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POVZETEK 

V svojem diplomskem delu sem pisala o ustvarjalnem gibu v 5. razredu.  V teoretičnem 

delu sem se osredotočila predvsem na vplive ustvarjalnega giba na učence, opisala pa sem 

tudi vplive ustvarjalnega giba na učitelja, kar se mi zdi zdelo pomembno. Začela sem s 

poglavjem o gibanju, kjer sem najprej razložila pojem “gibanje” in napisala, kakšne so 

otrokove potrebe po gibanju in plesu. Nadaljevala sem s pojmom ustvarjalnost in razložila, 

na kakšne načine vplivamo na otrokovo ustvarjalnost in kako jo spodbujamo. Pojasnila 

sem metodo ustvarjalnega giba in njen vpliv na učitelja in njegovo delo. V naslednjem 

poglavju sem opisala vrste gibalnih dejavnosti. Vključila sem pomen ustvarjalnega giba v 

vzgojno-izobraževalnem procesu. Predstavila sem, kakšna je učiteljeva vloga pri 

ustvarjalnem gibu in kako pomembna je njegova interpretacija. V predzadnjem poglavju 

sem omenila nekaj raziskav, ki so mi bile v pomoč pri mojem raziskovanju v razredu. Na 

koncu teoretičnega dela sem napisala konkretne primere vključevanja ustvarjalnega giba v 

pouk pri posameznih predmetih. V empiričnem delu sem se osredotočila na vpliv 

ustvarjalnega giba na razpoloženje, ustvarjalnost in neverbalno izražanje. Moj zadnji cilj 

diplomske naloge je bila moja lastna refleksija na poučevanje z ustvarjalnim gibom v 5. 

razredu. Raziskavo sem izvedla tako, da sem vključila metodo ustvarjalnega giba pri 

slovenskem jeziku, matematiki, naravoslovju, družboslovju, športni in likovni vzgoji. 

Skupaj sem izvedla 9 ur, ustvarjalni gib sem vključila v različne dele učne ure. Z raziskavo 

sem ugotovila, da ustvarjalni gib vpliva na ustvarjalnost in razpoloženje učencev. Prav tako 

vpliva na njihovo nebesedno izražanje. 

 

Klju čne besede: ustvarjalnost, ustvarjalni gib, 5. razred. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

CREATIVE MOVEMENT IN FIFTH GRADE 

The thesis deals with creative movement in the 5th grade. The theoretical part focuses on 

the influence of creative movement on pupils as well as on the teacher because we find it 

important. The opening chapter is dedicated to the notion of "movement" and the children's 

need to move and dance. Furthermore, the thesis touches on creativity, particularly how to 

influence the creativity in children and how to encourage it. It explains the method of 

creative movement and its impact on teachers and their work. The next chapter describes 

the types of movement activities and the significance of creative movement in the 

educational process. It presents the role of the teacher in creative movement and explains 

how important its interpretation is. One of the last chapters touches on research that were 

useful in our practical work in class. The theoretical part concludes by highlighting a 

number of concrete examples of integrating creative movement into individual subject 

lessons. The empirical part examined the influence of creative movement on the mood, 

creativity and non-verbal expression. The purpose of the thesis was to stimulate my own 

reflection about teaching through creative movement in the 5th grade. As part of the 

research, the method of creative movement was introduced in a number of subjects, i.e. 

Slovene, mathematics, science, social science, sports and art education. Creative 

movement was included in various parts of nine lessons. Research results suggest that 

creative movement influences the creativity, mood and non-verbal expression of pupils. 

 

Keywords: creativity, creative movement, 5th grade. 
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I TEORETI ČNI DEL 

 

1 UVOD 

 

Učenci imajo danes večinoma odpor do klasičnega pouka in učenja. Pri pouku največkrat 

sedijo, pri tem pa nekateri učitelji pozabljajo na učence, ki so kinestetičnega tipa. Za 

učenje torej potrebujejo gibanje in dejavnost. Takšni učenci so za učenje prikrajšani in tudi 

največkrat problematični, označijo jih za hiperaktivne in moteče. Učitelj mora vedeti, s 

kakšnim pristopom bo motiviral takšnega učenca in ga pripravil do učenja. Ustvarjalni gib 

je eden izmed pristopov, ki vpliva na zanimivejše in aktivnejše učne ure. To sem ugotovila 

že pri prejšnjih urah na praksi, kjer sem večkrat vključila to metodo. 

V svoji diplomski nalogi dajem torej poudarek ustvarjalnemu gibu. V teoretičnem delu 

sem najprej opisala gibanje in ustvarjalnost. Predvsem se mi je zdelo pomembno, da 

omenim, kako kot učitelji razvijamo in spodbujamo ustvarjalnost v razredu. Razložila sem 

metodo ustvarjalnega giba in njen pomen v vzgojno-izobraževalnem procesu. Ustvarjalni 

gib namreč vpliva na večjo sproščenost in motivacijo v razredu. Zahteva tudi večjo 

pripravljenost in več vloženega truda pri načrtovanju učnih ur. Opisala sem vrste gibalnih 

dejavnosti, ki jih lahko vključimo v posamezne učne ure. Učitelj ima pri ustvarjalnem gibu 

posebno vlogo. Spodbuja in razvija ustvarjalnost pri gibanju, kar sem podrobneje opisala v 

enem izmed poglavij. Ker sem v svojem empiričnem delu raziskovala vpliv ustvarjalnega 

giba v 5. razredu, sem dodala še poglavje s primeri vključevanja ustvarjalnega giba pri 

različnih premetih. 

Ustvarjalni gib sem vključila v skoraj vse predmete v različne dele učne ure. Ugotavljala 

sem, kako vpliva na razpoloženje učencev in njihovo ustvarjalnost. Zanimalo me je tudi, če 

lažje izražajo čustva z gibanjem kot z besedami. Vemo namreč, da imajo nekateri otroci 

težave z izražanjem čustev. Gibanje je povezano s čustvi, zato sem predvidela, da bo 

ustvarjalni gib učencem omogočil osvoboditev svojih občutij. Želela sem preizkusiti, kako 

se bodo učenci počutili pri poučevanju z ustvarjalnim gibom, saj ga od prej niso bili 

navajeni. Prav tako sem spremljala vpliv te metode name in na moje poučevanje v razredu. 

Za kvalitetno delo in pozitivno vzdušje v razredu je vsekakor pomembno tudi to, kako se 

počuti učitelj. Tako je učencem za vzgled in svojo voljo prenaša tudi na učence.  
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2 GIBANJE 

 

Gibanje je ena izmed najpomembnejših dejavnosti v človekovem življenju. Brez gibanja si 

ne znamo predstavljati življenja. Spremlja nas na vsakem koraku, čeprav se ga največkrat 

ne zavedamo. Prav tako kot hrana in voda, je pomembno tudi gibanje. Ne predstavlja nam 

samo primarne potrebe. Gib je namreč pomemben del neverbalne komunikacije. Svoja 

čustva lahko pokažemo z gibanjem, še posebej, ko tega ne moremo v celoti narediti z 

besedami. Izražen gib se nanaša na počutje in čustva in je zato spontan (Kroflič, 1992). 

Vsak gib v človeku povzroči zadovoljstvo (Vogelnik, 1993). V procesu poučevanja je 

opazovanje gibanja še posebej pomembno, saj nam lahko o opazovancu pove zelo veliko. 

Prav tako se z gibanjem sproščamo. Predstavlja povezavo med telesom in dušo. Danes 

poznamo že kar nekaj različnih gibanj, s katerimi človek poskuša povečati svojo 

koncentracijo in doseči ravnovesje med telesnostjo in duševnostjo (npr. joga).  

Nevrolog O. Sacks poudarja pomen gibanja za nastajanje duševnosti. »Otrok je rojen v 

kaos. Takoj po rojstvu začne raziskovati svet, čutiti, se dotikati, vonjati, kot to počno vse 

višje vrste živali. A sam občutek ni dovolj, potrebna je kombinacija z gibom, s čustvom, z 

dejanjem.« (Sacks, 1990, str. 48-49). V prvih letih človekovega življenja je gibanje 

spontano. Otrok izraža čustva, se igra in spoznava svet okoli sebe. Nastopi predstavna faza 

mišljenja, ko otrok ohrani neko gibanje in ga je prav tako sposoben obnoviti brez potrebne 

spodbude. Pri otrocih se kasneje vse bolj kaže tudi domišljija. Lastnega in izvirnega 

gibanja pa je otrok sposoben šele ob razvoju pojmovne in verbalne ravni. Takrat lahko 

interpretira lastno doživljanje sveta. Z razvojem abstraktnega mišljenja pa gibanje postane 

bolj abstraktno in z njim lahko izražamo svoja čustva (Kroflič, Gobec, 1995). 

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

spoznava svoje okolje, da se prilagaja okolju in ga spreminja, da vzpostavlja stike, 

komunicira (Allenbaugh, v Gilliom, 1970, str. 11).« 
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2.1 Plesna umetnost 

 

»Ples je skriti jezik duše.« Martha Graham 

Ples je umetnost, oblika izražanja in govorica telesa. S plesom izražamo svoja čustva in 

občutja. Ples je del človekove kulture že od davnih skupnosti. Skozi čas je spreminjal svoje 

funkcije in dobil različne oblike in zvrsti. Ljudje so plesali ob različnih priložnostih; ob 

rojstvu, poroki, pred delom ali po delu, po končani žetvi itd. S plesom so izražali svoje 

veselje, se razvedrili ali častili naravna božanstva in naravne pojave (Vogelnik, 1993). 

