad neko 

dejavnostjo, še vedno učijo. Nekateri učitelji mogoče niso dovolj samozavestni in 

prepričani o tem, da bodo učence po takšnih dejavnostih uspeli umirili in preusmeriti 

njihovo pozornost na drugo dejavnost.  
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Preglednica 6: Najpogosteje uporabljene igre s CTO pri pouku TJA 

Igre s CTO f % 

Simon says 80 48,8 

Commands 27 16,5 

Touch sth... 26 15,8 

Pantomime 17 10,4 

I spy 11 6,7 

Bingo 7 4,3 

Day/night 6 3,7 

Pisanje po hrbtu 4 2,4 

Spomin  3 1,8 

Igre z ţogo 3 1,8 

Fruit salad 2 1,2 

Kim’s game 2 1,2 

Number race 2 1,2 

Hangman 2 1,2 

 

Na vprašanje, katere so najpogostejše igre s CTO, ki jih uporabljajo pri pouku TJA, je 

odgovorilo 164 (80 %) učiteljev. Učitelji so lahko našteli več iger s CTO, ki jih pogosto 

uporabljajo. 

 

Igra s CTO, ki jo učitelji najpogosteje uporabljajo, je Simon says, saj jo je navedlo kar 48,8 

% učiteljev, ki so odgovorili na vprašanje. Sledita igri Commands (16,5 %) in Touch sth ... 

(15,8 %). Pogosto je uporabljena tudi igra pantomime (10,4 %). Večkrat pa so bile 

omenjene tudi igre I spy (6,7 %), Bingo (4,3 %), Day/night (3,7 %), pisanje po hrbtu (2,4 

%), spomin (1,8 %), igre z ţogo (1,8 %), Fruit salad (1,2 %), Kim's game (1,2 %), Number 

race (1,2 %) in Hangman (1,2 %).  

 

Podatki kaţejo na to, da učitelji najpogosteje uporabljajo igre, ki razvijajo spretnost 

razumevanja govorjene besede in pri katerih ne potrebujejo dodatnih pripomočkov. 
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Po pregledu učbeniških kompletov, ki jih uporabljajo učitelji angleščine v 4. in 5. razredu 

(My sails, Reach for the stars, Happy street in Hi there!), sem ugotovila, da so to tudi 

najpogostejše igre, ki so omenjene v učbeniških kompletih (Commands v vseh štirih, 

Touch sth, Bingo v treh, Pantomime, I spy, Day/night, Kim's game, Hangman v dveh itn.). 

Zanimivo je, da je igra Simon says, ki je najpogosteje uporabljena igra s CTO, omenjena 

samo v priročniku Happy street 1, in še to pod imenom Levy says.  

 

Preglednica 7: Najpogosteje uporabljene pesmi s CTO pri pouku TJA  

Pesmi s CTO f % 

Head and shoulders 93 52,5 

If you're happy 35 19,8 

Hockey Cokey 27 15,3 

Incy wincy spider 9 5,1 

Five little monkeys 8 4,5 

The wheels on the bus 7 4,0 

Hickory dickory 6 3,4 

 

Na vprašanje, katere so najpogostejše pesmi s CTO, ki jih uporabljajo pri pouku TJA, je 

odgovorilo 177 (86,3 %) učiteljev. Učitelji so lahko našteli več pesmi s CTO, ki jih 

pogosto uporabljajo. 

  

Daleč najpogosteje (52,5 %) so učitelji omenili pesem Head and shoulders, pogosto pojejo 

tudi pesmi If you're happy (19,8 %) in Hockey cokey (15,3 %), sledijo pesmi Incy wincy 

spider (5,1 %), Five little monkeys (4,5 %), The wheels on the bus (4,0 %) in Hickory 

dickory (3,4 %). Omenjene so bile tudi pesmi Old McDonald, This is the way, The rainbow 

song, Two tall daddies, Happy birthday, Hello, how are you?, Umbrellas, Colour song, 

Robots, The number chant, Red and orange, 10 little indians in One, two buckle my shoe. 

 

Po pregledu učbeniških kompletov za četrti in peti razred sem ugotovila, da je pesem Head 

and shoulders omenjena samo v enem učbeniškem kompletu (My sails 2) izmed štirih, If 

you're happy v treh, Hockey Cokey, Incy wincy spider in Five little monkeys pa prav tako v 
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enem. Glede na te ugotovitve domnevam, da so to pesmi, ki jih učitelji dobro poznajo in 

jih imajo učenci radi, da jih uporabljajo pri pouku angleščine ne glede na to, ali jih 

vsebujejo učbeniški kompleti, ki jih uporabljajo.  

 

Zanimivo je tudi, da so učitelji omenjali nekatere pesmi, ki niso tipične pesmi s CTO in ki 

z vsebino besedila ne spodbujajo gibanja. Npr. Happy birthay (omenjena v treh učbeniških 

kompletih in v nobenem ni ob petju predlagana gibalna dejavnost), The rainbow song, 

Umbrellas (omenjeni v enem učbeniškem kompletu). Čeprav lahko seveda učitelj tudi te 

pesmi učencem predstavi kot pesmi s CTO. Niso pa omenili nekaterih drugih, pri katerih 

so v priročnikih predlagane gibalne dejavnosti (npr. I can tie my shoes, Five currant buns, 

Two little eyes, I wish you a merry christmas, One, two, buckle my shoe ...).  

 

Preglednica 8: Najpogosteje uporabljene zgodbe s CTO pri pouku TJA  

Zgodbe s CTO f % 

Goldilocks and the three bears 11 12,0 

The enormous carrot/turnip 9 9,8 

Little red Riding Hood 8 8,7 

The three little pigs 8 8,7 

The very hungry caterpillar 7 7,6 

The three billy goats 5 5,4 

The frog family 4 4,3 

Chicken licken 4 4,3 

We’re going on a bear hunt 3 3,3 

 

Na vprašanje, katere so najpogostejše zgodbe s CTO, ki jih uporabljajo pri pouku TJA, je 

odgovorilo le 92 (44,9 %) učiteljev. 

 

Učitelji so lahko našteli več zgodb s CTO, ki jih pogosto uporabljajo. Najpogostejši 

odgovor je zgodba Goldilocks and the three bears (12,0 %). Učitelji pogosto uporabljajo 

tudi zgodbe The enormous carrot/turnip (9,8 %), Little red riding hood (8,7 %), The three 

little pigs (8,7 %) in The very hungry caterpillar (7,6 %). Sledijo zgodbe The three billy 

goats (5,4 %), The frog family (4,3 %), Chicken licken (4,3 %) in We’re going on a bear 
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hunt (3,3 %). Omenjene pa so bile tudi zgodbe The ugly duckling, Musician of Bremen, 

Henry hippo, The smartest giant in town, Brown bear, brown bear, Ghosty finds friends, 

Noah’s ark, The lion is ill, Where’s spot?, Winnie the witch in The shark family. 

 

Po pregledu učbeniških kompletov za četrti in peti razred sem ugotovila, da je največkrat 

omenjena zgodba Little red riding hood (v treh), sledijo The three little pigs, The enormous 

carrot (turnip) in Goldilocks and the three bears (v dveh). V učbeniku My sails so 

zapisane  predvsem tradicionalne zgodbe (vsaj ena v vsaki enoti), na koncu učbenika 

Reach for the stars je ena (oz. dve) tradicionalna zgodba, prav tako je na koncu priročnika 

Hi there! ena (oz. dve) tradicionalna zgodba, medtem ko učbeniški komplet Happy street 

ne vsebuje tradicionalnih zgodb.  

 

Največ učiteljev (86,3 %) je napisalo, katere so najpogostejše pesmi s CTO, ki jih 

uporabljajo pri pouku TJA, najpogostejše igre s CTO je napisalo 80,0 % učiteljev, medtem 

ko je najpogostejše zgodbe s CTO napisalo le 44,9 % učiteljev, sodelujočih v raziskavi. 

Tudi ta podatek kaţe na to, da učitelji poznajo in pri pouku izvajajo več pesmi in iger s 

CTO kot pa zgodb s CTO.  

 

Nekateri učitelji so kot odgovor zapisali, da uporabljajo vse igre, pesmi in zgodbe, ki so v 

učbeniku, ki ga uporabljajo pri pouku. Če upoštevam tudi podatek, da sta najpogostejša 

vira idej za CTO, ki jih učitelji uporabljajo pri pouku, učbenik in priročnik, to nakazuje, da 

so učitelji pri poučevanju še vedno zelo navezani na učbenik. 

 

Rezultati analize odgovorov so pokazali, da učitelji izmed dejavnosti CTO pri pouku TJA 

daleč najpogosteje izvajajo pesem Head and shoulders in igro Simon says, čeprav sta obe 

dejavnosti omenjeni samo v enem izmed štirih učbeniških kompletov. Vzrok je lahko v 

tem, da sta pesem in igra zelo dobro poznana učiteljem in ju uporabljajo pri pouku ne glede 

na to, da je oz. ni omenjena v učbeniškem kompletu, ki ga uporabljajo. Lahko pa je tudi 

posledica namiga pri vprašanju na anketnem vprašalniku (Kako pogosto pripravite za 

učence pri pouku angleščine gibalne igre, npr. Simon says, Touch something, Commands 

…).  
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6.2  PREVERJANJE HIPOTEZ 

6.2.1  Večina učiteljev pri poučevanju TJA v drugem triletju osnovne 

šole  uporablja tudi pristop CTO. 

 

Preglednica 9: Pogostost uporabe iger s CTO pri pouku TJA 

Uporaba iger s CTO f % 

Nikoli 0 0 

Včasih 101 49,3 

Pogosto  77 37,6 

Zelo pogosto 27 13,2 

Skupaj 205 100,0 

 

Vsi učitelji, sodelujoči v anketiranju, uporabljajo pri pouku TJA igre s CTO, saj se ni nihče 

izmed učiteljev odločil za odgovor nikoli. Polovica učiteljev uporablja igre s CTO včasih. 

Dobra tretjina učiteljev jih uporablja pogosto, sedmina pa zelo pogosto.  

 

Preglednica 10: Pogostost uporabe pesmi s CTO pri pouku TJA 

Uporaba pesmi s CTO f % 

Nikoli 4 2,0 

Včasih 93 45,4 

Pogosto  90 43,9 

Zelo pogosto 18 8,8 

Skupaj 205 100,0 

 

Velika večina učiteljev (98,0 %) pri pouku TJA uporablja pesmi s CTO, le 2 % učiteljev 

jih ne uporabljata nikoli. Za odgovora včasih in pogosto se je odločilo pribliţno enako 

število učiteljev; tako 45,4 % učiteljev uporablja pesmi s CTO včasih, 43,9 % pa pogosto. 

Slaba desetina učiteljev meni, da uporablja pesmi s CTO zelo pogosto.  
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Preglednica 11: Pogostost uporabe zgodb s CTO pri pouku TJA 

Uporaba zgodb s CTO f % 

Nikoli 35 17,1 

Včasih 131 63,9 

Pogosto  32 15,6 

Zelo pogosto 7 3,4 

Skupaj 205 100,0 

 

Večina učiteljev (82,9 %) pri pouku TJA uporablja zgodbe s CTO, 17,1 % učiteljev pa jih 

ne uporablja nikoli. Največ učiteljev (63,9 %) uporablja zgodbe s CTO včasih. Za odgovor 

pogosto se je odločilo 15,6 % učiteljev, zelo pogosto pa zgodbe s CTO uporablja 3,4 % 

učiteljev. 

 

Preglednica 12: Pogostost uporabe CTO pri učenju novega besedišča pri pouku TJA 

Učenje besedišča s CTO f % 

Nikoli 11 5,4 

Včasih 80 39,0 

Pogosto  82 40,0 

Zelo pogosto 32 15,6 

Skupaj 205 100,0 

 

Večina učiteljev (94,6 %) pri pouku TJA uporablja CTO pri učenju novega besedišča, 5,4 

% učiteljev pa ga ne uporablja nikoli. Največ učiteljev (40,0 %) uporablja CTO pri učenju 

novega besedišča pogosto, skoraj enako število (39,0 %) ga uporablja včasih.  

 

Rezultati kaţejo, da večina učiteljev pri pouku TJA uporablja dejavnosti CTO vsaj 

občasno. Igre s CTO uporabljajo celo vsi anketirani učitelji. 

 

Največji odstotek učiteljev se je odločil za odgovor zelo pogosto pri učenju besedišča s 

CTO (15,6 %), najmanjši pa pri uporabi zgodb s CTO (3,4 %). Izmed dejavnosti CTO 
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največji odstotek učiteljev nikoli ne uporablja zgodbe s CTO (17,1 %), najmanjši odstotek 

pa igre s CTO (0 %).  

 

Glede na zgornje rezultate lahko hipotezo, da večina učiteljev pri poučevanju TJA v 

drugem triletju osnovne šole uporablja tudi pristop CTO, potrdimo. Ugotovitev je vsekakor 

zelo spodbudna, saj rezultati kaţejo na to, da se učitelji zavedajo pomena gibalnih 

dejavnosti za hitrejše in kakovostnejše učenje tujega jezika ter da jih med poukom tudi 

uporabljajo.  

 

6.2.2  Učitelji pri poučevanju TJA v drugem triletju osnovne šole 

najpogosteje uporabljajo pristop CTO v 4. razredu 

 

Preglednica 13: Razred najpogostejše uporabe CTO pri pouku TJA 

Razred f % 

Četrti 109 77,86 

Peti 12 8,57 

Šesti 1 0,71 

V vseh enako 18 12,86 

Skupaj 140 100,0 

 

Izmed 140 učiteljev, sodelujočih v raziskavi, ki poučujejo oziroma so ţe poučevali v vseh 

treh razredih drugega triletja, je kar dobre tri četrtine takšnih, ki najpogosteje uporabljajo 

pristop CTO v 4. razredu. Manj kot 10 % učiteljev pristop CTO največkrat uporablja v 

petem razredu, samo en učitelj pa najpogosteje uporablja pristop CTO v šestem razredu. 

Dobra osmina učiteljev (12,86 %) meni, da pristop CTO uporablja v vseh treh razredih 

enako pogosto.   

 

Zgornji rezultati niso presenetljivi, ker so učitelji v anketi pogosto izrazili mnenje, da je 

gibanje med poukom pomembnejše pri mlajših učencih, ki imajo krajšo pozornost kot 

starejši in potrebujejo večje/pogostejše menjavanje različnih dejavnosti za vzdrţevanje 

zbranosti med poukom. Nekateri menijo, da takšne dejavnosti starejših učencev ne 

zanimajo oziroma niso potrebne, ker snov hitreje dojemajo.  
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Menim, da za pester, nazoren in za zanimiv pouk učenci niso nikoli prestari; dobro je, da 

so gibalne dejavnosti zastopane v vseh razredih. Dejavnosti pristopa CTO so seveda v 

vsakem razredu drugačne ter prilagojene starosti in sposobnostim učencev; tako kot je 

drugačna tudi učna snov. S starostjo se učencem res povečujeta pozornost in zbranost za 

delo, a Asher (1977) je v svoji raziskavi ugotovil, da tudi učenci v višjih razredih hitreje 

napredujejo pri učenju tujega jezika s pristopom CTO kot učenci, ki se učijo tuji jezik po 

klasičnem slušnojezikovnem pristopu.  

 

Glede na zgornje rezultate lahko hipotezo, da učitelji pri poučevanju TJA v drugem triletju 

osnovne šole pristop CTO najpogosteje uporabljajo v 4. razredu, potrdimo. 

 

6.2.3  Učitelji izmed dejavnosti CTO največkrat uporabljajo igre s CTO 

 

Preglednica 14: Najpogosteje uporabljena dejavnost CTO pri pouku TJA 

Dejavnosti CTO f % 

Učenje novega besedišča s pomočjo CTO 70 34,1 

Igre s CTO 47 22,9 

Pesmi s CTO 83 40,5 

Zgodbe s CTO 5 2,4 

Skupaj 205 100,0 

 

 

Izmed dejavnosti CTO učitelji najpogosteje uporabljajo pesmi s CTO; zanje se je odločilo 

dobrih 40 % učiteljev. Sledi učenje novega besedišča s pomočjo CTO, ki ga najpogosteje 

uporablja tretjina učiteljev. Šele na tretjem mestu so igre s CTO, ki jih najpogosteje 

uporablja slaba četrtina učiteljev. Le 5 učiteljev (2,4 %) pa najpogosteje uporablja zgodbe s 

CTO.   

 

Menim, da je eden izmed razlogov, zakaj učitelji ne uporabljajo pogosteje iger s CTO, tudi 

ta, da skoraj polovica učiteljev, ki je sodelovala v anketi, meni, da je pri takšnih 

dejavnostih teţje vzdrţevati disciplino. Učenje besedišča s pomočjo CTO poteka frontalno, 

prav tako večinoma poteka frontalno tudi izvajanje pesmi, ob katerih izvajajo učenci 

različne telesne gibe. Pri gibalnih igrah pa so učenci aktivnejši, lahko se gibljejo po 
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prostoru, velikokrat se izvajajo v parih ali skupinah. Učitelji pa se pogosto bojimo 

prevelikega hrupa, nemira in drugih disciplinskih teţav.  

 

Zakaj učitelji pri pouku TJA uporabljajo zgodbe s CTO izrazito manjkrat kot druge 

dejavnosti CTO, lahko pojasnimo tudi s tem, da učitelji za učenje tujega jezika z uporabo 

zgodb s CTO potrebujejo več časa in več priprav, medtem ko lahko gibanje ob pesmih, 

igrah in ob učenju novega besedišča hitro vključiš v pouk in so to po navadi časovno 

kratkotrajne dejavnosti. Poleg tega v slovenščini dejansko ni literature o zgodbah s CTO, 

razen v določenih priročnikih (npr. My Sails), v katerih lahko zasledimo predloge avtorjev 

za obravnavo zgodb po načelih CTO. Mogoče pa bi več učiteljev uporabljajo zgodbe s 

CTO, če bi bolje poznali pristop CTO, načela poučevanja tujega jezika prek zgodb s CTO 

in njegove prednosti. Glede na to, da literature o tem v slovenščini ni, bi bilo mogoče 

dobro, da se o poučevanju z zgodbami s CTO učitelji seznanijo na izobraţevanjih oz. 

seminarjih.  

 

Glede na zgornje rezultate hipoteze, da učitelji izmed dejavnosti CTO največkrat 

uporabljajo igre s CTO, ne moremo potrditi. 

 

6.2.4  Med učitelji, ki različno ocenjujejo pomembnost gibanja pri učenju 

TJA, so razlike glede pogostosti uporabe pristopa CTO 

 

Največ učiteljev (41,4 %) meni, da je gibanje pri učenju TJA za učence pomembno. 

Tretjina jih meni, da je gibanje srednje pomembno, četrtina pa pripisuje gibanju veliko 

pomembnost. Le 1 % učiteljev, sodelujočih v raziskavi, meni, da gibanje med učenjem 

TJA ni pomembno. Rezultati so zelo spodbudni, ker kaţejo na to, da se učitelji zavedajo 

pomembnosti celostnega telesnega odziva za učinkovitejše učenje tujega jezika. Učitelji so 

najpogosteje navedli naslednje razloge, zakaj se jim zdi gibanje pri pouku TJA pomembno:  

 Omogoča boljše pomnjenje besedišča oz. jezika. (46) 

 Pripomore k lažjemu pomnjenju besedišča oz. jezika. (42) 

 Omogoča hitrejše pomnjenje besedišča oz. jezika. (19) 

 Veča motivacijo za učenje. (36)  

 Naredi zabavnejši pouk oz. učencem je zabavno. (18)  
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 Naredi zanimivejši pouk. (15) 

 Omogoča večjo raznolikost pouka. (9) 

 Pripomore k sproščenosti učencev med poukom. (8) 

 Omogoča lažje učenje kinestetičnemu tipu učencev. (7) 

 Pripomore, da so učenci med uro aktivnejši. (6) 

 Omogoča večjo zbranost učencev med poukom. (5) 

 Gibanje popestri pouk. (4) 

 Omogoča večjo raznolikost učnih ur. (3) 

 Učenci se radi izražajo z gibi. (3) 

 Spominja na naravno usvajanje jezika. (2) 

 Omogoča lažje razumevanje učne snovi. (2) 

 Spodbudi miselne povezave. (2) 

 Učenci lažje sledijo učni snovi. (2) 

 Omogoča boljšo in hitrejšo komunikacijo v tujem jeziku. (1) 

 Pouk ni več tako frontalno naravnan, kar pozitivno vpliva tudi na učence in učenje. 

(1) 

 Omogoča individualizacijo pouka. (1) 

 Učenci niso obremenjeni s prezahtevnimi slovničnimi strukturami. (1) 

 Učenci dobijo konkretno predstavo o novem besedišču. (1) 

 Omogoča manj stresno učenje tujega jezika. (1) 

 Omogoča daljšo pozornost učencev med poukom. (1) 

 Omogoča dinamičnost pouka. (1)  
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Preglednica 15: Pogostost uporabe iger s CTO pri pouku TJA glede na oceno pomembnosti gibanja pri 

učenju TJA 

Pomen gibanja 

Pogostost uporabe iger s CTO 

Skupaj 

Včasih Pogosto Zelo pogosto 

f % f % f % f % 

Ni pomembno 2 100,0 0 0 0 0 2 100,0 

Srednje pomembno 53 80,3 11 16,7 2 3,0 66 100,0 

Pomembno 39 45,9 40 47,1 6 7,0 85 100,0 

Zelo pomembno 7 13,5 26 50,0 19 36,5 52 100,0 

Skupaj 

 

101 49,3 77 37,6 27 13,2 205 100,0 

 

Točno polovica učiteljev, ki meni, da je gibanje pri učenju TJA zelo pomembno, uporablja 

igre s CTO pogosto, dobra tretjina (36,5 %) uporablja igre s CTO zelo pogosto in slaba 

sedmina (13,5 %) včasih.  

 

47,1 % učiteljev, ki menijo, da je gibanje pri učenju TJA pomembno, uporablja igre s CTO 

pogosto in le nekoliko manj včasih (45,9 %). 7,1 % učiteljev pa uporablja igre s CTO zelo 

pogosto. 

 

Večina učiteljev (80,3 %), ki meni, da je gibanje pri učenju TJA srednje pomembno, 

uporablja igre s CTO včasih, 16,7 % pogosto in 3 % zelo pogosto. 

 

Dva učitelja, ki menita, da gibanje pri učenju TJA ni pomembno, kljub temu igre s CTO 

včasih uporabljata. 

 

Nihče izmed učiteljev, ki so sodelovali v anketiranju, ni izbral odgovora, da nikoli ne 

uporablja iger CTO pri pouku TJA. 

 

Iz podatkov je razvidno, da večina učiteljev (86,5 %), ki meni, da je gibanje pri učenju TJA 

zelo pomembno, uporablja igre s CTO pri pouku TJA pogosto oz. zelo pogosto, medtem 
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ko večina učiteljev (80,9 %), ki meni, da je gibanje pri učenju TJA srednje pomembno oz. 

ni pomembno, uporablja igre s CTO pri učenju TJA samo včasih. Pri učiteljih, ki menijo, 

da je gibanje pri pouku TJA pomembno, pa je pribliţno enako število takšnih, ki igre s 

CTO uporabljajo včasih (45,9 %) kot tistih, ki igre s CTO uporabljajo pogosto (47,1 %). 

 

Glede na dobljene rezultate (2Î = 71,343, g = 6, α = 0,000) lahko potrdimo, da so razlike v 

pogostosti uporabe iger CTO glede na oceno pomembnosti gibanja pri učenju TJA 

statistično pomembne.  

 
 

Preglednica 16: Pogostost uporabe pesmi CTO pri pouku TJA glede na oceno pomembnosti gibanja 

pri učenju TJA 

Pomen gibanja 

 

Pogostost uporabe pesmi s CTO 

 

 

 

 

 

 

Skupaj 

Nikoli Včasih Pogosto Zelo pogosto 

f % f % f % f % f % 

Ni pomembno 0 0 2 100,0 0 0 0 0 2 100,0 

Srednje pomembno 4 6,1 48 72,7 12 18,2 2 3,0 66 100,0 

Pomembno 0 0 34 40,0 47 55,3 4 4,7 85 100,0 

Zelo pomembno 0 0 9 17,3 31 59,6 12 23,1 52 100,0 

Skupaj 

 

4 1,9 93 45,4 90 43,9 18 8,8 205 100,0 

 
 

Več kot polovica (59,6 %) učiteljev, ki meni, da je gibanje pri učenju TJA zelo pomembno, 

uporablja pesmi s CTO pogosto, 23,1 % uporablja pesmi s CTO zelo pogosto, 17,3 % pa le 

včasih. V tej skupini ni nobenega učitelja, ki pesmi s CTO ne bi uporabljal.  

 

Prav tako več kot polovica (55,3 %) učiteljev, ki meni, da je gibanje pri učenju TJA 

pomembno, uporablja pesmi s CTO pogosto, 40 % jih uporablja včasih, 4,7 % učiteljev pa 

uporablja pesmi s CTO zelo pogosto. Tudi v tej skupini ni nobenega učitelja, ki pesmi s 

CTO ne bi uporabljal. 
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Skoraj tri četrtine (72,7 %) učiteljev, ki menijo, da je gibanje pri učenju TJA srednje 

pomembno, uporablja pesmi s CTO le včasih, slaba petina (18,2 %) uporablja pesmi s 

CTO pogosto, 6,1 % učiteljev nikoli in 3,0 % zelo pogosto. 

 

Dva učitelja, ki menita, da gibanje pri učenju TJA ni pomembno, kljub temu pesmi s CTO 

včasih uporabljata. 

 

Iz podatkov je razvidno, da 82,3 % učiteljev, ki menijo, da je gibanje pri učenju TJA zelo 

pomembno, uporablja pesmi s CTO pri pouku TJA pogosto oz. zelo pogosto, medtem ko 

79,4 % učiteljev, ki menijo da je gibanje pri učenju TJA srednje pomembno oz. ni 

pomembno, uporablja igre s CTO pri učenju TJA samo včasih oz. nikoli.   

 

Glede na dobljene rezultate (2Î = 65,074, g = 9, α = 0,000) lahko potrdimo, da so 

statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe pesmi s CTO glede na oceno 

pomembnosti gibanja pri učenju TJA. 

 

 

Preglednica 17: Pogostost uporabe zgodb CTO pri pouku TJA glede na oceno pomembnosti gibanja 

pri učenju TJA 

Pomen gibanja 

 

Pogostost uporabe zgodb s CTO 

 

 

 

 

 

 

Skupaj 

Nikoli Včasih Pogosto Zelo pogosto 

f % f % f % f % f % 

Ni pomembno 1 50,0 1 50,0 0 0 0 0 2 100,0 

Srednje pomembno 20 30,3 45 68,2 1 1,5 0 0 66 100,0 

Pomembno 12 14,1 56 65,9 15 17,6 2 2,4 85 100,0 

Zelo pomembno 2 3,8 29 55,8 16 30,8 5 9,6 52 100,0 

Skupaj 

f 

35 17,1 131 63,9 32 15,6 7 3,4 205 100,0 
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Več kot polovica učiteljev (55,8 %), ki meni, da je gibanje pri učenju TJA zelo pomembno, 

uporablja zgodbe s CTO včasih, slaba tretjina (30,8 %) pogosto, desetina (9,6 %) zelo 

pogosto, le 3,8 % teh učiteljev pa zgodb s CTO ne uporablja nikoli.  

