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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi sem se posvetila uporabi izražanja s telesnim gibanjem kot motivacijske 

spodbude za učenju tujega jezika.  

 

V teoretičnem delu sem predstavila osnovne pojme, ki sem jih med izdelavo diplomske 

naloge natančneje spoznavala in obravnavala. To so (1) gibanje kot ena izmed osnovnih 

lastnosti živih bitij, ki je vsakodnevno prisotno v našem življenju in nam omogoča zdrav 

način življenja, komunikacijo in nas povezuje, (2) ustvarjalni gib kot sredstvo učenja ter (3) 

aktivno učenje kot način pridobivanja znanja tujega jezika. 

 

V praktičnemu delu sem navedla in opisala cilje in hipoteze, ki sem si jih izbrala, ter 

dejavnosti, ki sem jih izvajala med gibalnimi uricami z učenjem tujega jezika. 

 

Pridobljeni rezultati potrjujejo zastavljene hipoteze. Otroci so se s pomočjo plesa, gibanja in 

kretenj hitreje naučili in si zapomnili nove besede, spoznavanje novih besed jih je spodbudilo 

k večji ustvarjalnosti pri izražanju s telesnim gibanjem in uporabi ustvarjalnega giba, miselne 

operacije so pričeli izvajati v obratnem vrstnem redu, vse to pa so dosegali predvsem zato, ker 

jim je bil tak način učenja prijeten. 

 

Ključne besede: 

Gibanje, ustvarjalni gib, aktivno učenje, tuji jezik.



ABSTRACT 

 

The diploma thesis focuses on the use of expression of physical movement as a motivational 

incentive for learning a foreign language.  

 

In the theoretical part, the fundamental concepts are introduced: (1) movement as one of the 

basic characteristics of living beings, which is daily present in our lives and gives us a healthy 

lifestyle, communication and which also connects us, (2) creative movement as a means of 

learning, and (3) active learning as a way of acquiring knowledge of a foreign language. 

 

In the practical part, I listed and described the objectives, hypotheses and activities that have 

been carried out. 

 

The obtained results support the hypotheses. Children did learn and remember new words 

faster with the help of dance, movement and gestures; recognizing new words has encouraged 

them to greater creativity in expressing the physical movement and using the creative 

movement; thinking operations were carried out in reverse order, and all these was achieved 

mainly because of a pleasant way of learning. 

 

Keywords: 

Movement, creative movement, active learning, foreign language. 
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1. UVOD 
 
Telo je ustvarjeno za gibanje. In gibanje je isto kot življenje. Če bi se zaustavilo, bi vse 

zamrlo. In v tem gibanju, ki je neminljivo, je zakoreninjen ples in z njim vred tudi potreba 

ljudi po njem. (Marija Vogelnik: Ples skozi čas in balet skozi svet v Kulturno-umetnostna 

vzgoja, str. 221) 

 

Telo je otrokov prvi stik s svetom, zato mu je treba zlasti v predšolskem in predpubertetnem 

obdobju ponuditi čim več možnosti za gibanje in izražanje z gibom. (Kulturno-umetnostna 

vzgoja, str. 224) 

 

Raziskave na področju medicine, sociologije, psihologije idr. kažejo na prepotrebno gibanje v 

vsakdanjem življenju. Psihosomatične bolezni – stanja v organizmu, ki imajo praviloma 

vzroke v emocionalnih dejavnikih, postajajo iz dneva v dan pogostejše, njihov seznam je vse 

daljši in daljši. Spoznanja, da je telo enovito, da je delitev na »um« in »telo« nesmiselna in 

preživela, da niti ena bolezen ni izključno fizična ali psihična, vedno bolj prodirajo tako na 

področje medicine kot tudi športa. Odkrivamo vedno več metod, ki vodijo k celovitemu 

obravnavanju človeka in predstavljajo učinkovito borbo proti neravnovesjem v našem telesu. 

(M. Žvan v Zagorc, 2006) 

 

Raziskave kažejo, da učenci potrebujejo stimulativni umetniški program, ker vpliva na boljše 

rezultate, saj ima umetnost daljnosežni vpliv na telesni in intelektualni razvoj posameznika. 

Umetniška dejavnost namreč stimulira zavest o telesnih močeh, krepi predstavljivost, prispeva 

k razvoju hkratnega zavedanja sebe in okolja, integrira zavedanje, spoznavanje, spominjanje, 

občutenje, pretok misli, zmanjšuje mišične inhibicije. Kljub temu in mnogim drugim 

spoznanjem se v naši šoli še vedno učimo pravil tudi pri glasbi in likovni umetnosti, namesto 

da bi se učili »glasbeno misliti« ali »misliti vizualno«. Večjo pozornost bi morali nameniti 

metodam, ki bi razvijale učenčevo intuicijo, vizualizacijo in empatijo, kinestetični občutek, ob  

pa tem pa tudi ustvarjalnost. (Zagorc, 2008) 

 

Za ustvarjalno vedenje, ki ga spodbujamo z metodo ustvarjalnega giba, je značilno 

udejanjanje različnih vsebin. To pomeni, da pri reševanju problema subjekt ne ostane na 
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predstavni in verbalni ravni, ampak prevede zamisel v akcijo, katere izrazno sredstvo je gib. 

Udejanjanje poteka v povezavi s procesom vizualiziranja, ki je pomembno za celostno 

dojemanje in ustvarjalno reševanje problemov. Metoda ustvarjalnega giba kot vrsta 

sociodramatske igre spodbuja otrokov kognitivni, socialni in psihomotorični razvoj. (Kroflič, 

1999) 
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2. TEORETIČNI DEL 
 
 
 

2.1 GIBANJE 
 

»Način življenja? Nekaterim. Nujno zlo? Nekaterim. Občasna sprostitev? Nekaterim. Potreba 

in neizbežna realnost? Vsem. Vse to je gibanje. Neizogibno nas spremlja vse življenje in se mu 

ni mogoče izogibati. Od prvih nerodnih korakov do zadnjih (hm, spet nerodnih) premikov ... 

Nekateri smo seveda z njim še bolj povezani, gibanje nam je motiv za dobro jutro in razlog, 

da utrujeni, a zadovoljni, ležemo k počitku ...  z mislijo na novo gibanje, ki nam osmišlja tudi 

ves vmesni čas.« (Primož Kozmus v Perc, 2009) 

 

V knjigi Ples (Kroflič idr., 1989) opredeljujejo gibanje kot premagovanje telesne teže in 

ravnotežja s silo (energijo) in s tem spreminjanje položaja in napetosti telesa v prostoru v 

določeni časovni enoti. Je osnovno izrazno sredstvo plesnega oblikovanja.  

 
 

Gibanje je skupna aktivnost plesni in športno gibalni oz. telesni vzgoji. Njegov namen je pri 

športni vzgoji predvsem vzdrževanje telesnega in duševnega zdravja. V plesni vzgoji pa je v 

ospredju posameznikovo ustvarjanje, izražanje in sporočanje čustev, misli, počutij, doživetij 

sočloveku. (Kroflič, Gobec, 1995) 

 

Kadar telo ne miruje, se giblje. (Zagorc, 2006) 

 

 

2.1.1. Gibanje kot področje dejavnosti v Kurikulumu za vrtce 
 

V Kurikulumu za vrtce je zapisano, da sta »potrebi po gibanju in igri« otrokovi primarni 

potrebi.  

 

Z gibanjem telesa je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko otrok 

začne obvladovati svoje roke, noge in trup, sčasoma začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, 

dobro se počuti, pridobi si samozaupanje in samozavest. 
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Navedeno je tudi, da so pozitivne spodbude temeljne motivacijske metode pri delu z 

najmlajšimi. Z gibanjem si otroci razvijejo intelektualne sposobnosti, igra in gibanje pa imata 

tako pomembno vlogo tudi pri socialnem in emocionalnem razvoju.  

 

 

Globalni cilji, ki jih navaja Kurikulum, so: 

• omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

• zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

• omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

• razvijanje gibalnih sposobnosti, 

• pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 

• usvajanje novih gibalnih konceptov, 

• postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti, 

• spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

(Kurikulum za vrtce, 1999) 

 

Glede na navedeno lahko ugotovimo, da gibanje kot področje dejavnosti ni zaključena enota, 

ki bi bila sama sebi namen, ampak zajema širše področje izkustvenega učenja, dojemanja 

lastnih zmožnosti in preizkušanja meja svojega telesa. 

 

Gibalna dejavnost, predvsem v predšolskem obdobju, je ključnega pomena za otrokov gibalni 

in funkcionalni razvoj, poleg tega vpliva tudi na otrokove spoznavne, socialne in čustvene 

sposobnosti in lastnosti. Če namreč otrokova potreba po gibanju ni zadovoljena, se posledice 

kažejo v nemirnosti, nespečnosti, neprimernem vedenju ali celo agresivnosti. Z različnimi 

dejavnostmi tako otrok ohranja in krepi zdravje, razvija svojo igro in postaja samozavesten.  

V rokah dobrega učitelja postane igra odlično vzgojno sredstvo. V njej lahko spozna in 

usmerja otrokovo osebnost bolj kot pri katerikoli drugi dejavnosti. V sproščeni igri, kjer 

fantazija dobi krila, se otrok pokaže tak, kakršen je: domiseln, strpen, zadržan, agresiven  ... 

(Videmšek idr., 2007) 

 

Sodobni učni pristopi temeljijo na celostnem učenju in poučevanju in vključujejo v učenje 

pole miselnih aktivnosti tudi telo in čustva – na pomen gibanja na delovanje možganov 

opozarjajo tudi najnovejše raziskave s področja nevroznanosti. (Bucik idr., 2011, str. 225) 
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2.1.2. Klasifikacija gibanja 
 

A. Gates (v Zagorc, 2006) gibanje klasificira glede na razlike v njegovih značilnostih ali glede 

na njegovo uporabo, in sicer na naslednji način: 

  

1. namerno gibanje                                                   nenamerno gibanje 

(zavestno izbrano,                                                    (gibanja organskega delovanja, 

kontrolirano, vodeno)                                               geste, izrazne kretnje) 

 

2. funkcionalne akcije                                              izrazne akcije 

                                                                                 (geste, stilizirani gibi) 

 

3. naravna telesna gibanja                                      »izumljena gibanja«  

                                                                               (balet, ruski ples) 

 

4. gibanje celega telesa                                          periferna gibanja 

                                                                               (s posameznimi deli telesa) 

 

5. lokomotorna gibanja                                          nelokomotorna gibanja 

   (pomikanje skozi prostor)                                   (gibanja okoli telesne osi) 

 

Vsaka gibalna faza je lahko sestavljena iz vrste gibanj, ki jih lahko izberemo iz leve ali desne 

strani razpredelnice. Bolj ko so gibanja po svoji naravi različna, do večje dinamike v celotnem 

toku gibanja prihaja. 

 

R. L. Murray (Zagorc 2006) pa deli gibanja na: 

 

1) LOKOMOTORNA – gibanja, ki omogočajo premikanje telesa skozi prostor. To so: 

• tista gibanja, kjer uporabljamo noge kot osnovo za gibanje: 

o preprosta ali osnovna lokomotorna gibanja: hoja, tek, skok; 

o variante in kombinacije teh gibanj: razni skoki, plesni koraki (galop, polka, 

trokorak), obrati, druge gibalne strukture; 
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• tista gibanja, kjer za premikanje poleg nog uporabljamo tudi druge dele telesa: 

plezanje, plazenje, lazenje, kotaljenje itd. 

 

2)  NELOKOMOTORNA – gibanja, ki se dogajajo večinoma na mestu, v lastnem prostoru, in 

se delijo na: 

• primarna gibanja: upogib, iztegnitev, zasuk, zamah, klon; 

• variacije in kombinacije teh gibov ob uporabi: 

o celega telesa: vlek, udarec, obrat, sed, vzravnava, padec; 

o posameznih delov telesa: ploskanje, tolčenje, potiskanje, dotikanje, stresanje, 

vibracije itd. 

 

V vsakdanjem gibanju obe kategoriji gibanj nenehno kombiniramo. Recimo, ko hodimo, 

zamahujemo z rokami, ko igramo košarko, skačemo, obračamo glavo, spreminjamo smeri ipd. 

Nedvomno pa obe kategoriji predstavljata osnovo, na kateri sloni plesno gibanje in iz katere je 

vsak ples sestavljen. 

 

2.1.3. Gibalne kvalitete  
 

Vsa gibanja imajo glede na količino vložene sile posebne gibalne kvalitete, ki jih na novo 

opredeljujejo, jim dajejo poseben karakter. Sila lahko izhaja iz gibajočega se telesa samega ali 

pa deluje nanj iz okolja. Tako dobimo: 

 

• zadržana gibanja – so tista, kjer je energija ves čas konstantno prisotna, gibanje pa je 

tekoče in enakomerno. Izvedemo jih lahko z veliko ali majhno količino energije, tako 

da je gibanje lahko zelo lahkotno ali pa zelo močno. Časovno je lahko počasno ali 

hitro, značilni za ples pa so tudi poudarjeni in ostri začetki ali konci. 

 

• propulzivna gibanja – so nasprotna zadržanim in se začenjajo z močno spodbudo, kjer 

energijo uporabljamo v sunkih, z večjo ali manjšo eksplozivnostjo, z nenadnimi 

ustavitvami. Če uporabimo malo energije, dobimo lahkotno gibanje, sicer pa navadno 

uporabljamo veliko energije z zelo močnimi poudarki. 
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• nihajoča gibanja – so reakcija na silo teže s tem, da del telesa, ki niha, popolnoma 

osvobodimo in sproščeno pade. Gibanje je podobno nihalu, ki je na enem koncu vpeto, 

na drugem pa »riše« polkrožne gibe. 