Danes ima ples večinoma razvedrilno in sprostitveno funkcijo. Plešemo od veselja, da se 

sprostimo in zabavamo. Predvsem je to značilno za mlade generacije, katerim ples pomeni 

užitek in zabavo. Velikokrat pa se ljudje ukvarjajo s plesom zaradi športnih in tekmovalnih 

namenov. 

Plesno gibanje je človekova želja. V plesu se posvečamo sami sebi in izražanju svoje 

notranjosti; v nas oživljajo čustva in občutki. Ples nas nosi stran od treznih izkustvenih 

občutkov, stran od enolične vsakdanjosti (Sachs, 1997).  

Ples je znak življenja, ki izhaja iz telesa in njegovega gibanja. Ni povezan samo s 

človekovim telesnim svetom, pač pa tudi z njegovim duševnim svetom. Je izraz človekove 

energije in zavesti, čustev in misli (Zagorc, 1992). 

 

2.2 Otrokove potrebe po gibanju in plesu 

 

Poučevanje plesa se ne razlikuje od preostalega poučevanja, razen po vsebini. Biti mora 

komunikativno, praktično in navdihujoče. Učenci pa ga morajo ceniti. Sprejeti mora 

spreminjajoče se poglede in prioritete novega stoletja. Če se to ne bo zgodilo, 

izobraževanje ne bo imelo pravega vpliva na potrebe in interese mladih v tem stoletju. 

Postalo bo redkost, ki jo bodo odrinili vstran. Da bo ples postal del splošne kulturne 

izobrazbe, je torej nujno vlagati v spremembe (Buckroyd, 2004). 

Gibanje in ples sta torej pomembna za človekovo življenje, prav tako kot dihanje. Otroci 

imajo še posebej prirojeno potrebo po gibanju, zato jim moramo omogočiti, da jo bodo 

pravilno razvijali in zadovoljili. Kot učitelji moramo poskrbeti, da se bodo učenci dovolj in 
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intenzivno gibali. To jim v veliki meri omogoča šport in druge aktivnosti, vendar ne 

smemo pozabiti na ples, ki ima še nekaj drugačnih pomenov (Zagorc, 1992). 

F. Pediček omenja izraz »biološko ugodje«, ki naj bi se pojavljalo v človeku ob ritmičnem 

gibanju. Takrat naj bi se človek globlje zavedal svojega obstoja. Že pri majhnih otrocih 

lahko opazimo kako ritmično nihajo s posameznimi deli telesa ali enakomerno poskakujejo 

in tekajo, pri tem pa se smejijo kot najsrečnejše bitje (Pediček, 1970).  

Gibanje ima veliko povezavo s čustvovanjem. Otroci še bolj kot odrasli svoje duševno 

počutje izražajo s telesnim stanjem. Čustva kažejo v govorici telesa in ples jim predstavlja 

posebno zadovoljstvo. S plesnimi gibi osvobodijo svoja čustva in izrazijo občutja, ki jih z 

besedami težje oz. jih sploh ne morejo. Ples jim daje občutek uspeha, jim vliva 

samozadovoljstvo in veliko pripomore k samozavedanju (Zagorc, 1992).  

William Glasser (1998) pravi, da pri sodobnem človeku zaznamo štiri temeljne potrebe, 

poleg potrebe po preživetju posameznika in vrste:  

• potrebo po ljubezni,  

• potrebo po moči, 

• potrebo po svobodi, 

• potrebo po zabavi (Glasser, 1998). 

Z uvajanjem ustvarjalnega giba v šolo otrokom omogočimo, da zadovoljijo vse štiri 

osnovne potrebe. Plesno-gibalne igre otrokom nudijo občutek pripadnosti, spodbujajo 

sodelovanje v skupini, ter med otroki in učiteljem. Prav tako se v skupini krepijo socialni 

odnosi. Z ustvarjalnim gibom učenci zagotovijo potrebo po moči in samopotrjevanju. 

Imajo namreč možnost vodenja skupine pri plesnih dejavnostih. Omogočimo jim tudi 

svobodo, predvsem ustvarjalno in samostojnost. Tako dajemo prednost tudi kinestetičnim 

tipom otrok, na katere s tradicionalnimi učnimi metodami večkrat pozabimo. Ustvarjalni 

gib omogoča tudi zabavo in sprostitev, saj dejavnosti potekajo skozi igro. In ni boljšega, še 

posebej za otroke, kot učiti se preko igre (Geršak, 2006).  
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3 USTVARJALNOST 

 

3.1 Opredelitev ustvarjalnosti 

 

Ustvarjalnost je dejavnost, lastnost mišljenja, način mišljenja, sposobnost, osebnostna 

lastnost oz. poteza. Ustvarjanje je delovanje, odpiranje problemov, preoblikovanje situacije 

v okolju, izvirno preoblikovanje informacij (Kroflič, 1992). Opredelimo jo lahko torej kot 

sposobnost povezovanja idej in informacij na izviren, nenavaden in nov način.  

Ustvarjalnost je v današnjem svetu zelo zaželena lastnost. Smith pravi, da je stvar višjega 

uma. Izraža se lahko na različne načine, s pisanjem, s plesom ali v kakšni drugi umetniški 

obliki. Za ustvarjalni proces je značilna spontanost, ki jo povzročijo zunanje spodbude in v 

posameznikovi podzavesti sproži nove ideje in probleme. Ustvarjalnost se lahko odraža na 

različnih področjih. Tako ima ustvarjalen človek razvitih več ustvarjalnih sposobnosti, kot 

so: prožnost, iznajdljivost, fleksibilnost, tekočnost, izvirnost, fantazija, domišljija in način 

izvedbe. Za ustvarjalni proces je značilna tudi spontanost. Tako naključne zunanje 

spodbude učinkujejo na podzavest in se uskladiščijo v spomin ter se tako preoblikujejo v 

nove ideje (Kroflič, Gobec, 1992).   

Med merili za ustvarjalnost je največkrat izpostavljena izvirnost, ki naj bi bila najbolj 

veljavna in zanesljiva. Ustvarjalni odgovor naj bi bil zato nujno izviren in neponovljiv 

(Pečjak, 1987). Ustvarjalnost se prav tako kaže v domiselnosti. Spodbujamo jo tako, da 

pustimo, da se ustvarjalne ideje pretakajo iz nezavednega v zavedno. Pri učencih je to 

lahko ovirano zaradi strahu pred neuspehom, zato moramo kot učitelji to preprečiti in 

učencem omogočiti uresničitev ustvarjalnih idej. Ena izmed lastnosti, v kateri se odraža 

ustvarjalnost, je prožnost. To je sposobnost reševanja problemov na različne načine. Prav 

tako se ustvarjalnost kaže v iznajdljivosti v mišljenju, v zamislih, domišljiji in načinu 

izvedbe zamisli. Ustvarjalnost zato ni enovita lastnost, saj označuje različne sposobnosti 

ustvarjalnega mišljenja (Kroflič, Gobec, 1989).  

Frostigova meni, da je ustvarjalnost povezana z odgovornostjo. Ustvarjalen človek, ki je 

sposoben narediti nekaj novega, se za svoje zamisli čuti odgovornega. Nase in na življenja 

drugih želi vplivati pozitivno. In če je ovirana ustvarjalnost, se zmanjšajo tudi druga 

prizadevanja in zavzetost (Frostig, 1989).  
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3.2 Razvoj in spodbujanje ustvarjalnosti 

 

»Najvišja umetnost učitelja je prebuditi veselje do ustvarjalnega izražanja in znanja.« 

Albert Einstein 

Otroci so ustvarjalni že po svoji naravi. Imajo močno željo po risanju, slikanju, 

oblikovanju predmetov iz različnih materialov, po plesu in petju, odzivanju na glasbo in na 

svet okoli sebe z lastnim občutenjem. Imajo veliko domišljije in so zelo ustvarjalni. 

Njihova izvirnost se kaže pri izmišljevanju novih imen, pri slikah in drugih izdelkih, pri 

igrah in plesu. Kasneje se ta ustvarjalnost nekoliko izgubi in postanejo le še opazovalci 

ustvarjalnosti. Vsak človek je torej lahko ustvarjalen, vendar je vprašanje ali se bo njegova 

ustvarjalnost razvila. To pa je odvisno od naslednjih dejavnikov: dednosti, okolja in lastne 

aktivnosti. O tem, kateri dejavnik ima večji vpliv, med psihologi ni enotnega mnenja. 

Trstenjak meni, da lahko pravi ustvarjalec izrazi svojo ustvarjalnost kljub neugodnim 

razmeram, če le-te niso skrajno neugodne. Negativno ojačevanje, kot so avtoritarni odnosi, 

fizično kaznovanje, ovira ustvarjalnost, medtem ko jo pozitivno ojačevanje, npr. pohvala, 

sproščeni odnosi, spodbuja. Na otroka najprej vpliva družinsko okolje, kasneje pa vrtec in 

šola  (Kroflič, 1992).  