 

Več kot dve tretjini učiteljev (65,9 %), ki menita, da je gibanje pri učenju TJA pomembno, 

zgodbe s CTO prav tako uporablja le včasih, 17,6 % učiteljev jih uporablja pogosto, 2,4 % 

zelo pogosto, 14,1 % teh učiteljev pa pri pouku nikoli ne uporablja zgodb s CTO.  

 

Večina učiteljev (68,2 %), ki meni, da je gibanje pri učenju TJA srednje pomembno, 

zgodbe s CTO uporablja včasih, slaba tretjina (30,3 %) jih ne uporablja nikoli, 1,5 % 

učiteljev pa jih uporablja pogosto.  

 

Eden izmed učiteljev, ki meni, da gibanje pri učenju TJA ni pomembno, zgodb s CTO ne 

uporablja, eden pa jih kljub temu včasih uporablja.  

 

Iz podatkov je razvidno, da dobra polovica učiteljev (55,8 %), ki meni, da je gibanje pri 

učenju TJA zelo pomembno, uporablja zgodbe s CTO včasih. Prav tako se je tudi pri tistih, 

ki menijo, da je gibanje pomembno (65,9 %) in srednje pomembno (68,2 %), največ 

učiteljev odločilo, da uporabljajo zgodbe včasih. Vendar je tu več učiteljev, ki nikoli ne 

uporabljajo zgodbe s CTO pri pouku TJA, in manj učiteljev, ki zgodbe s CTO uporabljajo 

zelo pogosto. 

 

Glede na dobljene rezultate (2Î = 45,034, g = 9, α = 0,000) lahko potrdimo, da so 

statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe zgodb s CTO glede na oceno 

pomembnosti gibanja pri učenju TJA. 
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Preglednica 18: Pogostost učenja besedišča s CTO pri pouku TJA glede na oceno pomembnosti 

gibanja pri učenju TJA 

Pomen gibanja 

 

Pogostost učenja besedišča s CTO 

 

 

 

 

 

 

Skupaj 

Nikoli Včasih Pogosto Zelo pogosto 

f % f % f % f % f % 

Ni pomembno 

 

 

1 50,0 1 50,0 0 0 0 0 2 100,0 

 
Srednje pomembno 6 9,1 32 48,5 25 37,9 3 4,5 66 100,0 

Pomembno 4 4,7 35 41,2 36 42,3 10 11,8 85 100,0 

Zelo pomembno 0 0 12 23,1 21 40,4 19 36,5 52 100,0 

Skupaj 

f 

11 5,4 80 39,0 82 40,0 32 15,6 205 100,0 

 

Izmed učiteljev, ki ocenjujejo, da je gibanje pri učenju TJA zelo pomembno, jih 40,4 % uči 

novo besedišče s CTO pogosto in 36,5 % zelo pogosto. 23,1 % učiteljev pa uporablja pri 

učenju novega besedišča CTO le včasih. 

 

42,3 % učiteljev, ki menijo, da je gibanje pri učenju TJA pomembno, uči novo besedišče s 

CTO pogosto, le nekaj manj (41,2 %) jih uporablja CTO pri učenju besedišča včasih. 11,8 

% učiteljev uporablja CTO zelo pogosto, 4,7 % učiteljev CTO pri teh dejavnostih ne 

uporablja nikoli. 

 

Izmed učiteljev, ki ocenjujejo, da je gibanje pri učenju TJA srednje pomembno, jih 48,5 % 

uči novo besedišče s CTO včasih in 37,9 % pogosto. 9,1 % učiteljev CTO pri učenju 

besedišča ne uporablja, 4,5 % pa ga uporablja zelo pogosto. 

 

Eden izmed učiteljev, ki meni, da gibanje pri učenju TJA ni pomembno, pri učenju novega 

besedišča CTO ne uporablja, eden pa ga uporablja včasih.  

 

Iz podatkov je razvidno, da vsi učitelji, ki menijo, da je gibanje pri učenju TJA zelo 

pomembno, poučujejo besedišče s CTO vsaj včasih, največ izmed teh učiteljev pa 

uporablja pristop CTO pri učenju novega besedišča pogosto (40,4 %) in zelo pogosto (36,5 
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%). Na drugi strani pa skoraj polovica učiteljev (48,5 %), ki meni, da je gibanje pri učenju 

TJA srednje pomembno oz. ni pomembno, uporablja pristop CTO le včasih, 10,3 % 

učiteljev pa nikoli. Pri učiteljih, ki menijo, da je gibanje pri pouku TJA pomembno, pa je 

pribliţno enako število tistih, ki uporabljajo pristop CTO nikoli in včasih (45,9 %) oziroma 

pogosto in zelo pogosto (54,1 %).  

 

Glede na dobljene rezultate (2Î = 36,330, g = 9, α = 0,000) lahko potrdimo, da so 

statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe zgodb CTO glede na oceno 

pomembnosti gibanja pri učenju TJA. 

 

Hipotezo, da so med učitelji, ki različno ocenjujejo pomembnost gibanja pri učenju TJA, 

razlike glede pogostosti uporabe pristopa CTO, lahko potrdimo, ker so razlike pri vseh 

dejavnostih CTO statistično pomembne. Učitelji, ki ocenjujejo, da je gibanje učencev pri 

učenju TJA pomembno, pri poučevanju TJA pogosteje uporabljajo dejavnosti pristopa 

CTO kot tisti, ki ocenjujejo, da gibanje pri učenju TJA ni tako pomembno.  

 

6.2.5 Razredni učitelji, ki so oz. so bili vključeni v študijski program za 

izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega pouka za poučevanje 

angleškega jezika v drugem obdobju osnovne šole (PIAOŠ), pogosteje 

uporabljajo pristop CTO kot učitelji, ki so po izobrazbi profesorji angleškega 

jezika s knjiţevnostjo. 

 

Preglednica 19: Pogostost uporabe iger s CTO pri pouku TJA glede na strokovni naziv učitelja 

Strokovni naziv 

Pogostost uporabe iger s CTO 

Skupaj 

Včasih Pogosto 
Zelo pogosto 

f % f % f % f % 

Prof. angleškega jezika s 

knjiţevnostjo 
67 49,6 53 39,3 15 11,1 135 100,0 

Prof. razrednega pouka s 

PIAOŠ 
14 36,8 16 42,1 8 21,1 38 100,0 

Skupaj 

 

81 46,8 69 39,9 23 13,3 173 100,0 
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Skoraj polovica (49,6 %) učiteljev, ki so po izobrazbi profesorji angleškega jezika s 

knjiţevnostjo, uporablja igre s CTO pri pouku TJA včasih, 39,3 % jih uporablja igre s CTO 

pogosto, 11,1 % učiteljev pa zelo pogosto.  

 

Največ (42,1 %) učiteljev, ki so po izobrazbi profesorji razrednega pouka in so oz. so bili 

vključeni v program PIAOŠ, uporablja igre s CTO pri pouku TJA pogosto. 36,8 % 

učiteljev uporablja igre s CTO včasih, 21,1 % pa zelo pogosto. 

 

Nihče izmed učiteljev, ki so sodelovali v anketiranju, ni izbral odgovora, da nikoli ne 

uporablja iger CTO pri pouku TJA. 

 

Če primerjamo skupini profesorjev angleškega jezika in razrednega pouka, ugotovimo, da 

uporablja igre s CTO pogosto in zelo pogosto 63,2 % profesorjev razrednega pouka, 

medtem ko uporablja igre s CTO pogosto in zelo pogosto nekoliko manj profesorjev 

angleškega jezika (50,4 %), vendar izračuni pokaţejo, da med skupinama ni statistično 

pomembnih razlik (χ² = 3,300, g = 2, α = 0,192) v pogostosti uporabe iger s CTO pri pouku 

TJA.  

 

Preglednica 20: Pogostost uporabe pesmi s CTO pri pouku TJA glede na strokovni naziv učitelja 

Strokovni naziv 

 

Pogostost uporabe pesmi s CTO 

 

 

 

 

 

Skupaj 

Nikoli Včasih Pogosto Zelo pogosto 

f % f % f % f % f % 

Prof. angleškega 

jezika s knjiţevnostjo 
2 1,5 69 51,1 55 40,7 9 6,7 135 100,0 

Prof. razrednega 

pouka s PIAOŠ 
1 2,6 11 28,9 19 50,0 7 18,4 38 100,0 

Skupaj 

 

3 1,8 80 46,2 74 42,8 16 9,2 173 100,0 

 

Dobra polovica (51,1 %) učiteljev, ki so po izobrazbi profesorji angleškega jezika s 

knjiţevnostjo, uporablja pesmi s CTO pri pouku TJA včasih, 40,7 % učiteljev uporablja 

pesmi s CTO pogosto, 6,7 % pa zelo pogosto. 1,5 % učiteljev v tej skupini pesmi s CTO ne 

uporablja nikoli. 
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Točno polovica učiteljev, ki so po izobrazbi profesorji razrednega pouka in so oz. so bili 

vključeni v program PIAOŠ, uporablja pesmi s CTO pri pouku TJA pogosto. 28,9 % 

učiteljev uporablja pesmi s CTO včasih in 18,4 % zelo pogosto. En učitelj (2,6 %) pesmi s 

CTO ne uporablja pri pouku TJA.  

 

Če primerjamo skupini profesorjev angleškega jezika in razrednega pouka, ugotovimo, da 

uporabljata pesmi s CTO pogosto in zelo pogosto dobri dve tretjini (68,4 %) profesorjev 

razrednega pouka, medtem ko uporablja pesmi s CTO pogosto in zelo pogosto le slaba 

polovica profesorjev angleškega jezika (46,7 %). Izračuni so pokazali, da so med 

skupinama profesorjev angleškega jezika in profesorjev razrednega pouka statistično 

pomembne razlike (2Î = 8,039, g = 3, α = 0,045) v pogostosti uporabe pesmi CTO pri 

pouku TJA.   

 

Preglednica 21: Pogostost uporabe zgodb s CTO pri pouku TJA glede na strokovni naziv učitelja 

Strokovni naziv 

 

Pogostost uporabe zgodb s CTO 

 

 

 

 

 

Skupaj 

Nikoli Včasih Pogosto Zelo pogosto 

f % f % f % f % f % 

Prof. angleškega 

jezika s knjiţevnostjo 
28 20,7 84 62,2 19 14,1 4 3,0 135 100,0 

Prof. razrednega 

pouka s PIAOŠ 
3 7,9 25 65,8 7 18,4 3 7,9 38 100,0 

Skupaj 

 

31 18,0 109 63,0 26 15,0 7 4,0 173 100,0 

 

Največ (62,2 %) učiteljev, ki so po izobrazbi profesorji angleškega jezika s knjiţevnostjo, 

uporablja zgodbe s CTO pri pouku TJA včasih, 20,7 % učiteljev v tej skupini ne uporablja 

zgodb s CTO pri pouku TJA, 14,1 % učiteljev uporablja zgodbe s CTO zelo pogosto in 3,0 

% zelo pogosto. 

 

Prav tako tudi v skupini učiteljev, ki so po izobrazbi profesorji razrednega pouka in so oz. 

so bili vključeni v program PIAOŠ, jih največ  (65,8 %) uporablja zgodbe s CTO pri pouku 

TJA včasih. 18,4 % učiteljev uporablja zgodbe s CTO pogosto in 7,9 % zelo pogosto. Enak 

odstotek (7,9 %) učiteljev v tej skupini zgodb s CTO ne uporablja pri pouku TJA nikoli.  
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Čeprav izračuni kaţejo, da med skupinama ni statistično pomembnih razlik (χ² = 4,946, g = 

3, α = 0,176) v pogostosti uporabe zgodb s CTO pri pouku TJA, lahko, če primerjamo 

skupini profesorjev angleškega jezika in razrednega pouka, ugotovimo, da uporablja 

zgodbe s CTO pogosto in zelo pogosto manj profesorjev angleškega jezika (17,2 %) kot 

profesorjev razrednega pouka (26,3 %). Hkrati pa je sorazmerno visok odstotek 

profesorjev angleškega jezika, ki zgodb s CTO nikoli ne uporabljajo (20,7 %), medtem ko 

je pri profesorjih razrednega pouka ta odstotek manjši (7,9 %).  

 

 
Preglednica 22: Pogostost učenja besedišča s CTO pri pouku TJA glede na strokovni naziv učitelja 

Strokovni naziv 

 

Pogostost učenja besedišča s CTO 

 

 

 

 

 

Skupaj 

Nikoli Včasih Pogosto Zelo pogosto 

f % f % f % f % f % 

Prof. angleškega 

jezika s knjiţevnostjo 
9 6,7 51 37,8 57 42,2 18 13,3 135 100,0 

Prof. razrednega 

pouka s PIAOŠ 
1 2,6 16 42,1 11 28,9 10 26,3 38 100,0 

Skupaj 

f 

10 5,8 67 38,7 68 39,3 28 16,2 173 100,0 

 

Največ (42,2 %) učiteljev, ki so po izobrazbi profesorji angleškega jezika s knjiţevnostjo, 

uporablja CTO pri učenju novega besedišča pri pouku TJA pogosto. 37,8 % učiteljev 

uporablja CTO pri učenju besedišča včasih in 13,3 % zelo pogosto. 6,7 % učiteljev v tej 

skupini ne uporablja CTO pri učenju novega besedišča nikoli. 

 

Največ (42,1 %) učiteljev, ki so po izobrazbi profesorji razrednega pouka in so oz. so bili 

vključeni v program PIAOŠ, uporablja CTO pri učenju novega besedišča pri pouku TJA 

včasih. 28,9 % učiteljev uporablja CTO pri učenju besedišča pogosto in 26,3 % zelo 

pogosto. En učitelj (2,6 %) v tej skupini ne uporablja CTO pri učenju novega besedišča 

nikoli. 

 

Če primerjamo skupini profesorjev angleškega jezika in razrednega pouka, ugotovimo, da 

med njima ni statistično pomembnih razlik (χ² = 3,300, g = 2, α = 0,192) v pogostosti 

uporabe CTO pri učenju novega besedišča pri pouku TJA, ker je v obeh skupinah pribliţno 
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enak odstotek učiteljev, ki uporabljajo CTO pri učenju novega besedišča pogosto in zelo 

pogosto oziroma nikoli in včasih. 

 

Rezultati raziskave kaţejo na to, da strokovni naziv ne vpliva statistično pomembno na 

pogostost uporabe iger s CTO, zgodb s CTO in učenja novega besedišča s CTO. Pri 

pogostosti uporabe pesmi s CTO pa so razlike med skupinama profesorjev angleškega 

jezika in razrednega pouka statistično pomembne, ker uporabljajo pri pouku TJA profesorji 

razrednega pouka s programom PIAOŠ pesmi s CTO pogosteje kot profesorji angleškega 

jezika s knjiţevnostjo. Domnevam, da je statistično pomembna razlika pri uporabi pesmi s 

CTO med skupinama učiteljev posledica večjega znanja učiteljev razrednega pouka s 

področja glasbenih vsebin, ker so glasbene vsebine in glasbena didaktika sestavni del 

njihovega predmetnika skozi celoten študijski program razredni pouk, medtem ko učitelji 

angleščine v predmetniku študijskega programa angleški jezik in knjiţevnost nimajo 

nobenega predmeta s področja glasbe. 

 

Zanimivo je, da se je pri profesorjih razrednega pouka in tudi pri profesorjih angleščine 

največji odstotek učiteljev opredelil, da uporablja pri pouku TJA zelo pogosto učenje 

novega besedišča s CTO, najmanjši odstotek učiteljev v obeh skupinah pa uporablja 

zgodbe s CTO.  

 

Hipoteze, da razredni učitelji, ki so oz. so bili vključeni v študijski program PIAOŠ, 

pogosteje uporabljajo pristop CTO kot učitelji, ki so po izobrazbi profesorji angleškega 

jezika s knjiţevnostjo, ne moremo potrditi, ker to velja le za uporabo pesmi s CTO, pri 

preostalih dejavnostih CTO pa razlike glede na strokovni naziv niso statistično pomembne.  
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6.2.6  Med učitelji TJA z različno delovno dobo na področju poučevanja 

TJA so razlike v pogostosti uporabe pristopa CTO. 

 

Preglednica 23: Pogostost uporabe iger s CTO pri pouku TJA glede na delovno dobo učitelja 

Delovna doba 

Pogostost uporabe iger s CTO 

 
Skupaj 

 
Včasih Pogosto Zelo pogosto 

Skupaj 
f % f % f % f % 

0–5 let 43 63,2 20 29,4 5 7,4 68 100,0 

6–10 let 30 41,1 29 39,7 14 19,2 73 100,0 

11–15 let 13 50,0 9 34,6 4 15,4 26 100,0 

16 let in več 15 39,5 19 50,0 4 10,5 38 100,0 

Skupaj 

f 

101 49,2 77 37,6 27 13,2 205 100,0 

 
 
 
 

Največ učiteljev (63,2 %) z 0–5 let delovne dobe uporablja igre s CTO pri pouku TJA 

včasih, 29,4 % uporablja igre pogosto in 7,4 % učiteljev zelo pogosto.  

 

Pri učiteljih s 6–10 let delovne dobe je pribliţno enako število učiteljev, ki uporabljajo igre 

s CTO včasih (41,1 %) in pogosto (39,7 %), nekoliko več učiteljev (19,2 %) v primerjavi z 

učitelji z 0–5 let delovne dobe pa uporablja igre s CTO zelo pogosto.  

 

Prav tako je tudi v skupini učiteljev z 11–15 let delovne dobe največ takšnih, ki uporabljajo 

igre s CTO včasih (50,0 %), sledijo tisti, ki jih uporabljajo pogosto (34,6 %), 15,4 % 

učiteljev pa jih uporablja zelo pogosto. 

 

Polovica učiteljev s 16 let in več delovne dobe uporablja igre s CTO pogosto, 39,5 % 

učiteljev jih uporablja včasih, 10,5 % pa zelo pogosto.  
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Nihče izmed učiteljev, ki so sodelovali v anketiranju, ni izbral odgovora, da nikoli ne 

uporablja iger CTO pri pouku TJA. 

 

Pridobljeni podatki kaţejo, da uporablja igre CTO pogosto in zelo pogosto 36,8 % 

učiteljev z 0–5 let delovne dobe, 58,9 % učiteljev s 6–10 let delovne dobe, 50,0 % učiteljev 

z 11–15 let delovne dobe in 60,5 % učiteljev s 16 in več let delovne dobe. 

 

Največji deleţ učiteljev, ki uporablja igre s CTO zelo pogosto, je v skupini učiteljev s 6–10 

let delovne dobe, najmanjši deleţ pa v skupini učiteljev z 0–5 let delovne dobe. Največji 

deleţ učiteljev, ki uporablja igre s CTO le včasih, je v skupini učiteljev z 0–5 let delovne 

dobe, medtem ko je najmanjši deleţ učiteljev v skupini s 16 let in več delovne dobe.  

 

Rezultati se torej nagibajo k temu, da učitelji z več delovne dobe v primerjavi z učitelji z 

manj delovne dobe nekoliko pogosteje uporabljajo igre s CTO, vendar glede na dobljene 

rezultate (χ² = 11,390, g = 6, α = 0,077) ne moremo potrditi, da so razlike v pogostosti 

uporabe iger s CTO glede na delovno dobo učiteljev statistično pomembne. 

 
 

Preglednica 24: Pogostost uporabe pesmi s CTO pri pouku TJA glede na delovno dobo učitelja 

Delovna doba 

 

Pogostost uporabe pesmi s CTO 

 

 

 

 

 

Skupaj 

Nikoli Včasih Pogosto Zelo pogosto 

f % f % f % f % f % 

0–5 let 2 2,9 39 57,4 21 30,9 6 8,8 68 100,0 

6–10 let 2 2,7 25 34,2 37 50,7 9 12,3 73 100,0 

11–15 let 0 0 13 50,0 12 46,2 1 3,8 26 100,0 

16 let in več 0 0 16 42,1 20 52,6 2 5,3 38 100,0 

Skupaj 

f 

4 2,0 93 45,4 90 43,9 18 8,8 205 100,0 
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Največ učiteljev (57,4 %) z 0–5 let delovne dobe na področju poučevanja TJA uporablja 

pesmi s CTO pri pouku TJA včasih. 30,9 % učiteljev jih uporablja pogosto, 8,8 % zelo 

pogosto, 2,9 % učiteljev pa pesmi s CTO ne uporablja nikoli. 

 

V skupini učiteljev s 6–10 let delovne dobe jih največ, kar polovica, uporablja pesmi s 

CTO pogosto, dobra tretjina učiteljev jih uporablja včasih, osmina zelo pogosto, 2,7 % 

učiteljev pa pesmi s CTO ne uporablja.  

 

Učitelji z 11–15 let delovne dobe uporabljajo pesmi s CTO pri pouku TJA, tako da je 

pribliţno enako število tistih, ki uporabljajo pesmi s CTO včasih (50,0 %), in tistih, ki jih 

uporabljajo pogosto (46,2 %). Eden izmed učiteljev pa uporablja pesmi s CTO zelo 

pogosto. 

 

Prav tako uporabljajo pesmi s CTO tudi vsi učitelji s 16 let in več delovne dobe. 52,6 % 

učiteljev uporablja pesmi s CTO pogosto, sledijo učitelji, ki jih uporabljajo včasih (42,1 

%), 2 učitelja pa uporabljata pesmi s CTO zelo pogosto. 

 

Pridobljeni podatki kaţejo na to, da uporablja pesmi s CTO pogosto in zelo pogosto 39,7 

% učiteljev z 0–5 let delovne dobe, 50,0 % učiteljev z 11–16 let delovne dobe, 57,9 % 

učiteljev s 16 let in več delovne dobe in 63,0 % učiteljev s 6–10 let delovne dobe.  

 

Pesmi s CTO pri pouku TJA zelo pogosto uporabljajo v največjem deleţu učitelji z 

delovno dobo 6–10 let, najmanjši deleţ učiteljev, ki je podal to oceno, pa ima od 11 do 15 

let delovne dobe, vendar glede na dobljene rezultate (2Î = 14,150, g = 9, α = 0,117) ne 

moremo potrditi, da so razlike v pogostosti uporabe pesmi s CTO glede na delovno dobo 

učiteljev statistično pomembne. 
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Preglednica 25: Pogostost uporabe zgodb s CTO pri pouku TJA glede na delovno dobo učitelja 

Delovna doba 

 

Pogostost uporabe zgodb s CTO 

 

 

 

 

 

Skupaj 

Nikoli Včasih Pogosto Zelo pogosto 

f % f % f % f % f % 

0–5 let 11 16,2 48 70,6 7 10,3 2 2,9 68 100,0 

6–10 let 15 20,5 44 60,3 10 13,7 4 5,5 73 100,0 

11–15 let 6 23,1 14 53,8 6 23,1 0 0 26 100,0 

16 let in več 3 7,9 25 65,8 9 23,7 1 2,6 38 100,0 

Skupaj 

f 

35 17,1 131 63,9 32 15,6 7 3,4 205 100,0 

 
  

 

V skupini učiteljev z 0–5 let delovne dobe dobri dve tretjini učiteljev uporabljata zgodbe  s 

CTO pri pouku TJA včasih, šestina učiteljev zgodb s CTO ne uporablja, desetina jih 

uporablja pogosto, samo dva učitelja pa pravita, da zgodbe s CTO uporabljata zelo 

pogosto. 

 

Tudi v skupini učiteljev s 6–10 let delovne dobe jih je največ takšnih, ki uporabljajo 

zgodbe s CTO včasih (60,3 %), petina zgodb s CTO ne uporablja nikoli, sedmina pogosto 

in 5,5 % učiteljev zelo pogosto.  

 

Dobra polovica (53,8 %) učiteljev z 11–15 let delovne dobe uporablja zgodbe s CTO 

včasih. Slaba četrtina (23,1 %) zgodb s CTO ne uporablja in prav toliko učiteljev uporablja 

zgodbe s CTO pogosto. Nihče izmed učiteljev iz te skupine ne uporablja zgodb s CTO zelo 

pogosto.  

 

Kar dve tretjini (65,8 %) učiteljev s 16 let in več delovne dobe uporablja zgodbe s CTO pri 

pouku TJA včasih, slaba četrtina (23,7 %) pogosto, trije učitelji jih ne uporabljajo, eden pa 

zgodbe s CTO uporablja zelo pogosto.  
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Pridobljeni podatki kaţejo na to, da se z večanjem let delovne dobe učiteljev veča tudi 

pogostost uporabe zgodb s CTO pri pouku TJA, ker uporablja zgodbe s CTO pogosto in 

zelo pogosto 13,2 % učiteljev z 0–5 let delovne dobe, 19,2 % učiteljev s 6–10 let delovne 

dobe, 23,1 % učiteljev z 11–15 let delovne dobe in 26,3 % učiteljev s 16 let in več delovne 

dobe.  

 

Vendar uporablja največ učiteljev, neodvisno od delovne dobe, zgodbe s CTO pri pouku 

TJA včasih, tako da glede na dobljene rezultate (2Î = 10,848, g = 9, α = 0,286) ne moremo 

potrditi, da so razlike v pogostosti uporabe zgodb s CTO glede na delovno dobo učiteljev 

statistično pomembne. 

 
Preglednica 26: Pogostost učenja besedišča s CTO pri pouku TJA glede na delovno dobo učitelja 

Delovna doba 

 

Pogostost učenja besedišča s CTO 

 

 

 

 

 

Skupaj 

Nikoli Včasih Pogosto Zelo pogosto 

f % f % f % f % f % 

0–5 let 4 5,9 24 35,3 30 44,1 10 14,7 68 100,0 

6–10 let 5 6,8 31 42,5 22 30,1 15 20,5 73 100,0 

11–15 let 1 3,8 12 46,2 9 34,6 4 15,4 26 100,0 

16 let in več 1 2,6 13 34,2 21 55,3 3 7,9 38 100,0 

Skupaj 

f 

11 5,4 80 39,0 82 40,0 32 15,6 205 100,0 

 
 
 

44,1 % učiteljev z 0–5 let delovne dobe na področju poučevanja TJA uči novo besedišče s 

CTO pogosto, 35,3 % včasih, 14,7 % zelo pogosto, 5,9 % učiteljev pa nikoli ne uporablja 

pristopa CTO pri učenju novega besedišča.  

 

V skupini učiteljev s 6–10 let delovne dobe največ učiteljev (42,5 %) uči novo besedišče s 

CTO včasih, sledijo učitelji, ki uporabljajo pristop CTO pri učenju novega besedišča 

pogosto (30,1 %), 20,5 % učiteljev ga uporablja zelo pogosto in 6,8 % ga ne uporablja. 
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Skoraj polovica učiteljev (46,2 %) v skupini z 11–15 let delovne dobe uporablja pristop 

CTO pri učenju novega besedišča včasih, 34,6 % učiteljev ga uporablja pogosto, 15,4 % 

zelo pogosto, eden izmed učiteljev (3,8 %) pa ga ne uporablja. 