 
• vibracijska gibanja – nastanejo, ko se skrajna napetost spremeni v tresenje, ki se kaže 

v celem nizu stresajočih, vibracijskih gibov. Sila se navadno porazgubi, vendar se 

vibracije pogosto začnejo znova pojavljati. Najlaže vibrirajo dlani, roke, glava in šele 

nato celo telo. Stresanje ob uporabi naraščajoče energije preide v vibracije. 

 
• padanja – so gibanja, ki se, podobno kot nihanja, nanašajo na silo teže oziroma na 

nenadno sprostitev drže, ki se tej sili upira. Pogostejša so padanja, ki jih izvedemo s 

trupom v kolenih, njihov rezultat pa sta običajno nenaden upogib ali nenaden padec. 

Padec lahko zadržimo v katerikoli točki, če lastna sila začne delovati nasproti sili teže, 

ali pa ga nadaljujemo do tal. 

 
• lebdenja – so gibanja, ki nastanejo, ko se začetna energija porabi in nastopi trenutni 

zastoj giba v zraku ali v prostoru, čeprav imamo občutek, da se gibanje še kar 

nadaljuje. Lahko ga primerjamo z zadrževanjem zraka po globokem vdihu. Lebdenje 

je predvsem občutek, ko npr. ob skoku v drugo smer, zadržimo ravnotežje in se zdi, 

kot da smo za trenutek premagali silo teže. (Zagorc 2006) 

 
 

2.1.4. Gibanja na mestu 
 

Gibanja na mestu so zelo pogosta in jih srečamo tako pri delu in v vsakdanjem življenju kot 

tudi pri plesu. Pri teh gibanjih uporabljamo celo telo ali posamezne dele za zvijanje, 

upogibanje, sklanjanje, raztezanje, nihanje; torej za gibanja, ki se dogajajo na mestu in v 

določenem ravnotežju. Upogib, iztegnitev, klon, vzklon, zamah, zasuk so pri plesu osnovna 

gibanja na mestu. Poleg teh pa obstajajo še takšna, ki imajo bolj »dramatičen« kot 

kineziološki pomen in jih otroci zlahka dojamejo ter se z njimi tudi izražajo: sunek, vlek, 

udarec, zib, obrat, sed, padec itd. (Zagorc 2006) 
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2.1.5. Gibanja skozi prostor 
 

Hoja, tek in skok so osnovni načini gibanja po prostoru. Vsa ostala gibanja oziroma 

premikanja so sestavljena iz omenjenih treh. Tako poznamo še plazenja, lazenja, plezanja, 

nošenja, vlečenja, potiskanja, kotaljenja itd. (prav tam) 

 

 

2.2. AKTIVNO UČENJE 
 

Kurikulum za vrtce načelo aktivnega učenja opredeljuje kot: 

• stalno skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki 

omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja 

kakor tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud, 

• v ospredju učenja predšolskih otrok je razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih,  

• enako kot posredovanje racionalnih odgovorov ali rešitev posamezne vede je 

pomembno spodbujanje ter navajanje na uporabo različnih strategij in pripomočkov 

pri iskanju odgovorov, 

• vsesplošno omogočanje ter spodbujanje otrok k verbalizaciji in drugim načinom 

izražanja, pri čemer je pomembno upoštevanje njihovih individualnih potreb in 

interesov ter pravice do zasebnosti, 

• omogočanje in spodbujanje rabe jezika v različnih funkcijah. (Kurikulum za vrtce, 

1999) 

 

Marentič Požarnikova pravi, da »učenje ni le kopičenje in zapomnjevanje spoznanj, ampak 

aktivna izgradnja osebnega smisla ob samostojnem kritičnem razmišljanju« (Marentič 

Požarnik, 2000), »da je učenje tem bolj uspešno, čim bolj je aktivno, življenjsko vpeto v 

reševanje za učenca pomembnih problemov« in da je »učenje učenja eden najpomembnejših 

ciljev šolanja«. (prav tam) 

 

Učenje z gibanjem ni le pridobivanje motoričnih spretnosti in razvijanje gibalnih sposobnosti. 

V povezovanju z vsemi vzgojnimi področji z gibanjem spodbujamo učenčev emocionalni, 

intelektualni in socialni razvoj. Z gibalnimi dejavnostmi učenec razvija naslednje psihične 

funkcije in sposobnosti: 
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• motorične sposobnosti: koordinacijo, ravnotežje, hitrost, moč, gibljivost in natančnost; 

• samozavedanje: pridobivanje podobe o sebi, orientacija v lastnem telesu, telesna slika, 

zavedanje telesa; 

• zavedanje prostora in časa; 

• govor; 

• zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v okolju, senzibilnost za dogajanje v socialnem 

okolju; 

• višje spoznavne funkcije: pomnjenje, predstavljanje, domišljija, mišljenje; 

• ustvarjalnost; 

• čustveno in socialno prilagojenost. (povzeto po Guček, 2013) 

 

2.2.1. Vloga odraslih  
 

Odrasli moramo kot organizatorji spodbudnega okolja za aktivno učenje poznati otrokove 

sposobnosti in razvojne značilnosti, da lahko načrtujemo in pripravimo dejavnosti, ki bodo 

otroke spodbujale k aktivnemu sodelovanju v učnem procesu ter mu tako omogočale 

samostojnost, inovativnost ter kreativnost v procesu učenja. 

 

Prav tako je pomembno, da se med učiteljem in učenci vzpostavi odnos, ki temelji na 

zaupanju in medsebojnem spoštovanju, saj lahko le tako prihaja do ustreznih interakcij in 

dobrih rezultatov. 

  

Za uspešno sodelovanje je pomembno, da si (če se naslonimo na t. i. high scope model pristop 

 k učenju v predšolskem obdobju) prizadevamo za: 

 

• delitev vodenja z otroki, 

• osredinjenje na otrokove sposobnosti, 

• vzpostavljanje pristnih odnosov, 

• podpiranje otroške igre, 

• premagovanje socialnih konfliktov in uporabo pristopa za reševanje problemov. 

(povzeto po Guček, 2013). 
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2.3. USTVARJALNI GIB 
 

 

Znanstvene ugotovitve nas napeljujejo k razmišljanju o načinih, metodah in sredstvih, s 

katerimi bi lahko vplivali na razvoj desne možganske polovice. Sodobna psihologija še 

posebej poudarja, kako pomembno je zaznavanje in dojemanje sveta s čutili, kajti vse tisto, 

kar doživimo, čutno dojamemo, zaznamo s pomočjo lastne izkušnje itd., ostaja bolje zapisano 

v naših možganih. Zato sodobni pedagoški pristopi vse bolj vključujejo ustvarjanje z glasom 

in zvokom, z barvo, glino in tudi z gibom. (Zagorc 2006) 

 

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

improvizirati na spontan in ustvarjalen način. Starejši ko so, težje se odpirajo. Zato je prav, da 

jim pri pouku ali v prostočasnih aktivnostih omogočimo, da se naučijo zavedati količine in 

kvalitete svojega gibanja, predvsem pa tudi reakcije svojega telesa na vsak gib. Prav je, da 

otrok spozna, kakšne občutke v njem sproža gib, kako čustveno reagira na posamezna gibanja 

in kako lahko občutja, misli in ideje izrazi dovolj tenkočutno, ekspresivno, dramatično 

oziroma se samo preda plesu in se giblje na svojevrsten način. (prav tam) 

 

Ustvarjanje s telesom in gibanjem deluje kot komunikacija, učna metoda, preventiva in 

terapija, ki zadovoljuje osnovne otrokove potrebe po gibanju in omogoča samouresničevanje 

v socialni interakciji. Učenec tako spoznava samega sebe skozi nekoliko drugačno aktivnost, 

odkriva bogastvo in raznolikost gibanja z lastnim telesom, razvija občutek zavedanja, sožitja z 

okoljem, s samim seboj – skratka, odkriva lepoto življenja. (Zagorc, 2008) 

 

Frostigova (1970) poudarja, da ima ustvarjalno gibanje večkratno vrednost, ker prispeva k 

razvoju hkratnega zavedanja sebe in okolja; ker krepi predstavljanje, integrira zavedanje, 

zaznavanje, spominjanje, občutenja, misli in akcijo. Ustvarjalno gibanje, ki povezuje gib in 

predstavo, zato omogoča najvišjo stopnjo integracije. 

 

Bognar (1988) poudarja pomen giba v otrokovem izražanju doživljanja, pa naj je to kretnja, 

mimika, ples ali pantomima. Domneva, da je mogoče doživljanje najpopolnejše izraziti prav z 

gibom, ker se skozenj čustveni naboj najlažje prazni. V zvezi s tem ugotavlja, da je evropska 

civilizacija razvila ideal racionalnega človeka, ki ne izraža emocij. S tem je zapostavila gib 
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kot sredstvo izražanja, kar je deloma tudi vzrok za različne psihosomatske motnje, ki jih 

druge civilizacije, kjer je gib ostal sestavina čustvenega življenja, ne poznajo. 

 

2.3.1. Pomen ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalnem procesu 
 

Tradicionalne šole, ki v večini še vedno uporabljajo rutinsko sprejemanje učiteljevih podatkov 

kot edine prave resnico, spodbujajo tekmovalnost in so storilnostno naravnane, so v nasprotju 

z elementi in vedenjskimi vzorci, ki se jih uporablja pri uvajanju ustvarjalnega giba kot 

metode pouka. Te pa so naslednje: 

 

• sodelovanje, 

• učiteljevo in učenčevo sorazvijanje učnih vsebin in metod, 

• kooperativno učenje, 

• učenčevo reflektiranje odnosa med teoretičnim znanjem in praktično uporabo, 

• samostojnost brez stalne učiteljeve intervencije, 

• zaupanje, 

• radovednost, 

• strast po znanju (Shor, 1992, v Zagorc, 2008). 

 

Ustvarjalni gib se je izkazal za primerno metodo spodbujanja ustvarjalnosti otrok z blažjo, 

zmerno in težjo motnjo v razvoju in kot učinkovit pristop v procesu otrokove socializacije, kot 

učinkovita metoda pouka v socialni integraciji romskih otrok v slovenskih razredih, v 

integraciji otrok z motnjami sluha in govora, pri vzgojno-izobraževalnem delu s hiper- in 

hipokinetičnimi otroki, z otroki z vedenjskimi težavami pa tudi pri delu z nadarjenimi. 

(Kroflič, 1999) 

 

Za ustvarjalno vedenje, ki ga spodbujamo z metodo ustvarjalnega giba, je značilno 

udejanjanje različnih vsebin. To pomeni, da pri reševanju problema subjekt ne ostane na 

predstavni in verbalni ravni, ampak prevede zamisel v akcijo, katere izrazno sredstvo je gib. 

Udejanjanje poteka v povezavi s procesom vizualiziranja, ki je pomemben za celostno 

dojemanje in ustvarjalno reševanje problemov. Kot vrsta sociodramatske igre spodbuja 

metoda ustvarjalnega giba otrokov kognitivni, emocionalni, socialni in psihomotorični razvoj. 

(Kroflič, 1999, v Zagorc, 2008) 
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Zato je metoda ustvarjalnega giba tudi tehnika ustvarjalnega mišljenja. Posameznika spodbuja 

k ustvarjalnemu vedenju na manj običajen način, skozi kombinirano besedno in gibno 

(nebesedno) aktivnost v ustvarjalnem procesu skupine. Pripomore k nastajanju, oblikovanju in 

učenju ustvarjalne naravnanosti. Ozavešča o načinu ustvarjalnega mišljenja in ustvarjalnega 

reševanja problemov v kakršni koli življenjski situaciji. Ustvarjalni gib, v svojem bistvu 

umetniško izrazno sredstvo, lahko pri pouku postane sredstvo ustvarjalnega izražanja logičnih 

in stvarnih učnih vsebin. Na ta način prihaja do povezovanja formalno-logičnega, analitičnega 

pristopa z intuitivnim, zunajlogičnim, celostnim pristopom. V takem celostnem povezovanju 

je mogoče videti spodbujanje intelektualnega ustvarjanja in vzgajanje v smeri sodobnih teženj 

po povezovanju znanosti in umetnosti v smislu »humanizacije in poetizacije znanosti« 

(Fejnberg, 1987, v Zagorc, 2008). 

 

Sodobni učni pristopi temeljijo na celostnem učenju in poučevanju in vključujejo v učenje 

poleg miselnih aktivnosti tudi telo in čustva – na pomen gibanja na delovanje možganov 

opozarjajo tudi najnovejše raziskave s področja nevroznanosti. Ustvarjalni gib je aktivni 

pristop učenja vsebin s pomočjo telesa. Opredelimo ga kot pristop oziroma način dela, pri 

katerem otroci z gibanjem izražajo, oblikujejo in ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine. 

(Kulturno-umetnostna vzgoja, str. 225) 

 

Učenje različnega gibanja ni samo pridobivanje motoričnih spretnosti in razvijanje gibalnih 

sposobnosti, temveč tudi način za spodbujanje otrokovega čustvenega, intelektualnega in 

socialnega razvoja. Z gibalno-plesnimi dejavnostmi otrok razvija motorične sposobnosti, 

pridobiva podobo o sebi in se orientira v lastnem telesu, se zave prostora in časa, zaznava 

oblike, različna gibanja, si krepi pomnjenje, predstavljanje, domišljijo in mišljenje. Hkrati pa 

v skupinskem delu brusi socialne veščine. Gibanje in plesno izražanje se povezujeta z 

različnimi vzgojnimi področji, in sicer z jezikom, naravoslovjem, glasbo, družbo, matematiko, 

dramsko ter likovno vzgojo. 

(Schmidt, Gibalne zgodbe, 2009) 

 

2.3.2. Cilji uporabe ustvarjalnega giba kot metodičnega sredstva 
 

Osnovni cilji ustvarjalnega giba in plesne vzgoje za otroke v vrtcu in šoli ni učenje 

koreografije po vnaprej določenih vzorcih, temveč ustvarjalni gib kot otrokovo izrazno 
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sredstvo, kot igra, kot učenje različnih vsebin, tudi matematike, jezika in okolja z gibalno-

plesno izkušnjo. Ustvarjalni gib kot učni pristop otrokom pomaga razumeti pojme in vsebine 

različnih kurikularnih področij z izkustvenim učenjem. (Kulturno-umetnostna vzgoja, str. 