Pojavlja se vprašanje, ali se ustvarjalnost razvije že v prvih letih življenja ali se razvija tudi 

kasneje. Psihoanalitična šola meni, da je za ustvarjalnost najpomembnejših prvih pet let 

življenja. Ustvarjalna stališča morajo biti zato spodbujena takrat, drugače se ustvarjalnost 

kasneje ne pokaže. Psihoanalitična šola temu nasprotuje in pravi, da lahko ljudje, ki imajo 

nizke ustvarjalne sposobnosti, le-to razvijejo tudi pozneje v življenju (prav tam).  

Davis poudarja, da je treba učence osvestiti o ustvarjalnosti. Naučijo naj se ustvarjalnega 

mišljenja, razumeti morajo ustvarjalne posameznike in uriti ustvarjalne sposobnosti in 

spretnosti. Metoda poučevanja ustvarjalnega mišljenja naj bi bila odvisna od starosti 

učencev, njihovih sposobnosti, interesov itd. (Davis, 1989 v Kroflič, 1999).  

Cropley navaja elemente učenja ustvarjalnega mišljenja (delo z analogijami, verižno 

asociiranje, redefinicija, novi pogledi na obstoječe informacije) in meni, da lahko te prvine 

omogoča le sproščeno vzdušje, posedovanje znanja o ustvarjalnosti, približno enaka 

usposobljenost članov delovne skupine in primerno usposobljen vodja skupine. (Cropley, 

1994 v Kroflič, 1999).  
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4 USTVARJALNI GIB 

 

Ustvarjalni gib je fizična dejavnost, ki je aktivno, telesno izrazno in povezovalno sredstvo. 

Z njim lahko sproščamo napetost, poleg tega povezuje um, telo, čustva in duha. Spodbuja 

razvijanje domišljije, pomnjenja, predstavljanja in mišljenja. Izhaja iz pojmovanja gibanja, 

ki se je uveljavil na različnih področjih umetniškega ustvarjanja v sedemdesetih letih 

našega stoletja. Pri ustvarjalnem gibu si gibe izmišljamo sami in jih ustvarjamo in 

povezujemo ter s tem oblikujemo »plesno gibanje«. Bolj kot zunanjost in oblika gibanja, 

nas zanima njegova kakovost, izraznost in povezovalna dejavnost med ljudmi. Dovoljeni 

so vsi stili in načini gibanja (Vogelnik, 1993). Z ustvarjalnim gibom lažje izrazimo svoja 

čustva, pri tem pa smo popolnoma svobodni. Sledimo svojim notranjim občutjem, kar nas 

posledično tudi sprošča.  

Krofli čeva pravi, da z gibanjem posredujemo svojo notranjost. Ustvarjanje z gibom je 

otrokom naraven način gibanja, ki jih sprošča, zadovoljuje in osrečuje (Kroflič, 1992). 

Poteka skozi igro, otrok pa pri tem komunicira, ustvarja in se sprošča.  

 

4.1 Ustvarjanje z gibom 

 

Metoda ustvarjalnega giba se je v vzgojno-izobraževalnem procesu na razredni stopnji 

osnovne šole začela pojavljati v sredini 90. let. Učitelji, ki so to metodo takrat uporabljali v 

razredu, so ugotovili, da je takšno delo zanimivo in ustvarjalno. Osnovni namen gibalnih 

dejavnosti naj ne bi bil samo spodbujanje motoričnih sposobnosti. Z ustvarjalnim gibom 

naj bi prispevali k celostnemu razvoju otroka, torej k emocionalnemu, intelektualnemu in 

socialnemu razvoju. Skozi gibanje si namreč otrok razvija zavedanje telesa, perceptivne in 

mentalne funkcije, govor, ustvarjalnost, sposobnost za učenje in komuniciranje. 

Ustvarjalno gibanje visoko cenijo avtorji, ki se ukvarjajo z otroki, ki imajo posebne 

potrebe, specifične učne težave, za otroke iz manj spodbudnega okolja, itd. (Kroflič, 1992).  

Z metodo ustvarjalnega gibanja dvigujemo motivacijo, izboljšujemo pomnjenje in 

olajšujemo razumevanje. Prav tako ustvarjalni gib zmanjšuje nasilnost in povečuje strpnost 

ter pripravljenost učencev na sodelovanje. Ustvarjalni gib v okviru plesne vzgoje ni samo 

estetsko-vzgojno področje, ampak je celostna metoda vzgojno-izobraževalnega procesa. 
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Vključuje namreč psihomotorično, doživljajsko in spoznavno sestavino in tako prispeva k 

razvoju celostne osebnosti (Kroflič, 1995).  

 

4.2 Ustvarjalni gib kot sredstvo neverbalnega izražanja 

 

Gibanje in čustva so med seboj povezani. Čustva se namreč kažejo z ekspresivno govorico 

telesa. Zato lahko gibalne in plesne izkušnje pripomorejo k integraciji fizičnega in 

čustvenega in otroka pripravijo za ustreznejše odzivanje na okolje (Kroflič, 1992). 

Ustvarjalni gib pri pouku postaja uspešno motivacijsko sredstvo, sprostitvena tehnika in 

tudi tehnika, ki spodbuja ustvarjalno mišljenje. Otroku omogoča tudi nebesedno izražanje, 

ne le po tradicionalnih poteh sluha in vida, temveč tudi po kinestetični poti (Kroflič, 1995). 

Zlasti otroci in mladostniki najdejo v plesu posebno zadovoljstvo ob osvoboditvi svojih 

občutij, ki bi jih sicer s pomočjo besed težje spravili na površje (Zagorc, 1992).  

Grissova (2013) govori o izkušnjah učiteljic, ki opisujejo učence, ki v razredu redko 

govorijo in dvigujejo roke. In prav te učiteljice se čudijo, ko svoje sramežljive učence 

vidijo, kako se razživijo pri urah ustvarjalnega giba. Pri skupnem gibanju se te učenci 

počutijo manj sramežljive, kot pa pri govorjenju pred celim razredom. Ustvarjalni gib jih 

aktivira, da izrazijo občutke, ki jih ne morejo povedati z besedami. 

 

4.3 Ustvarjalni gib kot aktivno u čenje 

 

Pojavlja se vprašanje, kako vzgajati in izobraževati otroka, da ob tem ne uničimo 

intenzivnega in nebesednega pridobivanja izkušenj. Huxley poudarja razliko med besedo 

in dogajanjem, ki naj bi jo dojeli z izkušenjskim učenjem. Zavzema se za celovitost duha 

in telesa z vseh vidikov (Huxley, 1985 v Kroflič, 1999). Današnji šolski sistem vedno bolj 

stremi k temu, da učenci ne bi bili deležni samo "golega" učenja, ampak naj bi sami 

raziskovali in se učili na podlagi svojih izkušenj. Pomembno vlogo pri tem igra učitelj, ki 

naj bo predvsem organizator učnega dela, aktivnejši so pri tem učenci sami.  

Pri izkustvenem učenju gre za povezovanje čustvenega, socialnega in spoznavnega 

področja. Prav tako se pojavi integracija med živo izkušnjo in abstraktnim razmišljanjem. 
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Takšno učenje naj bi aktiviralo spoznavne, čustvene, socialne in telesne zmožnosti, tako 

učitelja kot tudi učenca. Briše tudi meje med vlogo učenca in učitelja in vzpostavlja 

medsebojno enakopravno sodelovanje (Marentič-Požarnik, 1987 v Kroflič, 1999).  

Grissova (2014) opisuje, kako pri tradicionalnem poučevanju na zastavljeno učiteljevo 

vprašanje dvigne roko približno 5 otrok. Od tega jih učiteljica nekaj pokliče, da 

odgovorijo, za ostale učence pa ne ve, kaj se dogaja v njihovih glavah in predvsem to, če 

so vsebino razumeli. Veliko učencev najbrž o vprašanju sploh ne razmišlja. Pri metodi 

ustvarjalnega giba pa so v proces poučevanja vključeni vsi učenci in njihovo učenje je 

vidno. Vsi imajo dolžnost, da odgovorijo na vprašanje in to z gibanjem, kar ima veliko 

večji učinek kot dvigovanje rok. 

 

4.4 Vpliv ustvarjalnega giba na učitelja in njegovo delo 

 

Ustvarjalni gib ne vpliva samo na učence, temveč tudi na učitelja in njegov razvoj. Z 

vpeljavo ustvarjalnega giba v pouk prav tako vpliva na svoje lastno počutje, kar je zelo 

pomembno za kvalitetno delo in pozitivno vzdušje v razredu. S svojim zgledom mora 

učence naučiti, da je skrb zase zelo pomembna, da se morajo znati sprostiti in si pridobiti 

energijo. In ustvarjalni gib je učinkovito sredstvo za dobro počutje in razpoloženje učencev 

in učiteljev.  

Ustvarjalni gib kot metoda pouka pozitivno vpliva na emocionalno stanje učiteljev in 

zmanjšuje nekatere faktorje negativnega razpoloženja učiteljev (agresivnost, negativna 

samoocena), ki se pojavljajo v tradicionalnem pouku (Krofli č, 1999, str. 221). Z 

ustvarjalnim gibom učitelj pridobi veliko novih idej za motiviranje učencev na drugačen 

način, kar je učencem še toliko bolj zanimivo.  