 

Pri učiteljih s 16 let in več delovne dobe je največ (55,3 %) takšnih, ki uporabljajo pristop 

CTO pri poučevanju novega besedišča pogosto, sledijo jim učitelji, ki ga uporabljajo 

včasih (34,2 %). Trije učitelji (7,9 %) učijo novo besedišče s CTO zelo pogosto, eden (2,6 

%) pa nikoli. 

 

Pridobljeni podatki kaţejo na to, da pristop CTO pri učenju novega besedišča pogosto in 

zelo pogosto uporablja 50,0 % učiteljev z 11–15 let delovne dobe, 50,7 % učiteljev s 6–10 

let delovne dobe, 58,9 % učiteljev z 0–5 let delovne dobe in 63,0 % učiteljev s 16 let in več 

delovne dobe, vendar glede na dobljene rezultate (2Î = 9,347, g = 9, α = 0,406) ne moremo 

potrditi, da so razlike v pogostosti učenja besedišča s CTO glede na delovno dobo učiteljev 

statistično pomembne. 

 

Če primerjamo uporabo vseh štirih dejavnosti CTO (igre, pesmi, zgodbe in učenje novega 

besedišča), lahko ugotovimo, da je v skupini učiteljev s 16 let in več delovne dobe največji 

odstotek učiteljev, ki uporabljajo igre s CTO, zgodbe s CTO in učenje novega besedišča s 

CTO pri pouku TJA pogosto oz. zelo pogosto, pri pesmih s CTO pa je ta skupina učiteljev 

na drugem mestu.  

 

Največji odstotek učiteljev, ki uporablja igre s CTO, pesmi s CTO in zgodbe s CTO pri 

pouku TJA le včasih ali nikoli, je v skupini učiteljev z 0–5 let delovne dobe. Edino pri 

pogostosti uporabe CTO pri učenju novega besedišča so učitelji z 0–5 let delovne dobe na 

drugem mestu, takoj za učitelji s 16 let in več delovne dobe.  

 

Zanimiv je tudi podatek, da je vedno najvišji deleţ učiteljev, ki zelo pogosto izvajajo 

dejavnosti CTO (igre, pesmi, zgodbe in učenje novega besedišča) v skupini učiteljev s 6–

10 let delovne dobe. 
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Čeprav ti rezultati nakazujejo, da učitelji z več delovne dobe na področju poučevanja TJA 

nekoliko pogosteje uporabljajo dejavnosti CTO pri pouku TJA kot učitelji z manj delovne 

dobe, hipoteze, da so med učitelji z različno delovno dobo na področju poučevanja TJA 

razlike glede pogostosti uporabe pristopa CTO, ne moremo potrditi, ker razlike niso 

statistično pomembne.  
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6.2.7  Med učitelji, ki uporabljajo različne učbenike pri poučevanju TJA, 

so razlike glede pogostosti uporabe pristopa CTO 

 

Preglednica 27: Uporaba učbenika pri pouku TJA v drugem triletju OŠ 

Uporaba učbenika f % 

Da 205 100,0 

Ne 0 0 

Skupaj 205 100,0 

 

Kot je razvidno iz preglednice, vsi učitelji (100 %), ki so sodelovali v raziskavi, 

uporabljajo pri pouku TJA v drugem triletju osnovne šole učbenik. 

 

Preglednica 28: Učbeniki, ki jih učitelji uporabljajo v 4. in 5. razredu OŠ 

 

 

 

Učbenik 

 

 

 

 

 

My sails 

 

 

 

 

 

Reach for the 

stars 

 

 

 

 

 

Hi there! 

 

 

 

 

 

Happy street 

 

 

 

Skupaj 

f 35 37 22 73 167 

% 20,3 21,5 12,8 42,5 100,0 

 

Največ učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, uporablja pri poučevanju TJA v 4. in 5. 

razredu osnovne šole učbenik Happy street (42,5 %). Sledita učbenika Reach for the stars 

(21,5 %) in My sails (20,3 %), ki ju uporablja pribliţno enako število učiteljev, učbenik Hi 

there! pa uporablja 12,8 % učiteljev. 

 

Pri obdelavi podatkov sem upoštevala le učbenike, ki jih učitelji uporabljajo v 4. in 5. 

razredu osnovne šole.  

 

 

 

http://www.knjigarna.com/hi-there-4-p-74.php
http://www.zalozba-obzorja.si/slika/knjigarna/532_210.jpeg
http://www.emka.si/img/product/ucbeniki-2009-10/osnovna-sola/5636/REACH FOR.jpg
http://www.emka.si/img/product/center-oxford/anglescina/3643/9780194336659.jpg
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Preglednica 29: Pogostost uporabe iger s CTO pri pouku TJA glede na vrsto učbenika 

Učbenik 

Pogostost uporabe iger s CTO 
Skupaj 

Včasih Pogosto Zelo pogosto 

f % f % f % f % 

My sails 13 37,1 17 48,6 5 14,3 35 100,0 

Reach for the stars 15 40,5 18 48,6 4 10,8 37 100,0 

Hi there! 17 77,3 3 13,6 2 9,1 22 100,0 

Happy street 33 45,2 26 35,6 14 19,2 73 100,0 

Skupaj 

f 

78 46,7 64 38,3 25 15,0 167 100,0 

 

Največ učiteljev, ki uporabljajo pri pouku TJA v 4. in 5. razredu učbenik My sails, 

uporablja igre s CTO pogosto (48,6 %). Sledijo tisti, ki uporabljajo igre s CTO včasih 

(37,1 %), 14,3 % učiteljev pa uporablja igre s CTO pri pouku zelo pogosto.  

 

Tudi pri učiteljih, ki uporabljajo pri pouku TJA v 4. in 5. razredu učbenik Reach for the 

stars, je največ takšnih, ki uporabljajo igre s CTO pogosto (48,6 %). 40,5 % učiteljev 

uporablja igre s CTO včasih in 10,8 % zelo pogosto.  

 

Pri učiteljih, ki uporabljajo pri pouku TJA v 4. in 5. razredu učbenik Hi there!, je več kot 

tri četrtine takšnih, ki uporabljajo igre s CTO včasih (77,3 %), pogosto uporablja igre s 

CTO 13,6 % in zelo pogosto 9,1 % učiteljev.  

 

Prav tako je tudi pri učiteljih, ki uporabljajo pri pouku TJA v 4. in 5. razredu učbenik 

Happy street, največ takšnih, ki uporabljajo igre s CTO včasih (45,2 %), pogosto uporablja 

igre s CTO 35,6 % učiteljev, zelo pogosto pa 19,2 % učiteljev. 

 

Nihče izmed učiteljev, ki so sodelovali v anketiranju, ni izbral odgovora, da nikoli ne 

uporablja iger CTO pri pouku TJA. 
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Glede na dobljene rezultate (χ² = 12,859, g = 6, α = 0,045) lahko potrdimo, da so razlike v 

pogostosti uporabe iger s CTO glede na uporabo učbenika pri poučevanju TJA statistično 

pomembne. Učitelji, ki uporabljajo učbenika My Sails in Reach for the stars, uporabljajo 

igre s CTO pogosteje kot učitelji, ki uporabljajo učbenika Happy street in  Hi there!  

 

Pri analizi učbeniških kompletov za četrti in peti razred sem ugotovila, da vsebuje največ 

raznovrstnih iger s CTO učbeniški komplet Happy street, vendar so vse igre napisane v 

priročniku. Sledita učbenika My sails in Reach for the stars, ki imata igre s CTO zapisane 

v učbenikih, podrobna navodila so tudi v priročniku. Učbenik Reach for the stars vsebuje 

več različnih iger s CTO, ki so označene tudi s posebnim piktogramom, medtem ko so v 

učbeniku My sails igre s CTO nekoliko pogostejše, a se ponavljajo. Najmanj iger s CTO 

vsebuje učbeniški komplet Hi there! in vse so zapisane v priročniku kot ideja. Glede na to, 

da so rezultati raziskave pokazali, da uporabljajo učitelji, ki imajo učbenika My Sails in 

Reach for the stars, igre s CTO pogosteje kot učitelji, ki uporabljajo učbenika Happy street 

in Hi there!, domnevam, da učitelji pri pouku pogosteje uporabljajo igre, ki so zapisane 

tudi v učbeniku in ne samo v priročniku kot dodatna dejavnost. Učbeniški komplet Happy 

street namreč vsebuje največ iger s CTO, a so vse napisane v priročniku. Zgornja raziskava 

pa je pokazala, da učitelji s tem učbeniškim kompletom uporabljajo igre s CTO manjkrat 

kot učitelji z učbeniškima kompletoma My sails in Reach for the stars, ki imata igre CTO 

zapisane tudi v učbenikih.  

 
 

Preglednica 30: Pogostost uporabe pesmi s CTO pri pouku TJA glede na vrsto učbenika 

Učbenik 

 

Pogostost uporabe pesmi s CTO 

 

 

 

 

 

Skupaj 

Nikoli Včasih Pogosto Zelo pogosto 

f % f % f % f % f % 

My sails 0 0 9 25,7 23 65,7 3 8,6 35 100,0 

Reach for the stars 0 0 14 37,8 21 56,8 2 5,4 37 100,0 

Hi there! 1 4,5 15 68,2 6 27,3 0 0 22 100,0 

Happy street 0 0 35 47,9 28 38,4 10 13,7 73 100,0 

Skupaj 

f 

1 0,6 73 43,7 78 46,7 15 9,0 167 100,0 
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Skoraj dve tretjini učiteljev, ki uporabljata pri pouku TJA v 4. in 5. razredu učbenik My 

sails, uporablja pesmi s CTO pogosto (65,7 %), dobra četrtina uporablja pesmi s CTO 

včasih (25,7 %), preostali pa zelo pogosto (8,6 %). 

  

Tudi pri učiteljih, ki uporabljajo pri pouku TJA v 4. in 5. razredu učbenik Reach for the 

stars, je več kot polovica takšnih, ki uporabljajo pesmi s CTO pogosto (56,8 %). Dobra 

tretjina uporablja pesmi s CTO včasih (37,8 %), preostali pa jih uporabljajo zelo pogosto 

(5,6 %).  

 

Več kot dve tretjini učiteljev, ki uporabljata pri pouku TJA v 4. in 5. razredu učbenik Hi 

there!, uporablja pesmi s CTO včasih (68,2 %), pogosto uporablja pesmi s CTO 27,3 %, 

eden izmed učiteljev (4,5 %) pa pri pouku pesmi s CTO ne uporablja. 

 

Skoraj polovica učiteljev, ki uporablja pri pouku TJA v 4. in 5. razredu učbenik Happy 

street, uporablja pesmi s CTO včasih (47,9 %), pogosto uporablja pesmi s CTO 38,4 % 

učiteljev, zelo pogosto pa 13,7 % učiteljev. 

 

Glede na dobljene rezultate (χ² = 12,859, g = 6, α = 0,045) lahko potrdimo, da so razlike v 

pogostosti uporabe pesmi s CTO glede na vrsto učbenika, ki ga učitelji uporabljajo pri 

poučevanju TJA, statistično pomembne. Če primerjamo skupine učiteljev, ki uporabljajo 

različne učbenike, ugotovimo, da najpogosteje uporabljajo pesmi s CTO učitelji, ki 

uporabljajo pri pouku TJA učbenik My Sails; sledijo tisti, ki uporabljajo učbenika Reach 

for the stars in Happy street. Najredkeje pa uporabljajo pesmi s CTO učitelji, ki pri pouku 

TJA uporabljajo učbenik  Hi there! 

 

Pri analizi učbeniških kompletov za četrti in peti razred sem ugotovila, da je v učbeniškem 

kompletu Reach for the stars največ pesmi, pri katerih s posebno ikono ob naslovu pesmi 

in slikami gibanja v učbeniku ter s konkretno opisanimi gibi v priročniku spodbujajo 

gibanje učencev ob petju pesmi. Nekaj je tradicionalnih pesmi, veliko pa je tudi avtorskih, 

ki ţe s samim besedilom namigujejo na gibanje ob petju. Nekoliko manj pesmi s CTO, a je 

med njimi največ tradicionalnih, vsebuje učbenik My sails, ob katerem v priročniku pri 

skoraj vseh pesmih z opisanimi gibi spodbujajo gibanje učencev ob petju. V učbeniku 

Happy street je zelo malo klasičnih pesmi s CTO, ker vsebuje večinoma nepoznane pesmi, 



106 

 

pri katerih je pogosto predlagano gibanje učencev ob petju, a manj nazorno (ni opisanih 

konkretnih gibov) kot pri prej omenjenih učbenikih. V učbeniškem kompletu Hi, there! je 

najmanj pesmi, ki bi spodbujale gibanje ob petju. Niti v učbeniku niti v priročniku ni ob 

besedilu pesmi zapisanih spodbud za gibanje. Le v uvodu priročnika je napisano, da naj 

učitelj z mimiko in gibi prikaţe vsebino pesmi ter spodbudi učence, da ga posnemajo, kar 

pa očitno ni dovolj, saj učitelji, ki uporabljajo ta učbeniški komplet, najmanj spodbujajo 

učence k uporabi celostnega telesnega odziva ob petju pesmi.  

 

Preglednica 31: Pogostost uporabe zgodb s CTO pri pouku TJA glede na vrsto učbenika 

Učbenik 

 

Pogostost uporabe zgodb s CTO 

 

 

 

 

 

Skupaj 

Nikoli Včasih Pogosto Zelo pogosto 

f % f % f % f % f % 

My sails 3 8,6 19 54,3 13 37,1 0 0 35 100,0 

Reach for the stars 5 13,5 25 67,6 6 16,2 1 2,7 37 100,0 

Hi there! 4 18,2 16 72,7 2 9,1 0 0 22 100,0 

Happy street 13 17,8 47 64,4 7 9,6 6 8,2 73 100,0 

Skupaj 

f 

25 15,0 107 64,1 28 16,8 7 4,2 167 100,0 

 

Dobra polovica učiteljev, ki uporablja pri pouku TJA v 4. in 5. razredu učbenik My sails, 

uporablja zgodbe s CTO včasih (54,3 %). Sledijo tisti, ki uporabljajo zgodbe s CTO 

pogosto (37,1 %), 8,6 % učiteljev pa zgodb s CTO ne uporablja. Nihče izmed teh učiteljev 

ne uporablja zgodb s CTO zelo pogosto.  

 

Pri učiteljih, ki uporabljajo pri pouku TJA v 4. in 5. razredu učbenik Reach for the stars, 

sta dve tretjini takšnih, ki uporabljata zgodbe s CTO včasih (67,6 %). Sledijo učitelji, ki 

uporabljajo zgodbe s CTO pogosto (16,2 %), 13,5 % učiteljev zgodb s CTO ne uporablja, 

eden izmed učiteljev pa uporablja zgodbe s CTO zelo pogosto (2,7 %). 
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Prav tako tudi večina učiteljev, ki uporablja pri pouku TJA v 4. in 5. razredu učbenik Hi 

there!, uporablja zgodbe s CTO včasih (72,7 %), nikoli ne uporablja zgodb s CTO 18,2 % 

učiteljev, 9,1 % učiteljev jih uporablja pogosto, nihče izmed njih pa zgodb s CTO ne 

uporablja zelo pogosto.  

 

Tudi izmed učiteljev, ki uporabljajo pri pouku TJA v 4. in 5. razredu učbenik Happy street, 

je največ takšnih, ki uporabljajo zgodbe s CTO najpogosteje včasih (64,4 %), zgodb s  

CTO nikoli ne uporablja 17,8 % učiteljev, 9,6 % učiteljev uporablja zgodbe s CTO 

pogosto, 8,2 % pa zelo pogosto. 

 

Glede na dobljene rezultate (2Î = 19,780 g = 9, α = 0,019) lahko potrdimo, da so razlike v 

pogostosti uporabe zgodb s CTO glede na vrsto učbenika, ki ga učitelji uporabljajo pri 

poučevanju TJA, statistično pomembne. V vseh skupinah je sicer – ne glede na vrsto 

učbenika – največji deleţ učiteljev, ki uporabljajo zgodbe s CTO pri pouku TJA včasih. 

Vendar rezultati raziskave kaţejo tudi, da je največji deleţ učiteljev, ki ne uporabljajo 

zgodb s CTO v skupini učiteljev, ki uporabljajo učbenik Hi there! (18,4 %), najmanjši pa v 

skupini učiteljev, ki uporabljajo učbenik My sails (8,4 %). In nasprotno, največji deleţ 

učiteljev, ki uporabljajo zgodbe s CTO pogosto in zelo pogosto, je v skupini učiteljev, ki 

uporabljajo učbenik My sails (37,1 %), najmanjši pa v skupini učiteljev, ki uporabljajo 

učbenik Hi there! (9,1 %). Če primerjamo skupine učiteljev, ki uporabljajo različne 

učbenike, ugotovimo, da najpogosteje uporabljajo zgodbe s CTO učitelji, ki uporabljajo pri 

pouku TJA učbenik My Sails, sledijo tisti, ki uporabljajo učbenika Reach for the stars in 

Happy street. Najredkeje pa uporabljajo zgodbe s CTO učitelji, ki pri pouku TJA 

uporabljajo učbenik Hi there! 

 

 

Pri analizi učbeniških kompletov za 4. in 5. razred sem ugotovila, da vsebujejo vsi 

učbeniški kompleti precej zgodb (večinoma krajših) in avtorji teh kompletov tudi 

spodbujajo učitelje, da učenci zgodbe dramatizirajo ali prikaţejo s pantomimo. Razlikujejo 

pa se v tem, da so pri učbeniških kompletih My sails in Reach for the stars navodila za 

dramatizacijo v učbeniku in priročniku, medtem ko je v učbeniških kompletih Happy street 

in Hi there! predlagana dramatizacija samo v priročniku, kar je lahko eden izmed razlogov, 

da učitelji, ki uporabljajo ta učbeniška kompleta pri pouku angleščine, manjkrat spodbudijo 
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učence, da zgodbe ponazorijo z gibanjem. Poleg tega sem v priročniku My sails našla tudi 

največ predlogov za obravnavo zgodb po načelih celostnega telesnega odziva. 

 

Preglednica 32: Pogostost učenja besedišča s CTO pri pouku TJA glede na vrsto učbenika 

Učbenik 

 

Pogostost učenja besedišča s CTO 

 

 

 

 

 

Skupaj 

Nikoli Včasih Pogosto Zelo pogosto 

f % f % f % f % f % 

My sails 0 0 11 31,4 19 54,3 5 14,3 35 100,0 

Reach for the stars 0 0 14 37,8 17 45,9 6 16,2 37 100,0 

Hi there! 3 13,6 11 50,0 6 27,3 2 9,1 22 100,0 

Happy street 6 8,2 27 37,0 24 32,9 16 21,9 73 100,0 

Skupaj 

f 

9 5,4 63 37,7 66 39,5 29 17,4 167 100,0 

 

Dobra polovica učiteljev, ki uporabljajo pri pouku TJA v 4. in 5. razredu učbenik My sails, 

uporablja CTO pri učenju novega besedišča pogosto (54,3 %). Slaba tretjina uporablja pri 

učenju besedišča CTO včasih (31,4 %), sedmina učiteljev pa uporablja CTO pri učenju 

besedišča zelo pogosto (14,3 %).  

 

Prav tako tudi v skupini, ki uporablja pri pouku TJA v 4. in 5. razredu učbenik Reach for 

the stars, največ učiteljev uporablja CTO pri učenju novega besedišča pogosto (45,9 %). 

Včasih uporablja CTO pri učenju besedišča 37,8 % učiteljev in zelo pogosto 16,2 % 

učiteljev.  

 

Točno polovica učiteljev, ki uporablja pri pouku TJA v 4. in 5. razredu učbenik Hi there!, 

uporablja CTO pri učenju novega besedišča včasih. Dobra četrtina uporablja CTO pri 

učenju besedišča pogosto (27,3 %), sedmina učiteljev ne uporablja CTO pri učenju 

besedišča, dva učitelja pa uporabljata CTO pri učenju novega besedišča zelo pogosto. 
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Največ učiteljev, ki uporabljajo pri pouku TJA v 4. in 5. razredu učbenik Happy street, 

uporablja CTO pri učenju novega besedišča včasih (37,0 %). 32,9 % učiteljev uporablja 

CTO pri učenju besedišča pogosto, 21,9 % zelo pogosto, 8,2 % učiteljev pa CTO pri 

učenju novega besedišča ne uporablja. 

 

V priročniku učbeniškega kompleta Reach for the stars je na začetku opisana vzorčna učna 

ura, v kateri je poudarjeno učenje novega besedišča z načeli celostnega telesnega odziva, 

npr. »Na tablo pritrdite slikovno kartico šolske torbe, recite schoolbag in pri tem 

ponazorite, kako nosite šolsko torbo na ramenih. Nato po vrsti izgovarjate besede, učenci 

pa naj ob njih kaţejo s kretnjami ...« (Novak, Nuč 2003: 14) V priročniku My sails so v 

posameznih učnih pripravah predlogi za učenje novega besedišča s celostnim telesnim 

odzivom, npr. »Učencem ustno predstavite barve na učnih karticah. Kartice pritrdite na 

tablo in zraven napišite njihova imena. K tabli pokličite posamezne učence, ki naj jih 

pokaţejo s prstom Show me red« (Brumen, Dagarin 2003: 61). Tudi v priročniku Happy 

street predlagajo uporabo elementov CTO pri predstavitvi novega besedišča. Priročnik Hi 

there! pa posebej ne poudarja in ne spodbuja učenja novega besedišča s CTO, predlaga pa 

občasno utrjevanje novega besedišča z dejavnostmi CTO.  

 

Glede na dobljene rezultate (2Î = 17,818 g = 9, α = 0,037) lahko potrdimo, da so razlike v 

pogostosti učenja novega besedišča s CTO glede na vrsto učbenika, ki ga učitelji 

uporabljajo pri poučevanju TJA, statistično pomembne. Če primerjamo skupine učiteljev, 

ki uporabljajo različne učbenike, ugotovimo, da največ učiteljev pri pouku TJA uporablja 

CTO pri učenju novega besedišča pogosto in zelo pogosto v skupini učiteljev, ki 

uporabljajo učbenik My Sails (68,9 %), sledijo učitelji, ki uporabljajo učbenika Reach for 

the stars (63,9 %) in Happy street (54,8 %). Najmanj učiteljev pa pri pouku TJA uporablja 

CTO pri učenju novega besedišča pogosto in zelo pogosto v skupini učiteljev, ki 

uporabljajo učbenik Hi there! (36,4 %). 

 

Glede na te rezultate lahko ugotovimo, da najpogosteje uporabljajo pristop CTO učitelji, ki 

pri pouku TJA uporabljajo učbenik My sails, sledijo učitelji, ki uporabljajo učbenika Reach 

for the stars in Happy street, najredkeje pa uporabljajo pristop CTO učitelji, ki pri pouku 

TJA uporabljajo učbenik Hi there! Zanimivo je tudi, da je pri vseh dejavnostih CTO 

največji deleţ učiteljev, ki uporabljajo posamezno dejavnost CTO zelo pogosto, iz skupine 
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učiteljev, ki uporabljajo pri pouku učbenik Happy street, najmanjši pa iz skupine učiteljev, 

ki uporabljajo pri pouku učbenik Hi there! 

 

Hipotezo, da so med učitelji, ki uporabljajo različne učbenike pri poučevanju TJA, razlike 

glede pogostosti uporabe pristopa CTO, lahko potrdimo v celoti, saj so se pri vseh 

dejavnostih CTO (igre, pesmi, zgodbe in učenje novega besedišča s CTO) pokazale 

statistično pomembne razlike. Dejavnosti, ki se pojavljajo v učbenikih, naloge v delovnih 

zvezkih, nasveti za učitelje v pripadajočih priročnikih pa tudi druga gradiva, ki so del 

učbeniškega kompleta, torej lahko spodbujajo pogostost uporabe CTO pri učenju TJA. 

 

Tudi sama sem po analizi učbeniških kompletov ugotovila, da vsebujeta učbeniška 

kompleta Reach for the stars in My sails več dejavnosti s CTO kot učbeniška kompleta 

Happy street in Hi there! Predvsem pa je razlika med njimi tudi v tem, da avtorji prvih 

dveh ţe v učbenikih predlagajo gibanje ob petju pesmi, dramatizacijo zgodb, vsebujejo tudi 

več iger s CTO, medtem ko je pri drugih dveh tega v učbeniku bistveno manj in so npr. 

igre s CTO predlagane le kot ideja oz. dodatna dejavnost v priročniku, besedila pesmi manj 

nakazujejo moţnost gibanja pa tudi dramatizacija zgodb je v priročniku omenjena le kot 

moţnost za prostovoljce.  Učbenik Reach for the stars na splošno vsebuje več dejavnosti 

CTO kot učbenik My sails. Po podrobnem pregledu obeh priročnikov sem ugotovila, da je 

v priročniku My sails vsaka učna ura podrobno razdeljena (v obliki natančnih učnih 

priprav) in v njih sem našla še veliko dodatnih dejavnosti s CTO, ki smiselno nadgrajujejo 

naloge iz učbenika. Priročnik Reach for the stars pa je oblikovan skromnejše in ne ponuja 

dodatnih dejavnosti CTO. Glede na to, da je ta raziskava pokazala, da izvajajo dejavnosti 

CTO najpogosteje učitelji, ki uporabljajo učbeniški komplet My sails, domnevam, da ti 

učitelji sledijo tudi učnim pripravam iz priročnika.  

 

Dobro je, da učitelji, preden se odločijo za uporabo določenega učbeniškega kompleta, 

dobro pregledajo vsebino, dejavnosti in didaktične pristope, ki so poudarjeni v posameznih 

učbenikih, delovnih zvezkih in v priročnikih. Učbeniški komplet je namreč za učitelje, kot 

je pokazala ta raziskava, še vedno najpogostejši vir dejavnosti CTO, saj kar 38,6 % 

učiteljev ideje za dejavnosti CTO, ki jih uporabljajo pri pouku, dobi v učbenikih in 

priročnikih. 
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7 SKLEP 

Končni rezultat raziskovalnega dela predstavljajo analiza uporabe pristopa CTO in odnosa 

učiteljev do tega pristopa pri poučevanju TJA v drugem triletju osnovne šole ter pregled 

prednosti in omejitev pristopa CTO, ki so jih pri poučevanju zaznali učitelji. Pričakovano 

je bilo, da učitelji pri poučevanju TJA uporabljajo tudi dejavnosti pristopa CTO in da 

kaţejo do njega pozitiven odnos, še posebej na začetku drugega triletja, ko učenci za 

ohranjanje zbranosti pri pouku potrebujejo veliko različnih dejavnosti. Ugotovila sem 

naslednje: 

 

Večina učiteljev pri poučevanju TJA v drugem triletju osnovne šole uporablja tudi pristop 

CTO, kar je razveseljivo in kaţe na to, da se učitelji zavedajo pomena gibalnih dejavnosti 

za hitrejše in kakovostnejše učenje tujega jezika, ter jih med poukom tudi uporabljajo. Še 

več, pesmi, igre in učenje besedišča s CTO uporablja pogosto ali zelo pogosto več kot 

polovica učiteljev.  