225) 

 

Pristop je še posebej pomemben za kinestetični tip otrok, za nemirne in hiperaktivne otroke, 

ker omogoča aktivno kinestetično učenje, in za otroke s posebnimi potrebami, ki z ustvarjalno 

plesno-gibalno izkušnjo gradijo lastno zavedanje telesa, samozavest, razvijajo ustvarjalnost, 

pozitivne odnose v skupini, izražajo čustva itd.  

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

imaginacije in vizualizacije, razvijanja prostorskih predstav in sposobnosti ustvarjalnega 

reševanja problemov. (prav tam) 

 

Z uporabo ustvarjalnega giba spodbujamo otroke k samostojnejšemu izražanju s telesnim 

gibanjem, jim dovolimo, da pustijo domišljiji prosto pot pri kreiranju lastnih gibalnih idej in 

tem idejam nato tudi pripisujejo pomene.  

 

2.4. TUJI JEZIK 
 

Tuji jezik kot sredstvo sporazumevanja pojmujemo kot jezik, ki je različen od 

posameznikovega maternega jezika, torej jezika, v katerem se sporazumeva njegova družina, 

družbeno okolje (vrtec, šola ...). 

 

Čeprav se učenje tujega jezika razlikuje od usvajanja prvega (maternega) jezika, imata oba  

veliko skupnega: gre za doživljanje iste stvarnosti, ki se različno izraža. Otrok ima 

izredno bogato domišljijo in veliko sposobnost učenja, njegovo dojemanje je na stopnji  

otroštva globalno. Odrasel človek, ki je zaprt v okove svojih shem in predsodkov in ima  

ponotranjen sistem prvega jezika, ima zato tudi več težav pri povezovanju starega znanja z  

novim. Njegovo razmišljanje mu otežuje novo ustvarjanje, večinoma ostaja pri ponavljanju. 

Če želi ustvarjati, mora preseči obstoječe ponotranjene okvire svojega načina razmišljanja 

in učenja, za kar je potrebno veliko intelektualne energije.  
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Materni/prvi jezik je tudi dejavnik uzaveščanja tujih jezikov.Tuji jezik je najprej zunanji 

sistem znakov, ki se s pomočjo psiho‐ in sociokognitivne dejavnosti otroka, njegovih 

čustvenih ravnanj, usvojenih znanj in spretnosti maternega/prvega jezika, intuitivno 

oblikovanega sistema znakov in pomena preslika v njegovo notranjost. Tuje jezikovno 

uzaveščenje omogočajo procesi primerjanja, preizkušanja, razlikovanja in vrednotenja. O 

uspešnosti uzaveščanja tujega jezika odloča bližina/sorodnost ali oddaljenost/različnost  

tega jezika od otrokovega maternega/prvega jezika. Čim jasnejši je otrokov odnos do prvega  

jezika in čim bolj sestavljen in trden je njegov podsistem maternega/prvega jezika, tem 

bolje in laže bo razvijal svojo večjezičnost.  

V procesu usvajanja maternega/prvega jezika učenec razvije različne učne strategije, 

na katerih lahko uspešno gradi učenje vseh nadaljnjih jezikov (angleščine, nemščine,  

francoščine idr. ) (dostopno na 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/Tuji_

jezij_v_prvem_VI_obdobju.pdf, 22. 1. 2014) 

 

 

2.4.1. Učenje tujega jezika  
 

Otroci se z jeziki srečuje na različne načine. Že pred vstopom v šolo so v stiku z vrstniki ali  

starejšimi, ki prihajajo iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij, vse več možnosti 

zaizpostavljenost tujim jezikom pa ponujajo tudi mediji, katerih vsebina je predstavljena v 

najrazličnejših jezikih.  

V številnih državah se je v preteklem desetletju spremenil odnos do tujih jezikov tudi v  

osnovnošolskih kurikulih, saj dobivajo tuji jeziki vlogo obveznih splošnoizobraževalnih  

predmetov  že v najzgodnejšem obdobju obveznega izobraževanja, pri čemer je učencem  

omogočeno, da v različnih kontekstih in znotraj raznolikih učnih izkušenj razvijajo znanje  

tujega jezika, nadgrajujejo svoj osebni  in intelektualni razvoj in širijo védenje in razumevanje 

o lastnih in drugih kulturah. 

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/Tuji

_jezij_v_prvem_VI_obdobju.pdf , 22.1.2014) 

 

Učinkovito usvajanje tujega jezika je v primerjavi s prvim jezikom zgoščeno in 

časovno omejeno, zato je pogosta in intenzivna izpostavljenost tujemu jeziku ključnega  
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pomena. To je mogoče zagotoviti pri pouku z učiteljevim doslednim tujejezikovnim vnosom  

in s premišljenimi didaktičnimi pristopi, ki upoštevajo stopnje (tuje)jezikovnega usvajanja in 

omejene časovne okvire.  

Osredinjenje na nejezikovne vsebine, vzporedno pa tudi premišljeno jezikovno delo, je  

sodoben in aktualen didaktični koncept, ki ga podpirata Svet Evrope in Evropska komisija in 

ga izkazujejo rezultati številnih mednarodnih raziskav. Koncept je odlična alternativa  

tradicionalnemu le jezikovnemu pouku tujih jezikov, saj odpira prostor za kreativno in  

inovativno pedagoško delo.  

(prav tam) 

 

2.4.2. Pomen zgodnjega učenja tujega jezika 
 

Najnovejše raziskave s področja razvojne psihologije, psiholingvistike, sociolingvistike 

in jezikoslovja podpirajo uvajanje tujih jezikov v čim zgodnejše otroštvo, ki daje temelj 

vsem področjem učenja, ki jih določena skupnost prepoznava kot pomembne.  

 

Kakovostno učenje/poučevanje tujih jezikov že od začetka šolanja naprej:  

• izkorišča s starostjo povezane razvojne lastnosti otrok, kot npr. radovednost, željo 

po učenju, potrebo po sporazumevanju, pripravljenost in sposobnost posnemanja 

in sposobnost izgovarjanja novih in neznanih glasov;  

• omogoča otrokom dodatno dimenzijo pri osebnem razvoju;  

•  spodbuja pozitiven odnos do tujih jezikov in jezikov nasploh;  

• daje otrokom možnost za celostno učenje jezikov;  

• ima pozitiven učinek na učenje.  

 

Glede na dostopne raziskave s področja usvajanja tujih jezikov v otroštvu se prednosti  

zgodnjega starostnega obdobja za učenje tujih jezikov uresničujejo, če:  

 

• otroci usvajajo jezike v spodbudnem in varnem okolju;  

• je zagotovljena kontinuiteta in vertikala učenja ciljnega jezika;  

• negujemo otrokovo motivacijo za učenje;  

• gre za osmišljeno multisenzorno učenje ob spoznavanju in razvijanju spoštovanja  

kultur in posameznikov; 
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• imajo ciljni jeziki v šolskem in družbenem okolju ustrezen status;  

• je zagotovljena personalizacija in diferenciacija pouka;  

• učitelj spremlja in vrednoti celostni razvoj in napredek posameznega učenca  

(kognicija, vsebine, sporazumevanje in kultura);  

• učitelj zagotavlja spodbudno in učinkovito povratno informacijo, ki vodi k 

izboljšanju tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti;  

• je učenec izpostavljen čim bolj spontanemu in avtentičnemu vnosu jezika;  

• poteka pouk v kontekstualiziranih in tematskih področjih, ki so vezana 

na učenčevo bližino;  

• upoštevamo dejstvo, da poteka razumevanje pred tvorbo, in je tako učencu  

zagotovljeno dovolj časa za tvorbo misli, idej, predlogov itn. v dodatnem jeziku;  

• so vzpostavljene povezave z drugimi predmetnimi področji in področji širšega  

življenja (obiski, izmenjave, izpostavljenost tujim jezikom zunaj razreda);  

• so didaktična gradiva čim bolj avtentična in ustrezna zanimanjem učencev in njihovim

 kognitivnim sposobnostim;  

• so učitelji ustrezno usposobljeni za poučevanje tujih jezikov v prvem obdobju.  

 

2.4.3. Pristop celostnega telesnega odziva (CTO) 
 

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

univerzi San Jose State University, Kalifornija. 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 zmožen tudi govoriti. 

Mlajši otroci do potankosti razumejo navodilo: Poberi svinčnik in ga daj na mizo. Nanj se 

pravilno odzovejo, niso pa ga sposobni izgovoriti. Asher (2009) poudarja, da naj bi tako 

potekalo tudi učenje tujega jezika. Učenci najprej le poslušajo jezik in navodila, šele ko so 

pripravljeni, pa spregovorijo. Njegova hipoteza je, da so možgani in živčni sistem biološko 

programirani, tako da poteka pridobivanje prvega in drugih jezikov v točno določenem 

zaporedju in na točno določen način. Glavna ugotovitev vseh njegovih raziskav je, da se 

učenje tujih 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 
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pripravljeni spregovoriti. Po Asherju naj bi se razumevanje jezika razvijalo prek gibanja 

telesa. (Asher, 2009, povzeto po V. Guček, magistrsko delo, 2013) 

 

2.4.4. Načela poučevanja tujega jezika s pristopom CTO 
 

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

poučevanju jezikov: 

•  Načelo ni prostora za napake (angl. no room for erros 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 razloži 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 učitelj daje navodila vedno v istem zaporedju ali 

vedno ista navodila, zato si mora prizadevati za njihovo raznovrstnost in vedno večjo 

težavnost. Namesto da učitelj vedno začne s: »Stand up. Walk to the blackboard,« lahko samo 

reče: »Stand up. Touch Anja and jump to the blackboard.« Zanimanje in pozornost 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 učiteljeve ukaze 

pred sošolci. Čeprav so včasih glasnejši, ker so navdušeni nad neko dejavnostjo, se še vedno 

učijo. Učenje jezika mora biti zabavno, dinamično in čim manj stresno, zato ni dobro, da 

imajo učitelji prestroga disciplinska pravila. 

 

• Načelo dolgoročnega spomina (angl. the long term retention principle) 

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

oblikovane tako, da učenci s pomočjo telesnega odziva pri učenju vključujejo vse čute. Dotok 
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informacij aktivira nevrološki sistem (vizualnega, avditivnega, kinestetičnega), ki s pomočjo 

mišljenja in razumevanja predeluje informacije. Med temi procesi multisenzorno aktiviranje 

možganov dvigne učenčevo sposobnost koncentriranja in so zato pozornejši. Tako dosežemo 

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

 

 

 

 

2.5. MOTIVACIJA 
 

Pri razlagah pojma motivacija se definicije med sabo razlikujejo in bi težko postavili ali 

določili enotno definicijo. V razlagah pa se najpogosteje pojavljajo besede spodbuda, želja, 

motiv, potreba.  

 

Motivacija je tesno povezana s človekovimi aktivnostmi, z delom. Posamezniki so za delo 

različno motivirani, nihče pa ne dela brez motiva. Vsaka organizirana človekova dejavnost je 

usmerjena k nekemu motivacijskemu cilju. Njegova uresničitev zadovolji eno ali več potreb. 

Cilji so neposredni povod delovne aktivnosti in morajo biti povezani z aktualnimi potrebami 

posameznika.  

(http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/trunkl1636.pdf) 

 

 

Sodelujoči v raziskavi za to diplomsko nalogo so otroci, stari med 4 in 9 let. V tem obdobju 

imajo otroci še zelo veliko potrebo in željo po gibanju, zato sem vse dejavnosti zastavljala v 

okviru njihovih razvojnih značilnosti in potreb. 

 

2.5.1. Tipi motivacije 
 

Ljudje smo si med sabo različni, za vsakdanje življenje imamo različne potrebe. Ker pa smo 

se zaradi vsakdanjih obveznosti (vrtec, šola, služba) primorani prilagajati drug drugemu in se 

naučiti živeti in delovati v skupnosti, je zelo pomembno, da znamo prepoznavati svoje potrebe 

in potrebe ter želje drugih, da je sobivanje uspešno. 
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Ena takih oblik sobivanja so tudi razni krožki in tečaji, v katere se otroci vpisujejo glede na 

svoje želje, želje staršev ali pa zaradi vplivov okolja. Tako lahko rečemo, da poznamo zunanje 

in notranje dejavnike za želje oziroma potrebe. 

 

2.5.2. Notranja motivacija 
 
Notranja motivacija je stanje v posamezniku, ki vodi izvajanje aktivnosti zaradi nje same, saj 

nam ta aktivnost zbuja veselje. 

 

Notranja motivacija je prirojeno in naravno nagnjenje za razvoj naših notranjih sposobnosti 

prek učenja, za katerega ni potrebna zunanja spodbuda (Stipek, 1998). To pomeni, da se 

notranje motiviran človek ne oklepa zunanjih ciljev, kot so nagrada, dobra ocena, priznanje in 

uveljavitev v javnosti, saj so zanj značilne notranje motivacijske spodbude (radovednost, 

interesi, vzburjenje, zanos, pozitivna samopodoba), ki neposredno spodbudijo motivacijski 

proces (Razdevšek-Pučko, 1999). 
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1. OPREDELITEV PROBLEMA 
 

V današnjem času, ko smo vsi v nenehnem gibanju, hitenju in vpeti v komunikacijo z več 

ljudmi ter na to navajamo tudi svoje otroke, je tuji jezik postal del vsakdana. Z njim se 

srečujemo v različnih situacijah – ob nakupu gospodinjskih aparatov, računalniške opreme, 

oblačil (ki imajo etikete z napisi v več jezikih) in ne nazadnje ob potovanjih v tuje države. 