 

5 POMEN USTVARJALNEGA GIBANJA V VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 

 

Krofli čeva pravi, da je otrok v tradicionalni šoli »raztelešen«, uporablja zgolj glavo z očmi, 

ušesi in usti, od možganov si vzame predvsem levo polovico, od telesa pa kvečjemu še 

delovne dlani. V šolskem procesu namreč večinoma samo posluša, gleda, piše, riše in poje 
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in pri tem sedi na določenem mestu. Gibanja in svobode se naužije samo pri športni vzgoji, 

v minutah za zdravje in v odmorih. Vse to izhaja iz tradicionalnega pojmovanja šole. 

Sodobni učni pristopi pa temeljijo na celostnem in aktivnem učenju in poučevanju. Poleg 

miselnih aktivnosti vključujejo tudi telo in čustva. Ustvarjalni gib predstavlja aktivno 

učenje vsebin s pomočjo gibanja. Potrebno je vedeti, da osnovni cilj ustvarjalnega giba in 

plesa ni učenje koreografije po vnaprej določenih vzorcih, temveč gib kot izrazno sredstvo 

otroka, ki mu pomaga razumeti različne vsebine z gibalno-plesno izkušnjo. Kot učni 

pristop otrokom pomaga razumeti pojme in vsebine z različnih področij kurikuluma preko 

izkustvenega učenja (Meško idr., 2011). Kot sem že omenila, je ta pristop še posebej 

primeren za otroke s posebnimi potrebami, za nemirne ali hiperaktivne otroke. Tako z 

ustvarjalno plesno-gibalno izkušnjo gradijo na lastnem zavedanju telesa, samozavesti, 

ustvarjalnosti in na lažjem izražanju čustev.  

Frostigova poudarja, da je lahko gibanje sredstvo za učenje različnih vsebin, tudi šolskih, 

saj je učenje hitrejše in bolj učinkovito, če ga povežemo z gibanjem. Pravi, da je gibanje 

vir zadovoljstva in bi moralo biti zato vpleteno v celotni vzgojno-izobraževalni proces in 

ne samo v ure športne vzgoje (Frostig, 1989).  

Krofli čeva poudarja, da z vključevanjem ustvarjalnega giba v proces pouka, uvajamo 

celosten pristop, premagujemo tradicionalno dvojnost in povezujemo telesno z duševnim. 

Pravi tudi, da olajšamo uresničevanje naslednjih značilnosti sodobnega pouka:  

• pouk kot celovit proces doživljanja, gibanja in spoznavanja; 

• pouk kot proces aktiviranja telesnih, čustvenih, razumskih in duhovnih zmožnosti 

učencev; 

• pouk kot proces razvijanja ustvarjalnega mišljenja, problemskega in inovativnega 

učenja; 

• pouk kot proces oblikovanja ustvarjalnih stališč; 

• pouk kot proces komunikacije: besedne in nebesedne, vertikalne in horizontalne, 

enosmerne in dvosmerne, dialoške vzgoje, empatije, senzibilizacije skozi različne 

oddajnike in sprejemnike (vizualne, slušne in kinestetične); 

• pouk kot proces razvijanja kooperativnega učenja, skupinskega ustvarjanja, 

timskega dela; 
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• pouk kot proces zadovoljevanja osnovnih duševnih potreb po moči, zabavi, 

svobodi, ljubezni; 

• pouk kot proces zadovoljevanja potrebe po igri, ustvarjalni gib je namreč proces 

učenja skozi igro; 

• pouk kot proces ekološke vzgoje v najširšem smislu z večanjem občutljivosti in 

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

 

5.1 Psihomotorični razvoj 

 

Psihomotorika temelji na človekovi celostni podobi. Izhaja iz enotnosti telesnega, 

duševnega in socialnega delovanja in je sredstvo za razvoj harmonične osebnosti. Otroka 

usposobi za razumno skladnost s samim seboj in prilagoditev okolici. Predstavlja zvezo 

med psihičnim in motoričnim razvojem, ki sta v tesni povezavi. S psihomotoriko torej 

pozitivno vplivamo na otrokovo čustvenost. Motorične dejavnosti so zato pomembne za 

premostitev notranjih spodbud in sprostitev energije, predvsem v zgodnjem otroštvu 

(Dobnik, 2005).  

Z ustvarjalnim gibom razvijamo vse psihomotorične sposobnosti: moč, gibljivost, hitrost, 

vzdržljivost, ravnotežje, preciznost, koordinacijo in ritem. Učenci urijo svoj gibalni 

spomin, izboljšujejo pa tudi ritmični posluh in muzikalnost (Meško idr., 2011). 

 

5.2 Čustveni razvoj 

 

Otroci veliko bolj kot odrasli svoje duševno stanje izražajo s telesnim stanjem in obratno. 

Ob tem doživljajo zadovoljstvo, ki se kaže v njihovem vedenju, v odnosu do drugih, na 

oblikovanje stališč, vse to prispeva k boljši samopodobi. Če ples ni tekmovalno naravnan 

vpliva tudi na vzpostavitev spoštljivega odnosa do lastnega telesa. Ustvarjalni gib spodbuja 

domišljijo in krepi občutek svobode. Spodbuja tudi zavest o dobrem počutju, ki je 

povezano z gibanjem. Tako so otroci bolj sproščeni, kar  posledično vpliva tudi na njihov 

čustveni razvoj (prav tam). 
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5.3 Socialni razvoj 

 

Ustvarjalni gib otrokom omogoča medsebojno sodelovanje med učenci in med učiteljem in 

učenci. S tem spodbuja razvoj pozitivnih medčloveških  odnosov. Strokovnjaki so mnenja, 

da ustvarjalni gib otrokom omogoča netekmovalne izkušnje, ki niso naravnane na uspeh, 

temveč na ustvarjalnost. Spodbujamo sporazumevanje, reševanje problemov v skupini ter 

različnost in strpnost. Vse to pozitivno vpliva na razvoj otrokove celostne osebnosti (prav 

tam). Krofličeva pravi, da se posameznik usklajuje s člani skupine in jih upošteva. S tem 

pa otroci razvijajo sposobnost empatije (Kroflič, 1999). 

Dobnikova omenja, da je socialni proces zaznavanja pomemben za srečanje s »ti« in »mi« 

in zato poudarja neposredne telesne interakcije in medsebojne stike. Proces 

individualizacije je potreben še preden je otrok zrel za socialne stike. Z igro individualno 

izvaja motoriko in spoznava svoje telesno-gibalne sposobnosti. Prav tako se stik z »jazom« 

začenja prek telesa in sicer tako, da otrok svoje telo doživlja z različnimi dotiki, položaji in 

gibalnimi občutenji. Te gibalne lastnosti otroka vidijo tudi drugi in okolje ocenjuje njihovo 

moč, vedenje, pogum in samoobvladanje. S tem je mogoče potrditi identiteto in moč 

samozavedanja (Dobnik, 2005). 

 

5.4 Kognitivni razvoj 

 

Zadnje desetletje psihologi poudarjajo tesno povezavo med uporabo telesa in razvijanjem 

drugih spoznavnih možnosti. Gardner opisuje telesno inteligenco kot eno izmed sedmih 

človekovih inteligentnosti. Avtor pravi, da se je med vsemi rabami telesa, ples razvil 

najvišje in dosegel najbolj raznolike uporabe v različnih kulturah (Gardner, 1995).  
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6 VRSTE GIBALNIH DEJAVNOSTI 

 

6.1 Gibalne in rajalne igre 

 

To so otroški plesi, ki se povezujejo s petjem ali govorjenim besedilom v nedeljivo celoto. 

Zanje je značilna krožna ali polkrožna prostorska oblika, kar nam pove beseda »raj«. 

Rajalne igre so tudi gibalne igre, ki nimajo izrazitih melodičnih in ritmičnih značilnosti, 

vendar temeljijo na pravilih gibanja skupine (npr. Ali je kaj trden most?). Poznamo ljudske 

in umetne rajalne igre, ki jih ustvari sam vzgojitelj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Te 

igre se vežejo predvsem na športno in glasbeno vzgojo, saj so na teh področjih kar stalne, 

lahko pa jih vključimo tudi drugam. Gibalne in rajalne igre imajo velik socializacijski 

pomen za otroke, saj se morajo ravnati po pravilih, spodbujajo pa tudi komunikacijo, tako 

verbalno kot tudi neverbalno (Kroflič, 1999). Za rajalne igre je značilno skupinsko 

ustvarjanje, za razliko od plesa, kjer otroci ustvarjajo predvsem individualno. Otrok razvija 

različne gibalne sposobnosti, posluh, občutek za ritem, poleg tega se uvaja v petje in 

pridobiva gibalno-prostorske predstave. Vključuje se v skupino in dobi občutek varnosti in 

pripadnosti skupini (Dobnik, 2005).  