 

Nesporno je ugotovljeno, da učitelji v 4. razredu osnovne šole pri poučevanju TJA 

uporabljajo pristop CTO pogosteje kot v 6. razredu osnovne šole, saj tako odgovarjajo kar 

tri četrtine učiteljev. Dobro bi bilo, da bi bile dejavnosti CTO zastopane v vseh razredih 

enakomerneje, ker je pomen gibalnih dejavnosti v vseh razredih enako pomemben. A zakaj 

ni tako? Glede na odgovore učiteljev menim, da sta najpogostejša razloga v tem, da 

nekateri domnevajo, da je pristop CTO primeren le za začetnike, zato sta se Seely in 

Romijn (2006) odločila napisati knjigo TPR is more than commands – at all levels, v kateri 

opisujeta, kako uporabiti pristop CTO tudi na višjih stopnjah učenja tujega jezika. Drugi pa 

menijo, da gibalne dejavnosti pri starejših učencih niso več tako pomembne, ker imajo ti ţe 

boljšo in daljšo pozornost.  

 

Učitelji literature o pristopu CTO, ki jo je pri nas malo in tako posledično tudi moţnosti 

uporabe pristopa CTO, ne poznajo dobro, zato bi bilo treba za učitelje TJA v Sloveniji 

izvajati oblike usposabljanja tudi na to temo. Kot je pokazala ta raziskava, učitelji pri 

pouku angleščine uporabljajo tudi ideje za dejavnosti, ki jih dobijo na različnih seminarjih 

o poučevanju tujih jezikov.  
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Učitelji izmed dejavnosti CTO največkrat uporabljajo pesmi s CTO. Najbolj znana in 

najpogosteje uporabljena pesem je Head and shoulders, čeprav je ta pesem omenjena samo 

v enem učbeniškem kompletu, in sicer My Sails 2. Očitno je ta pesem tako znana, da jo 

učitelji uporabljajo tudi, če je učbeniški komplet ne vsebuje. 

 

Učitelji pogosto uporabljajo tudi igre s CTO in učenje besedišča s CTO. Uporaba zgodb s 

CTO pa je pri pouku TJA izrazito manjša, saj jih pogosto ali zelo pogosto uporablja le 

slaba petina učiteljev, medtem ko druge dejavnosti CTO pogosto ali zelo pogosto uporablja 

več kot polovica učiteljev.  

 

Med učitelji, ki različno ocenjujejo pomembnost gibanja pri učenju TJA, so statistično 

pomembne razlike glede pogostosti uporabe pristopa CTO. Učitelji, ki ocenjujejo, da je 

gibanje pri učenju TJA pomembno oz. zelo pomembno, pri pouku TJA pogosteje 

uporabljajo dejavnosti pristopa CTO. Razveseljivo je, da kar dve tretjini učiteljev menita, 

da je gibanje pri učenju TJA pomembno oz. zelo pomembno, saj Frostig (1989) pravi, da 

gibalna aktivnost posredno vpliva tudi na sposobnost učenja, ker deluje na telesno počutje 

in temeljne sposobnosti, kot so: spomin, zaznavanje, orientacija v času in prostoru, 

asociativni procesi in sposobnost reševanja problemov – vse te sposobnosti pa so osnova 

za učenju. Tudi psihološka spoznanja potrjujejo, da je vpliv gibalnih dejavnosti na učenca 

neposreden, ker se primarne intelektualne dejavnosti oblikujejo iz osnovnih gibalnih akcij.  

 

To, kar učitelji vedo, verjamejo in mislijo, je zelo pomembno, ker vpliva na njihovo 

poučevanje v razredu. Borg (2009: 1) navaja, da je ţe leta 1975 Nacionalni inštitut za 

izobraţevanje ZDA v svojem poročilu ugotovil, da učitelji poučujejo skladno s svojimi 

prepričanji. V nadaljevanju Borg (prav tam) navaja, da so se pozneje pojavile številne 

raziskave o tem, kako učiteljevo znanje, prepričanje in mišljenje vplivajo na njegovo 

poučevanje učencev, in povzema njihove glavne ugotovitve. Pomen izkušenj, ki jih je 

dobil učitelj kot učenec, lahko bolj vpliva na njegovo poučevanje kot vpliv pedagoškega 

izobraţevanja. Tako so znanje, prepričanje in mišljenje učitelja o tem, kako poučevati, 

globoko zakoreninjeni in jih je teţko spremeniti. A čeprav prepričanja vplivajo na 

poučevanje, lahko hkrati tudi poučevanje in nove izkušnje vplivajo na prepričanje učitelja.  
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Vse te ugotovitve kaţejo na to, da so mnenja (vrednote) učiteljev zelo pomembna, ker 

vplivajo tudi na učni proces in jih je teţko spremeniti. Zato je poleg pedagoškega 

izobraţevanja za pridobitev strokovnega naziva treba spodbujati učitelje, da se vseskozi 

dodatno strokovno izobraţujejo in sledijo novim pedagoškim spoznanjem na različnih 

strokovnih seminarjih, študijskih skupinah, ki jih izvaja Zavod RS za šolstvo in šport, na 

katerih lahko izmenjujejo tudi izkušnje iz prakse, spremljajo in berejo strokovne pedagoške 

knjige in revije itn.  

 

Med razrednimi učitelji, ki so oz. so bili vključeni v študijski program PIAOŠ, in učitelji, ki 

so po izobrazbi profesorji angleškega jezika s književnostjo ni statistično pomembnih razlik 

v pogostosti uporabe iger, zgodb in učenja novega besedišča s CTO. Čeprav imajo 

profesorji razrednega pouka med študijem več predmetov s poudarkom na poučevanju 

mlajših učencev, se profesorji angleščine, ki poučujejo v prvem in drugem triletju osnovne 

šole, verjetno dodatno izobraţujejo na različnih seminarjih, ki so namenjeni učenju in 

poučevanju angleščine mlajšim učencem, tako da poznajo različne didaktične pristope in 

konkretne dejavnosti, ki so primerni za poučevanju angleščine mlajšim učencem, poleg 

tega pa oboji ideje za dejavnosti črpajo najpogosteje (kot je bilo ugotovljeno v tej 

raziskavi) iz učbeniškega kompleta, ki ga uporabljajo pri poučevanju angleščine. 

 

Statistično pomembne razlike pa so se pojavile pri pogostosti uporabe pesmi s CTO, saj jih 

profesorji razrednega pouka uporabljajo pogosteje kot učitelji angleščine. Domnevam, da 

je statistično pomembna razlika pri uporabi pesmi s CTO med skupinama učiteljev 

posledica večjega znanja učiteljev razrednega pouka s področja glasbenih vsebin. 

Profesorji razrednega pouka so imeli skozi celoten študijski program poudarek na 

glasbenih vsebinah (glasbene vsebine in didaktika glasbene vzgoje, vokalno-instrumentalni 

pouk, pevski zbor), na eni izmed univerz v Sloveniji je za vpis v program razredni pouk 

treba opraviti celo sprejemni izpit iz glasbe, medtem ko profesorji angleščine s 

knjiţevnostjo v svojem študijskem programu predmetov s področja glasbe niso imeli in se 

od njih ne pričakuje glasbene izobrazbe. 

 

Med učitelji TJA z različno delovno dobo na področju poučevanja TJA ni statistično 

pomembnih razlik v pogostosti uporabe pristopa CTO, čeprav podatki kaţejo, da učitelji s 

16 let in več delovne dobe uporabljajo dejavnosti CTO nekoliko pogosteje kot učitelji z 
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manj delovne dobe. Dobro je, da učitelji ne glede na delovno dobo uporabljajo pristop 

CTO enako pogosto.  

 

Med učitelji, ki uporabljajo različne učbenike pri poučevanju TJA, so razlike glede 

pogostosti uporabe pristopa CTO, saj je v nekaterih učbenikih, kot je ugotovila ţe  

Rakovec (2009) v svoji magistrski nalogi, več dejavnosti CTO kot v drugih.  

 

Po analizi učbeniških kompletov, ki jih uporabljajo učitelji angleščine v 4. in 5. razredu 

(My sails, Reach for the stars, Happy street in Hi there!), sem ugotovila, da vsi učbeniški 

kompleti vsebujejo dejavnosti s CTO, največ pa jih je v Reach for the stars in My sails, v 

katerih tudi s predlogi za obravnavo učne snovi vseskozi poudarjajo pomen gibanja 

učencev. Učbenik Reach for the stars pa ima celo posebno ikono, s katero so označene 

gibalne aktivnosti.  

 

Kot je potrdila ta raziskava, sta učbenik in priročnik pri učiteljih najpogostejši vir idej za 

dejavnosti CTO. Zato je dobro, da učitelj najprej premisli, po katerem didaktičnem 

pristopu bi rad poučeval TJA, pregleda učbenike, ki jih ima na voljo, in se šele nato odloči 

za tistega, v katerem dejavnosti najbolj ustrezajo ţelenemu pristopu. Seveda izbira 

učbenika pogosto ni odvisna samo od nas samih, ampak tudi od sodelavcev na šoli. In če 

njihovi pogledi na poučevanje niso enaki kot naši, lahko, kot pravi Garcia (2007: IV-10), 

vsak učbenik sami spremenimo v učbenik CTO, tako da v posamezne dejavnosti vključimo 

tudi celostni telesni odziv. 

 

Učitelji se moramo zavedati, da učenje z gibanjem ni le pridobivanje motoričnih spretnosti 

in razvijanje gibalnih sposobnosti. V povezovanju z vsemi vzgojnimi področji z gibanjem 

spodbujamo otrokov emocionalni, intelektualni in socialni razvoj. Dodatna prednost učenja 

z gibalnimi dejavnostmi je v tem, da učencem ugaja. Pri uporabi drugih metod je treba 

učence predhodno motivirati za delo, v gibanju, posebej pri igri, pa je motivacija njen 

sestavni del. Pozitivna motivacija pa je nujnost in pogoj za uspešno in nemoteno 

napredovanje učencev na področju znanj in sposobnosti (Kroflič in Gobec 1992). 

 

Z delom sem dokazala, da učitelji angleščine pri poučevanju v drugem triletju osnovne šole 

uporabljajo tudi dejavnosti didaktičnega pristopa celostnega telesnega odziva, in sicer 
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pogosteje v niţjih razredih, ter da imajo do njega pozitiven odnos. Učitelji se zavedajo, da 

ima tudi pristop CTO prednosti in slabosti, zato ni nujno, da poučujejo le skladno z enim 

didaktičnim pristopom. Celo Asher (2004) pravi, da naj bi se pristop CTO uporabljal tudi v 

povezavi z drugimi pristopi. Učitelj se mora sam na osnovi opazovanja učencev odločiti, 

kateri didaktični pristop bo v določenem obdobju za določeno generacijo najboljši in bo 

dal tudi najboljše rezultate. 

  

Ugotovitve kaţejo tudi, da na pogostost uporabe pristopa CTO pri pouku TJA vplivata 

ocena učitelja o pomembnosti gibanja pri učenju TJA in učbenik, ki ga uporablja pri 

pouku, medtem ko delovna doba in izobrazba učitelja ne vplivata na pogostost uporabe 

pristopa CTO pri pouku TJA. 

 

Magistrsko delo sem nadgradila tudi s priročnikom za učenje angleščine s pristopom 

celostnega telesnega odziva.  V njem je najprej predstavljeno, zakaj, kdaj in kako uporabiti 

pesmi, igre, zgodbe in učenje novega besedišča s CTO, nato pa so predstavljeni tudi 

konkretni primeri teh dejavnosti. Dejavnosti celostnega telesnega odziva je v različni 

literaturi (predvsem tuji) veliko, tokrat pa sem ţelela zbrati vse dejavnosti CTO na enem 

mestu. Upam, da bo to gradivo dalo učiteljem skupaj z rezultati magistrskega dela 

smernice, kako vključevati pristop CTO v pouk tujih jezikov, ter da jim bo v spodbudo k 

čim pogostejši uporabi pristopa CTO pri poučevanju angleščine. 

 

Spoznanje, da je gibanje oz. telesna aktivnost tudi pri učenju tujega jezika zelo pomembna, 

lahko pomaga učiteljem, da načrtujejo in izvedejo pouk, pri katerem bodo učenci 

aktivnejši, kar pripomore k učinkovitejšemu učenju tujega jezika. Za dobro poznavanje 

sodobnih pristopov in načinov dela, ki spodbujajo aktivnost učencev, morajo učitelji 

znanje, ki so ga pridobili z dodiplomskim izobraţevanjem, stalno nadgrajevati, zato je 

dobro, da se učitelje spodbuja k nadaljnjemu izobraţevanju in usposabljanju na različnih 

seminarjih in predvsem k uporabi pridobljenega znanja v praksi. Dobro bi bilo namreč, da 

bi učitelji na dodatnih izobraţevanjih še nadgradili svoje znanje o pristopu CTO in tako pri 

pouku angleščine uporabljali še več pesmi, iger in zgodb s CTO (tudi tiste, ki niso 

predlagane v učbeniških kompletih, ki jih uporabljajo pri pouku). 
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9.1 PRIROČNIK ZA UČENJE ANGLEŠČINE S POMOČJO 

        CELOSTNEGA TELESNEGA ODZIVA 

 

9.2 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 
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Pristop celostnega telesnega odziva (CTO) je razvil James J. Asher in temelji na 

predpostavki, da se tujih jezikov učimo podobno kot prvega oziroma maternega jezika. 

Otrok jezik najprej posluša in razume, šele nato ga je zmoţen tudi govoriti. Mlajši 

otroci do potankosti razumejo navodilo Poberi svinčnik in ga daj na mizo, se nanj 

pravilno odzovejo, niso pa sposobni tega izgovoriti. Asher (2009) poudarja, da naj bi 

tako potekalo tudi učenje tujega jezika. Učenci najprej le poslušajo jezik in 

izpolnjujejo navodila, šele ko so pripravljeni, pa spregovorijo. Pomembno je, da se 

razumevanje jezika razvija prek gibanja telesa. Njegove raziskave namreč kaţejo, da 

se prek dejavnosti CTO učenci naučijo ogromno besedišča in večino slovničnih 

struktur v ciljnem jeziku (Asher 2009). 

 

Pri poučevanju tujih jezikov je zato zelo pomembno, da pri učencih stimuliramo tudi 

desno polovico moţganov, kar omogoča pristop CTO. Učitelj učencem na začetku daje 

navodila, ti pa jih morajo pozorno poslušati in izvesti tako kot učitelj. Npr. Če rečem 
Stand up in vstanem, vstanete tudi vi. Tako se učenci najprej odzivajo s telesno 

aktivnostjo na kratka preprosta navodila, ki sčasoma postanejo daljša in sestavljena, 

npr. When Anja opens the door, Maja will run to the window and open the window. 
Pomembno je, da učencev na začetku ne silimo h govoru v ciljnem jeziku. Najprej 

morajo razumeti ciljni jezik, in ko so sami pripravljeni spregovoriti, bodo to tudi 

spontano storili.  

 

Dejavnosti pristopa CTO delimo na:  

 učenje novega besedišča s pomočjo celostnega telesnega odziva; 

 igre s celostnim telesnim odzivom; 

 pesmi s celostnim telesnim odzivom; 

 zgodbe s celostnim telesnim odzivom. 

 

Pri poučevanju s pristopom CTO je zelo pomembno, da učitelj najprej poskrbi za 

dobro počutje učencev v razredu, tako da se bodo ti sproščeno gibali po navodilih 

učitelja. Vedno so dobrodošle spodbude in pohvala učitelja za dobro opravljeno nalogo.  

 

Mize so lahko razporejene na različne načine, vendar je pri tem treba paziti, da je v 

razredu dovolj prostora za gibanje in da se učenci med seboj vidijo. 

 

 

V nadaljevanju so predstavljeni primeri zgodb, iger in pesmi s CTO, ki jih lahko 

uporabimo pri učenju tujih jezikov v osnovni šoli. 
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UČENJE NOVEGA BESEDIŠČA S POMOČJO CELOSTNEGA 

TELESNEGA ODZIVA 

 
 ZAKAJ UPORABITI CTO PRI UČENJU NOVEGA BESEDIŠČA? 

Pri predstavitvi novega besedišča mora učitelj upoštevati dve pomembni merili – 

jasnost in učinkovitost. Učitelj mora torej izbrati takšno dejavnost, da bo učencem 

pomen novega besedišča predstavil hitro in razumljivo (Seely Romijn 2006). Prav z 

dejavnostmi CTO lahko učitelj v kratkem času učencem predstavi novo besedišče, 

tako da ga bodo učenci laţje razumeli in se ga hitreje zapomnili.   

 

 KDAJ UPORABITI CTO PRI UČENJU NOVEGA BESEDIŠČA? 

Odgovor je preprost – vedno, ko učencem predstavimo novo besedišče, saj si ga bodo 

tako hitreje in boljše zapomnili. 

 

 KAKO UPORABITI CTO PRI UČENJU NOVEGA BESEDIŠČA? 

Seely in Romijn (2006) pravita, da lahko pomen novih besed predstavimo učencem na 

različne načine:  

 

 Če je pomen besede jasen in hitro razumljiv s pomočjo demonstracije z 

uporabo ukazov, je to najboljši način za predstavitev pomena besede. Na ta 

način lahko predstavimo veliko dejanj (npr. Stand up. Jump. Turn around.), 

samostalnikov, ki jih uporabimo v povezavi z dejanji (npr. Drive the car.), večino 

predlogov (npr. Put the pen on the box.) in nekatere prislove (npr. Clap softly.).  

 

 Pomen nekaterih besed lahko prikaţemo z demonstracijo brez dajanja ukazov. 
(Npr. pomen besede buy pokaţemo tako, da damo učencu, ki nam prinese svoj svinčnik, v zameno 

denar in rečemo I'm buying the pencil.)  
 

 Pomen nekaterih besed (največkrat samostalnikov) lahko jasno pokaţemo s 

kazanjem ali z dotikanjem realnih predmetov, igrač, slik, risb ali fotografij.  

 

 Nekatere pomene besed je mlajšim učencem teţko pokazati z demonstracijo ali 

s kazanjem (npr. justice), zato si lahko pri njih pomagamo tudi s prevodom v 

materni jezik. 
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PRIMERI DEJAVNOSTI CTO ZA UČENJE NOVEGA BESEDIŠČA 

 

Garcia (2007) predlaga naslednje dejavnosti za učenje in utrjevanje novega 

besedišča s pomočjo CTO: 

 

PREDSTAVITVENE DEJAVNOSTI 

Učenec 

posnema 

učitelja  
(Monkey see, 
monkey do) 

Učitelj pove navodilo in demonstrira, 

kaj morajo narediti učenci. Učenci 

učitelja poslušajo in ponovijo gibalno 

dejavnost za učiteljem. 

 

The teacher says: „Jump,‟ and 
jumps. 
 
The teacher says: „Draw a house on 
a blackboard‟, walks to the 
blackboard and draws a house.‟  
Now the teacher says: ‟Karen draw 
a house on a blackboard.‟  
 

Učenec pozna 

enega izmed 

dveh izrazov  
(Inch me,  
Pinch me) 

 

Učitelj ustvari situacijo, v kateri mora 

učenec izbirati med dvema predmetoma. 

Učenec enega izmed predmetov dobro 

pozna, drugi pa je nov, a ga s postopkom 

izločitve takoj prepozna. 

 

The teacher goes to the board and 
draws a house and a hat.  
The teacher says: „Diana, go to the 
board and erase the hat.‟ 

 

Učenec pozna 

enega izmed 

treh izrazov  
(Eenie meenie … 
try again) 

 

Učitelj ustvari situacijo, v kateri mora 

učenec izbirati med tremi predmeti, od 

katerih enega dobro pozna, druga dva 

pa sta nova. Če se učenec prvič zmoti, 

poskuša še enkrat.  

 

The student is at a basket with 
three books, a red book, a blue 
book, and a green book (the student 
already knows the words book and 
red). 
Teacher says: „Melissa, walk slowly 
to the table. Now, from the basket 
take green book.‟ (Melissa picks up 
the blue book.) 
Teacher says: „No, not the blue 
book. Please pick up the green book.‟ 
 

Učenec posluša 

učiteljeve 

namige 
(Napoleon's white 
horse is white, of 
course) 

 

Učitelj predstavi pomen novega izraza, 

tako da učencu zelo očitno z gibi ali 

drugimi namigi nakaţe, kaj mora storiti.  

 

The student is at the table.  
The teacher says: ‟Connie, place the 
blue book under the table on the 
floor.‟ (The teacher conveys to 
Connie the meaning of ’under’ by 
gesturing with the hand sign of 
going under.) 
 

Učenec opazuje 

učitelja 
(Don‟t forget the 
cassette, Yvette) 

Učitelj lahko predstavi novo besedišče, 

tako da vnaprej posname navodila, ki jih 

bo izvajal pred učenci v razredu. Ko se 

posnetek predvaja, izvaja dejavnosti po 

navodilih. Če se zmoti, ga na to opozori 

glas na posnetku. 

OK, teacher, run to the chalkboard 
… I said run, not walk. Now, pick up 
the chalk and write your first name 
and surname. Now erase your first 
name… I said your first name, not 
your surname. OK, now you can sit 
down.  

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://static.ddmcdn.com/gif/how-to-draw-animals-31.jpg&imgrefurl=http://tlc.howstuffworks.com/family/how-to-draw-a-monkey.htm&usg=__HxO9NFKON4JKbz4FIpu4b5TeSTc=&h=320&w=400&sz=73&hl=sl&start=3&zoom=1&tbnid=ZesMYqgmPyj_hM:&tbnh=99&tbnw=124&ei=baQOT5KKDsq18QPLoKHLAw&prev=/search?q=MONKEY&um=1&hl=sl&sa=N&rlz=1T4ADBF_enSI304SI304&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/1/d/6/8/11954302261298281065johnny_automatic_picnic_basket.svg.hi.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-10646.html&usg=__SXJ6VRxnzrKVK77UYaznAHShDAA=&h=390&w=600&sz=121&hl=sl&start=1&zoom=1&tbnid=e6FSiaOD2iZRjM:&tbnh=88&tbnw=135&ei=hyMPT_qNCdLb8gO-vKXhAw&prev=/search?q=basket+clipart&hl=sl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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VADBENE DEJAVNOSTI 

Uporaba 

novega izraza v 

različnih 

kontekstih 
(Knead the dough, 
very slowly) 

Učenci morajo nove izraze slišati v 

različnih kontekstih in jih večkrat 

ponoviti, da si jih bolje zapomnijo, zato 

je dobro nove izraze učencem 

predstaviti postopoma. 

 

The student is at the chalkboard. 
The teacher says: „Alan, draw a 
house. In front of the house draw 
grass. Draw a chimney on the house. 
On the front of the house draw a 
door. On the front of the house 
draw two windows …‟ 
 

Dodajanje 

novega 

besedišča ţe 

poznanim 

izrazom 
(Snowball with 
them all) 

 

Učitelj dodaja nove izraze ţe 

poznanemu besedišču. Tako učencem na 

preprost in razumljiv način predstavi 

novo besedišče ter hkrati utrjuje ţe 

poznane izraze. Vendar je potrebna 

previdnost, da ne pretirava s številom 

novih izrazov naenkrat. 

The student is at the chalkboard. 
The teacher says: „Pete, draw a 
house. Draw a green door on the 
house. To the right of the red door, 
draw a window. In front of the 
house draw a fence.  
 

Nova navodila, 

sestavljena iz 

ţe poznanih 

izrazov  
(Jump the gap, 
watch the trap) 

 

Učitelj posreduje učencu navodilo, ki 

vsebuje ţe poznane izraze v novi 

kombinaciji. Učenec navodilo razume, 

ker pozna posamezne dele navodila in 

lahko na podlagi tega sklepa, kakšen je 

pomen novega navodila. 

 

The student is at the table. 
The teacher says: „Nika, touch the 
table with your nose.‟ (Nika has 
experienced, touch the table, touch 
your nose, touch the table with a 
pencil, but he has never heard, 
touch the table with your nose.) 
 

Uporaba 

sopomenk  
(Change partners, 
find your clone, 
Malone) 

Učitelj ţe poznanim izrazom dodaja 

sopomenke v različnih kontekstih.  

„Anita, draw a little house.‟ 
„Anita, draw a small chair.‟ 
„Roy, draw a giant church.‟ 
„Roy, draw a large house.‟ 
 

Izvajanje 

zaporedja 

ukazov 
(Promenade the 
floor … add some 
more … watch the 
score) 

Ko učenci utrdijo posamezne ukaze, jih 

učitelj zdruţi v smiselno zaporedje. 

Učitelj tako na začetku počasi (pozneje 

čedalje hitreje) narekuje učencu, kaj 

mora delati.    

„Nik, stand up. Go to the 
blackboard. Write your name on the 
blackboard. Jump back to your 
chair. Sit down.‟ 
 
Sara get up, go to the table, sit on 
the table, get up slowly, raise your 
hands, return to your chair running, 
sit down and put your hands down.‟ 
 

Ponavljanje in 

utrjevanje ţe 

poznanih 

izrazov  
(Chew the cud, 
Bud) 

 

Ponavljanje in utrjevanje snovi je zelo 

pomembno. Osnovno besedišče in 

navodila morajo biti dobro utrjena, da 

lahko učenci pozneje znanje nadgradijo 

z zahtevnejšimi elementi jezika. Da si 

učenci bolje zapomnijo snov, naj učitelj 

z različnimi dejavnostmi na začetku 

vsake ure ponovi vso snov prejšnje ure 

in pol snovi ure pred njo.  

 

 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.free-clipart-pictures.net/free_clipart/house_clipart/house_clipart_12.gif&imgrefurl=http://www.free-clipart-pictures.net/house_clipart.html&usg=__g1SV7YQ5xVnRZTGHqPQJrKcYo08=&h=200&w=190&sz=11&hl=sl&start=2&zoom=1&tbnid=96Xr9DBNMv0f4M:&tbnh=104&tbnw=99&ei=bSQPT7DpHIXO8QPBsdiJBA&prev=/search?q=house+clipart&hl=sl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.computerclipart.com/computer_clipart_images/a_cow_with_a_bell_on_its_neck_with_a_yellow_daisy_in_its_mouth_0521-1004-2900-4708_SMU.jpg&imgrefurl=http://www.computerclipart.com/computer_clipart_images/a_cow_with_a_bell_on_its_neck_with_a_yellow_daisy_in_its_mouth_0521-1004-2900-4708.html&usg=__Kq9oA3fNEljQHoDmZ4og2gaJkiY=&h=295&w=300&sz=29&hl=sl&start=43&zoom=1&tbnid=c-iAPqr8nKPEiM:&tbnh=114&tbnw=116&ei=UiYPT6b8F4LB8QOBhriHBA&prev=/search?q=cow+clipart&start=42&hl=sl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.cksinfo.com/clipart/household/furniture/chairs/armchair.png&imgrefurl=http://www.cksinfo.com/household/furniture/chairs/index.html&usg=__yA7ugNwOHwcZzfuhykBQJajHWw0=&h=336&w=384&sz=29&hl=sl&start=2&zoom=1&tbnid=DP51v6fyr85wfM:&tbnh=108&tbnw=123&ei=lyYPT9bIPMW78gOB2bDQAw&prev=/search?q=chairclipart&hl=sl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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Za utrjevanje novega besedišča in razvijanje tekočnosti Seely in Romijn (2006) 

predlagata še nekaj dejavnosti CTO: 
Pogojna 

zaporedja 

 

Pri takšnih navodilih morajo nekateri 

učenci izvesti zahtevano dejanje, drugi 

pa ne.  