Tam se z jezikovno prepreko srečajo tudi naši otroci, največkrat med igro na plaži ali 

spontanimi srečanji z vrstniki. Takrat si navadno pomagajo s telesnim gibanjem, kretnjami in 

z mimiko obraza, torej z eno izmed osnovnih značilnosti živih bitij – gibanjem, premikanjem.  

 

Z metodo izražanja s telesnim gibanjem sem se srečala na predavanjih Plesno izražanje v 

prvem letniku. Spoznala sem nove načine razvijanja samoiniciativnosti, radovednosti, 

iznajdljivosti in spodbujanja samozavesti. Vse to so stvari, ki so zelo pomembne za 

kakovostno življenje. Ob tem pa ima gibanje tudi pozitiven vpliv na celostni razvoj otroka in 

njegovo zdravje. Ta način izražanja občutkov mi je bil všeč, ker omogoča ustvarjalnost, 

razigranost, spontanost, predvsem pa ne definira prav in narobe, kar je pozitivno pri delu s 

predšolskimi otroki.  

 

Plesna vzgoja kot ena izmed kurikularnih področij umetnosti nam pri delu s predšolskimi 

otroki služi kot sredstvo za spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti skozi izražanje in 

oblikovanje novih gibov, zaporedij in ustvarjanje novih idej z gibanjem. To lahko 

uresničujemo le, če ne ostajamo pri preverjenih načinih poučevanja, ampak iščemo drugačne 

načine dela in nove spodbude za gibalno ustvarjalnost otrok.  

 

 

Metoda izražanja s telesnim gibanjem in z vključevanjem drugih telesnih čutov (okus, tip) kot 

pomoč pri učenju tujega jezika se mi je zdela zanimiva, zato sem se odločila znanje o tem 

poglobiti v diplomski nalogi, saj sem tako lahko združila svoje predhodno znanje tujega 

jezika in veselje do dela s predšolskimi otroki. Pred tem študijem sem namreč študirala 
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Prevajalstvo in tolmačenje – angleščina ter Slovenski jezik s književnostjo na Filozofski 

fakulteti v Mariboru, potem pa še dve leti poučevala otroke v jezikovni šoli Mekon. 

 

Ker je gibanje naša najosnovnejša oblika komuniciranja in se pri otrocih izraža še toliko 

intenzivneje, me je zanimalo, kako bodo otroci sprejeli to osnovno človekovo potrebo kot 

sredstvo za pridobivanje novega znanja. 

 

3.2. CILJI RAZISKOVANJA 
 

• Ugotoviti, ali metoda izražanja s telesnim gibanjem pripomore k hitrejšemu pomnjenju 

tujih besed. 

• Ugotoviti, ali metoda izražanja s telesnim gibanjem pripomore k temu, da znajo otroci 

sami ustvarjati gibe z določenim namenom (ponazarjanje besed). 

• Ugotoviti, ali znajo otroci povezati gibe in kretnje z besedami in to nadgrajevati v 

obratnem vrstnem redu. 

• Ugotoviti, ali je otrokom ta način učenja novih besed prijeten. 

 

 

3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA (HIPOTEZE) 
 

Zastavljene hipoteze glede na cilje: 

 

H 1 – Otroci se bodo s pomočjo plesa, gibanja in uporabe kretenj hitreje naučili in si 

zapomnili nove besede. 

 

H 2 – Metoda izražanja s telesnim gibanjem pripomore k temu, da otroci samostojno 

ustvarjajo gibe z namenom ponazarjanja besed. 

 

H 3 – Otroci bodo prek gibanja in plesa sposobni izvajati miselne operacije v obratnem 

vrstnem redu. 

 

H 4 – Večini otrok bo ta način učenja novih besed prijeten. 

 



30 
 

3.4. RAZISKOVALNA METODA 
 

3.4.1. Vzorec 
Metodo izražanja s telesnim gibanjem sem izvajala v prostorih Vrtca Kurirček Logatec, v 

sklopu poučevanja v jezikovni šoli Jezikavček, namenjeni otrokom, starim od 4 do 6 let.  

 

3.4.2. Pripomočki 
 

• Primeren prostor (igralnica), 

• radio, 

• videokamera, 

• fotoaparat, 

• CD-ji,  

• Preglednica 1 (v katero sem si zapisovala spremembe gibanja otrok in njihovo 

zaznavanje ritma). 

 

 

3.4.3. Postopek zbiranja in obdelave podatkov 
 

V skupini sem od oktobra do maja izvajala metodo učenja tujega jezika prek gibanja. 

Raziskava za diplomo pa je potekala od oktobra do februarja. Otroke sem med izvajanjem 

dejavnosti snemala in poskušala pridobiti tudi slikovno gradivo, posnetki pa so mi služili pri 

analizi.  

Hipoteze sem preverjala na osnovi rezultatov opazovanja in sprotnih opažanj. Po vsakem 

zaključenem sklopu sem poskušala podrobneje preučiti posameznega otroka (kako se odziva 

na določene gibe, ali potrebuje govorno spodbudo in pomoč, ali že poveže gib z besedo, ali 

zna to nadgrajevati v obratnem vrstnem redu, ali zna ponoviti zaporedje gibov glede na 

izgovorjene besede v tujem jeziku) in s tem ugotavljala uspešnost metode izražanja s telesnim 

gibanjem kot pomoči pri učenju tujega jezika. 
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4. IZVAJANJE PROGRAMA 
 

4.1. Sestava učnih ur 
Učne ure so potekale vsak četrtek od oktobra do konca marca in so trajale 60 minut (od 17. do 

18. ure). Vsebina je bila odvisna od izbranega pomenskega sklopa, potek pa si je sledil v 

naslednjem vrstnem redu: 

 

Uvod 

Otroke sem ob prihodu vedno poskušala umiriti, CD-predvajalnik je predvajal umirjeno 

glasbo, saj so otroci prihajali na tečaj v popoldanskih urah, nekateri tudi že s predhodne 

dodatne aktivnosti, nekateri pa iz vrtca in so bili včasih že kar vidno utrujeni. Prvih nekaj 

minut sem posvetila pogovoru o preteklem tednu, za popestritev sem uporabila domislice 

otrok (kaj je kdo počel med vikendom, kje so bili s starši itd.), in nadaljevala z vprašanji o 

tem, kaj bi radi počeli danes. Tako sem se izognila medklicem  (npr: »A veš, kaj sem jaz 

včeraj z mamico spekla?«), ki so navadno delovali demotivacijsko med izvajanjem dejavnosti. 

Na začetku se je to vseeno dogajalo kar pogosto, kasneje pa, ko so otroci ugotovili, da imajo 

možnost pogovora na začetku, se s to težavo nismo več srečevali. 

 

Glavni del 

Namenjen je vodeni dejavnosti. V učenje sem jih uvajala preko: 

-elementov gibanja, 

-pogovora o vsebini plesne.  

 

4.2. Pomenski sklopi 
 

Otroke sem želela naučiti predvsem živahnega besedišča, nismo se posvečali uporabi in 

učenju slovnice, saj je to po mojem pretežko za popolne začetnike, predvsem tiste najmlajše. 

Če bodo otroci tečaj obiskovali tudi naslednje leto, bom vključila uporabo slovnice, saj bodo 

že imeli nekaj osnovnega besedišča, ki ga bodo uporabili kot predznanje.  

 

Moj namen je bil predstaviti jezik kot sredstvo, s katerim drugače poimenujemo predmete, ki 

jih že poznamo, zato sem se osredotočila na besedni zaklad, vezan na barve, živali in besede, 

ki označujejo gibanje, saj je to najlažje ponazoriti z gibom. Spoznali smo tudi nekaj besed, ki 
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označujejo počutja. Zdi se mi, da so ti sklopi otrokom glede na njihove razvojne potrebe 

najbližji. Tako smo v času izvajanja raziskave spoznali naslednje sklope besed: 

 

 

• vremenske pojave, 

• glagole, 

• občutja, 

• barve,  

• živali. 

 

Pri izvajanju naštetih pomenskih sklopov sem si pomagala s slikovnim gradivom (angl. flash 

cards) in strokovnim gradivom Masaže, Gibalne igre, Gibalne zgodbe – zgodbe za plesno in 

gibno izražanje. 

 

4.2.1. Vremenski pojavi 
 

V začetku našega skupnega druženja sem otroke najprej poskušala bolje spoznati in jim 

predstaviti pojme, ki bi nam vsem bili blizu. Po uvodnem srečanju s starši, kjer sem 

predstavila način dela, smo se z otroki naslednjič srečali na deževen četrtek, prav v času 

našega druženja pa se je pokazala mavrica. To se mi je zdela dobra iztočnica za učenje 

vremenskih pojavov, ker sem imela v kompletu slikovnih kartic tudi sličice, ki le-te 

prikazujejo.  

 

Otroke sem vprašala, ali mi znajo povedati, kaj vse lahko vidimo skozi okno igralnice. Poleg 

dreves, avtomobilov, igrišča in igral sem dobila tudi odgovore, ki sem jih želela, tj. oblake, 

sonce, dež, nevihto, mavrico, veter. Čeprav vetra nismo mogli videti, smo opazovali drevesne 

veje in nekaj drevesnih listkov, ki so plapolali v vetru. Ker je bilo že nekoliko hladno, sem 

pogovor navezala na spremembe letnega časa, jih spomnila na sneg ter na koncu še na temo, 

luno in zvezde. Te besede sem jih namreč želela naučiti, hotela pa sem, da jih otroci najprej 

sami poimenujejo.  
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1. Masaže 

 

Za prvi sklop učenja tujih besed sem izbrala masaže, saj se otroci med sabo še niso dobro 

poznali in sem hotela med njimi vzpostaviti pristnejši stik. Čeprav je bil to mogoče nekoliko 

tvegan pristop, pa se je izkazal za odličnega.  

(Vir: Schmidt, G. (2003). Igre: Masaže in sprostitve za otroke. Ljubljana: Schlamberger P&J.) 

 

 

 

Cilji: 

• Telesna in čustvena sprostitev, 

• umirjanje, 

• povezanost med otroki (socialni dejavnik), 

• navajanje na dotik druge osebe, 

• razvijanje finomotorike, 

• učenje tujih besed. 

 

 

Besede 

• dež – rain 

• nevihta – storm 

• veter – wind 

• sneg – snow 

 

Pripomočki: 

• preproga 

• CD-predvajalnik 

• slikovne kartice (angl. flash cards) 
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Potek učenja: 

Pripravila sem mirno glasbo in z otroki smo se posedli na preprogo ter se med sabo 

dogovorili, kdo bi rad šel prvi na sredino. Javila se je ena deklica, ostali pa smo se razporedili 

okrog nje. Povprašala sem jih, kako bi lahko posnemali padanje dežnih kapljic, in malo 

počakala, ker nisem želela sugerirati gibov. Pomoči niti niso potrebovali, saj so kar hitro 

začeli s prsti tapkati po hrbtu in prsih deklice. Spodbudila sem jih samo, naj začnejo pri glavi 

in nadaljujejo proti tlom ob telesu ter naj uporabljajo nežne gibe, da deklice ne bi bolelo. Zelo 

lepo so sodelovali in videti je bilo, da jim je ta način nov.  

Kasneje smo se menjavali, tako da smo prišli na vrsto vsi, razen deklice, ki ni želela biti na 

sredini. Po vsem tem sem jih vprašala, če kdo pozna angleško besedo za dež. Ker je ni nihče 

poznal, sem rekla, naj pozorno poslušajo, in pričela s prsti tapkati po glavi in hrbtu dečka, ki 

je sedel v sredini, ter izgovarjati besedo rain. Izgovarjala sem tiho in počasi, da so otroci imeli 

priložnost razločno slišati besedo. Kasneje so jo na mojo spodbudo začeli ponavljati. Nato 

smo se v sredini kroga spet vsi izmenjali in tako imeli priložnost občutiti »dež« na svojem 

telesu. Spodbujala sem jih, da so ves čas ponavljali besedo rain ter si jo tako vtisnili v 

spomin. 

 

Na naslednjih srečanjih sem igro stopnjevala tako, da sem otroku, ki je sedel v sredini, 

naročila, da zapre oči in le prek občutenja prstov na svojem telesu prepozna tapkanje kot 

občutenje za besedo rain, ter ga prosila, da to besedo izgovori naglas. 

 

Analiza 

V začetku otroci niso navdušeno sodelovali, saj se med sabo niso dovolj poznali, da bi drug 

drugemu dovolili dotikanje, kasneje pa so že sami prosili, da bi se malo masirali. Deklica, ki 

je vse od prvega srečanja zavračala sedenje v sredini, je na koncu vedno hotela biti prva v 

krogu. Prav tako je odlašala s prepoznavanjem besede, ker ji je masaža prijala. Podobno sem 

opazila pri večini otrok, saj so na začetku vsi takoj rekli rain, kasneje pa so počakali tako 

dolgo, da so prsti drugih otrok že naredili celo pot od glave navzdol, preden so izgovorili 

besedo. Iz tega sklepam, da jim je bila masaža všeč in ta način učenja prijeten. 

Prav tako vsi niso želeli imeti zaprtih oči, pri čemer jih nisem omejevala, pač pa sem pustila, 

da masaže doživljajo na sebi prijeten način. 
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• Nevihta – storm 

 

Potek učenja 

Ko smo vsi poznali besedo za dež, smo se na preprogi pogovorili o tem, na kakšne načine 

lahko dež pada: hitro, počasi, med bliskanjem in grmenjem ... Vse to so predlagali otroci. 

Nato sem jih spodbudila, da so tapkanje s prsti stopnjevali do »nevihte«, pri čemer niso imeli 

težav. Nek fantek je predlagal, da bi nevihto prikazali s tolčenjem s pestmi, saj dež tako 

močno pada. Strinjala sem se, vendar sem jih opozorila, da morajo biti pozorni, da udarci niso 

premočni in da se med sabo ne poškodujejo. Predvsem sem bila pozorna, da se niso premočno 

udarjali po glavi ali drug drugemu poškodovali oči.  