 

6.2 Pantomima 

 

Pantomima je igra, pri kateri je večinoma prisotno neverbalno komuniciranje oz. predvsem 

gibanje. Pri tej dejavnosti gre za posnemanje različnih dogajanj in zahteva natančno 

opazovanje, ustvarjanje slike in gibanja. Eden izmed udeležencev brez besed posnema oz. 

pokaže nekaj, drugi pa ugotavljajo, kaj prikazuje. Spodbuja natančno posnemanje različnih 

dogajanj in zahteva natančno opazovanje, ustvarjanje mentalne slike in prenos le-teh v 

oblikovanje gibanja. Pri pantomimi je zelo pomembno gledalčevo in izvajalčevo 

ubesedenje doživljanja in razlaga zamisli (Dobnik, 2005). Pri igri lahko vidimo, kako 

močna je moč nebesednega izražanja, ki je za otroke izredno pomembno. Pantomimo lahko 

vključimo na vseh šolskih področjih.  
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6.3 Spontane in usmerjene igre z vlogami, gibno, plesno in govorno 

dramatiziranje 

 

So dejavnosti, pri katerih se ves čas prepletata besedna in nebesedna komunikacija. Otroci 

z dejanji prikažejo različne realne ali domišljijske vsebine z gibanjem in besedo. Takšno 

ustvarjanje lahko poteka individualno ali skupinsko, otrokom pa omogoča gibanje ob 

različnih vsebinah (glasba, likovna umetnost, spoznavanje okolja itd.). Ustvarjanje je še 

posebej intenzivno pri igri z vlogami. Otrok se vživlja v različne vloge in gibanja. Pri 

plesni dramatizaciji gre za gibalno-plesno igro, ki izhaja iz resničnega ali izmišljenega 

dogodka ali literarne osnove. Ponavadi se s plesno dramatizacijo prepleta še ples ali rajalne 

igre (Dobnik, 2005).  

 

6.4 Gibalne didaktične igre 

 

Didaktična igra je vsaka gibalno-plesna igra, s katero dosegamo konkretne operativne cilje 

(Dobnik, 2005). Te igre so vnaprej oblikovane in potekajo po določenih pravilih. Z njimi 

dosegamo konkretne operativne cilje na različnih učnih področjih. Lahko jih prilagodimo z 

različnih področij, lahko pa jih ustvarimo sami oz. skupaj z otroki. Učenci skozi te igre 

razvijajo psihomotorične, socialne in intelektualne sposobnosti (Kroflič, 1999).  

 

6.5 Ustvarjalni gib kot ponazarjanje učne snovi 

 

Ustvarjalni gib lahko uporabimo pri različnih področjih učnega načrta, kot so: jezikovna 

vzgoja, matematika, naravoslovje in družboslovje in glasba. Vključevanje ustvarjalnega 

giba v različna področja učnega načrta zelo pozitivno vpliva na učence, saj je pri tem 

aktivno tako njegovo telo kot tudi njegovi možgani. Posledično zaradi tega lažje razume 

pojave in pojme (Geršak, 2011).  
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7 UČITELJEVA VLOGA PRI USTVARJALNEM GIBU 

 

Ena izmed glavnih nalog plesne vzgoje je spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti otrok 

skozi gibanje. Zato naj bi bil ustvarjalen tudi učitelj sam. Iskati mora nove načine dela in 

spodbujati otrokovo ustvarjalnost pri gibanju. Tako pri svojem delu doživlja uspeh in 

zadoščenje in se razvija tudi sam. Vzgojitelj je tisti, ki mora vzbuditi otrokovo 

ustvarjalnost, pri čemer ne sme delati po receptih (Kroflič, Gobec, 1989). Ustvarjalnost je 

torej pomembna lastnost, ki učitelju omogoča lažje spodbujanje in motiviranje učencev.   

Susan Griss v svojem delu poudarja, da se vsak otrok želi gibati, kar ne moremo trditi za 

učitelje. Omenja nekaj pristopov za učiteljice, ki se ne gibajo rade, vendar je lahko metoda 

ustvarjalnega giba prav tako učinkovita tudi pri njihovih urah. Poudarja, da je pomembno 

ohranjati nadzor nad učenci, vendar je za to pomembno gibanje, s katerim učenci sproščajo 

odvečno energijo. Pomembna je tudi demonstracija, vendar ni nujno, da določeno situacijo 

pokaže učiteljica. Pokliče lahko prostovoljce, ki so pripravljeni demonstrirati gibanje 

celemu razredu. Učitelj lahko prav tako izkoristi svojo iznajdljivost, če mu gibanje v 

razredu ni ravno po volji. Tako lahko za bolj doživeto gibanje uporabi svoj glas, ki ga 

variira za določeno situacijo in gib. Spreminja lahko glasnost, tempo in višino. Učitelji, ki 

radi uporabljajo inštrumente in jih znajo igrati, lahko to uporabijo za prednost. Z 

inštrumenti lahko učencem pomagajo pri dinamiki, določanju začetka in konca, tempu in 

kvaliteti. Avtorica meni, da je opazovanje spretnost, ki jo lahko učitelj uporabi namesto 

gibanja. Z opisovanjem gibanja z besedami jim lahko daje zadostno informacijo o 

njihovem zavedanju gibanja, časa, prostora, čustev in pomena. Poleg opazovanja drug 

drugega, naj bi bili pomembni tudi posnetki plesa in nastopi v živo, ki naj bi si jih 

ogledovali učenci. Naloga učitelja je, da jih pripravi, kaj naj pri tem opazujejo, jih sprašuje 

o posameznih legah na posnetku in ga ustavi, ko želi nekaj poudariti. Gledanje 

nastopajočih bo učence velikokrat navdušilo, da sami poskusijo, kar so opazili. Za učenje 

ustvarjalnega giba brez demonstracije so pomembni gibi z dlanmi in rokami. Tudi to je del 

komunikacije in z nekaj pretiravanja lahko izrazijo skoraj vsako gibanje. Na koncu tega 

poglavja Grissova navaja, da pri vsem tem pomembno vlogo igra učiteljevo lastno počutje. 

Zaupati mora svojemu instinktu in tako prevzeti nadzor nad situacijo (Griss, 1998).  
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7.1 Učiteljeva ustvarjalna stališča 

 

Pojavlja se vprašanje, kako naj učitelj razvija svojo ustvarjalnost, se uči ustvarjalno misliti 

in se ozaveščati o celovitosti telesnosti in duševnosti skozi gib in ples. Z ustvarjalnim 

procesom namreč izražamo svojo notranjost navzven. Ustvarjamo nov svet, v katerem 

svobodno eksperimentiramo, improviziramo in raziskujemo. Odkrivamo tisto, kar imamo v 

sebi, se gibljemo po notranjem glasu in pri tem ustvarjamo stik s samim seboj in z drugimi. 

S takšnim pedagoškim pristopom se torej učimo spontanega izražanja, ustvarjanja in 

komunikacije (Kroflič, 1999). Jean McNiff je prepričana, da je med pomembnimi 

dejavniki spodbujanja učiteljeve ustvarjalnosti tudi učiteljevo izražanje skozi umetnostne 

medije. Pravi, da bi bilo treba učitelje spodbujati k izražanju njihovih intuitivnih 

razmišljanj na različne načine, saj bi s tem bolj razumeli delovanje svojega lastnega uma. 

Sestavina učiteljevega usposabljanja in osebnostnega razvoja naj bi bilo ustvarjalno 

pisanje, slikanje, glasba in ples. Avtorica vidi naloge učiteljev predvsem v razvijanju 

lastnih sposobnosti, saj lahko le na ta način spodbujajo razvoj drugih oseb (McNiff, 1993 v 

Krofli č, 1999).  

Pri vključevanju ustvarjalnega giba v pouk so pomembni tudi odnosi med učiteljem in 

učenci. Kakšni naj bodo ti odnosi oz. vloge učitelja in učenca pri spodbujanju 

ustvarjalnosti analizira Houtz z vidika različnih psiholoških šol. Behavioristični pristop 

pravi, da je učitelj v vlogi inženirja, ki načrtuje odgovore, ki naj bi vodili k želenemu 

rezultatu. V psihodinamičnem pristopu naj bi bil odnos med učiteljem in učencem podoben 

odnosu med terapevtom in klientom, kjer je vloga terapevta vodilna in usmerjajoča. 

Sodobne psihološke šole poleg humanističnih zagovarjajo, da današnji človek potrebuje 

kompetence za samostojno delovanje in kontroliranje, ne sme pa biti kontroliran. Tako naj 

bi imel važnejšo vlogo učenec, učitelj pa naj bi bil samo olajševalec procesa, ki spodbuja 

timsko delo, pri čemer jih ne kontrolira (Kroflič, 1999). 

 

Značilnosti ustvarjalnega učitelja naj bi bile naslednje: 

• fleksibilna naravnanost, 

• domiselnost pri predstavljanju učne snovi otrokom, 
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• v dobrih odnosih z učenci; upoštevajoč divergentno misleče učence, 

• nekonformna naravnanost in kritičnosti s kolegi, 

• odprtost za nove zamisli, 

• zanimanje za čutne izkušnje, 

• občutljivost za lastna občutja, 

• spoštovanje do novega in neobičajnega. 

Za ustvarjalno vzdušje v razredu lahko poskrbi tako, da ukine negativne sankcije, zmanjša 

strah pred nepravilnimi odgovori, premaga občutje nemoči in nezaželenosti, preprečuje 

posmehovanje in zaničevanje med vrstniki ter zmanjša nerazumevanje in obup pri starših 

(McLeod, Cropley, 1989 v Kroflič, 1999). 