„If you have on a blue or checkered 
shirt, wave to me.‟ 
„If you have on a shirt of another colour 
or pattern, stand up.‟ 
„If you don't have on a shirt, sigh.‟ 

 

Naravni 

akcijski  
dialogi 

Učenci se teh dialogov ne učijo na 

pamet, ampak se dialog razvija naravno 

med učiteljem in učencem ter pozneje 

med samimi učenci.  

 

A: „Go to the blackboard.‟ 
B: (physical response) 
A: „Don't go to the door!‟ 
B: „I'm not going to the door.‟ 
A: „Where are you going?‟ 
B: „I'm going to the blackboard.‟ 
A: „Oh, excuse me.‟  

 

Minidrama Učitelj daje 

navodila dvema 

ali več osebam 

hkrati, ki v igro 

vključujejo tudi 

dialog po 

učiteljevih 

navodilih. 
 

‘Cops and robbers' 
This is a street. You are a robber. Put on a mask. 

You are a man. Walk down the street. 
Robber, tell the man,  

'Stop, put up your hands and give me your money.' 
Man, give the robber your money. 
Robber, take the money and run. 

You are a policeman. This is a police car. 
Open the door, get into the police car and drive the police car. 

Man, look for a policeman. Yell, „Police, police!‟ 
Policeman, stop the police car and get out. 

Ask the man, „What‟s the matter?‟ 
Man, tell the policeman, „A robber took my money.‟ 

Policeman, ask the man, „Where is the robber?‟ 
Man, tell the policeman, „I don‟t know.‟ 

Policeman, tell the man, „Get into the car.‟ 
Man, get into the police car. Look for the robber. 

You see the robber. Point to the robber. 
Tell the policeman, „That‟s the man. He took my money.‟ 

Policeman, stop the car, open the door, get out of the police car 
and run to the robber. Take the robber to the police car. 

Man, get out of the police car. Tell the policeman, „Thank you.‟ 
Policeman, put the robber in the police car.  

Drive to the police station. 

 

Akcijsko 

igranje vlog 

Ko učenci usvojijo besedišče in 

strukture, ki jih potrebujejo za igranje 

vlog, da učitelj učencem okvirna 

navodila, po katerih odigrajo svoje 

vloge. Učenci se besedila, ki ga 

potrebujejo za igranje vloge, ne učijo 

na pamet, ampak si ga sproti izmišljajo. 

Pomagajo si s pantomimo, slikami, s 

predmeti itn.  

„Both of you are about to go out and do 
some things. Talk each other about 
what you‟re going to do. Then go out and 
do them and a few other things (in 
pantomime if necessary).‟ 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.free-clipart-pictures.net/free_clipart/hawaiian_clipart/hawaiian_clipart_tshirt.gif&imgrefurl=http://www.free-clipart-pictures.net/hawaiian_clipart.html&usg=__cMsQ6VnhhmfydW-Ib8geCCn5ooM=&h=200&w=200&sz=16&hl=sl&start=6&zoom=1&tbnid=lUpmy8FX2ZbqQM:&tbnh=104&tbnw=104&ei=6iYPT-20CpHD8QOp3KjgAw&prev=/search?q=shirt+clipart&hl=sl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://ginacobb.typepad.com/gina_cobb/images/robber_clipart_4.gif&imgrefurl=http://ginacobb.typepad.com/gina_cobb/2006/07/the_terrorists_.html&usg=__gJSnS3Y1o1wquzFlNBZ5JNqBQOk=&h=214&w=150&sz=11&hl=sl&start=4&zoom=1&tbnid=KkRjKNu2ch_hxM:&tbnh=106&tbnw=74&ei=lScPT67mJ4K98gPAjaXNAw&prev=/search?q=cop+and+robber+clipart&hl=sl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://0.tqn.com/d/webclipart/1/0/r/T/mlk11s.gif&imgrefurl=http://webclipart.about.com/library/Easter/blchild13.htm&usg=__baoa_eiTKAh5aTZolggioy0-lgI=&h=144&w=214&sz=8&hl=sl&start=24&zoom=1&tbnid=-YG8OnIIQtl0aM:&tbnh=71&tbnw=106&ei=MSgPT4pghuTxA7LTgNkD&prev=/search?q=two+people+clipart&start=21&hl=sl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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ZGODBE S CELOSTNIM TELESNIM ODZIVOM 
 

 

 ZAKAJ UPORABITI ZGODBE S CTO PRI POUKU ANGLEŠČINE? 

Ray in Seely (2009) pravita, da uporaba zgodb s CTO motivira učence za učenje 

tujega jezika, razvija tekoče in natančno ustno in pisno izraţanje v tujem jeziku, 

razvija domišljijo in ustvarjalnost učencev, spodbuja samozavest za sproščen govor v 

tujem jeziku, omogoča dolgotrajnejše pomnjenje tujega jezika, vzpostavlja pozitiven 

odnos do učenja tujega jezika in omogoča raznolikost pouka. 

 

 

 KDAJ UPORABITI ZGODBE S CTO PRI POUKU ANGLEŠČINE? 

Asher (2011) priporoča, da učitelj pri pouku vsaj tri tedne (6–9 ur) uporablja pristop 

klasičnega CTO (učenja novega besedišča s pomočjo CTO), da učenci usvojijo nekaj 

osnovnega besedišča ciljnega jezika. Nato pa začne uporabljati tudi zgodbe s CTO, 

klasičen CTO pa uporablja še naprej za učenje novega besedišča in slovnice.  

 

 

 KAKO UPORABITI ZGODBE S CTO PRI POUKU ANGLEŠČINE? 

Ray in Seely (2009) predlagata tri korake učenja tujega jezika prek zgodb s CTO: 

 spoznavanje in ponotranjenje pomena novega besedišča,  

 pripovedovanje in branje zgodbe, 

 poslušanje in dramatizacija zgodbe. 

 

Na začetku naj bodo zgodbe zanimive, kratke, razumljive in z veliko ponavljanja 

določenega besedišča, pozneje pa so lahko tudi daljše in z raznovrstnejšim 

besediščem. 

 

 

V nadaljevanju so predstavljeni primer obravnave zgodbe po načelih CTO in nekaj 

primerov zgodb s predlaganimi gibalnimi dejavnostmi.    
 

 

 

 

 



132 

 

PRIMERI ZGODB S CELOSTNIM TELESNIM ODZIVOM 

 

Primer obravnave zgodbe po načelih celostnega telesnega odziva (povzeto po 

Gerngross, Puchta 1997): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Spoznavanje in ponotranjenje novega besedišča 

Učencem pokaţemo slikovne kartice novega besedišča drugo za drugo, poimenujemo 

vsako sliko, prikaţemo pomen besede z gibom ali mimiko in sliko prilepimo na tablo.  

 

Besede Dejanja 

MOUSE S kazalcem in sredincem desne roke teci po dlani leve roke. 

HOLE S palcem in kazalcem naredi krog. 

LOOK AROUND Dvigni roke s pokrčenimi dlanmi kot miš, ki sedi in prosi, ter obračaj glavo 
na desno in levo stran. 

HUNGRY Z dlanjo se podrgni po trebuhu. 

CUPBOARD Najprej pokaţi na omaro v razredu (da razjasniš pomen besede), nato z 
obema rokama nariši kvadrat. 

FALL ASLEEP Nagni glavo na stran in jo nasloni na sklenjene dlani. 

CLIMB Premikaj roke, kot da plezaš po lestvi navzgor. 

 

 

 

 

 

THE LITTLE MOUSE 

 

A little mouse comes out of her hole. 

She looks around. 

The cupboard is open. 

She climbs into the cupboard. 

There is a plate with cheese on it. 

She eats a lot of cheese. 

Then she falls asleep. 

Dad comes into the kitchen. 

He is hungry. 

He takes the plate with cheese on it. 

The mouse jumps down. 

Dad drops the plate and runs out of the kitchen. 

(Gerngross, Puchta 1997) 
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Z učenci na različne načine ponovimo besedišče: 
 Pokaţemo na sliko, izgovorimo besedo in pokaţemo ustrezen gib. Učenci samo poslušajo 

in ponavljajo ustrezne gibe.  

 Posameznim učencem dajemo navodilo Touch the mouse. Učenci prihajajo k tabli in se 

dotaknejo ustrezne slike. 

 Slike obrnemo z nasprotno stranjo navzgor, jih premešamo in vprašamo Where's the 
mouse? Posamezni učenci pridejo k tabli in ugibajo, kje se skriva določena slika. 

 Pokaţemo na sliko ter z različno glasnostjo (šepet, vpitje, normalen govor, globok glas, 

visok glas itn.) in hitrostjo (najprej počasi, nato čedalje hitreje) izgovorimo besede in 

pokaţemo ustrezen gib za vsako besedo. Učenci na enak način za nami ponovijo besedo 

in pokaţejo ustrezen gib. 

 Pokaţemo na slike v različnem vrstnem redu; učenci izgovorijo besede in pokaţejo 

ustrezen gib. 

 Branje z ustnic – učenci opazujejo učiteljeve ustnice, s katerimi oblikuje besedo, ne da 

bi jo izgovoril na glas, in ugibajo, katera je ta beseda.  

 Učenci zaprejo oči. Medtem odstranimo eno ali več slik s table. Učenci odprejo oči in 

odgovorijo na vprašanje What's missing? 

 S table odstranimo vse slike. Učenci poimenujejo slike, ki so bile na tabli, in pokaţejo, 

na katerem mestu je bila slika. Če učenec pokaţe pravilno mesto, jo prilepimo nazaj na 

tablo.  

 Predstavimo pisni zapis besede. Učenci jih pravilno razporedijo k posameznim slikam. 

 

2. Poslušanje in dramatizacija zgodbe 

Učenci vstanejo in oblikujejo krog. Povemo, da jim bomo povedali zgodbo, ki jo bomo 

ponazorili z gibi, njihovi nalogi pa sta poslušanje in ponavljanje naših gibov. 
 

Besedilo Dejanja 

 

A little mouse … S palcem in kazalcem naredi znak za majhno. 
 

… comes out of her 

hole. 

S kazalcem in sredincem desne roke hodi po dlani leve roke. 
 

She looks around. Dvigni roke s pokrčenimi dlanmi kot miš, ki sedi in prosi, ter obračaj 
glavo na desno in levo stran, kot da se razgleduješ po prostoru. 

The cupboard is open. Z rokami naredi kvadrat in nato gib proti sebi, ki bo pokazal, da je 
omara odprta. 

She climbs into the 

cupboard. 

Premikaj roke, kot da plezaš po lestvi navzgor, in naredi kvadrat z 
rokami. 

There is a plate with 

cheese on it. 

Z dlanmi naredi pladenj in ga povohaj, kot da bi bil na njem košček 
sira. 

She eats a lot of 

cheese. 

Delaj se, da ješ sir s pladnja.  

Then she falls asleep. Zapri oči, nagni glavo na stran in jo nasloni na svoje sklenjene dlani. 
 

Dad comes into the 

kitchen. 

Hodi na mestu in odpri namišljena vrata. 

He is hungry. Z dlanjo se podrgni po trebuhu. 
 

He takes the plate with Z rokami primi namišljen pladenj s sirom. 
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cheese on it.  

The mouse jumps down. Dvigni levo dlan in nanjo poloţi prste desne roke, nato prsti s hitrim 
gibom skočijo z dlani. 

Dad drops the plate and 

runs out of the kitchen. 
S prestrašenim izrazom na obrazu spusti „pladenj‟ in teci na mestu.  

 

Po potrebi (odvisno od razumevanja učencev) zgodbo še enkrat ponovimo, učenci pa 

ponavljajo gibe za nami. 

 

Nato povemo učencem, da bomo povedali zgodbo še enkrat, vendar je ne bomo 

spremljali z gibi. Z gibi jo bodo spremljali samo učenci. Po potrebi lahko zgodbo 

ponovimo večkrat. Na začetku naj bo učiteljevo pripovedovanje počasno, z vsakim 

ponovnim pripovedovanjem pa je lahko hitrejše. V nadaljevanju preverimo razumevanje 

zgodbe, tako da govorimo povedi v pomešanem vrstnem redu, učenci pa njihov pomen 

skupinsko in pozneje posamezno predstavijo z ustreznimi gibi.  

 

Učitelj lahko pripravi za učence učni list s slikami dogajanja v zgodbi. Učitelj 

pripoveduje posamezne povedi iz zgodbe v pravem in pomešanem vrstnem redu, učenci 

pa s prstom pokaţejo na ustrezno sliko dogajanja. Nato učenci ob učiteljevem 

pripovedovanju zgodbe s  številkami, črkami ali z barvami označijo pravilni vrstni red 

slik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Vir slike: Gerngross, Puchta 1997) 
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3. Pripovedovanje zgodbe 

Čeprav učenci na tej stopnji zgodbo ţe dobro razumejo, predstavlja pripovedovanje v 

tujem jeziku za nekatere učence veliko obremenitev, zato jim pomagamo z različnimi 

nalogami, ki pripomorejo k laţjemu prehodu od poslušanja k lastni reprodukciji: 

 

 Pokaţi mi sliko: Vsak učenec dobi eno ali dve sliki iz zgodbe. Učitelj pripoveduje 

zgodbo, učenci pa dvigajo ustrezne slike.  

 Kaj je narobe? Učitelj pripoveduje zgodbo z napakami. Ob vsaki napaki morajo 

učenci vstati (potrkati po mizi, dvigniti roko …).  

 Spomin: Vsaka skupina učencev dobi komplet kart, na katerih so slike ali besedilo. 

Učenec, ki izvleče največ parov (slika in pripadajoče besedilo), je zmagovalec. Učenci 

morajo besedilo glasno prebrati.  

 Pomešane povedi: Vsako poved napišemo na svoj listek; učenci v skupinah ali parih 

preberejo povedi in jih uredijo v pravilen vrstni red.  

 Pripovedovanje ob slikah: Učenci postavijo slike v pravilen vrstni red na tabli in ob 

njih prilepijo/napišejo ustrezne povedi. Povedi skupaj preberemo. Nato odstranimo ob 

vsakem pripovedovanju eno besedo iz vsake povedi, tako da na koncu ostane pri vsaki 

sliki samo ena ključna beseda. Najprej pripovedujemo skupaj, nato poskušajo zgodbo 

obnoviti učenci sami v skupini, parih, individualno.  

 Osnutek besedila s prvimi črkami besed: Na tablo napišemo prvo poved zgodbe 

in zbrišemo vse razen prvih črk besed. Nato nadaljujemo s preostalim besedilom. 

Najprej vsi skupaj pripovedujemo zgodbo ob pomoči prvih črk besed, nato pa poskusijo 

še posamezni učenci.  

 

 

 

 

 

 

 

Od učitelja je odvisno, katere naloge izbere, in ni potrebno, da za vsako zgodbo 

izvede vse naloge. Ko vidi, da učenci dobro razumejo besedilo in so pripravljeni na 

samostojno pripovedovanje, jih pozove, da sami pripovedujejo zgodbo. Najprej ob 

pomoči slik, ključnih besed ali prvih črk besed, pozneje pa tudi brez pomoči. Preostali 

učenci zgodbo spremljajo z gibi.  

 

 

Še več primerov kratkih zgodb ter z njimi povezane naloge in učne liste sta G. 

Gerngross in H. Puchta predstavila v knjigi Do and understand: 50 action stories for 
young learners. 
 

 

A   l   m   c   o   

o   h   h   . 

Sh  l   a   . 

Th  c   i   o   . 

Sh  c   i   th  c   . 

Th  i   a   p   w   

ch  o   i   . 

…. 
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ENORMOUS ELEPHANT 

 

This is the story of Enormous Elephant, Magic Monkey and Crazy Crocodile.  

One day Enormous Elephant was bored, very very bored. Then he had an idea. 

„I know‟, he said, „I‟ll go to New York.‟ 

So he started to walk, and he walked, and he walked, and he walked.  

On the way he met Magic Monkey. 

„Hello, Magic monkey,‟ he said. 

„Hello,‟ said Magic Monkey. 

„What‟s the matter?‟ said Enormous Elephant. 

„I‟m bored‟, said Magic Monkey, „very, very bored.‟ 

„I‟ve got an idea,‟ said Enormous Elephant, „why don‟t you come to New York with me?‟ 

„OK,‟ said Magic Monkey. 

So they started to walk, and they walked, and they walked, and they walked.  

On the way they met Crazy Crocodile. 

„Hello, Crazy Crocodile,‟ they said. 

„Hello,‟ said Crazy Crocodile.  

„What‟s the matter?‟ said Enormous Elephant. 

„I‟m bored‟, said Crazy Crocodile, „very, very bored.‟ 

„I‟ve got an idea,‟ said Enormous Elephant, „why don‟t you come to New York with us?‟ 

„OK,‟ said Crazy Crocodile. 

So they started to walk, and they walked, and walked, and walked. 

And they walked, and they walked, and they walked. 

And they walked, and they walked, and they walked. 

„Oh, I‟m tired,‟ said Enormous Elephant. 

„Oh, I‟m tired,‟ said Magic Monkey. 

„Oh, I‟m tired,‟ said Crazy Crocodile. 

So they all went to sleep.  

 

 

Besede Dejanja 

ENORMOUS Z rokami naredi velik krog. 

ELEPHANT Premikaj roko pred obrazom, kot da je slonov rilec. 

BORED Z rokami se primi za glavo in naredi zdolgočasen izraz. 

IDEA S kazalcem se dotakni glave in naredi zadovoljen izraz, kot da si pravkar dobil novo idejo. 

WALK Naredi nekaj korakov na mestu. 

NEW YORK Dvigni obe roki nad glavo, tako da se dotikata s konicami prstov, kot da prikazuješ nebotičnik.  

MEET Ponudi roko prvemu sosedu v pozdrav. 

MAGIC Nekajkrat s prsti naredi pest in jo hitro odpri. 

MONKEY Z eno roko se popraskaj po glavi, z drugo pod pazduho. 
WHAT‟S THE MATTER? Obrni dlani navzgor in skomigni z rameni. 

OK S prsti naredi običajni znak za O. K. 

CRAZY S kazalcem povrtaj po glavi. 

CROCODILE Z iztegnjenimi rokami oblikuj krokodilja usta, ki jih odpiraš in zapiraš. 

TIRED Povesi svoje telo, kot da si utrujen. 

SLEEP Nagni glavo na stran in jo nasloni na sklenjene dlani. 
 

(Phillips 2000) 
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THE FROG FAMILY 

 
Besedilo Dejanja 

 

This is a story about Daddy frog, Mummy frog, 

Sister frog, Brother frog and Baby frog. 
 

 Pokaţi na posamezne ţabe na sliki. 

It was hot – very, very hot. Z roko si obriši čelo in izdihni. 

So Daddy frog went jump, jump, jump and sat 

on a leaf in the pond. 

 Pokaţi na sliko očeta ţabca, trikrat 
poskoči in daj sliko na list v mlaki.  
 

Mummy frog was hot – very, very hot. Pokaţi na sliko mame ţabe, si z roko obriši čelo in 
izdihni. 
 

So Daddy frog said “Come here!”  

 

 Pokaţi na očeta in z roko zamahni mami, 
da naj pride k njemu. 
 

 Mummy frog went jump, jump, jump 

and sat on the leaf in the pond. 

 Pokaţi na sliko mame ţabe, trikrat 
poskoči in daj sliko poleg očeta na list v mlaki.  
 

Sister frog was hot – very, very hot.  

  

 Pokaţi na sliko sestre ţabe, si z roko 
obriši čelo in izdihni. 

So Mummy frog said “Come here!”  

 

 Pokaţi na mamo in z roko zamahni sestri, 
da naj pride k njej. 
 

 Sister frog went jump, jump, jump,  

and sat on the leaf in the pond.  
 

 Pokaţi na sliko sestre ţabe, trikrat 
poskoči in daj sliko poleg mame na list v mlaki.  

Brother frog was hot – very, very hot.  

  

Pokaţi na sliko brata ţabca, si z roko obriši čelo in 
izdihni. 
 

So Sister frog said “Come here!”  

 

 Pokaţi na sestro in z roko zamahni bratu, 
da naj pride k njej. 
 

 Brother frog went jump, jump, jump 

and sat on the leaf in the pond.  
 

 Pokaţi na sliko brata ţabca, trikrat 
poskoči in daj sliko poleg sestre na list v mlaki.  

Baby frog was hot – very, very hot.  

  

Pokaţi na sliko dojenčka ţabe, si z roko obriši čelo 
in izdihni. 
 

So Brother frog said “Come here!”  

 

 Pokaţi na brata in z roko zamahni 
dojenčku, da naj pride k njemu. 
 

Baby frog went jump, jump, jump and sat on 

the leaf in the pond.  
  

 Pokaţi na sliko dojenčka ţabe, trikrat 
poskoči in daj sliko poleg brata na list v mlaki.  
 

 And then – SPLASH – they all fell 

into  

 the water!  
 

(Phillips 1997) 

 Premikaj se naprej in nazaj, kot da 
izgubljaš ravnoteţje, in nato padejo vse ţabe z lista 
v mlako.  

 

 

Potrebni pripomočki: slike očeta ţabca, mame ţabe, brata ţabca, sestre ţabe, večji 

zelen list lokvanja iz papirja, velik moder list (mlaka). 

Pozneje učenci prevzamejo vloge ţab in odigrajo zgodbo. 
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WE'RE GOING ON A BEAR HUNT 
 

WE'RE GOING ON A BAER HUNT. WE'RE GOING TO CATCH A BIG ONE. 

WHAT A BEAUTIFUL DAY! WE'RE NOT SCARED. 

 

Uh-uh! Grass! Long wawy grass. 

We can't go over it. We can't go under it. Oh no! We've got to go through it! 

Swishy shwashy! Swishy shwashy! Swishy shwashy! 

WE'RE GOING ON A BAER HUNT…. 

Uh-uh! A river! A deep cold river. 

We can't go over it. We can't go under it. Oh no! We've got to go through it! 

Splash splosh! Splash splosh! Splash splosh! 

WE'RE GOING ON A BAER HUNT….. 

Uh-uh! Mud! Thick oozy mud. 

We can't go over it. We can't go under it. Oh no! We've got to go through it! 

Squelch squerch! Squelch squerch! Squelch squerch! 

WE'RE GOING ON A BAER HUNT….. 

Uh-uh! A forest! A big dark forest. 

We can't go over it. We can't go under it. Oh no! We've got to go through it! 

Strumble trip! Strumble trip! Strumble trip! 

WE'RE GOING ON A BAER HUNT….. 

Uh-uh! A snowstorm! A swirling whirling snowstorm. 

We can't go over it. We can't go under it. Oh no! We've got to go through it! 

Hoooo woooo! Hoooo woooo! Hoooo woooo! 

WE'RE GOING ON A BAER HUNT….. 

Uh-uh! A cave. A narrow gloomy cave. 

We can't go over it. We can't go under it. Oh no! We've got to go through it! 

Tiptoe! Tiptoe! Tiptoe! WHAT'S THAT? 

 

One shiny wet nose! Two big furry ears! Two big goggly eyes! IT'S A BEAR!!! 

 

Ouick! Back through the cave! Tiptoe! Tiptoe! Tiptoe! 

Ouick! Back through the snowstorm! Hoooo woooo! Hoooo woooo! Hoooo woooo! 

Ouick! Back through the forest! Strumble trip! Strumble trip! Strumble trip! 

Ouick! Back through the mud! Squelch squerch! Squelch squerch! Squelch squerch! 

Ouick! Back through the river! Splash splosh! Splash splosh! Splash splosh! 

Quick! Back through the grass! Swishy shwashy! Swishy shwashy! Swishy shwashy! 

 

Get to our front door. Open the door. Up the stairs. Oh no! 

We forgot to shut the door. Back downstairs. 

Shut the door. Back upstairs. Into the bedroom. Into the bed. Under the covers. 

 

WE'RE NOT GOING ON A BEAR HUNT AGAIN!!!! 

 (Rosen 1993) 
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Besedilo 

 

Dejanja 

GOING Korakaj na mestu. 

BEAR Postavi se kot medved, ki se dviguje na noge. 

BIG Naredi velik krog z iztegnjenimi rokami. 

BEAUTIFUL DAY Iztegni roko z dlanjo navzgor in naredi polkrog pred seboj. 

NOT SCARED S kazalcem pokaţi „ne, ne‟. 

GRASS Dvigni roke in jih počasi spuščaj, da valovijo kot trava v vetru. 

OVER IT Z roko nakaţi čez (naredi hrib). 

UNDER IT Z roko nakaţi pod (naredi dolino). 

THROUGH IT Iztegni roko pred seboj. 

SWISHY SWASHY Z iztegnjeno roko mahaj pred seboj, kot da ţanješ travo. 

COLD Stresi se, kot da te zebe. 

RIVER Z roko nakaţi tok reke. 

SPLASH SPLOSH Delaj visoke korake, kot da hodiš po luţah. 

MUD  Premikaj prste na rokah, kot da bi gnetel blato. 

SQULCH SQUELCH Delaj visoke korake, kot da teţko hodiš. 

FOREST  Dlan nasloni na čelo in se razglej na levo in desno. 

STRUMBLE TRIP Delaj dolge korake. 

SNOWSTORM  Pihaj in mahaj z rokami v vse smeri. 

HOOOO WOOOO Pihaj, kot da oponašaš tuljenje vetra, in hodi, kot da se le s teţavo prebijaš naprej. 

CAVE  Z rokami polkroţno obriši vhod v jamo. 

TIPTOE TIPTOE  Hodi po prstih.  

WHAT‟ S THAT? Skomigni z rameni in naredi začuden izraz na obrazu. 

NOSE  Primi se za nos. 

EARS  Primi se za ušesa. 

EYES  Pokaţi na oči. 

DOOR Z rokami po zraku nariši pravokotnik. 

OPEN  Primi za namišljeno kljuko in jo potegni k sebi. 

UP THE STAIRS  Premikaj roke, kot da  plezaš navzgor. 

BACK DOWNSTAIRS  Premikaj roke, kot da plezaš navzdol. 

SHUT THE DOOR  Primi za namišljeno kljuko in jo odrini od sebe. 

BED  Uleţi se. 

UNDER THE COVERS  Pokrij se z namišljeno odejo. 

I‟M NOT GOING ON A 

BEAR HUNT AGAIN 

 Pokaţi kazalec ter s celotno roko zamahni v levo in desno, kot 
pokaţeš „ne, ne‟. 
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ŠE NEKAJ PRIMEROV ZGODB S CTO ... 

 
THE GREAT BIG ENORMOUS TURNIP 

Grandfather planted a turnip seed. 

It grew very big! The turnip was enormous! 

Grandfather tried to pull it out but he couldn‟t. 

Grandfather called grandmother to help. 

The grandmother came and pulled and pulled but they couldn‟t pull it out. It was too big. 

Grandmother called granddaughter to help. 