Zopet smo se izmenjavali na sredini. Kadar je kdo imel težave, sem se ponudila, da grem na 

sredino jaz, nato pa so radi šli še ostali. Ko smo se izmenjali, tako da so vsi usvojili gibe in 

način tapkanja, sem pričela z izgovarjanjem besede storm. Otroci so že vedeli, da morajo 

besedo ponoviti in tako nismo imeli večjih težav s ponavljanjem. 

Kadar so imeli zaprte oči, sem otroke, ki so masirali, prosila, naj prenehajo z masažo in sem 

nadaljevala sama. Otroka, ki je bil v sredini, sem nekaj časa masirala z udarci nevihte, potem 

pa sem prešla v rahlo in nežno tapkanje s prsti. Kot sem predvidela, so vsi otroci, predvsem 

po večkratnih ponovitvah, ugotovili, da ne delam prav, ter mi razložili, da se tako masira, ko 

pada dež.  

 

Analiza 

Medtem ko so pri masaži dež nekateri še imeli zadržke glede telesnih dotikov, so pri masaži 

nevihta že vsi z veseljem sodelovali. Večkrat jih je bilo potrebno opozoriti, naj zmanjšajo 

intenzivnost gibov in moč udarcev. Ko sem menjala način masaže, sem ugotovila, da so prav 

vsi prepoznali razliko ter tako ločili dve vrsti masaže ter dve besedi. Iz tega sem sklepala, da 

jim občutenje na telesu in spremenjeno gibanje pomaga pri pomnjenju novih besed. 

 

• Veter – wind 

 

Potek učenja 

Že na predhodnih srečanjih smo se pogovarjali o vremenu, kaj vse lahko vidimo ali slišimo 

med nevihto, padanjem dežja in podobno, zato sem jih vprašala, kako bi ponazorili pihanje 

vetra z gibi, ki bi jih lahko uporabili za masažo. Ena deklica je takoj pričela s celo dlanjo 

božati moj hrbet, kot bi ga hotela celega prebarvati. Ostali otroci so ji sledili in tako smo 
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spoznali novo vrsto masažo – veter. Zopet smo se razporedili v krog in nekdo je šel na 

sredino. Vsi ostali smo s plosko razprtimi dlanmi potovali po njenem ali njegovem telesu in 

izgovarjali besedo wind, ki sem jo izgovorila, ko me je prva deklica pričela masirati. 

Vsi otroci so se z gibi strinjali, zato jih nisem spreminjala, saj sem želela, da si jih  

samoiniciativno izmišljajo. Spodbujala sem jih le tako, da sem jih vprašala, kako bi ponazorili 

lahen vetrič in močno burjo. Med burjo so otroka v sredini skorajda prestavljali levo in desno, 

medtem ko so pri lahnem vetriču vsi božali počasi in nežno.  

 

Analiza 

Pri tem na začetku nisem uporabljala drugih angleških besed (npr. strong wind ali breeze), 

čeprav sem jih kasneje vključila, vendar se mi je zdelo, da so za otroke pretežke, saj so si 

večinoma zapomnili samo besedo wind, kar pa je bil tudi glavni namen.  

 

 

• Sneg – snow 

 

Potek učenja 

Masažo za besedo sneg smo se učili na enak način kot prejšnje tri, saj so otroci že poznali 

potek, tako da smo dodali le še nov gib, ki so si ga izmislili. Vedno smo sedeli na preprogi v 

igralnici, eden izmed nas je sedel na sredini, ostali smo ga/jo masirali. 

Eden izmed dečkov se je domislil giba, ki je bil podoben tapkanju dežja, le da smo pri dotiku 

s prsti še mali spolzeli po telesu tistega, ki smo ga masirali, nato pa prste spet dvignili. Tako 

smo ponazorili topljenje snega in drsenje kapljice po površini. 

 

 

Analiza 

Pri tej besedi smo imeli največ težav, saj so otroci želeli sneg prikazati s tapkanjem po hrbtu, 

kar pa je bilo enako kot masaža dež, zato sem jih spodbujala, naj dobro premislijo, kakšna bi 

bila razlika med snegom in dežjem ter kako se sneg stopi na dlaneh.  

 

Skupna analiza masaž 

Ko smo pričeli z masažami, so imeli nekateri otroci (predvsem ena deklica) zadržke glede 

telesnih dotikov in se niso mogli sprostiti, kasneje pa je ta neprijeten občutek pri vseh 

izzvenel.  
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Po nekaj srečanjih, ko smo se naučili že vse štiri masaže, sem to dejavnost nadgradila tako, da 

smo izvajali vse masaže zaporedoma, v nedoločenem vrstnem redu. Pri tem smo si pomagali s 

slikovnimi karticami, na katerih so narisani naravni pojavi. Eden izmed nas je vedno držal 

kartice in jih menjaval v nenaključnem vrstnem redu v tišini, ostali smo pozorno opazovali. 

Tisti, ki je sedel v sredini, je z zaprtimi očmi poskušal uganiti, katero masažo izvajamo, in 

besedo povedati v tujem jeziku.  

Vsi otroci so z veseljem sodelovali, masaže so postajale vse daljše, saj niso hoteli uganiti 

besede. Iz tega sem sklepala, da jim prijajo, saj so me tudi sami prosili za izvedbo, kadar so 

bili utrujeni, tako da so postale sestavni del naših učnih ur. Pogosto smo jih izvajali proti 

koncu učne ure, ko so postali utrujeni.  

Kadar sem jih uporabila za umirjanje, sem otroke razdelila po parih, da je najprej eden 

masiral, drugi pa prepoznaval gibe in občutja, nato sta otroka zamenjala položaje.  

 

 

 

2. Rajalne in gibalne igre 

 

Nekatere druge naravne pojave smo se učili s pomočjo rajalnih in gibalnih igric, nekatere sem 

povzela (npr. dan – noč), druge sem si izmislila sama (igrica s stoli v krogu), uporabljali pa 

smo tudi slikovne kartice. 

 

Cilji:   

• Upoštevanje pravil, 

• urjenje pozornosti, 

• pridobivanje občutka pripadnosti skupini, 

• otroci razvijajo hitrost in vztrajnost, 

• otroci se urijo v hitrosti in hitrem reagiranju. 

 

Besede 

• zvezda – star 

• luna – moon 

• oblak – cloud 

• dež – rain 
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• nevihta – storm 

• sonce – sunshine 

• mavrica – rainbow 

• veter – wind 

 

 

Pripomočki 

 

• slikovne kartice  

• stoli 

 

Potek učenja 

 

• Igrica dan – noč 

 

Otrokom sem razložila pravila igre dan – noč, čeprav so jih poznali, ker so se igrico igrali že 

v vrtcu. Dogovorili smo se, da bomo pravila malo spremenili oziroma dodali nova. 

Pogovarjali smo se, kdaj sije sonce in kdaj lahko opazujemo luno, tako smo pomensko 

povezali dan s soncem in noč z luno, nato pa smo nekajkrat ponovili igrico z znanimi 

navodili. Ko sem videla, da sledijo, sem zamenjala navodilo: ko so otroci ležali na tleh, sem 

rekla moon in, ko so vstali, sem rekla sunshine. Kasneje sem za moon še ugasnila luči v 

igralnici, za sunshine pa sem jih spet prižgala. Ena deklica je želela dajati navodila, saj si je 

izjemno hitro zapomnila besedi, zato sem ji dovolila, da je postala »učiteljica« in ostale vodila 

v igri. 

 

 

Analiza 

Igrico in besedi so otroci zelo hitro usvojili, ker jim je bila dinamika igre znana in jim ni bilo 

treba spoznavati še pravil, saj so k znanim pravilom in poteku dodali samo novi besedi. Zelo 

radi so se izmenjavali pri vodenju, zato sem igrico pogosto uporabila kot uvodno motivacijo.  
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• Stoli v krogu 

 

Pripravili smo toliko stolov, kot je bilo tisti dan otrok na učnih urah. Na hrbtne strani stolov 

sem zalepila slike z vremenskimi pojavi (sonce, luna, dež, nevihta, oblak, veter, mavrica in 

zvezda), otrokom pa sem rekla, naj vstanejo in se postavijo za stol, na katerem sedijo. Potem 

sem se postavila vmes in začela počasi hoditi, otroci pa so mi sledili. Po nekaj korakih sem se 

ustavila, nato pa še enkrat ponovila isto in pričela izgovarjati in ponavljati besede: »Walking, 

walking, walking.« Ko smo se ustavili, sem rekla: »Stop.« To smo večkrat ponovili, dokler 

otroci niso ponavljali besed za mano. Izgovarjali smo v nekem stalnem ritmu, da so otroci 

imeli še eno »spominsko berglo« več. Po nekaj krogih sem dodala navodilo,da ko se 

ustavimo, vsak stopi k stolu, ki mu je najbližje, in pokaže sličico, ki je na stolu nalepljena. 

Otroke sem nato spodbujala, da z gibi in kretnjami pokažejo oziroma v zrak narišejo, kar 

vidijo na kartici. Pri tem sem ostale otroke prosila, da ponovijo za tistim, ki je gib pokazal, z 

namenom, da bi se vsi naučili enak gib za isto stvar. 

 

• Sonce: Otroci so stali s širše razprtimi nogami in iztegnjenimi rokami ter migetali s 

prsti. 

• Luna: Otroci so z eno roko nad glavo oblikovali lunin krajec – oblika črke C. 

• Dež: Otroci so s prsti ene roke rahlo tapkali vzdolž druge roke. 

• Nevihta: Otroci so s pestjo ene roke tolkli vzdolž druge roke. 

• Oblak: Otroci so pomočjo obeh rok v zrak narisali oblak (manjši polkrožni gibi). 

• Veter: Otroci so globoko dihali, izrazito napihovali ličnice in močno izdihovali. 

• Mavrica: Otroci so se z obema rokama dotaknili tal na svoji levi strani in narisali lok 

nad glavo do tal na svoji desni strani. 

• Zvezda: Otroci so prekrižali roke pred sabo.  
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Analiza 

 

Pri tej igri smo se učili več stvari naenkrat, saj sem tudi navodila podajala v angleščini. Vsi so 

zelo hitro dojeli, kaj počnemo, in pričeli ponavljati za mano, saj so bili tega načina do sedaj že 

vajeni (metoda opazovanja in posnemanja). Opazila sem, da so za pojave, ki so jih že poznali 

iz masaž, ponavljali gibe (tapkanje s prsti, tolčenje s pestmi), kar se mi je zdelo dobro, saj 

nisem želela povzročati zmede z dvema različnima giboma za isti predmet ali pojav. Posebej 

sem pazila, da je imel vsak možnost, da je pokazal gib vsaj za en predmet, in ta gib so morali 

ponoviti vsi ostali. Tako so imeli možnost soodločanja v učnem procesu. Ker sem njihove 

ideje upoštevala, so bili toliko bolj navdušeni in so raje sodelovali. Če sem opazila, da se 

posedajo vedno na iste stole, sem jim dala navodilo, da se bomo šli igrico toliko časa, dokler 

ne bo vsak vsaj enkrat sedel na vsakem izmed stolov.  

 

Besede smo se naučili s posnemanjem, ko so že znali pokazati gib. Najbolj zanimiv se mi je 

zdel prikaz mavrice, ko se je eden izmed dečkov takoj sklonil in s prsti dotaknil tal ter nato z 

iztegnjenimi rokami naredil lok nad sabo ter se dotaknil tal na drugi strani sebe. To se mi je 

zdela zelo dobra ideja, zato sem vse ostale povabila, da gib nekajkrat ponovimo. Nato sem 

pričela ob ponavljanju izgovarjati besedo rainbow. Kasneje so gib ponavljali samo še otroci, 

jaz pa sem ponavljala besedo. Na koncu sem jih vprašala, ali zna kdo besedo ponoviti in 

večina otrok jo je lepo ponovila. 

 

Ker sem jim dovolila, da sami določajo gibe, smo dobili zanimive gibalne vzorce, ki si jih ni 

bilo težko zapomniti. Če je kdo imel težave pri ponavljanju, so mu drugi takoj pomagali. Kar 

tekmovali so med sabo, kdo bo hitreje povedal rešitev. 

 

To je predstavljalo težavo, ko sem želela preverjati znanje posameznikov. Ker so si pogosto 

pomagali, sem individualno preverjanje kasneje izvajala v dvojicah, medtem ko sem ostale 

pustila, da se prosto igrajo (največkrat so sestavljali gibalne zgodbe s pomočjo slikovnih 

kartic). 

 

Preverjanje znanja  

 

Otroke sem razdelila v dvojice in jim rekla, da bomo preverjali znanje. Eden izmed otrok je 

kazal gibe, drugi pa je izgovarjal besede. Pri tem sem pazila, da so bili gibi tistega, ki jih je 
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izvajal, pravilni, torej, da so bili takšni kot med skupnim gibanjem in učenjem, da drugega ni 

zavajal ali mu oteževal ugibanja.  

Včasih sem otrokom pustila, da si besede za preverjanje zamislijo sami, drugič pa sem 

tistemu, ki je besede kazal z gibi, prišepetavala v slovenščini, da smo preverili vse do takrat 

poznane besede.  

Preverjali smo večkrat, ker sem želela imeti vpogled v težje zapomnljive besede, ki 

potrebujejo več utrjevanja, in tiste, ki so si jih zlahka zapomnili. 

Nekajkrat sem znanje preverila tudi z masažami (4 besede), in sicer tako, da so se otroci 

razdelili v pare, eden je masiral, drugi pa povedal besedo. Pri tem postopku so tisti otroci, ki 

so bili masirani, mižali, otroci, ki so masirali, pa so gledali na kartice, ki sem jih kazala, da je 

delo potekalo v tišini in mirnem vzdušju ter ni bilo možnosti, da bi otroci slišali slovensko 

besedo. 

V pomoč pri preverjanju so mi bile slikovne kartice in preglednica. 