 

7.2 Improvizacija pri ustvarjalnem gibu 

 

Improvizacija je kombiniranje, rekombiniranje in variiranje figur znotraj neke sheme 

(Schon, 1983, v Moore, 1994, str. 179). Beseda izhaja iz latinščine in pomeni »delati brez 

priprave«. To pomeni delati spontano brez vnaprejšnjega premisleka ali načrta. Takšen 

pristop spodbuja spontano gibanje, razvija čustvenost in posledično sproža bogata in 

raznolika gibanja. Pri improvizaciji je vključenih veliko naključnih dejavnikov, ki niso 

predvideni. Veliko je tudi nenadzorovanih in podzavestnih čustvenih odzivov. Oblikovano 

enoto je možno ponavljati, popravljati in spreminjati, medtem ko improvizacije ni mogoče 

ponoviti natančno. Takšna, kot je bila takrat, je namreč nastala v tistem trenutku pod 

vplivom takratnih čustev, stanja in okoliščin. In zato je improvizacija neponovljiva in 

ravno zato enkratna (Vogelnik, 1993).  

Improvizacija nas uči razmišljati in obenem čustveno delovati na nepričakovano. Pri 

posamezniku zbudi reakcije, ki so enkratne in spodbuja uporabo telesa ali glasu, na način, 

ki morda zavestno sploh ne bi nastal. Prav tako je namen improvizacije, da nas osvobaja 

notranjih ovir in nam omogoča gibanje iz veselja, brez oziranja na to, ali je gibanje 

»pravilno« ali ne (prav tam). 
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V razredu smo kot učitelji velikokrat deležni situacij, v katerih smo primorani k 

improvizaciji. Vzdušje, počutje, odnosi v razredu in učenci sami se neprestano 

spreminjajo, kar je največkrat razlog za improvizacijo učiteljev, ki je pomembna, da lahko 

učne ure vseeno izpeljemo do konca in pri tem dosežemo učne cilje.  

 

8 RAZISKAVE S PODROČJA UPORABE USTVARJALNEGA 

GIBA PRI POUKU 

 

Obstajajo številne raziskave s področja ustvarjalnega giba. Nekaj jih bom tudi opisala, pri 

čemer sem dala prednost tistim, ki mi bodo v pomoč pri mojem raziskovanju. Osredotočila 

sem se torej na raziskave, ki merijo učinek ustvarjalnega giba na ustvarjalnost, počutje in 

celostni razvoj učencev.  

Krofli čeva je v svoji raziskavi (1992) proučevala možnosti vključevanja ustvarjalnega giba 

v vzgojno-izobraževalni proces na razredni stopnji. Sodelovalo je 300 učiteljic in učiteljev, 

delo je potekalo kot akcijsko raziskovanje. S to raziskavo je ugotovila, da ustvarjalno 

gibanje spodbuja otrokov emocionalni, socialni in intelektualni razvoj. Prav tako je s to 

metodo mogoče spodbuditi in v interakcijo vključiti tudi zavrte otroke ali usmerjati 

nemirne otroke. Raziskava je pokazala, da z ustvarjalnim gibom prav tako razvijamo 

sodelovanje in timsko delo. Gibanje naj bi otrokom nudilo številne možnosti ustvarjalnega 

vedenja, komunikacije in samopotrjevanja (Kroflič, 1999). 

Krofli čeva (1999) je raziskovala tudi učinke ustvarjalnega giba na nekatere vidike 

intelektualnega, emocionalnega in socialnega razvoja otrok. Raziskava je pokazala, da ima 

ustvarjalni gib pozitivne učinke na motivacijo, razumevanje učnega gradiva, pomnjenje in 

ustvarjalnost. Poleg tega ima pozitiven vpliv na samozavest učencev, njihove medosebne 

odnose in strpnost, počutje učencev in tudi učiteljev, ustvarjalna stališča učiteljev in 

pomembne učinke na ustvarjalno mišljenje otrok (Kroflič, 1999 v Borota, Korošec, 

Majaron, Geršak, 2006). 

Ena izmed raziskav s področja ustvarjalnega giba pri pouku (Prunk, 2008) prikazuje 

pozitivne učinke na ustvarjalnost otrok pri vključevanju ustvarjalnega giba v 3. razredu pri 

likovni vzgoji. Učenci, ki so bili deležni poučevanja z metodo ustvarjalnega giba so bolje 
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razumeli likovne pojme in so bili pri izvajanju likovnih nalog veliko bolj ustvarjalni kot 

učenci, ki takšnega poučevanja niso bili deležni.  

G. Silk (1985) s svojo raziskavo poudarja, da je vključitev plesa, gibanja in 

sociodramatskih iger v vzgojno-izobraževalni proces pomembna izkušnja za učence z 

učnimi težavami, prav tako tudi za učitelje. Elementi igre, uporabljeni v razredni situaciji, 

naj bi namreč omogočali učencem in učiteljem, da sodelujejo v zabavnih dejavnostih, ki so 

usmerjene v doživljanje uspeha v razredu. Rezultati tega navznoter usmerjenega procesa so 

toplina, zaupanje, intimnost in dobro počutje (Gobec, Kroflič, 1995).  

Raziskava o vplivu ustvarjalnega giba na otroke, vzgojitelje in učitelje (Geršak, Novak, 

Tancig, 2005) kaže, da se kar 89% učiteljic ob uporabi metode ustvarjalnega giba počuti 

dobro, kljub temu, da so v to vložile veliko truda (Geršak, 2006).  

 

9 PRIMERI VKLJU ČEVANJA USTVARJALNEGA GIBA V 

POUK 

 

V šolskem kurikulumu je ples vključen k uram športne vzgoje in glasbene vzgoje, v 

zadnjem triletju pa je v šolskem procesu v okviru izbirne vsebine. Praksa govori, da naj bi 

bili učitelji premalo seznanjeni z vsebino in metodami ustvarjalnega plesa. Učenci naj bi 

bili tako deležni predvsem vsebin ljudskih plesov in že vnaprej določenih koreografij. In 

ker ples v šolskem kurikulu nima samostojnega mesta, je še toliko bolj pomembno, da 

učencem omogočimo izražanje z gibanjem pri vseh ostalih predmetih (Geršak, 2013).  

 

9.1 Naravoslovje 

 

Otroci se nenehno srečujejo z gibanjem, ga opazujejo in proučujejo; v okolju, v svetu 

narave, v svetu tehnike, z vsakdanjim gibanjem, z delovnim gibanjem, s plesom, s športom 

itd. S pomočjo predstav po neposrednem opazovanju to podoživljajo in oblikujejo z 

gibanjem svojega telesa. Tako npr. opazujejo gibanje žuželk, oblike krošenj drevesa, 

delovanje mlinčka za kavo, sesalca za prah, različne športe itn., pri tem jih individualno ali 

v skupinah podoživljajo z gibanjem. S tem je zadoščena njihova potreba po gibanju, poleg 
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tega utrjujejo spoznanja in razvijajo miselne sposobnosti in ustvarjalnost (Gobec, Kroflič, 

1995).  

Ustvarjalni gib lahko vključujemo v naravoslovje pri različnih tematskih sklopih in v 

različnih delih ure.  

Primeri vključevanja ustvarjalnega giba pri naravoslovju: 

- Narava:  

• neživa narava (letni časi, stoječe in tekoče vode, vremenski pojavi …); 

• rastline (drevesa, sadje, zelenjava, cvetice, ponazarjanje rasti in drugih procesov); 

• živali (domače, gozdne, afriške, gibanje živali …); 

• ljudje (spoznavanje telesa in procesov v telesu …) (Geršak, 2011). 

Pri urah naravoslovja lahko v razred prinesemo kakšno žival, ki jo opazujemo skupaj z 

učenci. Nato otroke spodbudimo, da z gibanjem oponašajo njeno gibanje, obnašanje, 

hranjenje …(Geršak, 2006).  

Zelo zanimiva se mi je zdela didaktična igra, ki jo navaja Grissova. Učenci se vživijo v 

vlogo živali in  jo oponašajo (Kako bi se prehranjeval, če bi bil opica, riba, kokoš itd., 

Kako bi potoval, če bi bil zajec, želva, pingvin itd., Kako bi si popraskal hrbet, če bi bil 

kača, riba, krava itd.) (Griss, 1998).  

 

9.2 Družboslovje 

 

Tudi pouk družboslovja nam omogoča, da lahko ustvarjalni gib vključujemo pri različnih 

tematskih sklopih in v različnih delih učne ure.  

Primeri vključevanja ustvarjalnega giba pri družboslovju: 

• Urbano okolje:  

- promet in udeleženci v njem, prometni znaki, prevozna sredstva; 

- poklici in stroji; 
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- spoznavanje značilnosti okolja, ki nas obdaja.  

• Človek nekoč in danes: 

- načini življenja; 

- družina, družba; 

- človeški odnosi; 

- pomembni dogodki; 

- praznovanja, obredi; 

- umetnost; 

- ekologija itd. (Geršak, 2011). 