The granddaughter came and the grandfather, the grandmother and the granddaughter pulled and 

pulled but they couldn‟t pull it out. It was too big. 

Granddaughter called the dog to help. 

The dog came and the grandfather, the grandmother, the granddaughter and the dog pulled and pulled 

but they couldn‟t pull it out. It was too big. 

The dog called the cat to help. 

The cat came and the grandfather, the grandmother, the granddaughter, the dog and the cat pulled 

and pulled but they couldn‟t pull it out. It was too big. 

The cat called the tiny mouse to help. 

The mouse came and the grandfather, the grandmother, the granddaughter, the dog, the cat and the 

mouse pulled and pulled and they pulled it out and fell on the ground. 

It was a very big turnip indeed. 

(Jesenik 2005) 

 

 

 

  

 

THE THREE LITTLE PIGS 

This is the story of the three little pigs: Piggy, Poggy and Puggy and the big bad wolf. 

The three brother bigs say:' Let's build houses! 

Piggy is lazy so he quickly builds a house of straw. He says: 'It's good enough for me!' 

Poggy is quite lazy too, so he builds a house of wood. He says: 'It's good enough for me!' 

Puggy is wise and he slowly builds a house of bricks. It takes him days, but at the end he is happy: 

'Mmmm. It's really great. I like it.' 

One day the big bad wolf comes by. He sees the house of straw and says: 'I'm very hungry.' 

He blows down Piggy's house. Piggy runs to his brother's house: 'Help me, the big bad wolf is after 

me!' Poggy lets him in. They are afraid. 

The wolf is still very hungry. He blows and he blows and finally blows down Poggy's house. 

The two pigs run to their brother's house and cry: 'Help, help us, the wolf!' Come quickly into the 

house!, says Puggy. 

The wolf is very hungry so he goes to Puggy's house and he blows and blows, but the house doesn't fall 

down. He climbs onto the roof and jumps down the chimney. He falls into the fire. 'Oooooohhhh!' He 

climbs up the chimney very fast and runs away. 

'Huray!!!' The three little pigs live happily ever after. 

(Jesenik 2005) 
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ERIC CARLE: THE VERY HUNGRY CATERPILLAR 

In the light of the moon a little egg lay on a leaf. 

One Sunday morning the warm sun came up and – pop! – out of the egg came a tiny and very hungry 

caterpillar. He started to look for some food. 

On Monday he ate through one apple. But he was still hungry. 

On Tuesday he ate through two pears. But he was still hungry. 

On Wednesday he ate through three plums. But he was still hungry. 

On Thursday he ate through four strawberries. But he was still hungry. 

On Friday he ate through five oranges. But he was still hungry. 

On Saturday he ate one chocolate cake, one ice-cream cone, one pickle, one slice of Swiss cheese, one 

slice of salami, one lollipop, one piece of cherry pie, one sausage, one cupcake, and one slice of 

watermelon. That night he had a stomachache! 

The next day was Sunday again. The caterpillar ate through one nice green leaf,  

and after that he felt much better. 

Now he wasn‟t hungry anymore and he wasn‟t a little caterpillar any more. He was a big, fat caterpillar. 

He built a small house, called a cocoon, around himself. He stayed inside for more than two weeks. 

Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way out and… 

…was a beautiful butterfly. 
(Carl 1994)  

 

GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS  

Once upon a time three bears lived in a little house right in the middle of the forest. There was great big 

Father Bear, medium-sized Mother Bear, and little tiny Baby Bear.  

One morning, Mother Bear made a big pot of porridge and put it into three bowls for breakfast. But the 

porridge was much too hot to eat. 'We will leave it to cool while we go for our early morning walk,' said 

Father Bear. „When we come back, it will be just right.‟ So off they went into the forest.  

Nearby there lived a very naughty little girl, called Goldilocks because she had long, golden hair. That 

morning, as she was passing the three bears‟ house, Goldilocks saw that the front door was open. „I‟ll just 

have a little peep inside,‟ she said to herself. As soon as she saw the porridge, Goldilocks rushed over to 

taste it. But the porridge in Father Bear‟s big bowl was still too hot. The porridge in Mother‟s Bear‟s 

medium-sized bowl was lumpy. Baby Bear‟s porridge was just right, so she ate it all up.  

After that, Goldilocks decided that she would like to sit down. Father Bear‟s chair was much too high. Next 

she sat in Mother Bear‟s medium-sized chair. „This one is much too hard!‟ she grumbled. At last she found 

Baby Bear‟s tiny chair. It wasn‟t too high. It wasn‟t too hard. It was just right! But she was far too heavy. 

The chair fell to pieces and Goldilocks landed on the floor.  

Goldilocks was tired so she went upstairs. She tried Father Bears‟ big bed, but that was far too hard. 

Mother Bear‟s medium-sized bed was far too soft. Baby Bear‟s little bed was just right and she fell fast 

asleep!  

Soon the three bears arrived home from their walk. „I‟m ready for my breakfast,‟ said Father Bear. But 

when he got to the table he said: „Someone‟s been eating my porridge!‟ „And someone‟s been eating my 

porridge,‟ said Mother Bear and Baby Bear cried: „Someone‟s been eating my porridge, and they‟ve eaten it 

all up!‟  

„Look!‟ said Father Bear, „Someone‟s been sitting in my chair!‟ „And someone‟s been sitting in my chair,‟ said 

Mother Bear. „Someone‟s been sitting in my chair,‟ cried Baby Bear, „And they‟ve broken it to pieces!‟ 

The three bears went upstairs. Father Bear look around and said: „Someone‟s been sleeping in my bed!‟ „And 

someone‟s been sleeping in my bed,‟ said mother Bear. „Oh!‟ shouted Baby Bear, „Someone‟s been sleeping in 

my bed and she‟s still here!‟  

Goldilocks woke up, jumped off the bed, ran down the stairs and out of the house as fast as she could. And 

she never came back to the house of the three bears. 
(prirejeno po Goldilocks and the three bears 1993) 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.teachingheart.net/hungrycat.gif&imgrefurl=http://www.teachingheart.net/veryhungrycaterpillar.html&usg=__zHkqt_QEMU0JvbvFxwul8xJjL1s=&h=286&w=589&sz=7&hl=sl&start=2&zoom=1&tbnid=fayGDJZz4ECMkM:&tbnh=66&tbnw=135&ei=Lh3iTuH3Asnj4QT5wPSOBQ&prev=/search?q=the+very+hungry+caterpillar+clipart&um=1&hl=sl&sa=N&rlz=1T4ADBF_enSI304SI304&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://members.tripod.com/ah_coo/goldilocks.jpg&imgrefurl=http://www.henry4school.fr/Literature/litt3.htm&usg=__ieUxjsUpAxlXDGatZHXse73ZCKs=&h=270&w=360&sz=47&hl=sl&start=7&zoom=1&tbnid=AqDd7bt9PtBb4M:&tbnh=91&tbnw=121&ei=e7b8TofOEdCi8gPJ3JzXAQ&prev=/search?q=goldilocks+and+the+three+bears+clipart&hl=sl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://clipartfort.com/clipartfort/plog-content/images/fantasy--sci-fi/fables--folklore/goldithreebears.png&imgrefurl=http://clipartfort.com/clipartfort/?level=picture&id=54&usg=__FQoXj5GOWXkGujoY4hpSsUugOL8=&h=416&w=743&sz=168&hl=sl&start=8&zoom=1&tbnid=qEsPkhDPvzIJJM:&tbnh=79&tbnw=141&ei=e7b8TofOEdCi8gPJ3JzXAQ&prev=/search?q=goldilocks+and+the+three+bears+clipart&hl=sl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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IGRE S CELOSTNIM TELESNIM ODZIVOM 

 

 

 ZAKAJ UPORABITI IGRE S CTO PRI POUKU ANGLEŠČINE? 

Igre s CTO motivirajo učence za učenje jezika, omogočajo utrjevanje različnih 

jezikovnih elementov, omogočajo razvoj samozaupanja in pozitivne samopodobe, 

razvijajo domišljijo in ustvarjalnost, vzpostavljajo pozitivno skupinsko ozračje, 

omogočajo raznolikost pouka in dajejo priloţnosti za uporabo jezika v pristnih 

situacijah. Učenci so osredinjeni na igro, hkrati pa se učijo nov jezik (Boo 1992). 

 

 

 KDAJ UPORABITI IGRE S CTO PRI POUKU ANGLEŠČINE? 

Odgovor je preprost, kadar koli in kjer koli, vendar mora imeti vsaka igra, ki jo 

vključimo v pouk tujega jezika, tudi pedagoško vrednost in je ne igramo samo zaradi 

zabave in sproščanja učencev. Igre niso nikoli čisto sprostitvena dejavnost, z njimi 

skoraj vedno dosegamo vnaprej postavljene jezikovne cilje, čeprav učenci teh ciljev 

ne zaznajo. Najboljše pri igrah pa je to, da se učenci ob učenju jezika hkrati tudi 

zabavajo.   

 

 

 KAKO UPORABITI IGRE S CTO PRI POUKU ANGLEŠČINE?  

Učitelj mora pripraviti ustrezen prostor – po potrebi umakniti mize in stole. Če pri igri 

učenci potrebujejo veliko prostora, je včasih bolje igro izvesti kar na dvorišču ali 

igrišču.  

 

Pravila igre mora podati učitelj jasno in kratko. Če učenci kljub demonstraciji igre še 

vedno ne razumejo pravil, lahko učitelj uporabi tudi materni jezik. Najpomembnejše je 

namreč, da učenci pravila dobro razumejo. Dobro je, da učitelj postavi tudi jasna 

pravila obnašanja med igro, da se v razredu ne pojavi prevelik nemir.  

 

Nekaj predlogov: 

 Učitelj naj dobro načrtuje potek igre in predvidi mogoče zaplete. 

 Igra naj ne poteka predolgo, da se je učenci ne naveličajo. 

 Učenci lahko med igro govorijo samo angleško, drugače izgubijo. 

 Učenci med igro ne smejo govoriti, drugače izgubijo. 

 

Pri nekaterih igrah učenci izpadejo iz igre, preden se ta konča. Da ne bi povzročali 

nemira v razredu, jih lahko zaposlimo, tako da postanejo učiteljevi pomočniki; za njih 

pripravimo dodatne dejavnosti ali pa se igrajo drugo igro.  
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PRIMERI IGER S CELOSTNIM TELESNIM ODZIVOM 

 
NAVODILA 

 

Poslušaj in naredi 
(Listen and respond) 

Učitelj daje navodila, učenci jih izpolnjujejo. 
Stand up. Sit down. 
Turn around.  
Clap your hands. 
Touch your toe/ knee/head… 
Point to your shoe/ the door…. 
Run. Run to the blackboard. 
Jump. Jump three times. 
Close your eyes. Open your eyes. 

Kasneje prevzamejo vlogo učitelja posamezni učenci.  

Simon reče 
(Simon says) 

 

Učitelj (pozneje učenci) daje navodila. Če učitelj pred navodilom reče: 'Simon 
says',  učenci sledijo njegovim navodilom, drugače morajo mirovati. 
Na primer: 

'Touch your head ' – učenci mirujejo. 
Simon says: 'Touch your nose'  – učenci se dotaknejo svoje glave. 

Roboti 
(Robots) Učenci se igrajo igro v parih. Eden je robot, drugi z dajanjem navodil: 'Walk three 

steps. Stop. Turn left. Run to the door. Stop.' upravlja robota. Vlogi nato 

zamenjata. 

 

Kocke z navodili 
(Classroom cubes) 

 

Učitelj pripravi kocke, na katerih je na vsaki ploskvi napisano ali narisano navodilo. 

Učenec meče kocko, prebere navodilo in ga izpolni. 
Put a ruler on a table. 
Put a pen under a desk.  
Put a book behind the chair … 

Učenci se lahko razdelijo v skupine in tekmujejo, katera skupina bo pravilno izvedla 

več navodil. 

 

Postani pošast 
(Mime a monster)  

Učitelj poda navodila, kakšna je pošast, ki jo morata učenca v paru prikazati.  

Make a monster with two heads, three arms, one leg and a tail. 

 

Kje je moja 

roka? 
(Where's my hand?) 

 

 

Igro se igramo najprej z vsemi učenci skupaj. Učenci prestavljajo svojo roko po 

navodilih, npr.:  
„Put your hand in your pocket.‟ 
„Put your hand on your head.‟ 
„Put your hand in front of your face.‟ 
„Put your hand under your jumper.’ 
„Put your hand behind your back.‟ 
„Put your hand between your knees.‟ … 

Pozneje se lahko učenci razdelijo v dvojice, tako da daje eden navodila, drugi pa jih 

izvaja.  

 

 

Telefon Učenci drug za drugim stojijo v skupinah. Učitelj zašepeta prvim učencem v vrsti, 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.elzpublishing.com/images/clapYourHands.jpg&imgrefurl=http://www.elzpublishing.com/activeSongs.html&usg=__ZiCIZrDUI7bqdMgyKtArwTHpWe0=&h=336&w=333&sz=19&hl=sl&start=5&zoom=1&tbnid=s854Xnsn-epIXM:&tbnh=119&tbnw=118&ei=HkvqTv3PFqHY4QTAj5GMCQ&prev=/search?q=clap+your+hands&hl=sl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://images.clipartof.com/small/16942-Clipart-Picture-Of-A-Tornado-Mascot-Cartoon-Character-Lying-On-His-Side-And-Resting-His-Head-On-His-Hand.jpg&imgrefurl=http://www.clipartof.com/details/collection/242.html&usg=__4uHxpaf6k9vhDdrxMu5xHof2u38=&h=314&w=450&sz=58&hl=sl&start=5&zoom=1&tbnid=gmftkNj8yW9_ZM:&tbnh=89&tbnw=127&ei=J0zqTsOlN-Ti4QTt0o2cCQ&prev=/search?q=hand+on+your+head+clipart&hl=sl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


144 

 

(Telephone game)  npr. 'Put the book on the table.'  ali 'Put the pencil under the chair.' Učenci 

tečejo k svoji skupini, povejo navodilo na uho naslednjemu učencu in tako naprej. 

Zadnji v vrsti steče in izvrši navodilo.  

 

ŠTEVILA 

Zdruţite se … 
(Get into twos) 

 

Učenci se tiho sprehajajo po razredu. Ko učitelj zakliče: 'Two', se učenci zdruţijo 

v dvojice. Nato učenci nadaljujejo sprehajanje. Učitelj zakliče: 'Five' in učenci se 

zdruţijo po pet skupaj.  

 

Velika noga 
(Big foot)  

Na tla prilepimo ali narišemo deset velikih stopinj. Učenci posamezno skačejo s 

stopinje na stopinjo in pri tem štejejo: 'One, two, three …' Če učenec ne stopi na 

stopinjo, stopi čez rob ali se zmoti pri štetju, gre ponovno na start. 

Igro lahko spremenimo, tako da:  
 en učenec skače, drugi štejejo; 

 merimo čas, ki ga potrebujejo posamezni učenci, da pridejo do cilja; 

 učenci štejejo od 10 nazaj; 

 pripravimo 20 stopinj, tako da učenci štejejo do 20; 

 na stopinje napišemo števila.  

 

 

Čarobna škatlica 
(Magic matchbox) 

 

Učitelj poloţi v škatlo vţigalice (zobotrebce, sponke …) in vpraša učence: 'How 
many matches are there in the magic matchbox?'  Učenec, ki ugane pravilno število 

vţigalic, le-te vzame in z novimi napolni škatlo. Igro se igramo, dokler ne zmanjka 

pripravljenih vţigalic. Zmaga učenec, ki je dobil največ vţigalic. 

 

 

Baloni 
(Balloons) 

 

Učenci se razdelijo v pare ali manjše skupine. Vsaka skupina (par) dobi svoj balon. 

Učenci v angleščini štejejo, kolikokrat so odbili balon v zrak, ne da bi jim padel na 

tla. 

URA 

 

Koliko je ura, 

gospod volk? 
(What's the time, 

Mr. Wolf?) 

 

Volk stoji v krogu, učenci se pribliţujejo volku in ga sprašujejo: 'What's the time, 
Mr Wolf?'. Če odgovarja: 'It's half past three. It's six o' clock …', so varni, ko pa 

volk reče: 'It's dinner time.', so v nevarnosti in morajo zbeţati na varno območje, 

ki ga določimo. Tisti, ki ga volk ujame, preden se reši, postane volk in igra se 

nadaljuje.  

 

Telesne ure 
(Body clocks) 

S poloţajem rok določimo, koliko je ura, in vprašamo: 'What's the time?' Učenci 

povedo glede na poloţaj rok, koliko je ura. Vloge nato zamenjamo – učenci vprašajo: 

'What's the time?' Učitelj jim odgovori in učenci z rokami prikaţejo pravilen čas. 

Učenci se lahko igrajo igro pozneje tudi v skupinah ali parih.  

 

 

Dirka ur 
(Clock race) 

Na igrišču nekoliko narazen narišemo dve enako veliki uri. Učenci se postavijo v dve 

koloni in vprašajo: 'What's the time?' Ko učitelj odgovori: 'It's seven o'clock.', 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/b/0/0/c/1194984792773438825h_foot_print_jean_victor_.svg.med.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-2617.html&usg=__R4tQRt5V7Wknw2xUCDbW7TzAm_Y=&h=257&w=297&sz=11&hl=sl&start=3&zoom=1&tbnid=0nuLUr7RHzT5zM:&tbnh=100&tbnw=116&ei=yEzqTtnvKOH24QSwucGnCQ&prev=/search?q=big+foot+clipart&hl=sl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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prva dva iz vsake kolone tečeta k uri in se postavita na pravilni številki (7 in 12). 

Zmaga ekipa, ki prva pravilno prikaţe čas. 

 

 

Dan – noč  
(Day – night) 

Učenci stojijo po prostoru. Če učitelj reče: 'Day.', morajo vsi stati, če učitelj 

reče: 'Night.', vsi počepnejo. Učencu, ki se zmoti, vsi skupaj rečejo: 'Good night.' 
in ta se uleţe na tla. Igra se konča, ko ostane samo en učenec, ki postane novi 

izklicevalec v naslednji igri.  

 

 

ŢIVALI 

 

Sloni letijo 
(Elephant's can fly) 

 

Učenci stojijo po prostoru. Učitelj govori povedi: 'Bird's can fly. Duck's can fly. 
Bees can fly.', in če ţival res leti, se učenci pretvarjajo, da letijo po razredu. Ko 

rečemo: 'Elephant's can fly. Pigs can fly. House can fly.',  pa učenci stojijo na 

svojih mestih.  

 

 

Čira čara 
(Abracadabra) 

 

Učitelj je čarovnik, ki začara učence v različne ţivali, ko reče: 'Abracadabra, you 
are butterfly!' 
Učenci se spremenijo v metulja, tako da z gibi telesa oponašajo njegovo letenje. 

Učenci se pozneje igrajo igro v parih.  

 

 

Ţivalski glasovi 
(Animal noises) 

Učitelj napiše na samolepilne listke imena ţivali in vsakemu učencu prilepi enega na 

hrbet. Učenci se sprehajajo po razredu in sprašujejo sošolce: 'Am I a …?', vendar 

namesto da bi poimenovali ţival, oponašajo njeno oglašanje. Učenec odgovori: 'Yes, 
you are,' ali 'No, you're not.' Ko učenec ugotovi, katera ţival je, to pove učitelju: 

'I'm a horse.' Če je ugotovil pravo ţival, pomaga drugim, drugače sprašuje naprej. 

Igra se konča, ko vsi ugotovijo, katero ţival predstavljajo.  

 

 

Kako globoka je 

voda? 
(Is the water deep?) 

 

Določimo učenca, ki je Blackman. Blackman stoji na eni, preostali pa na drugi strani 

prostora. Med njimi je voda (meje označimo s črto). Učenci sprašujejo: 'Is the 
water deep?' Blackman odgovarja: 'Yes.'  Učenci vprašajo: 'How shall we cross it?' 
Blackman določi, v katero ţival, ki lahko gre čez vodo, se bodo vsi skupaj 

spremenili (tudi Blackman).  
Like a fish (plavajo drug proti drugemu). 

Like an octopus (gibajo z rokami in hodijo naprej ob vrtenju). 

Like a crab (striţejo s palcem in sredincem, kot da imajo klešče). 

Like a bird (Gibajo z rokami, kot da letijo). 

Like a frog (poskakujejo kot ţabe) … 

Pri prečkanju vode jih Blackman čim več polovi. Ujeti postanejo lovci. Igra se 

konča, ko ostane neujet samo še en učenec, ki v naslednji igri prevzame vlogo 

Blackmana. 

 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.arthursclipart.org/nature/nature/river.gif&imgrefurl=http://www.arthursclipart.org/nature/nature/page_03.htm&usg=__X5JaXjLfFp1oHZp9jk2DGmymOK4=&h=726&w=1019&sz=144&hl=sl&start=7&zoom=1&tbnid=aBmNp8WQt4qWpM:&tbnh=107&tbnw=150&ei=OFDqTpTaM8n34QS_qIjuCA&prev=/search?q=river+clipart&hl=sl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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BARVE 

 

Zamenjaj mesto 
(Change the spot)  

Učenci se razdelijo v skupine po štiri. Vsaka skupina stoji na svoji blazini in si 

izbere svojo barvo. Tisti dve barvi, ki ju učitelj pokliče, zamenjata mesti. Zmaga 

skupina, ki se prej postavi na nasprotnikovo stran.   

 

 

Dotakni se … 
(Touch something) 

 

Ko učitelj enakomerno udarja na boben, učenci hodijo po razredu. Ob glasnejšem 

udarcu se učenci ustavijo. Učitelj da navodilo: 'Touch something red.'  in učenci se 

dotaknejo nečesa rdečega v razredu.  

 

 

Igra z baloni 
(Target ballon game) 

Vsak učenec dobi balon. Na tleh so barvni listi. Učenci se z baloni sprehajajo po 

razredu; na znak se postavijo k ustreznemu barvnemu listu in povedo, katere barve 

balone imajo. Pozneje med vsakim sprehajanjem zamenjajo barvo balona. 

  

 

Dvigni barvo 
(Lift up a colour) 

Učenci se razdelijo v skupine. Vsaka skupina dobi kartončke različnih barv, ki naj 

bodo za vse skupine enake. Učenci vsake skupine si razdelijo kartončke. Na 

učiteljev klic Lift up orange, please dvigajo kartončke ustrezne barve. Pozneje 

učitelja pri izklicevanju zamenjajo posamezni učenci.  

 

 

Potniški vlak 
(Passenger train)  

Napisa za dve ţelezniški postaji (npr. London, Brighton) obesimo na dva oddaljena 

dela sobe. Pripravimo nekaj ovir: predor (mizo), hrib (stol) itn. Učenci se primejo v 

vlak, ki vozi skozi predor, čez ovire, od ene postaje do druge. Na postaji izstopajo 

ali vstopajo potniki, ki imajo na sebi določeno barvo. Npr. Those wearing something 
green, get off/on the train. Za nekaj časa potniki sedejo na ţelezniško postajo in 

pozneje znova vstopijo na vlak.  

 

 

HRANA IN PIJAČA 

 

Rad imam … 
(I like …) 

 

Učenci stojijo v krogu, učitelj je na sredini in ima mehko ţogo. Ţogo naključno 

meče otrokom in ti jo morajo uloviti, povedati, kaj radi jedo ali pijejo (I like ice 
cream.), in jo vreči nazaj učitelju. Kdor ne ujame ţoge ali se ne spomni nobene 

hrane, dobi kazen, npr. tri poskoke, pet počepov … 

 

 

Lisica, kaj rada 

ješ? 
(What's your 

favourite food Ms 

Fox?) 

Učenci so razporejeni na eni strani prostora, na drugi strani pa stoji lisica, 

obrnjena stran od preostalih. Učenci se vsakokrat, ko vprašajo: 'What's your 
favourite food Ms Fox?', pomaknejo za en korak naprej. Lisica jim na vprašanje 

odgovarja z različnimi jedmi. Ko lisica odgovori: 'Chicken.', učenci stečejo čim 

hitreje nazaj na startno mesto, da jih lisica ne more ujeti. Ujeti učenec prevzame 

vlogo lisice.  

 

 

  

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://en.clipart-fr.com/data/clipart/trains/train_005.gif&imgrefurl=http://en.clipart-fr.com/search_clipart.php?keyword=train&usg=__PjttUpr67Feart1A3mEsoO8yoNI=&h=578&w=490&sz=8&hl=sl&start=7&zoom=1&tbnid=ujQ9YXu8vWJAiM:&tbnh=134&tbnw=114&ei=o07qTrneF8z74QT-0839CA&prev=/search?q=train+clipart&hl=sl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.clipartguide.com/_small/1386-0903-1623-4035.jpg&imgrefurl=http://www.clipartguide.com/_pages/1386-0903-1623-4035.html&usg=__2SLXJ4MxpeHZ8s2ShZrV4Xq1XsU=&h=199&w=300&sz=22&hl=sl&start=19&zoom=1&tbnid=XSCSxZrVEAdENM:&tbnh=77&tbnw=116&ei=26v8Tvv1B4TR8gOAlKGtCA&prev=/search?q=fox+clipart&hl=sl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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Sadje in predlogi 
(Food and 

preposition relay) 

 

Učenci, razdeljeni v skupine, stojijo v kolonah. Na nasprotni strani prostora 

pripravimo toliko miz, na katerih je različno sadje, kot je skupin. Prvemu učencu 

vsake skupine damo navodila: 'Put the banana under the table.  Put the apple on 
the chair …' (Učenci lahko tudi vlečejo liste z navodili). Na znak tečejo k mizi in 

izpolnijo navodila. Kdor prvi pravilno opravi nalogo dobi točko. Zmaga ekipa, ki ima 

več točk. 

 

 

Restavracija 
(May I take your 

order?) 

Učenci se razdelijo v tri skupine – gostje, natakarji in kuharji.  Gostje sedijo za 

mizami vsak s svojim jedilnim listom. Natakarji vprašajo goste: 'May I help you?' 
Gostje naročijo hrano: 'I'd like …' Natakarji gredo h kuharjem in rečejo: 'Give me 
…'. Kuhar da natakarju ustrezno sliko hrane ali reče: 'I'm sorry, we're out of … 
Can I give you something else?' Natakar prinese gostu ustrezno hrano ali mu 

predlaga, da naj naroči kaj drugega. 

 

 

Kdo ima rad pico? 
(Who likes pizza?) 

 

Vsi učenci sedijo na stolih v krogu. Učitelj začne z vprašanjem: 'Who likes pizza?' 

Tisti, ki jo imajo radi, se presedejo za en stol v levo, tudi če je zaseden. V tem 

primeru torej sedejo nekomu na kolena. Igra je zelo zabavna, ker se lahko zgodi, 

da bodo štirje sedeli drug na drugem.  

 

 

DRUŢINA 

 

Zdruţevanje 

druţin 
(Uniting families)  

Učitelj pripravi kartice, na katerih so imena in/ali slike druţinskih članov – vsaka 

druţina ima štiri člane – in jih razdeli učencem. Med predvajanjem glasbe se učenci 

sprehajajo po razredu. Ko glasba utihne, morajo učenci poiskati svojo druţino, tako 

da sprašujejo: 'Who are you? I'm father Smith or I'm son Jones.' … Posamezne 

druţine se usedejo skupaj in se predstavijo. 