 

 

 

Preglednica 1 

 Poveže besedo 

z gibom 

(besedno 

navodilo) 

1 – da 

2 – ne 

3 – ne za vse 

Nadgradi v 

obratnem 

vrstnem redu 

(gibalno 

navodilo) 

1 – da 

2 – ne 

Izvede 

zaporedje gibov 

(besedna 

navodila) 

1 –  da 

2 –  ne 

3 –  ne vedno 

Kako se odziva 

na gibe? 

1 – zna ponoviti 

2 –  ne zna 

ponoviti 

Potrebuje 

govorno 

spodbudo? 

1 – da 

2 –  ne 

3 –  včasih 

Lana Zoja 1 1 1 1 2 

Vita 1 1 1 1 2 

Julija 3 1 3 1 3 

Žan 1 1 1 1 2 

Gašper 3 1 3 1 3 

Nejc 1 1 1 1 2 

Matej 3 1 1 1 3 

Dia Thien 1 1 1 1 3 

Urban 1 1 3 1 3 
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Analiza 

Ko smo zaključili s sklopom o vremenskih pojavih, sem ugotovila, da šest otrok od devetih 

brez težav poveže vse naučene besede z gibom, trije pa imajo nekaj težav pri določenih 

besedah (večino besed prepoznajo, le snežinka jim je povzročala težave). Nadgrajevanje v 

obratnem vrstnem redu, ko so imeli gibalno navodilo, je nekaj težav povzročalo le eni deklici, 

pa še njej se je zataknilo le pri dveh besedah (snežinka in sonce). Ko sem podajala besedna 

navodila (največ tri besede naenkrat), je bilo pri izvajanju vedno uspešnih šest otrok, trije pa 

so včasih imeli nekaj težav. Vsi otroci so znali pravilno ponoviti naučene gibe, govorno 

spodbudo pa je pri izgovarjanju včasih potrebovalo pet otrok, štirje pa nikoli, od tega dve 

deklici in dva  dečka. 

Pri tem bi rada opozorila, da sem pod včasih upoštevala dejstvo, da sem nekaterim pomagala 

z začetno črko besede v tujem jeziku; pod ne vedno pa, da otrok ne izvede zaporedja za vse 

besede, še zmeraj pa izvede večino poznanih besed; pod ne za vse pa sem upoštevala, ko otrok 

ni povezal besede z gibom brez pomoči.  

Pri deklici, ki je največkrat potrebovala govorno spodbudo in ni znala izvesti gibalnega 

zaporedja, sem predvidevala, da je to zaradi nerednega obiskovanja tečaja, saj je bila v 

začetnem času veliko odsotna zaradi bolezni. 

 

Fotografije 

 

Slika 1: Nevihta 

 

 



43 
 

 

Slika 2: Dež 

 

 

 

Slika 3: Mavrica 
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Slika 4: Sneg 

 

 

 

 

Slika 5: Sonce 
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Slika 6: Zvezda 

 

 

Slika 7: Veter 
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4.2.2. Glagoli 
 

Otroke sem želela naučiti besedišče za izražanje in opisovanje aktivnosti prek gibalnih zgodb. 

Na voljo sem jim dala slikovno gradivo s prikazom različnih dnevnih aktivnosti (spanje, 

prebujanje, hoja, prehranjevanja, različne športne aktivnosti), da so se z njim igrali in ga 

poskušali gibalno ponazarjati. Zgodba ni bila vnaprej določena, saj smo jo sproti skupaj 

ustvarjali. 

 

1. Gibalne zgodbe 

 

Cilji 

• Posnemanje gibanja iz narave, 

• posnemanje nenavadnih gibanj, 

• ustvarjalno izražanje, 

• sprostitev, 

• vživljanje v zgodbo, 

• učenje tujega jezika. 

 

Besede 

• spati  – sleep 

• potrkati  – knock knock 

• zbuditi se – wake up 

• vstati – stand up 

• hoditi – walk 

• sesti – sit down 

• jesti – eat 

• piti – drink 

• razmišljati – think 

• teči – run 

• igrati nogomet – play football 

• igrati tenis – play tennis 

• plezati – climb 
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• skakati – jump 

• raztezati se – strech 

• voziti se s kolesom  – ride a bike 

 

 

Pripomočki 

• slikovne kartice 

 

 

Potek učenja 

 

Najprej sem dala na voljo le toliko slik, kot je bilo otrok, da je vsak pokazal le en gib, in sicer 

za kartico, ki si jo je izbral. Med njegovim gibanjem sem izgovorila besedo v tujem jeziku, ki 

smo jo nato vsi ponovili. Tudi v tem tematskem sklopu so si otroci lahko sami izmišljali gibe, 

ki pa so bili tokrat bolj predvidljivi, saj smo se učili besede, ki opisujejo gibanje ali neko 

aktivnost, premikanje, spremembo stanja. 

Na kasnejših srečanjih sem dodajala kartice glede na to, koliko so si otroci od zadnje ure 

zapomnili, kar sem preverila ob začetku vsake učne ure s kazanjem sličic, otroci pa so se 

gibali in izgovarjali besede. Ko smo obvladali že več besed, sem otroke prosila, da so 

sestavljali krajše zgodbe (po dve ali tri sličice skupaj v neko logično zaporedje). Sličice, ki so 

jih izbrali, so morali pokazati z gibom in nato še ponoviti gibalno zaporedje s toliko 

različnimi gibi, kot so imeli sličic.  

Nekateri so si izbirali sličice glede na to, ali jim je bila dejavnost na njih všeč, drugi so 

posegali po sličicah, ki so si sledile v logičnem zaporedju (spati, prebuditi se, vstati). 

Gibe so določali sami, pazila sem le, da se niso ponavljali, ker nisem želela, da bi dve različni 

besedi označevali isti gib ali gibalno zaporedje. 

 

• Spati – sleep: Otroci so spojili iztegnjene dlani in si jih položili ob eno lice. 

• Potrkati – knock knock: Otroci so potrkali na stol, tla, ali na drugo iztegnjeno dlan. 

• Zbuditi se – wake up: Otroci so se pretegnili z iztegnjenimi rokami in zazehali. 

• Raztezati se – stretch: Otroci so se dvignili na prste in iztegnili roke. 

• Vstati – stand up: Otroci so vstali s tal, s stola.  

• Odpreti – open: Otroci so razprli roke, eno na levo, drugo na desno stran telesa. 
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• Hoditi – walk: Otroci so se sprehodili po sobi. 

• Sesti – sit down: Otroci so sedli na tla, na stol. 

• Jesti – eat: Otroci so posnemali držanje pribora in nošenje hrane v usta.  

• Piti – drink: Otroci so posnemali držanje kozarca z dlanjo, oblikovano v krožno 

obliko, in premikali roko k ustom ter rahlo nagnili glavo nazaj. 

• Razmišljati – think: Otroci so se dotaknili čela ali senc s prstom ene roke in rahlo 

nagnili glavo na stran. 

• Gledati televizijo – watch TV: Otroci so se dotaknili oči in nato z obema rokama v 

zrak narisali obliko kvadrata. 

• Teči – run: Otroci so tekli po sobi 

• Zapreti – close: Otroci so iztegnjene roke stisnili skupaj. 

• Igrati nogomet – play football: Otroci so z eno nogo zamahovali naprej in nazaj. 

• Igrati tenis – play tennis: Otroci so z eno roko zamahovali naprej in nazaj ter 

posnemali držanje loparja. 

• Voziti se s kolesom  – ride a bike: Otroci so legli na hrbet, dvignili noge in z njimi 

oponašali gibanje pedal pri kolesarjenju. 

• Skakati  – jump: Otroci so sonožno skakali. 

• Brati – read: Otroci so posnemali obračanje strani v knjigi. 

• Pisati – write: Otroci so posnemali držanje pisala in pisanje po listu papirja. 

• Vrteti se okrog svoje osi – spin around: Otroci so se vrteli okrog svoje osi.  

• Gledati  – watch: Otroci so pokazali na oči in nato z rokami vse naokrog sebe. 

• Plezati – climb: Otroci so dvigali roke in noge, kot bi želeli pobirati sadje z drevesa. 

• Smučati – ski: Otroci so stali na mestu, upognili kolena in se zibali levo in desno. 

• Peti – sing: Otroci so posnemali držanje mikrofona in odpirali usta. 

• Leteti – fly: Otroci so posnemali premikanje kril pri pticah. 

• Graditi – build: Otroci so z rokami v zrak narisali zidake in jih mazali z malto. 

• Plesati – dance: Otroci so se prosto gibali po prostoru po nekem izmišljenem ritmu. 

• Smejati se – laugh: Otroci so se smejali. 

• Poljubljati se – kiss: Otroci so cmokali z ustnicami. 

• Ploskati – clap: Otroci so zaploskali. 
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Preverjanje znanja  

Otroci so se razdelili v pare ali trojice ter sestavili svojo zgodbo iz sličic, ki sem jih dala na 

voljo na sredini igralnice. Potem je moral vsak pokazati gibe iz zgodbice prijatelja in jih tudi 

povedati. Pri tem sem vsakič opazovala samo enega in si zapisala, ali prepozna vse gibe, ali 

potrebuje kakršnokoli pomoč itd. 

Nekajkrat smo imeli tudi skupinsko preverjanje, ki je potekalo tako, da so otroci med prostim 

gibanjem po prostoru na moj plosk pogledali proti meni in pokazali gib ter izgovorili besedo, 

ki sem jo pokazala na sličici. Proti koncu pomenskega sklopa sem besede izgovarjala jaz, 

otroci pa so kazali gibe ali pa smo vloge zamenjali.  

 

Preglednica 2 

 Poveže besedo 

z gibom 

(besedno 

navodilo) 

1 – da 

2 – ne 

3 – ne za vse 

Nadgradi v 

obratnem 

vrstnem redu 

(gibalno 

navodilo) 

1 – da 

2 – ne 

Izvede 

zaporedje gibov 

(besedna 

navodila) 

1 – da 

2 – ne 

3 – ne vedno 

Kako se odziva 

na gibe?  

1 – zna ponoviti 

2 – ne zna 

ponoviti 

Potrebuje 

govorno 

spodbudo? 

1 – da 

2 – ne 

3 – včasih 

Lana Zoja 1 1 1 1 2 

Vita 1 1 1 1 2 

Julija 1 1 3 1 3 

Žan 1 1 1 1 2 

Gašper 1 1 3 1 3 

Nejc 1 1 1 1 2 

Matej 1 1 1 1 3 

Dia Thien 1 1 1 1 3 

Urban 1 1 3 1 3 
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Analiza 

 

Po končanem sklopu sem znanje preverila s preglednico, ki mi je služila tudi za ovrednotenje 

mojega dela. Ugotovila sem, da so tokrat vsi otroci povezali besedo z gibom, iz česar 

sklepam, da jim je bil ta sklop lažji, saj so prikazovali gibanja, ki so jim poznana in jih 

vsakodnevno izvajajo. Vsi so bili sposobni nadgraditi učno operacijo v obratnem vrstnem 

redu, torej izgovoriti besedo z upoštevanjem gibalnega navodila, prav tako so vsi znali 

ponoviti in usklajevati gibe z ostalimi. Eni deklici in dvema dečkoma je izvajanje več 

zaporednih gibov z besednim navodilom občasno še povzročalo težave, ostalih šest pa pri tem 

ni imelo problemov. Pet otrok je občasno potrebovalo govorno spodbudo pri izgovarjanju 

besed (največkrat prva črka besede v tujem jeziku), trije pa tega niso potrebovali. 

 

Zdi se mi, da so otroci pri učenju besed za opisovanje gibanja in različnih aktivnosti zelo 

uživali, saj so imeli možnost sami izbirati stvari, ki bi se jih najraje naučili. Tako so si večino 

besed zapomnili zelo hitro, le nekaj jih je potrebovalo dodatno pomoč ali ponavljanje 

(poljubljati se – ker je bilo dečkom neprijetno, graditi – ker smo sličico dodali čisto pri koncu 

na željo enega izmed otrok, ki je povedal, da doma gradijo hišo, ter pretegniti / raztegniti se – 

ker jim je bila težko izgovorljiva beseda). 

Dala sem jim tudi možnost, da zgodbo sestavijo sami, tako da so lahko sooblikovali učni 

proces. Zanimivo mi je bilo, da so že imeli usvojene pojme dnevnega zaporedja in da so 

združevali sličice (sleep in wake up, play football in play tennis) glede na pomensko 

zaporedje ali podobne/iste besede v tujem jeziku.  
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Fotografije 

    

Slika 8: gibalna zgodba št. 1  Slika 9: gibalna zgodba št. 2 

 

  

Slika 10: gibalna zgodba št. 3  Slika 11: gibalna zgodba št. 4 

  
 
Slika 12: gibalna zgodba št. 5   Slika 13: gibalna zgodba št. 6 
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4.2.3. Občutja 
 

Med učnim procesom so otroci večkrat izražali svoja občutja (»utrujeni smo«, »škoda, ker je 

že konec«, »vesela sem, da te vidim«). To mi je dalo idejo, da bi jih naučila nekaj osnovnih 

besed za izražanje počutja, saj sem želela imeti otroke za izhodišče in upoštevati njihove 

želje. Najbolj primerne za učenje tega besedišča so se mi zdele gibalne in rajalne igre, saj z 

njimi razvijamo veliko različnih stvari, npr. gibalne spretnosti in socialne veščine. 

 

Cilji:  

• Ustvarjalno izražanje, 

• sprostitev, 

• razvijanje socialnih veščin, 

• učenje tujega jezika. 