Susan Griss opisuje nekaj konkretnih in zanimivih primerov vključevanja ustvarjalnega 

giba pri družboslovju. Zelo poučna se mi je zdela gibalna igra, pri kateri se učenci najprej 

prosto gibljejo brez posebnih navodil. Učenci se torej gibljejo po prostoru s poljubno 

hitrostjo, smerjo, itn. Igro nadaljujejo tako, da se razdelijo v dve skupini in sicer dekleta na 

eno stran in fantje na drugo stran. Ob zvočnem signalu najprej naredijo štiri korake drug 

proti drugemu, nato štiri korake nazaj in na koncu osem korakov na drugo stran, tako da 

zamenjajo svoje položaje. Ob koncu igre  učence vprašamo, kdaj so bili bolj organizirani in 

to povežemo z vsebino različnih družb v zgodovini (omejene, organizirane, kaotične ...) 

(Griss, 1998).  

Pri pouku družboslovja se mi zdi pomembno, da izhajamo iz izkušenj učencev in to 

povežemo z gibanjem. To je še posebej učinkovito pri pouku v drugem triletju, ko so teme 

nekoliko zahtevnejše in učencem težje razumljive in ima zato ustvarjani gib še primernejšo 

vlogo (Meško idr., 2011). 

 

9.3 Matematika 

 

Metodo ustvarjalnega giba lahko uporabimo tudi pri različnih tematskih sklopih  

matematike: pri aritmetiki in algebri, jeziku in logiki, geometriji z merjenjem in 

obdelovanju podatkov.  Pri otrokovem zgodnjem učenju mu gibanje omogoča stik s 
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konkretnimi pojavi, kar je pomembno za kasnejšo abstrakcijo. Z gibanjem si pridobivajo 

izkušnje, ki jih ponotranjijo, kar je temelj njihovega znanja. To je še posebej pomembno 

pri matematiki, saj imajo učenci, ki znanja ne avtomatizirajo, kasneje nepremostljive 

težave pri razumevanju in usvajanju matematičnih pojmov. Učne težave pri matematiki 

največkrat izvirajo ravno iz slabih predstav otrok oz. prekratke konkretne dejavnosti. Poleg 

tega naj bi bilo vključevanje ustvarjalnega giba pri urah matematike še posebej zanimivo 

za učence, kar prispeva k uspešnemu reševanju matematičnih problemov in globljemu 

razumevanju matematičnih pojmov (Geršak, 2006).  

Primeri vključevanja ustvarjalnega giba pri  matematiki: 

• oblikovanje krivih, ravnih, sklenjenih in nesklenjenih črt s celim telesom oziroma s 

posameznimi deli; 

telesa; oblikovanje črt s hojo, risanje črt na hrbet in razne ustvarjalne gibalno-didaktične 

igre; 

• razvrščanje, urejanje, prirejanje z gibanjem in gibalno-ustvarjalnimi igrami; 

• osvajanje in utrjevanje matematičnih pojmov (npr. količina) z gibalnimi in rajalnimi 

igrami; 

• prikaz števil s celim telesom oziroma s posameznimi deli telesa; 

• sestavljanje geometrijskih oblik s celim telesom oziroma s posameznimi deli telesa, hoja 

– ples po likih; 

oblikovanje geometrijskih likov z elastiko/trakovi in plesno izražanje skozi geometrijske 

oblike; 

• matematične operacije (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje) z različnimi gibalnimi 

dejavnostmi; 

• različne gibalno plesne igre za utrjevanje poštevanke; 

• simetrija skozi ustvarjalni gib; 

• merske enote skozi ustvarjalni gib; 
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• plesno-ritmične igre, kjer prevladuje gibanje ob glasbi: svobodno ali po določenih 

vzorcih.  

K plesu se doda matematične naloge, ki jih otroci rešujejo med plesom ali premorom med 

dvema cikloma (Geršak, 2011). 

 

9.4 Slovenski jezik 

 

Pri jeziku je uporaba ustvarjalnega giba priporočljiva v veliki meri. Za začetno 

opismenjevanje je zelo pomembna orientacija v prostoru, česar se učenci lahko naučijo z 

gibalnimi igrami. Metodo ustvarjalnega giba lahko vključimo tudi pri književnosti, 

jezikovni vzgoji in govornem nastopanju. Prav tako lahko učenci z ustvarjalnim gibanjem 

utrjujejo abecedo ter vadijo branje in pisanje. Pri slovenskem jeziku lahko ustvarjalni gib 

vključimo pri igri vlog, pri dramatizaciji, pri vživljanju v različnih situacijah, pri urjenju v 

neverbalni komunikaciji, pri obravnavi samostalnikov in glagolov itn. (Geršak, 2006). 

Primeri vključevanja ustvarjalnega gibanja pri slovenskem jeziku: 

• gibalne vaje ob glasbi za orientacijo v prostoru, 

• prikaz zgodbe z gibanjem in pantomima, 

• pisanje in sestavljanje črk in besed s telesom (s posameznimi deli ali s celim 

telesom), 

• protipomenke/sopomenke/nadpomenke/podpomenke skozi gib (Geršak, 2013).  

Grissova navaja kar nekaj primerov vključevanja ustvarjalnega giba pri poučevanju jezika. 

Kot primer navaja didaktično igro, pri kateri s celotnim razredom, ločila izražajo z 

gibanjem. Cilj te gibalne igre je naučiti učence uporabo ločil. Tako se učenci gibljejo 

različno za posamezno ločilo. Nenadne gibe uporabljajo ko nastopi pavza, veliko začetnico 

lahko ponazorijo z visokim raztezanjem, piko prikažejo s počepom itd. Lahko sodelujejo v 

majhnih skupinah ali kot celoten razred. Nato hodijo po razredu, glasno berejo poved brez 

ločil in sami dodajajo gibe za posamezno ločilo. Z gibanjem lahko prikažejo tudi različna 

čustva. Učni cilj naslednje gibalne igre je razumevanje različnih čustev in poznavanje 

različnih čustvenih stanj. Učiteljica jih najprej nagovori, da poimenujejo vsa čustva, ki jih 
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poznajo in s tem ustvari razmišljanje o emocijah. Nato sledi didaktična igra, pri kateri 

učenci ob zvoku bobna obstojijo v položaju, ki predstavlja poimenovano čustvo. Ko spet 

zališijo boben, je njihova naloga, da se gibljejo tako kot si predstavljajo določeno čustvo. 

Susan Griss opisuje tudi vključevanje ustvarjalnega giba pri poeziji. Cilj tega je, da učenci 

lažje razumejo poezijo in v njej uživajo. Tako otroci psihično in emocionalno izražajo 

občutja, ki jih doživljajo ob pesmi. Prav tako lahko ob pesmi tudi plešejo, kar jim omogoča 

bolj osebno doživljanje (Griss, 1998).  

 

9.5 Glasbena vzgoja 

 

Pri urah glasbene vzgoje lahko ustvarjalni gib uporabimo pri uvodnem delu za motivacijo, 

v osrednjem delu učne ure ali ob zaključku učne ure. Vključujemo ga lahko pri vsej 

glasbenih dejavnostih; pri izvajanju, poslušanju in ustvarjanju pa tudi pri razvoju glasbenih 

spretnosti in znanj. Glasba je sama po sebi predmet, ki nam omogoča veliko ustvarjalnosti. 

Pri tem lahko uporabljamo različna glasbila ali ostale pripomočke (naravni materiali, 

trakovi, blago itd.). Učitelj mora usmerjati otrokovo gibanje z različnimi gibalnimi 

dejavnostmi, s katerimi otrok izrazi svoje občutke ob glasbi.  

 

Primeri vključevanja ustvarjalnega giba pri glasbeni vzgoji: 

• povezovanje gibov in glasbe, 

• gibanje ob petju in ponazarjanje glasbe – bansi, 

• poslušanje glasbe in vživljanje vanjo, 

• izražanje melodije, tempa in ritma s plesom, 

• izvedba glasbeno-plesne pravljice;, 

• izražanje razpoloženja z gibom, 

• glasbene uganke, izštevanke z gibom, 

• ustvarjalne plesne igre, otroški in ljudski plesi, gibalne in rajalne igre, 
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• sprostitev ob glasbi in plesu (Geršak, 2011).  

 

9.6 Likovna vzgoja 

 

Pri likovni vzgoji lahko ustvarjalni gib vključujemo na vseh področjih. Obstaja zelo veliko 

gibalnih dejavnosti in zato se vedno najde dejavnost, ki jo lahko vključimo pri obravnavi 

določenega likovnega problema. Takšen pouk postane učencem bolj zanimiv in pester, 

prav tako učenci postanejo bolj motivirani pri pouku likovne vzgoje. Pristop ustvarjalnega 

giba pozitivno vpliva tudi na doživljanje likovnih pojmov, saj učenci na takšen način bolj 

spoznajo in razumejo pojme. Po gibalnih dejavnostih postanejo bolj sproščeni, ustvarjalni 

in izvirni, poveča se tudi njihova koncentracija. Pouk jemljejo kot igro, pri tem pa se 

celostno razvijajo. 

Primeri vključevanja ustvarjalnega giba pri likovni vzgoji: 

• vizualizacija in izražanje s plesom; 

• didaktične igre z gibanjem in plesom; 

• ustvarjalno gibalna igra kipar, model, glina; 

• plesno izražanje ob likovnem delu (Geršak, 2011). 