 

Kipi 
(Statues) 

Določimo nekaj učencev, ki se spremenijo v druţinske člane, drugi ugibajo: 'Are 
you a mother?', dokler ne ugotovijo, katerega druţinskega člana predstavlja. 

 

OBLAČILA 

 

Prenašanje oblačil 
(Dressing-up relay) 

  

Učenci se razdelijo v skupine. Skupine stojijo v koloni na eni strani prostora, na 

drugi strani pa so v škatli različna oblačila. Igra se začne, ko učitelj reče: 'Put on 
your socks.' Prvi iz vsake kolone steče do škatle, vzame nogavice, jih obleče, steče 

nazaj v kolono, reče: 'I'm wearing socks.' in poda nogavice naslednjemu, ki jih 

obleče. Ta steče do škatle, si izbere oblačilo, ga obleče, steče nazaj do kolone, 

reče: 'I'm wearing socks and shoes' in poda oba kosa naslednjemu. Zmaga tista 

skupina, v kateri ima zadnji tekmovalec prvi oblečena vsa oblačila.  

 

 

 

 

 

 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://img120.imageshack.us/img120/7981/0201pizzajl6.jpg&imgrefurl=http://clipart-for-free.blogspot.com/2008/06/free-pizza-clipart.html&usg=__Hy5ZzWCY-u2FX6tJU2DMVoCtwIs=&h=278&w=490&sz=15&hl=sl&start=2&zoom=1&tbnid=J_qjZNa88tOh8M:&tbnh=74&tbnw=130&ei=R0_qTuKWFYOD4gSByriPCQ&prev=/search?q=pizza+clipart&hl=sl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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Prodajalna oblačil 
(Clothes shop) 

 

Učenci prinesejo na mize svoje jakne, kape, rokavice, šale, puloverje, čevlje … 

Razloţimo, da bodo pri nas spet odkupili svojo obleko, po en kos naenkrat.  

Primer pogovora: 
Kupec: 'Hello.' 
Prodajalec: 'Hello. Can I help you?'  
K: 'Yes, a jacket, please!' 
P: 'Which one? This one?' 
K: 'No. A yellow jacket. This one.' 
P: 'Here you are.' 
K: 'How much is it?' 
P: 'Five euro.' (Kupec ob glasnem štetju petkrat udari trgovca po roki ali pa našteje papirčke.) 

P: 'Thank you. Bye.' 
K: 'Goodbye.' 

 

Si pripravljen, 

gospod Volk? 
(Are you ready,  

Mr Wolf?) 

Učenci se postavijo v krog, volk stoji na sredini kroga. Učenci ob glasbi zaplešejo v 

krogu. Ko učitelj izključi glasbo, vsi učenci v krogu vprašajo: 'Are you ready, Mr 
Wolf?' Volk odgovori: 'No, I'm putting on my hat (coat, pullover …).' Ko volk 

odgovori: 'Yes.', steče in poskuša ujeti čim več učencev. Učitelj izbere enega 

izmed učencev, ki ni bil ujet, za volka v naslednji igri.  

 

 

RAZLIČNO BESEDIŠČE 

 

Dan noč 
(Day – night) 

 

Učenci stojijo po prostoru. Če učitelj reče: 'Day.', morajo vsi stati, če učitelj 

reče: 'Night,', vsi počepnejo. 

 

 

Pantomima 
(Mime it!)  

 

Učenci se razdelijo v skupine. Iz vsake skupine en učenec vleče listek, na katerem 

je zapisano, kaj mora pokazati preostalim s pantomimo (predmet, oseba, dejavnost 

…). Učenci iz njegove skupine ugibajo, kaj prikazuje. Za vsak pravilen odgovor dobi 

skupina točko. Zmaga tista skupina, ki ima največ točk.  

 

 

Sadna solata 
(Fruit salad) 

Učenci se usedejo na stole v krogu. Vsak dobi eno karto s sliko (predmeta, osebe, 

ţivali …). Vsakokrat, ko učitelj pove dve besedi, ki sta na kartah, učenca, ki imata 

ti dve sliki, zamenjata svoji mesti. Ko reče učitelj: 'Fruit salad (Tornado, 
Hurricane).', vsi učenci zamenjajo svoje mesto.  

 

 

Kaj manjka? 
(Kim's game or 

What's missing?) 

 

Učenci se usedejo v krog. Na sredino poloţimo različne predmete in jih 

poimenujemo. Učenci si jih dobro ogledajo. Eden izmed učencev se obrne stran od 

predmetov in zapre oči, drugi skrije enega izmed predmetov. Učenec si ogleda 

predmete, ki so ostali na sredini, in odgovori na vprašaje učencev: 'What's 
missing?' 
 

 

Kipi 
(Statues) 

 

Na tablo napišemo besede (ali nalepimo slike) predmetov. Učenci delajo v parih. 

Prvi si izbere besedo in jo prikaţe s telesom, drugi ugiba, kaj prikazuje.  

 

 

Zmaj Izberemo učenca, ki je zmajeva glava (lahko nosi masko). Učenci rečejo: 'The 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.illustrationsof.com/royalty-free-wolf-clipart-illustration-36540.jpg&imgrefurl=http://www.illustrationsof.com/36540-royalty-free-wolf-clipart-illustration&usg=__w7C6J7BS8Hf9YYvtVoYA06zrv8I=&h=420&w=400&sz=48&hl=sl&start=38&zoom=1&tbnid=Z6H2IkKDFq3ErM:&tbnh=125&tbnw=119&ei=QKnpTofVMtSE8gPK7v2ACg&prev=/search?q=wolf+clipart&start=21&um=1&hl=sl&sa=N&rlz=1T4ADBF_enSI304SI304&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://photos1.fotosearch.com/bthumb/UNC/UNC235/u16768201.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.com/clip-art/clothes.html&usg=__c2qBPOcmnqOoRJdD65iBY6V-Fk0=&h=170&w=159&sz=9&hl=sl&start=9&zoom=1&tbnid=bE_QTs2IWG8o5M:&tbnh=99&tbnw=93&ei=Ek_qTtj0I-yP4gTrktyUCQ&prev=/search?q=clothes+shop+clipart&hl=sl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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(The dragon) 

 
dragon wants a body.' Zmajeva glava si izbere učenca, ki se pridruţi glavi, tako da 

jo prime za rame. Vsakič, ko učenci rečejo: 'The dragon body is longer.', si 

zmajeva glava izbere novega učenca. Ko ostane zadnji učenec, rečejo: 'The dragon 
wants a tail. ' Zmajeva glava nato vodi učence po razredu.  

 

 

Spomin 
(Memory game) 

Karte lahko izdelamo sami. Učenci iščejo pare, tako da naenkrat obrnejo dve 

narobe leţeči karti. Zmaga tisti, ki nabere največ parov.  Pari so lahko enake slike, 

ki jih morajo učenci poimenovati, ali slika – beseda.  

 

 

Zamenjaj mesta 
(Swap seats) 

Učitelj izdela karte, na katerih so slike različnih tematik (druţina, sadje, vozila …). 

Učenci razvrstijo stole v krogu, tako da s hrbtom gledajo drug proti drugemu. 

Učenci sedejo, eden pa stoji zunaj kroga, ker nima stola. Po dva učenca dobita 

enako karto. Učenca, ki sedita skupaj, ne smeta dobiti enakih kart. Ko zakliče 

učitelj: 'Grandmother, swap seats!', učenec 1 vstane in teče na mesto učenca 2 

ter nasprotno. Medtem poizkuša učenec brez stola zasesti izpraznjen stol. Nekdo 

vedno stane brez stola. Ko učitelj zakliče: 'Family!', zamenjajo poloţaje vsi. Igra 

naj se odvija hitro. Čez nekaj časa naj učenci zamenjajo slike.  

 

 

Besedna 

zmešnjava 
(Vocabulary 

scramble) 

Na tla poloţimo slike (ali jih obesimo na stene). Učencem razloţimo, da se bodo 

spremenili v stvari, ki so na slikah. Vsak učenec se postavi k eni sliki. Na znak 

Switch! vsi učenci zamenjajo svoja mesta in povedo, v kaj so se spremenili: 'I'm a 
spider …' 
 

 

Kdor ima … gre 

naprej 
(Those who have, go 

forward) 

Učenci se usedejo na stole v krogu. Vsakokrat, ko učitelj pove trditev, ki se nanaša 

nanje, vstanejo in se usedejo na naslednji stol. Če učenec na naslednjem stolu 

ostane na svojem sedeţu, se usedejo v njegovo naročje. Nekaj primerov trditev: 
Those who have throusers go forward. 
Those who have a car go forward. 
Those who have yellow jumper go forward.  
Those who have blue eyes go forward. 
Those who have a pet go forward. 
Those who have golden ring go forward. 

 

RAZNO 

 

Slepe miši 
(The blindman's 

buff) 

Sedimo v krogu. Enemu učencu zaveţemo oči in ga na sredini kroga trikrat 

zavrtimo. Učitelj pokaţe na učenca, ki pokliče slepega: 'Hello, Jack. How are you?' 

Slepi ugiba: 'This is Vesna.' Če je odgovor pravilen, učenci ponovijo: 'Yes, this is 
Vesna.', sicer odgovorijo: 'No.'  Razkrinkani učenec je naslednji slepi. 

 

Z izštevanko izberemo dva učenca. Obema zaveţemo oči. Eden sprašuje: 'Where 
are you?'  Drugi na vsako vprašanje odgovori: 'Here I am.' Učenec, ki sprašuje, 

mora samo po zvoku najti sošolca.  

 

 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.lucylearns.com/images/free-dragon-picture-cute-dragons-cartoon-dragon-picture-1.gif&imgrefurl=http://www.lucylearns.com/free-dragon-clipart.html&usg=__gt8QW690u9bXNcZr66eeYq8u2Oc=&h=250&w=243&sz=10&hl=sl&start=41&zoom=1&tbnid=lyULSE_dlS9HnM:&tbnh=111&tbnw=108&ei=uk_qTsa1IKv24QSz_9yQCQ&prev=/search?q=dragon+clipart&start=21&hl=sl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://images.all-free-download.com/images/graphicmedium/man_sitting_on_a_chair_clip_art_25098.jpg&imgrefurl=http://all-free-download.com/free-vector/man-sitting-on-chair.html&usg=__A4JItlLoVOG_E9gsyMHq26QVvb0=&h=200&w=200&sz=18&hl=sl&start=9&zoom=1&tbnid=Oo8Yo3gIczcoEM:&tbnh=104&tbnw=104&ei=klDqTun-Lu3E4gTOlLSpCQ&prev=/search?q=sitting+on+chair+clipart&hl=sl&sa=X&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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Kako ti je ime? 
(What's your 

name?) 

Učenci stojijo/sedijo v krogu. Učitelj vrţe enemu ţogo in ga vpraša: 'What's your 
name?'  Učenec odgovori: 'My name is …'  Učenec z ţogo izbere naslednjega, tako 

da mu vrţe ţogo in mu zastavi enako vprašanje.  

 

 

Pozdravjen 
(Hello game) 

Učenci se ob glasbeni spremljavi sprehajajo po razredu. Ko glasba utihne, 

pozdravijo najbliţjega učenca: 'Hello. How are you?', ki odgovori: 'Hello. I'm fine, 
thank you.'  Znova sledi glasba in učenci se sprehajajo po razredu. 

Kako se počutim? 
(Feelings game) 

Široko se nasmehnemo in vprašamo: 'How do I feel?' Učenci odgovorijo: 'You're 
happy.' S pantomimo prikaţemo še druge občutke (ţalost, utrujenost, jeza …), 

učenci pa ugibajo, kaj prikazujemo. Potem vsi učenci pokaţejo občutek, ki ga določi 

učitelj: 'You're tired.'  Ko utrdimo izraze, se učenci igro igrajo po skupinah.  

 

 

Mačka in miš 
(Cat and mouse) 

Učenci se drţijo za roke v krogu. Določimo učenca, ki stoji v krogu in je miš, ter 

učenca, ki stoji zunaj kroga in je mačka. Mačka vpraša: 'Can I come in?' Učenci 

odgovorijo: 'No, you can't.'  Mačka vpraša: 'When can I come in?'  Miška reče 

npr.: 'At six o'clock.' Učenci v krogu štejejo: 'One o'clock, two o'clock … six 
o'clock.' in dvignejo roke, da lahko mačka ulovi miško. Ko mačka ulovi miško, 

določimo nov par za igro.  

 

 

 



151 

 

 PESMI S CELOSTNIM TELESNIM ODZIVOM 
 

Ena izmed pomembnih dejavnosti pristopa CTO so tudi pesmi, povezane z gibalno-

plesno dejavnostjo. Pri pesmih s CTO namreč učenci vsebino predstavijo z gibanjem 

celotnega telesa, delov telesa, mimiko obraza itn.   

 
 

 ZAKAJ UPORABITI PESMI S CTO PRI POUKU ANGLEŠČINE? 

Koban Dobnikova (2005) pravi, da glasba in z njo povezane gibalno-plesne dejavnosti 

ponujajo neštete moţnosti za ponovno vzpostavitev povezave med telesnim in 

duševnim, intuitivnim in logičnim ter za spodbujanje delovanja desne moţganske 

hemisfere, torej za vse tisto, na kar tradicionalno poučevanje pogosto pozablja. Tako 

omogoča nebesedno izraţanje in sprejemanje informacij ne le po tradicionalnih poteh 

sluha in vida, ampak tudi po kinestetični poti, kar prispeva k uresničevanju sodobnega 

učnega načela 'Učiti se z vsemi čutili'. 

 
 

 KDAJ UPORABITI PESMI S CTO PRI POUKU ANGLEŠČINE? 

Pesmi s CTO lahko med poukom angleščine uporabimo kot sprostitveno dejavnost (uvod 

v učno uro, sprostitev med učno uro, prijeten konec učne ure) ali v povezavi z 

uresničitvijo učnega načrta (uvod, utrjevanje ali zaključek neke vsebine).  

 
 

 KAKO UPORABITI PESMI S CTO PRI POUKU ANGLEŠČINE? 

Najpomembnejše je, da se učenci ob petju oz. govorjenju besedila pesmi s CTO gibajo. 

Gibi naj prikazujejo pomen besed oz. fraz v pesmih. Včasih so to samo gibi z delom 

telesa, npr. rokami, drugič s celotnim telesom. Učenci lahko vsebino pesmi z gibanjem 

prikazujejo frontalno, vsi skupaj ali si razdelijo dele pesmi po vlogah.  

 
 

 VRSTE PESMI CTO 

 Gibalne pesmi 

 Skakalne pesmi 

 Prstne rime 

 Izštevanke  

 Pesmi, ki pripovedujejo zgodbo 

 Tradicionalne otroške pesmi 

 Praznične pesmi 
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PRIMERI PESMI S CELOSTNIM TELESNIM ODZIVOM 

 

GIBALNE PESMI (angl. Action songs and rhymes) 

HERE WE GO ROUND THE MULBERRY BUSH 

 

Here we go round the mulberry bush, 

the mulberry bush, the mulberry bush. 

Here we go round the mulberry bush 

 on a cold and frosty morning. 

 

This is the way we wash our hands, 

wash our hands, wash our hands. 

This is the way we wash our hands  

on a cold and frosty morning. 

 

Here we go round the mulberry bush… 

 

 This is the way we wash our face, 

wash our face, wash our face. 

This is the way we wash our face  

on a cold and frosty morning. 

 

Here we go round the mulberry bush … 

 

This is the way we brush our hair, 

 brush our hair, brush our hair. 

This is the way we brush our hair 

 on a cold and frosty morning. 

 

Here we go round the mulberry bush … 

 

This is the way we clean our teeth, 

 clean our teeth, clean our teeth.  

This is the way we clean our teeth  

 on a cold and frosty morning. 

 

Here we go round the mulberry bush … 

 

This is the way we put on our clothes, 

 put on our clothes, put on our clothes. 

This is the way we put on our clothes  

 on a cold and frosty morning. 

 

Here we go round the mulberry bush … 

 

 
Oblikujte krog in se primite za roke.   
Poskakujte ali hodite v smeri urnega 
kazalca. 
 
 
 
Ustavi se in drgni roko ob roko, kot da si 
jih umivaš. 
 
 
Oblikujte krog …. 
 
 
Ustavi se in si z eno roko drgni obraz, 
kot da ga umivaš. 
 
 
 
Oblikujte krog … 
 
 
Ustavi se in si z eno roko drgni lase, kot 
da se ţeliš počesati. 
 
 
 
Oblikujte krog …. 
 
 
Ustavi se in se pretvarjaj, da si s 
prstom umivaš zobe. 
 
 
 

Oblikujte krog … 
 
 
Ustavi se in se pretvarjaj, da si ţeliš 
obleči hlače, pulover, nogavice. 
 
 
 
Oblikujte krog … 
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FIVE LITTLE MONKEYS 

Five little monkeys jumping on the bed, 

One fell off and bumped his head. 

Mama called the Doctor and the Doctor said, 

"No more monkeys jumping on the bed!" 

Four little monkeys jumping on the bed, 

One fell off and bumped her head. 

Papa called the Doctor and the Doctor said, 

"No more monkeys jumping on the bed!" 

Three little monkeys jumping on the bed, 

One fell off and bumped his head. 

Mama called the Doctor and the Doctor said, 

"No more monkeys jumping on the bed!" 

Two little monkeys jumping on the bed, 

One fell off and bumped her head. 

Papa called the Doctor and the Doctor said, 

"No more monkeys jumping on the bed!" 

One little monkey jumping on the bed, 

He fell off and bumped his head. 

Mama called the Doctor and the Doctor said, 

"Put those monkeys straight to bed!" 

 

Učenci so razdeljeni v skupine po pet. 
(sonoţno poskakuj na mestu) 
(prvi se usede in se prime za glavo) 
(s palcem in z mezincem nakaţi, da telefoniraš) 
(s kazalcem nakaţi ne, ne)  
 
 

(sonoţno poskakuj na mestu) 
(drugi se usede in se prime za glavo) 
(s palcem in z mezincem nakaţi, da telefoniraš) 
(s kazalcem nakaţi ne, ne)  
 
 

(sonoţno poskakuj na mestu) 
(tretji se usede in se prime za glavo) 
(s palcem in z mezincem nakaţi, da telefoniraš) 
(s kazalcem nakaţi ne, ne)  
 
 

(sonoţno poskakuj na mestu) 
(četrti se usede in se prime za glavo) 
(s palcem in z mezincem nakaţi, da telefoniraš) 
(s kazalcem nakaţi ne, ne)  
 
 

(sonoţno poskakuj na mestu) 
(četrti se usede in se prime za glavo) 
(s palcem in z mezincem nakaţi, da telefoniraš) 
(vsi se uleţete na tla)  
 

CALMING ACTION RHYME 

I can wiggle my fingers. 

I can wiggle my toes. 

I can wiggle my elbows. 

I can wiggle my nose. 

No more wiggles, 

look at me. 

I'm as still 

as still can be. 

(premikaj prste na rokah) 
 

(premikaj prste na nogah) 
 

(premikaj komolce) 
 

(premikaj nos) 
 
 
 

(z glavo odkimaj) 
 

(s kazalcem pokaţi nase) 
 

(stoj pri miru) 

IT'S RAINING 

It‟s raining, it‟s raining, 

come out and let‟s play. 

Run and jump, 

oh what a rainy day! 

Run and jump, 

oh what a rainy day! 

(Grngross, Puchta 1998) 

(premikaj prste na rokah) 
 

(z roko zamahni proti sebi) 
 

(teci na mestu in naredi poskok) 
 

(z rokami nariši polkrog po zraku) 
 

(teci na mestu in naredi poskok) 
 

(z rokami nariši polkrog po zraku) 

SNOWMAN 

Eyes and mouth and nose, 

eyes and mouth and nose. 

This is my snowman, 

this is my snowman, 

this is my snowman. 

What a big nose! 
 

(Grngross, Puchta, 1998) 

(dotakni se oči, ust in nosu) 
(dotakni se oči, ust in nosu) 
(iztegni kazalca in nato  
(nariši z rokama obris sneţaka) 
(ponovi 2-krat) 
(naredi pest, se dotakni nosu in  
iztegni roko) 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_nJLOuss1ip0/SxFPqwpOgaI/AAAAAAAAB2A/FlWyXjcrAS0/s400/snowman.jpg&imgrefurl=http://thestorytellingsub.blogspot.com/2009/11/chubby-little-snowman.html&usg=__KIZ_uxxtfPkYI1bfnuddQ_shgGk=&h=380&w=318&sz=28&hl=sl&start=6&zoom=1&itbs=1&tbnid=DKuFrbiJfFJM3M:&tbnh=123&tbnw=103&prev=/images?q=snowman&hl=sl&gbv=2&tbs=isch:1&ei=kQNhTeeHFouWswa7uY26CA
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RING-A-RING O'ROSES 

Ring-a-ring o'roses, 

A pocket full of posies, 

A-tishoo! A-tishoo! 

We all fall down. 

 

The bird is on the steeple, 

High above the people, 

A-tishoo! A-tishoo! 

We all kneel down. 

 

The king has sent his daughter, 

To fetch a pail of water, 

A-tishoo!  A-tishoo! 

We all bow down. 

 

The wedding bells are ringing, 

The children they are singing, 

A-tishoo! A-tishoo! 

We all fall down. 

 

The cows are in the meadow, 

Eating all the grass, 

A-tishoo! A-tishoo! 

Who's up last? 

NOT ME! 
 

(Beck, King 1985) 

(v krogu se primite za roke in  
 

plešite v smeri urnega kazalca) 
 

(ustavi se ter si z roko pokrij usta in nos) 
 

(usedi se na tla) 

 
(v krogu se primite za roke in  
 

plešite v smeri urnega kazalca) 
 

(ustavi se ter si z roko pokrij usta in nos) 
 

(poklekni na tla) 

 
(v krogu se primite za roke in 
   

plešite v smeri urnega kazalca) 
 

(ustavi se ter si z roko pokrij usta in nos) 
 

(prikloni se) 

 
(v krogu se primite za roke in  
 

plešite v smeri urnega kazalca) 
 

(ustavi se ter si z roko pokrij usta in nos) 
 

(usedi se na tla) 
 
(v krogu se primite za roke in  
 

plešite v smeri urnega kazalca) 
 

(ustavi se ter si z roko pokrij usta in nos) 
 

(usedi se na tla) 
 

(hitro vstani) 

TWO TALL DADDIES 

(Učenci hodijo v dvojicah po cesti.) 

Two tall daddies 

walking down the lane 

waved to each other 

And then they waved again. 

How are you? 

How are you? 

Lovely day again! 

 

Two busy mummies … 

Two best friends … 

Two noisy sisters … 

Two little brothers… 

(dvigni se na konice prstov) 
   

(hodi v eno smer)   

(pomahaj partnerju) 
 

(pomahaj partnerju)  
 

(obrneš dlani navzgor)  
 

(obrneš dlani navzgor )  
 
 

(prikloni se partnerju) 
 
(kot da telefoniraš) 
 
 

(drţita se za rame) 
 

(kot da se pogovarjata) 
 

(hodiš s pokrčenimi koleni)  
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ONE FINGER, ONE THUMB 

One finger, one thumb 

keep moving. 

One finger, one thumb 

keep moving. 

We all stay merry and bright. 

One finger, one thumb, one arm, 

keep moving. 

One finger, one thumb, one arm, 

keep moving. 

We all stay merry and bright. 

One finger, one thumb, one arm, one leg, 

keep moving. 

One finger, one thumb, one arm, one leg, 

keep moving. 

We all stay merry and bright. 

 

One finger, one thumb, one arm, one leg, 

stand up sit down, 

keep moving. 

One finger, one thumb, one arm, one leg, 

stand up sit down, 

keep moving. 

We all stay merry and bright. 

 

 (pomigaj s prstom in palcem) 
 

(zapleši) 
 

(pomigaj s prstom in palcem) 
 

(zapleši) 
 

(nasmehni se) 
 
 

(pomigaj s prstom, palcem in z ramo) 
 

(zapleši) 
 

(pomigaj s prstom, palcem in z ramo) 
 

(zapleši) 
 

(nasmehni se) 
 
(pomigaj s prstom, palcem, z ramo in 
nogo) 
 

(zapleši) 
 

(pomigaj s prstom, palcem, z ramo in 
nogo) 
 

(zapleši) 
 

(nasmehni se) 
 
 

 

(pomigaj s prstom, palcem, z ramo in 
nogo) 
 

(vstani in se usedi) 
 

(zapleši) 
 

(pomigaj s prstom, palcem, ramo in nogo) 
 

(vstani in se usedi) 
 

(zapleši) 
 

(nasmehni se) 
 
 
 

IF YOU’RE HAPPY 

If you're happy and you know it, clap your hands  

If you're happy and you know it, clap your hands  

If you're happy and you know it and you really want to show it 

If you're happy and you know it, clap your hands.  

 

If you're happy and you know it, stomp your feet  

If you're happy and you know it, stomp your feet  

If you're happy and you know it and you really want to show it 

If you're happy and you know it, stomp your feet. 

 

If you're happy and you know it, shout "Hurray!"  

If you're happy and you know it, shout "Hurray!"  

If you're happy and you know it and you really want to show it 

If you're happy and you know it, shout "Hurray!"  

 

If you're happy and you know it, do all three  

If you're happy and you know it, do all three 

If you're happy and you know it and you really want to show it 

If you're happy and you know it, do all three. 
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Head, shoulders, knees and toes, 

knees and toes.          

Head, shoulders, knees and toes,  

knees and toes.            

And eyes and ears and mouth and nose. 

Head, shoulders, knees and toes,  

knees and toes. 
  

 

THE HOKEY COKEY 

 

You put your right arm in 

Your right arm out 

Your right arm in 

And you shake it all about 

You do the Hokey Cokey  

And you turn around 

That‟s what is all about. 

 

Oh, the Hockey, Cokey, Cokey!  

Oh, the Hockey, Cokey, Cokey!  

Oh, the Hockey, Cokey, Cokey!  

Knees bent 

Arms stretched 

Ra! Ra! Ra! 

 

You put your left arm in 

Your left arm out 

Your left arm in 

And you shake it all about 

You do the Hokey Cokey  

And you turn around 

That‟s what is all about. 

 

Oh, the Hockey, Cokey, Cokey!... 

 

You put your right leg in…. 

 

Oh, the Hockey, Cokey, Cokey!.... 

 

You put your left leg in… 

 

Oh, the Hockey, Cokey, Cokey!... 

 

You put your whole self in… 

 

Oh, the Hockey, Cokey, Cokey!.... 
 