 

Besede:  

• vesel – happy 

• žalosten – sad 

• jezen – angry 

• utrujen – tired  

• prestrašen – scared  

 

Pripomočki: 

• stoli 

• CD-predvajalnik 

• preproga 

• slikovne kartice 

 

Potek učenja 

 

Prvič, ko smo se pričeli učiti občutja, sem otroke po gibalni igri s stoli vprašala, kako se 

počutijo. Večina jih je odgovorila, da so utrujeni. Prosila sem jih, če mi to pokažejo tako, da 

bom takoj vedela, da so utrujeni. Nekaj časa so se spogledovali, nato pa je ena izmed deklic 
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povesila glavo, globoko zavzdihnila in nagnila zgornji del telesa navzdol ter spustila roke do 

tal. Ostali so jo nato posnemali, jaz pa sem rekla: »She is tired,« in pokazala kartico z 

utrujenim obrazom (kartice sem si takoj, ko so otroci pričeli izražati občutja, pripravila v 

mapico, da bi jih imela pri roki), da so jo vsi videli. Nato sem predlagala, da še enkrat 

ponovimo za Lano Zojo ter tako pokažemo, da smo utrujeni. Poskušali smo ponoviti tudi 

besedo tired. 

Nato sem enega dečka prosila, naj gre na drugo stran igralnice in nas pride prestrašit, ko mu 

bom pomahala. Mi smo se postavili v krog in se igrali walking, walking, stop, kjer smo 

preverjali znanje besed iz prejšnjih sklopov. Otroci so se gibali po mojih navodilih, čez nekaj 

časa pa sem dečku pomahala, naj pride. Pritekel je in nas prestrašil z glasnim rjovenjem. 

Deklice so prestrašene odskočile in se nasmejale, dečki pa so še enkrat skupaj zarjoveli. 

Vprašala sem jih, kaj se je zgodilo, in deček, ki je prvi zarjovel, je odgovoril, da nas je 

prestrašil. Rekla sem: »We were scared, right?« in jim povedala, da se tako po angleško pove, 

da smo bili prestrašeni. Nato so mi že sami nakazali prestrašen obraz tako, da so prislonili 

dlani k licem, jaz pa sem pokazala še kartico s prestrašenim obrazom.  

Prav vesela sem bila, ko je ena deklica rekla: »Veš kaj, sem prav jezna, ker si nas prestrašil, pa 

tako lepo smo delali v krogu.« To je bila dobra iztočnica za naslednje občutenje, ki bi ga sicer 

morala naučiti na kak drug način, tako pa sem rekla: »Daj, pokaži mu, da si jezna.« Deklica se 

je s stisnjenimi pestmi in ustnicami odpravila proti njemu, jaz pa sem ostalim povedala: 

»Look, she is angry!« in poiskala kartico z jeznim izrazom. 

Ker se je ura bližala koncu, sem jih vprašala, ali so veseli ali žalostni, ker je za danes 

angleščine že skoraj konec. Tiste, ki so rekli, da so veseli, sem prosila, da to pokažejo s 

svojim telesom, in pričeli so skakati in se smejati na ves glas, tisti, ki so bili žalostni, pa so 

morali pokazati žalost. Deklici sta se spogledali, našobili ustnice in s prstom narisali solzico 

na lice, dva dečka pa sta se razveselila tako, da sta skočila visoko v zrak, eden pa mi je prišel 

povedat, da je vesel, ker je konec, saj gre potem še na telovadno urico. Deklicama sem rekla: 

»You are sad,« in dečkoma: »You are happy,« ter pokazala obe kartici.  

Otrokom sem naročila, da se zopet vsi postavimo v krog in se gremo igrico walking, walking, 

stop do konca ura. Tokrat smo po besedi stop ponavljali nove besede tako, da smo začeli s 

happy, nadaljevali s sad, angry in scared ter končali s tired. Vsako besedo smo ponovili in 

prikazali na način, iz katerega se je dalo razbrati, kaj občutimo. 

 

• Vesel – happy: Otroci so skakali v zrak in se smejali. 

• Žalosten – sad: Otroci so povesili glave in narisali solzico na lice (s prstom so drseli 
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po licu). 

• Jezen – angry: Otroci so stisnili pesti in otrdeli s celim telesom, togo hodili ter 

zarenčali. 

• Prestrašen – scared: Otroci so prislonili dlani k licem in odprli usta, položaj je 

spominjal na sliko »Krik«. 

• Utrujen – tired: Otroci so roke povesili do tal in sklonjeni hodili naokrog. 

 

Preverjanje znanja 

 

Občutja smo preverjali ob različnih priložnostih. Po masažah (ko je se je večina otrok 

sprostila) sem na vprašanje: »How are you feeling?« dobila odgovore: »Happy.« Po gibalnih 

zgodbah (ko so bili utrujeni) so odgovorili s »tired« in »angry«, ker jim kakšna beseda ni šla 

dobro od rok, včasih smo se šli igrico strašenja (en otrok je strašil ostale med igrico walking, 

walking, stop), da smo preverjali besedo scared, besedo sad pa sem največkrat preverila ob 

koncu ure, ko sta bili dve deklici vedno žalostni oziroma razočarani, ker je bilo konec našega 

srečanja. 

Velikokrat sem preverjanje vključila tudi v prosto igro. Kadar sem jim dala na voljo nekaj 

minut premora, sem med plesom, poskakovanjem ali počitkom zaploskala, da sem pridobila 

njihovo pozornost, razgrnila sličice z narisanimi obrazi, da so morali povedati besede, in jih 

nato spet pospravila. 

Dvakrat sem preverjala tako, da so se otroci razdelili v pare in je eden v paru kazal občutja, 

drugi pa je moral uganiti z angleško besedo. Ob tem sem tistemu, ki je kazal občutja, jaz 

obračala kartice, ki jih je moral odgibati. 
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Preglednica 3 

 Poveže besedo 

z gibom 

(besedno 

navodilo) 

1 – da 

2 – ne 

3 – ne za vse 

Nadgradi v 

obratnem 

vrstnem redu 

(gibalno 

navodilo) 

1 – da 

2 – ne 

Izvede 

zaporedje gibov 

(besedna 

navodila) 

1 – da 

2 – ne 

3 – ne vedno 

Kako se odziva 

na gibe? 

1 – zna ponoviti 

2 – ne zna 

ponoviti 

3 – ne vedno 

Potrebuje 

govorno 

spodbudo? 

1 – da 

2 – ne 

3 – včasih 

Lana Zoja 1 1 1 1 2 

Vita 1 1 1 1 2 

Julija 3 1 3 1 3 

Žan 1 1 1 3 3 

Gašper 1 1 3 3 3 

Nejc 1 1 1 1 3 

Matej 3 1 1 3 3 

Dia Thien 1 1 1 3 3 

Urban 1 1 3 3 3 

 

Analiza 

Pri sklopu občutij sem ugotovila, da preglednica ni najbolj uporabna, saj so se otroci zelo 

različno izražali. Mimika, ki je zelo pomembna za izražanje občutij, je bila pri nekaterih 

(predvsem dečkih) pomanjkljiva oziroma slabša, saj so zelo na hitro prikazali želeno stvar, 

zato sem v preglednico dodala nov kriterij, tj. 3 – ne vedno. Sklepala sem, da je učenje 

izražanja občutij kompleksnejše, saj vsi ne dojamejo občutij enako in jih tudi na enak način ne 

izrazijo. Kljub temu nam je uspelo ustvariti vsaj pet približno enakih obraznih izrazov in 

gibov, tako da smo se lahko učili s pomočjo mimike. Dva od devetih otrok sta na koncu 

preverjanja še imela težave tako pri prikazovanju kot pri izvajanju izraza občutenja. Pri 

besednem navodilu z več zaporednimi besedami pa je imel težave poleg njiju še en deček, ki 

je sicer zelo poredko obiskoval naša srečanja, saj je bil obremenjen še kasneje (ob 17. uri je 

prišel iz vrtca na uro angleščine, nato pa je ob 18. uri imel še gibalne urice). Težave so torej 

imeli predvsem pri ponavljanju gibov oziroma posnemanju mimike, kar sem si razlagala z 

osebnim doživljanjem vsakega posameznika. Tudi govorne spodbude so bile potrebne bolj 

pogosto. Nikoli jih nista potrebovali le dve deklici, medtem ko so jih dečki kar pogosto. Ta 
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sklop se mi je zdel za učenje najtežji, čeprav je na začetku kazalo, da se ga bomo naučili brez 

težav. Na ta sklop zelo vpliva posameznikovo počutje in prejšnje razumevanje. 

 

4.2.4. Živali 
 

Velikokrat sem med prostimi trenutki opazovala otroke in ugotovila, da se dečki igrajo 

dinozavre in deklice kužke, zato sem vpeljala temo Živali. Ta tema je bila že vnaprej 

določena, le čakala sem na pravi trenutek za izvajanje. Zdi se mi, da je otrokom blizu, saj 

imajo vsi na voljo dovolj plišastih živali, poznajo jih iz risank, nekateri pa imajo tudi domače 

živali. 

 

Cilji 

• Posnemanje gibanja iz narave, 

• posnemanje nenavadnih gibanj, 

• ustvarjalno izražanje, 

• sprostitev, 

• sposobnost vživljanja v lik, 

• učenje tujega jezika. 

 

Besede  

 

Pripomočki 

• slikovne kartice 

• stoli 

 

Potek učenja 

 

V sklopu o živalih smo se učili predvsem s posnemanjem naravnega gibanja živali ali 

določenih telesnih lastnosti posamezne živali. V veliko pomoč so mi bile slikovne kartice in 

igrica bingo, s katero smo kasneje preverjali znanje. Največkrat sem otrokom pripovedovala 

zgodbo o živalskem vrtu, v katerem živi veliko živali, mi pa jih med sprehodom po živalskem 

vrtu srečujemo. To so bile nekakšne gibalne zgodbe. Povedala sem jim, da bomo sprehod 

začeli s hojo v krogu, nato pa bomo nadaljevali prosto po igralnici, kjer bomo srečevali 
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različne živali. 

 

A walk through the ZOO (Sprehod skozi živalski vrt) 

Z otroki smo se postavili v nam že znani krog, na nekaj stolov, miz in omar v igralnici sem 

prilepila sličice živali (vsakič nekaj, kasneje sem jih združevala in dodajala, dokler nismo 

spoznali vseh iz kompleta). Jaz sem hodila prva in v enakomernem ritmu smo se premikali po 

sobi in govorili: »Walking, walking, walking, stop, and then we meet an elephant (a 

hippopotamus, a lion, a tiger, a mouse, a snake, a dog, a cow, a horse, a monkey, a giraffe, a 

rabbit, a kangaroo, a chicken), and then we are walking again, until we meet a cat (animals).«  

Igrico smo se šli, dokler nismo srečali vseh živali, ki sem jih imela v kompletu kartic. Vsako 

žival so otroci ponazorili z gibanjem. Ta igrica je bila prva, v kateri so otroci večino navodil 

dobili v tujem jeziku, saj so do takrat že spoznali veliko besed pa tudi navadili so se že na 

takšna navodila. Dala sem jim še dodatno navodilo (No use of voice.) ter jim razložila, naj ne 

uporabljajo glasu pri posnemanju živali, če je le mogoče. Tako sem otežila nalogo, saj so 

najprej vse štirinožne živali prikazovali s hojo po vseh štirih in se oglašali z 

onomatopoejskimi zvoki. 

 

Živali: 

• Slon – an elephant: Otroci so se z eno roko prijeli za nos, drugo pa so dali v »luknjo«, 

ki so jo ustvarili z držečo roko, jo iztegnili pred glavo ter migali z njo naokrog 

(posnemanje gibanja rilca). 

• Povodni konj – a hippopotamus: Otroci so se počasi premikali in z obema rokama 

nakazovali velik gobec nosoroga, ki se počasi zapira in odpira. 

• Lev – a lion: Otroci so hodili po vseh štirih ter »risali« grivo nad glavo. 

• Tiger – a tiger: Otroci so hodili po vseh štirih in s prsti na rokah oblikovali kremplje. 

• Miš – a mouse: Otroci so delali majhne, drobne korake, roke pa so skrčili k sebi in 

dlani upognili navzdol. 

• Kača – a snake: Otroci so se plazili po tleh in se zvijali. 

• Pes – a dog: Otroci so se plazili po tleh in moleli jezike iz ust. 

• Krava – a cow: Otroci so hodili po vseh štirih in »risali« vime pod trebuhom. 

• Konj – a horse: Otroci so hodili po vseh štirih, otresali z glavo in se z nogama sonožno 

odrivali od tal. 

• Opica – a monkey: Otroci so poskakovali in se z rokami žgečkali pod pazduho. 
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• Žirafa – a giraffe: Otroci so hodili vzravnano in z rokami nakazovali podaljšan vrat. 

• Zajec – a rabbit: Otroci so sonožno skakali in delali krajše skoke z rokami, skrčenimi 

na prsih. 

• Kenguru – a kangaroo: Otroci so sonožno skakali bolj v počepu in nakazovali vrečo za 

nošenje mladičev na trebuhu. 

• Kokoš – a chicken: Otroci so hodili in z vratom izrazito migali naprej in nazaj in 

nakazovali kokošjo hojo in gibanje glave. 

• Ptica – a bird: Otroci so mahali z rokami. 

 

Preverjanje znanja 

Znanje oziroma osvojene besede sem preverjala z enako gibalno igrico, kot sem besedišče 

učila (a walk throug the zoo), in z igrico corner game, pri kateri so vsi igro začeli v enem kotu 

igralnice, zmagal pa je tisti, ki je prvi zamenjal vse štiri kote. Pravila so bila naslednja: Jaz 

povem besedo po slovensko, kdor pozna angleško besedo in jo zna odgibati, dvigne roko. Če 

pravilno pove in odgiba, lahko gre v naslednji kot, če se zmoti, ostane v kotu oziroma 

nazaduje za en kot (če je že napredoval v naslednjega). Tukaj smo imeli nekaj težav z 

dviganjem roke, saj nisem vedno videla, kdo je prvi dvignil roko pa tudi otroci niso zdržali, da 

ne bi kar izgovorili besede, zato sem kasneje dodala novo navodilo – kdor naglas pove 

angleško besedo pred tistim, ki je prvi dvignil roko, prav tako nazaduje za en kot. Tako smo se 

urili v vztrajnosti in sposobnosti nadzorovanja lastnega telesa. 