(Beck, King 1985) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Učenci stojijo v krogu. 
(iztegni desno roko proti središču 
kroga) 
 

(pokrči roko)  
 

(ponovno iztegni desno roko) 
 

(stresi iztegnjeno roko)  
 

(skleni roke pred seboj in jih zazibaj) 
 

(obrni se okrog)  

(z iztegnjenimi rokami v ritmu ploskaj) 
 

(v krogu se primite za roke ter 
trikrat zaplešite proti središču 
kroga in nazaj) 
 

(prepogni kolena) 
 

(dvigni roke nad glavo) 
 

(trikrat poskoči na mestu) 
 
(iztegni levo roko proti središču kroga) 
 

(pokrči roko)  
 

(ponovno iztegni levo roko) 
 

(stresi iztegnjeno roko)  
 

(skleni roke pred seboj in jih zazibaj) 
 

(obrni se okrog) 
 
 

(z iztegnjenimi rokami v ritmu ploskaj) 

 
(v krogu se primite se za roke …) 

 
(iztegni levo roko proti centru kroga) 

 
(v krogu se primite se za roke …) 

 
(iztegni levo nogo proti centru kroga) 

 
(v krogu se primite se za roke …) 

 
(stopi korak naprej proti centru kroga 
...) 
 

(v krogu se primite se za roke …) 
 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-u69Et06zcBU/TeLW8tgY6jI/AAAAAAAAADg/IoflXJlkMOg/s1600/headShouldersKneesAndToes.jpg&imgrefurl=http://singwithmetoo.blogspot.com/2011/05/head-shoulders-knees-and-toes.html&usg=__YTBJVZJ6YsFWiHxWFh0vZ1UYG98=&h=234&w=370&sz=17&hl=sl&start=7&zoom=1&tbnid=wDES_saYrDW5YM:&tbnh=77&tbnw=122&ei=v4fYToq4B4_z-gaqkdi-Dg&prev=/search?q=head,+shoulders,+knees+and+toes&hl=sl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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THE WHEELS ON THE BUS 

 

The wheels on the bus go round and round, 

round and round, round and round. 

The wheels on the bus go round and round, 

all through the town. 

 

The wipers on the bus go swish, swish, swish, 

 swish, swish, swish, swish, swish, swish.  

The wipers on the bus go swish, swish, swish, 

 all through the town. 

 

The door on the bus goes open and shut, 

open and shut, open and shut. 

The door on the bus goes open and shut 

all through the town. 

 

The horn on the bus goes beep, beep, beep,  

beep, beep, beep, beep, beep, beep. 

The horn on the bus goes beep, beep, beep,  

all through the town. 

 

The children on the bus go chat, chat,  

chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat.  

The children on the bus go chat, chat, chat,  

all through the town. 

 

The mummies on the bus say: 

"Shush, shush, shush, shush, shush, shush, 

shush, shush, shush." 

The mummies on the bus say: 

"Shush, shush, shush", all through the town. 

 
(vrti roke okrog druge roke) 
 
 
 
 
(dvigni roke in jih premikaj  
levo in desno kot brisalca na avtu) 
 
 
 
 
(na 'shut' z dlanmi pokrij oči,   
na 'open' jih odkrij) 
 
 
 
 
(pretvarjaj se, da z roko  
pritiskaš na hupo) 
 
 
 
(odpiraj in zapiraj skupaj prste  
na obeh rokah) 
 
 
 
 
(na 'shush' daj kazalec pred usta) 

ONE TWO BUCKLE MY SHOE 

One two  

buckle my shoe, 

Three, four,  

knock at the 

door 

Five, six,  

pick up sticks 

Seven, eight,  

lay them straight 

Nine, ten,  

a big fat hen. 

(pokaţi en prst, dva prsta) 
 

(prepogni se in si zaveţi čevelj) 
 

(pokaţi tri, štiri prste) 
 

(naredi pest in potrkaj po zraku) 
 

(pokaţi pet, šest prstov) 
 

(poberi palice) 
 

(pokaţi sedem, osem prstov) 
 

(palice zloţi na mizo) 
 

(pokaţi devet, deset prstov) 
 

(pokrči roke in oponašaj 
kriljenje  
petelina) 

Hands up, 

hands down. 

Touch your head 

and turn around. 

(dvigni obe roki) 
 

(spusti obe roki) 
 

(dotakni se glave) 
 

(obrni se okrog) 
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SKAKALNE PESMI (angl. Skipping rhymes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TEDDY BEAR, TEDDY BEAR 

Teddy bear, teddy bear 

touch the ground. 

Teddy bear, teddy bear 

turn around. 

 

Teddy bear, teddy bear 

go upstairs. 

Teddy bear, teddy bear 

say your prayers. 

 

Teddy bear, teddy bear 

turn out the light. 

Teddy bear, teddy bear 

say good night. 

(oponašaj medvedjo hojo) 
 

(dotakni se tal) 
 

(oponašaj medvedjo hojo) 
 

(obrni se) 
 
 

(oponašaj medvedjo hojo) 
 

(hodi na mestu) 
 

(oponašaj medvedjo hojo) 
 

(daj roke skupaj, kot da moliš) 
 
 

(oponašaj medvedjo hojo) 
 

(stisni prste k palcu in nazaj) 
 

(oponašaj medvedjo hojo) 
 

 

I AM A GIRL GUIDE 

I am a Girl Guide dressed in blue, 

These are the actions I must do: 

Salute to the Captain, 

Bow to the Queen, 

And turn my back  

to the boy in green. 

(pokaţi nase in z rokami)   

pokaţi na obleko) 
 

(roko nasloni ob čelo) 
 

(naredi poklon) 
 

(obrni hrbet) 

 (nagni glavo in k njej prisloni dlan) 

THE NUMBER CHANT 

1, 1, 1  

run, run, run. 

2, 2, 2  

point to your shoe. 

3, 3, 3  

touch your knee. 

4, 4, 4  

point to the door. 

5, 5, 5  

jump and dive. 

 

(pokaţi en prst)  
 

(teci na mestu) 
 

(pokaţi dva prsta) 
 

(pokaţi na čevelj) 
 

(pokaţi tri prste) 
 

(dotakni se kolena) 
 

 

(pokaţi štiri prste) 
 

(pokaţi na vrata) 
 

(pokaţi pet prstov) 
 

(skoči, se primi za nos  
in se usedi na tla) 

IT'S RAINING 

It's raining, it's raining 

the wind is blowing. 

It's lightening, it's tundering, 

It's lightening, it's tundering. 

And there comes a beautiful rainbow. 

(premikaj prste na obeh rokah) 
 

(z rokami delaj velike kroge) 
 

(ploskni z rokami, z nogo udari ob tla) 
 

(ploskni z rokami, z nogo udari ob tla) 
 

(z roko naredi polkrog nad glavo) 
 

THE NUMBER CHANT 

1, 2, 3, 4 

point to the door! 

5, 6 7, 8, 9, 10 

stand up and sit down again! 

(pokaţi ustrezno število prstov) 
 

(pokaţi na vrata) 
 

(pokaţi ustrezno število prstov) 
(vstani in se usedi) 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.free-clipart-pictures.net/free_clipart/rainbow_clipart/rainbow_clipart_rain.gif&imgrefurl=http://www.free-clipart-pictures.net/rainbow_clipart.html&usg=__2lYfWWP9dy8O5p9GiqVizVRDVzQ=&h=200&w=154&sz=8&hl=sl&start=13&zoom=1&tbnid=sPd9fN51aaR7WM:&tbnh=104&tbnw=80&ei=yYnYTqnbL4-h-QbKwpjjDg&prev=/search?q=rainbow+clipart&hl=sl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://holdernessrangers-resources.freeservers.com/1guide_hike.gif&imgrefurl=http://holdernessrangers-resources.freeservers.com/Guide_clips.html&usg=__44VOCrvrQ0hVqYGh9RH6vevN5ik=&h=325&w=243&sz=4&hl=sl&start=15&zoom=1&tbnid=hj4jyImrP_QSqM:&tbnh=118&tbnw=88&ei=vIjYTu6yKI-e-waPx73hDg&prev=/search?q=girl+guide+clipart&hl=sl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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PESMI, KI PRIPOVEDUJEJO ZGODBO (angl. Songs telling a story) 

 

 

 

 

 

 

 

SLEEPING BEAUTY  

 

There was a princess long ago, 

long ago, long ago, 

There was a princess long ago, long, long ago. 

 

And she dwelt in a big, high tower,  

a big, high tower, a big, high tower, 

And she dwelt in a big, high tower, long, long ago. 

 

A wicked fairy cast a spell,  

cast a spell, cast a spell. 

A wicked fairy cast a spell, long, long ago. 

 

The princess slept for a hundred years,  

hundred years, hundred years, 

The princess slept for a hundred years, long, long ago. 

 

A great big forest grew around,  

grew around, grew around, 

A great big forest grew around, long, long ago. 

 

A handsome prince came riding by,  

riding by, riding by, 

A handsome prince came riding by, long, long ago. 

 

He chopped the trees down one by one,  

one by one, one by one, 

He chopped the trees down one by one, long, long ago. 

 

He took her hand to wake her up,  

to wake her up, to wake her up. 

He took her hand to wake her up, long, long ago. 

 

So everybody‟s happy now,  

happy now, happy now, 

So everybody‟s happy now, happy now! 
 

(Beck, King 1985) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vsi plešejo v  krogu, 
princesa pa stoji v 
sredini kroga.  
 
 

Vsi razen princese 
dvignejo roke visoko v 
zrak. 
  
Čarovnica stopi iz kroga 
in maha z roko proti 
princesi, preostali 
mahajo s prsti. 

 
Princesa se uleţe, 
preostali naslonijo glave 
na roke. Vsi zaprejo oči. 

 
 

Vsi v krogu se primejo 
za roke, jih dvignejo 
in z njimi valovijo. 
 
 

Princ priteče kot na 
konju do kroga 
'dreves'. 

 
Princ z roko (mečem) 
udarja po 'drevesih' 
in ta padejo na tla. 
 
 

Princ prime princeso 
za roko in skupaj 
vstaneta. 
 
 

Vsi se smejejo, 
plešejo in ploskajo z 
rokami. 



160 

 

PRSTNE RIME (angl. Finger rhymes) 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INCY WINCY 

Incy wincy spider 

climbed up the spout. 

 

Out came the sun                  

and dried up all the rain.  
 

Down came the rain  

And washed the spider out. 

 

So incy wincy spider     

climbed up the spout again!           

(pokrči kazalec)  
 

(s prsti nakaţi plezanje) 
 
 

(premikaj roke gor in dol) 
 

(stresi roke) 
 
 

(z rokami naredi velik krog) 
(stisni prste skupaj in narazen) 
 
 

(pokrči kazalec) 
(s prsti nakaţi plezanje) 

One little caterpillar 

hungry for lunch 

finds a tasty leaf. 

Munch, munch,  

munch! 

 

(Read, Soberon 2007) 

(vijugaj s prstom po zraku) 
 

(pokaţi dlan leve roke in  
premikaj prst proti njej) 
 

(premikaj prste po dlani, 
 kot da jedo list) 

 

HICKORY DICKORY DOCK 

Hickory dickory dock 
The mouse ran up the clock. 

The clock struck one, 

the mouse ran down 

Hickory dickory dock. 

(trikrat ploskni) 
(s prsti desne roke teci po levi roki navzgor) 
 

(enkrat ploskni) 
 

(s prsti desne roke teci po levi roki navzdol) 
 

(trikrat ploskni) 

TEN LITTLE FINGERS 

One little, two little, three little fingers, 

Four little, five little, six little fingers, 

Seven little, eight little, nine little fingers, 

Ten little fingers on your hand. 

 

(pokaţi en prst, dva prsta, tri prste) 
(pokaţi štiri, pet, šest prstov) 
(pokaţi sedem, osem, devet prstov) 
(pokaţi vseh deset prstov) 

TWO LITTLE MONKEYS 

Two little monkeys fighting in bed 

One fell out and hurt his head 

The other called the doctor 

And the doctor said 

That is what you get 

for fighting in bed. 

 

(kazalca se prerivata) 
 

(daj dlan na dlan) 
 

 

(s prstom nakaţi telefon) 
 

(odpri in zapri dlan) 
 

(pomigaj s prstom, kot  
da nekoga kregaš) 

ROUND AND ROUND 

Round and round the garden, 

like a teddy bear. 

One step, two step. 

Tickle you under there. 

(s kazalcem riši kroge na dlan) 
(s kazalcem in sredincem naredi  
(dva koraka po dlani) 
(poţgečkaj partnerja pod pazduho) 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp0807560.jpg&imgrefurl=http://www.canstockphoto.com/two-monkey-graphic-0807560.html&usg=__HcdXh7Hug8R_lwZB8dSCTby7cXE=&h=415&w=400&sz=23&hl=sl&start=15&zoom=1&tbnid=FgKZRXVXl0NsUM:&tbnh=125&tbnw=120&ei=T4rYTvvLM86f-wbC3rHhDg&prev=/search?q=two+monkeys+clipart&hl=sl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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IZŠTEVANKE (angl. Dipping rhymes) 

Izštevanke uporabljamo, ko ţelimo nekoga določiti kot ključno osebo neke igre. Učenci 

pokaţejo pesti in tisti, ki izšteva, se dotakne pesti na vsak poudarjen zlog. Zadnji, ki 

drţi pest, je ključna oseba igre. 

 
 

 

One potato, two potato,  

three potato, four.  

Five potato, six potato, 

Seven potato, MORE. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Each, peach, pear, plum, 

out goes Tom Thumb. 

Tom Thumb won't do, 

out goes Betty Blue. 

Betty Blue won't go, 

so out goes you. 

Benjamin Frnaklin went to France. 

To teach the ladies how to dance. 

First the heel, then the toe. 

Spin around and out you go! 

Paddy on the railway 

picking up stones. 

Along came an engine 

and broke Paddy's bones. 

Oh, said Paddy, 

that's not fair. 

Pooh, said the engine driver, 

I don't care. 

 

Dip, dip, dip. 

My blue ship 

sailing on the 

sea 

like a cup of tea. 

Dip, dip, dip. 

You‟re not IT. 

Out goes the cat. 

Out goes the rat. 

Out goes the lady 

with the big green 

hat. 

O U T spells out, 

So you‟re not it. 

Ibble, obble, 

black, bobble, 

ibble, obble, 

OUT. 

Eany meeny miney mo, 

Catch the tiger by the toe, 

If he hollers let him go, 

Eany meeny miney mo. 

 

http://www.travelscience.com/images/Travel_Library/AG00617_.gif
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.arthursclipart.org/dance/dancing/dance 8.gif&imgrefurl=http://www.arthursclipart.org/dance/dancing/page_01.htm&usg=__K9CObaarl_KzlhRQkcJ5SkUe4lk=&h=521&w=391&sz=13&hl=sl&start=12&zoom=1&tbnid=COUNxdtRBE7bPM:&tbnh=131&tbnw=98&ei=dxjZToSwKemE4gT9k-nQDQ&prev=/search?q=dance+clipart&hl=sl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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PRAZNIČNE PESMI (angl. Songs connected to special occasions and festivals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3  

9.4  

9.5  

9.6  

 

 

EASTER BUNNY 

(melodija pesmi 'Twinkle twinkle little star') 

Easter bunny soft and white, 

hopping quickly out of sight. 

Bringing treats and goodies too, 

I wish I could play with you. 

Turn around, don‟t hop away, 

maybe you can stay and play. 
(http://www.songs4teachers.com) 

(kazalca daj nad glavo kot ušesa) 
 

 

(poskakuj na mestu) 
 

(obrni dlan navzgor in zamahni z roko pred seboj) 
 

(daj roki ob srce ter se zazibaj levo in desno) 
 

(obrni se in s kazalcem pokaţi 'ne') 
 

(skomigni z rameni in se zazibaj levo in desno) 

 

HAPPY BIRTHDAY 

Happy birthday to you 

Happy birthday to you  

Happy birthday dear Julia 

Happy birthday too you. 

(Otroci se primejo za roke in plešejo 

okrog slavljenca, ki je v sredini kroga.  

Ko izgovorijo njegovo ime, pokaţejo  

nanj s prstom in se mu nasmejejo.) 

 

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS 

We wish you a Merry Christmas, 

we wish you a Merry Christmas,  

we wish you a Merry Christmas and a Happy New 

Year.  

Good tidings we bring to you and your kin,  

good tidings for Christmas and a Happy New Year.  

 

Oh, bring us a figgy pudding,  

oh, bring us a figgy pudding, 

oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. 

We won't go until we get some, 

We won't go until we get some,  

we won't go until we get some, so bring some out 

here. 

We wish you a Merry Christmas, 

we wish you a Merry Christmas, 

we wish you a Merry Christmas and a Happy New 

Year. 

(pari si podajte desne roke 
in jih narahlo stresite) 

 

(na 'happy' se nasmehneš) 
 

(pretvarjaj se, da daješ paru 
nekaj  
v roko, na 'happy' se nasmehneš) 

 
(na 'bring' zamahneš proti sebi, 
 

na 'pudding' pokaţeš dlan, 
 

na 'good cheer' se nasmehneš)  

 
(s kazalcem kaţeš 'ne, ne') 
 

(s kazalcem kaţeš 'ne, ne') 
 

(z roko zamahneš proti sebi) 

 
(pari si podajte desne roke 
 

in jih narahlo stresite) 
 

(na 'happy' se nasmehneš) 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mylifewithluke.com/wp-content/uploads/2010/03/easter-bunny-clipart.jpg&imgrefurl=http://www.mylifewithluke.com/?paged=2&usg=__INHL5SQLWqyD8Xlv2IerB0Onqgk=&h=300&w=300&sz=53&hl=sl&start=6&zoom=1&tbnid=F0-ck-yGz9upgM:&tbnh=116&tbnw=116&ei=FJ3YTo29BIPi4QTc6LSIDg&prev=/images?q=easter+bunny+clipart&hl=sl&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img360.imageshack.us/img360/7481/tortaarchitettofrances0ue7.jpg&imgrefurl=http://clipart-for-free.blogspot.com/2008/07/birthday-cake-clipart.html&usg=__ijpD-Xvw7BhQzTrKXUCtksIYxMg=&h=488&w=500&sz=59&hl=sl&start=3&zoom=1&tbnid=xb1VVHtr4PgKeM:&tbnh=127&tbnw=130&ei=W53YTsuQOeb74QTkx4iPDg&prev=/images?q=birthday+cake+clipart&hl=sl&tbm=isch&itbs=1
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TRADICIONALNE OTROŠKE PESMI (angl. Nursery rhymes) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR 

Twinkle, twinkle, little star, 

how I wonder what you are! 

Up above the world so high, 

like a diamond in the sky. 

Twinkle, twinkle, little star, 

how I wonder what you are. 

(odpiraj in zapiraj skupaj prste na rokah) 
 

(odpri roke in skomigni z rameni) 
 

(dvigni roke nad glavo in pokaţi v nebo) 
 

(z rokami nariši romb v zraku) 
 

(odpiraj in zapiraj skupaj prste na rokah) 
 

(odpri roke in skomigni z rameni) 

LONDON BRIDGE IS FALLING DOWN 

London Bridge is falling down, 

falling down, falling down. 

London Bridge is falling down, 

my fair Lady. 

Build it up with wood and clay, 

wood and clay, wood and clay. 

Build it up with wood and clay, 

my fair Lady. 

Wood and clay will wash away, 

wash away, wash away. 

Wood and clay will wash away, 

my fair Lady. 

Build it up with silver and gold, 

silver and gold, silver and gold. 

Build it up with silver and gold, 

my fair Lady. 

Silver and gold will be stolen away, 

stolen away, stolen away. 

Silver and gold will be stolen away, 

my fair Lady. 

We‟ll set a man to watch all nigh, 

watch all night, watch all night. 

Set a man to watch all night, 

my fair Lady. 

(na 'bridge' z roko nariši most) 
 

na 'falling down' naredi počep) 

 
(se prikloniš) 

 
(pretvarjaj se, da zidaš most z  
lesom in blatom) 

 
(se prikloniš) 

 
(z rokami zamahneš iz leve  
proti desni, kot da nekaj odnese) 

 
(se prikloniš) 

 
(pretvarjaj se, da zidaš most z 
zidaki iz zlata in srebra) 

 
(se prikloniš) 

 
(z roko zamahneš nazaj proti  
hrbtu, kot da hočeš nekaj izmakniti) 

 
(se prikloniš) 

 
(roko prisloniš k čelu ter gledaš na  
levo in desno) 

 
(se prikloniš) 

HUMPTY DUMPTY 

Humpty Dumpty sat on a wall, 

humpty Dumpty had a great fall. 

All the king's horses and all the king's men 

couldn't put Humpty together again. 

(prepogni kolena, kot da sediš) 
 

(usedi se na tla) 
 

(postavi se na vse štiri in nato vstani) 
 

(s kazalcem pokaţi 'ne, ne') 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://files.huber.webnode.com/200000005-40f5f41ef7/Star---Smiling-3.gif&imgrefurl=http://huber.webnode.com/star-of-the-week2/&usg=__V6vLj0V28LFhzJwIymJ2hUV-Vgo=&h=502&w=490&sz=39&hl=sl&start=4&zoom=1&tbnid=TBVVOo2M98RiZM:&tbnh=130&tbnw=127&ei=2CHZTtS3KuPV4QThs9iMDg&prev=/images?q=star&hl=sl&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.clipsahoy.com/clipart2/as3496.gif&imgrefurl=http://www.clipsahoy.com/webgraphics2/as3496.htm&usg=__cyVRLu1RcAFb8QSLfqQOd69B0vU=&h=244&w=200&sz=15&hl=sl&start=4&zoom=1&tbnid=vuuzFL2d5LVV1M:&tbnh=110&tbnw=90&ei=gyLZTqHRJoj54QTWh6T2DQ&prev=/images?q=humpty+dumpty+clipart&hl=sl&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/d/7/0/4/1206571562785160653nicubunu_RPG_map_symbols_Wooden_Bridge.svg.hi.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-wooden-bridge1.html&usg=__db0GesxkKwswNpXwGlLZiMsCoAc=&h=404&w=600&sz=104&hl=sl&start=2&zoom=1&tbnid=AceRsg_yfefjYM:&tbnh=91&tbnw=135&ei=QSLZTrzfK4L_4QTQrMSADg&prev=/images?q=bridge+clipart&hl=sl&tbm=isch&itbs=1
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem Vanja Guček, študentka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, smer 
Poučevanje na razredni stopnji. Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom 'Uporaba didaktičnega pristopa 
popolnega telesnega odziva pri angleščini v drugem triletju osnovne šole'. Zanima me, ali učitelji v 
pouk angleščine vključujejo gibalne dejavnosti (predstavitev besedišča z gibi; uporaba iger, pri katerih se 
učenci odzovejo s telesno aktivnostjo; petje pesmi in prikazovanje njene vsebine z ustreznimi telesnimi gibi; 
ponazarjanje vsebine zgodb z gibanjem itn.), zato Vas prosim, da si vzamete čas in odgovorite na 
zastavljena vprašanja.  
 
Vprašalnik je anonimen, zato prosim, da nanj odgovarjate iskreno. Pridobljene podatke bom uporabila 
izključno v raziskovalne namene. Pri vsakem vprašanju izberite samo en odgovor, razen tam, kjer je 
navedeno drugače.  
Za Vaše sodelovanje se Vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. 

__________________________________________________________________________________ 

 
1. Spol: 

a) ženski 
b) moški 

 

2. Delovna doba na področju poučevanja angleščine v letih: ___________________   
    
3. Strokovni naziv: 

a) profesor angleškega jezika 
b) profesor razrednega pouka s programom PIAOŠ 
c) drugo: _________________________________ 

 
4. Ali pri pouku angleščine uporabljate učbenik? 

a) Ne. 
b) Da.          

             Katerega? ______________________________ 

 

5. V katerem razredu ste že poučevali oz. poučujete angleščino? (Mogočih je več odgovorov.) 

a) Četrtem 
b) Petem 
c) Šestem 

 
6. Kako pogosto pripravite za učence pri pouku angleščine gibalne igre (npr. Simon says, Touch 
something, Commands …)? 

a) Nikoli  
b) Včasih 
c) Pogosto 
d) Zelo pogosto 
 

7. Kako pogosto pripravite za učence pri pouku angleščine akcijske pesmi, ob katerih učenci izvajajo 
različne telesne gibe (npr. Head, shoulders, knees and toes, If you're happy, Hokey Cokey …)? 

a) Nikoli 
b) Včasih 
c) Pogosto 

d) Zelo pogosto  
 

8. Kako pogosto pripravite za učence pri pouku angleščine zgodbe, ki jih ponazorijo z gibanjem (npr. 
We are going on a bear hunt, The enormous elephant …)?   

a) Nikoli 
b) Včasih 
c) Pogosto 
d) Zelo pogosto 
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9. Kako pogosto predstavite učencem pri pouku angleščine novo besedišče z določenimi telesnimi 
gibi (npr. butterfly – kriljenje z rokami, caterpillar – zvijanje z rokami…)? 

a) Nikoli  
b) Včasih 
c) Pogosto 
d) Zelo pogosto 

 

 
10. V katerem razredu pri pouku angleščine pripravite za učence največ gibalnih dejavnosti?  
(Odgovorite, če poučujete v različnih razredih.) 

a) Četrtem 
b) Petem 
c) Šestem 
d) V vseh enako 

 

11. Zakaj menite, da učitelji pri pouku angleščine ne pripravijo pogosteje gibalnih dejavnosti?  
a) Ker je pri takšnih dejavnostih težje vzdrževati disciplino. 
b) Ker v razredu ni dovolj prostora. 
c) Ker med uro nimajo dovolj časa za takšne aktivnosti. 
d) Ker učence takšne dejavnosti ne zanimajo. 
e) Drugo. (Napišite.) ____________________________________________ 

 

12. Kaj izmed naštetega uporabljate pri pouku angleščine največkrat? 
a) Ponazarjanje novega besedišča z gibanjem.  
b) Gibalne igre.  
c) Pesmi, katerih vsebino učenci prikažejo z gibanjem. 
d) Zgodbe, ki jih učenci ponazorijo z gibanjem. 

 

13. V kateri stopnji učnega procesa največkrat vključujete gibalne dejavnosti? 
a) Pri učenju nove novi. 
b) Pri utrjevanju in ponavljanju snovi. 
c) Pri preverjanju snovi. 
d) Pri ocenjevanju snovi. 
e) V vseh enako. 

14. Kako pomembna se vam zdi telesna aktivnost učencev pri pouku angleščine? 
a) Ni pomembna. 
b) Srednje pomembna. 
c) Pomembna. 
d) Zelo pomembna. 

             Zakaj? (Razložite.) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

15. Kje dobite največ idej za gibalne igre, pesmi ali zgodbe, ki jih uporabljate pri pouku? 
a) Iz učbenika in priročnika, ki ga uporabljam pri pouku angleščine. 
b) Na internetnih straneh. 
c) Iz knjig o poučevanju in učenju tujih jezikov. 
d) Na različnih seminarjih o poučevanju in učenju tujih jezikov. 
e) Drugo (Napišite.) ________________________________ 

 

16. Ali menite, da imajo uporaba gibalnih iger, pesmi, zgodb in predstavitev besedišča pri pouku 
angleščine kakšne prednosti pri poučevanju? 

a) Ne. 
b) Da. 

             Katere? (Napišite.) 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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17. Naštejte nekaj najpogostejših gibalnih iger, pesmi in zgodb, ki jih uporabljate pri pouku 
angleščine. 
 

Igre ____________________________________________________________________________ 

Pesmi __________________________________________________________________________ 

Zgodbe _________________________________________________________________________ 

 

 