Prav tako smo znanje preverjali v dvojicah, in sicer tako, da je eden besede kazal z gibanjem, 

drugi pa je ugibal in obratno.  

Pri tem sklopu sem za umirjanje uporabila tudi igrico bingo, pri kateri je vsak otrok dobil 

tablico s šestimi živalmi ter šest papirnatih žetonov za pokrivanje,jaz pa sem kazala večje 

slike živali in izgovarjala angleške besede. Na začetku sem kazala slike, kasneje sem kartice 

obračala tako, da so otroci videli napis, pokrivati pa so morali sličice na karticah. Tako sem se 

izognila ponavljanju (iskali so le isto sliko, niso ponavljali besed za mano) ter jim predstavila 

vizualno podobo besed, saj imajo učenci kasneje težave zaradi različnega zapisovanja in 

izgovarjave v tujem jeziku. Tako jim bo mogoče kakšna beseda ostala v spominu kot zapis, ki 

ga povežejo z določenim izgovorom. 
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Preglednica 4 

 Poveže besedo 

z gibom 

(besedno 

navodilo) 

1 – da 

2 – ne 

3 – ne za vse 

Nadgradi v 

obratnem 

vrstnem redu 

(gibalno 

navodilo) 

1 – da 

2 – ne 

Izvede 

zaporedje gibov 

(besedna 

navodila) 

1 – da 

2 – ne 

3 – ne vedno 

Kako se odziva 

na gibe?  

1 – zna ponoviti 

2 – ne zna 

ponoviti 

Potrebuje 

govorno 

spodbudo? 

1 – da 

2 – ne 

3 – včasih 

Lana Zoja 1 1 1 1 2 

Vita 1 1 1 1 2 

Julija 3 1 3 1 3 

Žan 1 1 1 1 3 

Gašper 1 1 3 1 3 

Nejc 1 1 1 1 2 

Matej 3 1 1 1 3 

Dia Thien 1 1 1 1 3 

Urban 3 1 3 1 3 

 

Pri preverjanju sem pazila, da se otroci med samo niso poslušali. To sem preprečila tako, da 

sem jim razdelila po dve ali tri različne kartice, da se med sabo niso ponavljale. Ena deklica in 

dva dečka so imeli nekaj težav pri besednem navodilu (predvsem pri besedi hippopotamus), 

saj so bile nekatere besede malo težje. Zanimivo pa je, da pri obratnem vrstnem redu, ko so 

dobili gibalno navodilo, nihče ni imel težav pri izgovarjavi. Pri izvajanju treh zaporednih 

gibalnih vzorcev za ponazoritev besed so tudi tokrat imeli težave trije (Julija, Gašper in 

Urban), čeprav težav pri ponavljanju posameznega giba ni imel nihče. Govorno spodbudo je 

včasih potrebovalo šest otrok, trije pa nikoli. 

 

Analiza 

 

Ta tema je bila otrokom blizu, ker so se izjemno radi igrali vse igrice, tudi bingo. Na začetku 

smo imeli nekaj težav, ker so vse štirinožne živali posnemali s hojo po vseh štirih in jih je bilo 

težko razlikovati. Morala sem jih opozarjati na natančnejše izvajanje in opuščanje zvoka, s 

katerim je bilo lažje prepoznati posamezno žival. Tu sem opazila, kako prefinjene gibe so 

izvajale nekatere deklice – oponašanje gibanja ptice (zelo rahlo poskakovanje po prstih in 
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mahanje z rokami), medtem ko so se dečki bolj vživeli v oponašanje leva in tigra. To lahko 

povežem tudi s karakterjem posameznega otroka, čeprav se v to nisem spuščala, sem pa med 

našim druženjem že dovolj spoznala otroke, da sem vedela, kdo je živahnejši (Gašper, Nejc in 

Žan) in komu prijajo bolj umirjene dejavnosti (npr. Matej, Julija). 

 

4.2.5. Barve 
 

 

Za učenje sklopa barv sem kot iztočnico uporabila mavrico, ki smo se jo naučili v sklopu o 

vremenskih pojavih. Tokrat sem namesto gibanja za učenje uporabila druge telesne čute, in 

sicer okus in vid. Uporabili smo tudi ples s spodbudo okusa, vendar smo se te teme dotaknili 

bolj na hitro, saj se mi je zdela za predšolske otroke preveč abstraktna. 

 

Cilji 

• Ustvarjalno izražanje, 

• večsenzorno prepoznavanje in učenje, 

• užitek ob učenju tujega jezika. 

 

Besede 

• rumena – yellow 

• oranžna – orange 

• rdeča – red 

• vijoličasta – purple 

• modra – blue 

• zelena – green 

• rjava – brown 

• črna – black 

• bela – white 

 

Pripomočki 

• sadje 

• preveza za oči 

• slikovne kartice 
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Potek učenja 

 

Otroke sem želela barv naučiti na nevsakdanji način. Lahko bi prinesla nekaj kompletov 

barvic in jim rekla, naj vsak nariše nekaj predmetov z določeno barvo, ali naj si vsak izbere 

svojo najljubšo barvico in z njo nekaj napiše, ali pa samo pove barvo po angleško in to bi 

ponavljali, dokler ne bi vsi znali angleškega poimenovanja. Imela pa sem srečo, da so barve 

poznali skoraj vsi, saj so jih tega učili že starši, zato sem imela malo lažje delo in ni bilo 

potrebno toliko predpriprave. Spotoma smo se naučili še nekaj besed za sadje in zelenjavo ter 

okuse. 

Zaznavanje okusa z usti in prenašanje okusa na področje barv se mi je zdelo posebno 

doživetje, ki bi ga otrokom lahko predstavila kot sadno malico pred prostimi trenutki, in na ta 

način vpeljala nov način učenja ter jim barve zasidrala v podzavesti preko okusov. Tu sem se 

posluževala gradiva Odzivanje na čutila.  

 

1. Ples s spodbudo okusa 

 

Tako sem uporabila ples s spodbudo okusa, ko sem nekajkrat v skupino prinesla narezane 

banane, korenček, jagode, kivi in kisle kumarice.  

Najprej sem otrokom dala banane, korenček in jagode ter jih povprašala po okusu. Vsi so 

prepoznali sladek okus, saj so sadje okušali že prej. Ko smo poskušali kumarice in kivi, so 

povedali, da občutijo kislo. Nato sem jim še enkrat ponudila banane in jih prosila, naj mi 

zaplešejo sladki ples (angl. sweet dance). Ker so besedo dance že poznali iz sklopa o glagolih, 

si je bilo besedo sweet lažje zapomniti. Najprej so me malo začudeno gledali, nato pa sem jim 

še enkrat dala navodilo: »Dance the sweet dance,« in jih spodbudila, da zaplešejo tako, kot 

občutijo banane. Otroci so začeli poskakovati z dolgimi koraki izmenjaje s krajšimi poskoki 

in počepi. Medtem sem jaz ponavljala besedo sweet, ki so jo proti koncu plesa že vsi znali 

ponoviti.  

Nato sem jim spet dala poskusiti kumarice in rekla, naj zaplešejo ples kislih kumaric (angl. 

pickles dance), tokrat so že vedeli, da želim, da plešejo in so se začeli hitro vrteti okrog svoje 

osi in na obrazih delati »kisle« grimase, saj večini otrok kisle kumarice niso bile všeč. Med 

sabo so se opazovali in se smejali, jaz pa sem nekajkrat ponovila besedo sour, da so si 

zapomnili opis kislega okusa. 
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2. Ugani barvo 

 

Otroke sem posedla na stole in jim pokazala, katero sadje in zelenjavo imam danes s sabo. 

Vse sem poimenovala po angleško, otroci pa so mi pomagali s poimenovanjem barv in 

iskanjem prave barvne kartice. Nato sem vse narezala na manjše kose in otroke prosila, naj 

zaprejo oči. Vsakemu sem dala v usta en košček, nekomu košček jagode, drugemu banano, 

tretjemu kumarico, kivi, nato sem jim dala navodilo , naj odprejo oči (angl. open your eyes). 

Povedala sem jim, da me ne zanima, katero sadje ali zelenjavo jedo, pač pa bi rada vedela, 

kakšne barve je. 

Vsak otrok je nato prek okusa, ki ga je okušal, povedal, kakšne barve je hrana.  

To igrico so se zelo radi igrali, saj so me vedno spraševali, ali bomo danes kaj jedli, zato sem 

večkrat za popestritev prinesla sadje pa tudi kak košček čokolade za spoznavanje rjave in črne 

barve. Za belo smo uporabili žvečilni gumi, za modro pa žal nisem našla primernega živila, 

razen umetno obarvanih jedi. 

 

Analiza 

Pri tem sklopu nisem uporabljala preglednice, saj sem želela le preizkusiti, ali bo otrokom ta 

način prijeten ter ali bodo pri tej dejavnosti uživali. Večina otrok je prepoznala barve z 

okušanjem: banane kot yellow, korenčka kot orange, jagode kot red, kumarice ali kivi kot 

green in čokolade kot brown. V teh dejavnostih sem opazovala, kako so otroci že v tako 

zgodnjem obdobju sposobni povezovati več čutil za učenje (okus, vid). Med sabo so se tudi 

opazovali, kadar je ugibal samo eden, in velikokrat so si ob okušanju kumarice šepetali sour 

dance, ob okušanju banane pa sweet dance. Čeprav smo ples z vzpodbudo okusa plesali le 

trikrat, jim je očitno postal všeč. Deklice so plesale raje kot dečki, kar sem pričakovala, saj je 

dečkom kar nerodno pri takih dejavnostih. 
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5. REZULTATI IZVAJANJA PROGRAMA 
 

Po končanem izvajanju dejavnosti lahko potrdim vse zastavljene hipoteze. 

 

H 1 – Otroci se bodo s pomočjo plesa, gibanja in uporabe kretenj hitreje naučili nove 

besede in si jih zapomnili. 

Otroci so se med izvajanjem programa zelo radi vključevali v izvajanje dejavnosti in se tako 

preko gibanja in izmišljanja novih zaporedij ter gibalnih vzorcev naučili novih besed. 

Postopek pomnjenja je potekal hitreje, saj se je vršil na način, ki so ga sooblikovali sami, 

kretnje in zaporedja so bile njihove ideje, ki sem jih upoštevala, če je bilo potrebno, pa sem 

jih na nevsiljiv način usmerjala, kar je tudi pripomoglo k hitrejšemu pomnjenju. 

 

H 2 – Metoda izražanja s telesnim gibanjem pripomore k temu, da otroci samostojno 

ustvarjajo gibe z namenom ponazarjanja besed. 

Otroci so po nekaj začetnih težavah med sabo kar tekmovali, kdo si bo izmislil gib za 

naslednjo besedo, saj sem vedno dala možnost, da to ob vodenju izvajajo sami. Če so na 

začetku nekateri le opazovali druge otroke pri izvajanju gibov, so na koncu že vsi dodajali 

nove kretnje, se dopolnjevali in si pomagali pri pravilnem izvajanju giba ali določenega 

zaporedja. 

 

H 3 – Otroci bodo prek gibanja in plesa sposobni izvajati miselne operacije v obratnem 

vrstnem redu. 

Vsaka dejavnost učenja je potekala preko igre, tudi preverjanje znanja nadgrajevanja v 

obratnem vrstnem redu. Zato otroci niti niso imeli občutka, da jih preverjam, ampak so 

obračanje miselne operacije dojemali kot drugo igro. Vsi so bili sposobni izvajati miselne 

operacije tako z gibalnim kot besednim navodilom. 

 

H 4 – Večini otrok bo ta način učenja novih besed prijeten. 

Način učenja je bil vsem otrokom prijeten, saj so radi hodili na tečaj, tudi če so bili že utrujeni 

od dopoldanskega programa v vrtcu. Potrditev sem dobila v vprašanjih otrok o tem, kdaj se 

bomo šli spet to ali ono igrico ali pa kdaj bomo spet kaj jedli. S tem so ovrgli tudi moje 

dvome o primernosti določenih dejavnostih kot sredstvih za učenje (npr. ples s spodbudo 

okusa). 
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6. ZAKLJUČEK 
 

Pred študijem na tej fakulteti sem študirala Prevajanje in tolmačenje – angleščina in Slovenski 

jezik s književnostjo na Filozofski fakulteti v Mariboru , kasneje sem se vpisala še na 

Pedagoško fakulteto v Ljubljani, saj sem želela združiti ljubezen do tujega jezika z ljubeznijo 

do poučevanja in vzgoje predšolskih otrok. 

 

V prvem letniku sem na predavanjih Plesno izražanje začutila, da bi ti dve področji lahko 

združila v diplomski nalogi, kjer bi raziskovala vpliv telesnega izražanja na učenje tujega 

jezika, kar bi počela preko igre in na nevsiljiv način, primeren za predšolske otroke.  

 

Podpora mojega moža me je spodbudila, da sem odprla svojo jezikovno šolo Jezikavček 

oziroma tečaj tujega jezika za predšolske otroke, kjer sem imela s pomočjo mentorice doc. 

Gordane Schmidt možnost izvajanja programa, ki je povezal učenje jezika in ustvarjanje s 

telesnim gibom.  

 

V času izvajanja programa sem se naučila, da otrok ne smemo podcenjevati, ampak jim 

moramo večkrat ponuditi možnost sooblikovanja učnega procesa in upoštevati njihove 

zamisli, saj s tem prispevamo k večji kreativnosti in lažjemu pomnjenju učne snovi, kot pa če 

le-toznanje posredujemo na tog, vnaprej določen način in snovi ne prilagajamo učnim 

potrebam otrok ter njihovim posebnostim. 

 

Naučila sem se, kako pomembno je upoštevanje razlik med posamezniki, in želim si, da bi 

znala to spoznanje vedno s pridom uporabiti pri nadaljnjem delu kot vzgojiteljica v vrtcu in 

kot mamica doma. 
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