 

9.7 Športna vzgoja 

 

Učitelji pri urah športne vzgoje uporabljajo ustvarjalni gib, saj jim to določa učni načrt pod 

vsebinami Plesne igre v 1. triletju in Ples v 2. triletju. Tako vključuje različne ustvarjalne 

dejavnosti kot so: ponazarjanje predmetov, živali, rastlin, pravljičnih junakov, gibalno-

rajalne igre, družabno-plesne igre, ljudski plesi itd.  

Pri urah športne vzgoje lahko ustvarjalni gib uporabimo pri ogrevanju, osrednjem delu ali 

pri umirjanju v obliki sprostitve ali fantazijskega potovanja ob spremljavi glasbe.  
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Primeri vključevanja ustvarjalnega giba pri športni vzgoji: 

- izražanje občutkov in razpoloženja z gibanjem (ob glasbi); 

- razvijanje občutkov zadovoljstva z gibanjem; 

- podoživljanje dogodkov, predmetov, odnosov itd; 

- gibanja posameznih delov telesa v različnih smereh, na različnih ravneh in z uporabo 

različne količine sile; 

- spoznavanje osnovnih glasbenih pojmov (ritem, dinamika, tempo) in zakonitosti 

kompozicije; 

- gibalno ustvarjanje in improviziranje na izbrano temo itd. (Geršak, 2011). 

 



 

27 

II EMPIRI ČNI DEL 

 

10 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

 

Metoda ustvarjalnega giba se mi je zdela zanimiva že od samega začetka, ko sem jo 

spoznala pri izbirnem predmetu. Zato sem želela spoznati, kako jo vpeljati v pouk, kako 

učence motivirati in spodbujati k ustvarjalnemu gibanju in na kakšne načine jo lahko 

vključimo pri različnih predmetih.  

Pri svojem diplomskem delu sem se želela osredotočiti predvsem na vpliv ustvarjalnega 

giba v višjih razredih. Doslej je bilo veliko raziskav narejenih večinoma v prvem triletju, 

zato sem si za raziskavo izbrala 5. razred. Mnoge raziskave (Kroflič, 1999, Novak, Tancig, 

Geršak, 2005, Prunk, 2008, Silk, 1985) so pokazale, da tovrstni pristop vpliva na vsa 

področja otrokovega razvoja (kognitivini, emocionalni in psiho-motorični razvoj). Prvi cilj 

moje raziskave je zato ugotoviti, ali so učenci, ki so deležni ustvarjalnega giba, 

pozitivno razpoloženi. Počutje učencev se namreč odraža v njihovih medosebnih odnosih, 

v motiviranosti in pri razredni klimi (Kroflič, 1999). Kot učitelji moramo učencem 

zagotoviti sproščeno razredno klimo in jim omogočiti, da se v razredu počutijo dobro, da 

bodo lahko pri svojem delu motivirani in uspešni. Raziskala bom ali je ustvarjalni gib 

primerno sredstvo za doseganje teh ciljev. Naslednji cilj moje raziskave je ugotoviti, ali 

učenci z ustvarjalnim gibom zadovoljujejo potrebo po neverbalnem izražanju. Otroci 

in mladostniki velikokrat težko osvobodijo svoja občutja in jih še težje izrazijo z besedami. 

Ustvarjalni gib je učinkovito sredstvo za izražanje različnih emocij (Griss, 1998). To pa 

učencem daje tudi občutek zadovoljstva in sproščenosti, kar bom lahko pri pouku tudi 

opazovala. Moj cilj je ugotoviti, ali z vklju čevanjem ustvarjalnega giba v pouk 

spodbujamo ustvarjalnost učencev. To bom najlažje ugotovila z opazovanjem, saj se 

ustvarjalnost kaže v njihovih idejah, improvizaciji, domišljiji, kreativnem reševanju nalog 

itn. Zadnji cilj diplomskega dela bo predstavljal mojo lastno refleksijo poučevanja.  

 

11 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

R1: Ali ustvarjalni gib pri pouku pozitivno vpliva na razpoloženje učencev? 
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R2: Ali učenci z ustvarjalnim gibom zadovoljujejo potrebo po neverbalnem izražanju?  

R3: Ali z  vključevanjem ustvarjalnega giba v pouk spodbujamo ustvarjalnost učencev in 

na kakšen način se odraža? 

R4: Kako vpliva poučevanje skozi ustvarjalni gib na moja lastna prepričanja in stališča o 

pristopih poučevanja v 5. razredu osnovne šole? 

 

12 METODE DELA 

 

12.1 Raziskovalne metode 

 

Za pedagoško raziskovanje sem si izbrala deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja, 

kvantitativno in kvalitativno raziskavo. Moj namen je bilo spoznati, v kolikšni meri metoda 

ustvarjalnega giba vpliva na razpoloženje, neverbalno izražanje in na ustvarjalnost 

učencev. Prav tako sem skozi samorefleksijo opisala svoja stališča in prepričanja o metodi. 

Razpoloženje učencev sem preverila z anketnim vprašalnikom odprtega in zaprtega tipa. 

Podatke sem obdelala s kvalitativno. 

  

12.2 Raziskovalni vzorec 

 

5. razred osnovne šole Litija.  

Število vseh učencev: 22, od tega 10 deklic in 12 dečkov. 

 

12.3 Potek zbiranja in obdelave podatkov raziskave 

 

Podatke o tem, kako ustvarjalni gib vpliva na razpoloženje učencev, sem zbrala z anketnim 

vprašalnikom odprtega tipa. Učenci so odgovorili na vprašanja o lastnem počutju in 

občutkih. Prav tako sem njihovo razpoloženje beležila v dnevnik in na podlagi tega 

oblikovala ugotovitve. Ali učenci z ustvarjalnim gibom zadovoljujejo potrebo po 

neverbalnem izražanju, sem ugotovila predvsem z opazovanjem učencev pri vpeljevanju 
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ustvarjalnega giba pri nekaterih predmetih. Ustvarjalnost učencev sem preverila na podlagi 

različnih gibalnih dejavnosti. Njihove ideje, načrtovanje, interpretacije in ustvarjanje sem 

spremljala in ugotovitve beležila v dnevnik. Dejavnosti sem dokumentirala tudi s 

fotoaparatom. Na podlagi analiz sem odgovorila na raziskovalna vprašanja. 

 

13 POTEK IZVEDBE U ČNIH UR IN ANALIZE 

 

13.1 Izvedba in analiza 1. učne ure, matematika, 25. 3. 2014 

 

UČNA PRIPRAVA 

Osnovna šola: OŠ Litija 

 

Študentka: Anja Valerija Jalšovec 

Učiteljica:  Tatjana Bizjak 

 

Razred: 

5.  

Predmet: 

Matematika 

Ura:  Tema: Aritmetika 

Enota: Pisno deljenje 

Učni cilji:  

- pisno delijo z dvomestnimi števili, 

- pisno delijo z ostankom, 

- usvojijo in uporabljajo pojme: je deljivo, je večkratnik, je delitelj, 

- uporabljajo računske zakone, 

- delijo dve naravni števili  in naredijo preizkus. 

 

Učne metode: 

- ustvarjalni gib, 

- razlaga, 

- razgovor. 

 

Učne oblike: 
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- individualna, 

- skupinska, 

- frontalna. 

 

Učna sredstva/pripomočki: Učbenik za matematiko za 5. razred osnovne šole.  

Literatura:  

- Učni načrt (2011): Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: Ministrstvo RS 

za šolstvo, znanost in šport: Zavod republike Slovenije za šolstvo. 

- Geršak, V. (2006). Plesno-gibalna ustvarjalnost. V Borota, B., Geršak, V., 

Korošec, H., Majaron, E. (2006): Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper: 

Pedagoška fakulteta. 

 

 

 

POTEK 

UČNE URE 

DEJAVNOSTI UČITELJICE: DEJAVNOSTI 

UČENCEV: 

 

UVODNA 

MOTIVACIJA 

 

Na tablo napišem račun deljenja. 

Ponovimo katero število v računu je 

deljenec, katero delitelj in katero število 

je količnik.  

 

Učence naučim gibalno vajo za lažje 

razumevanje pisnega deljenja. Pokažem 

jim gib za vsak korak pri pisnem 

deljenju.   

 

 

Ponovijo, kako poimenujemo 

števila v računu pisnega 

deljenja. 

 

 

Vstanejo in sledijo mojim 

navodilom. Za menoj 

ponavljajo gibe (delimo, 

pomnožimo, odštejemo, 

pripišemo dol, ponovimo). 

 

 

 

OSREDNJI 

DEL 

 

Učencem povem zgodbo oziroma 

besedilno nalogo, ki jo skupaj rešimo na 

 

Učenci poslušajo besedilno 

nalogo in razložijo kako bi jo 
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tablo.  

 

 

Osnovna šola Medvode je organizirala 

dan zdrave prehrane. To pomeni, da 

bodo ta dan kuharice učencem poleg 

malice dale še jabolka. Kuharice so 

vsakemu razredu dale 66 jabolk. Koliko 

jabolk so dobili učenci 5.a razreda, če 

jih je v razredu 26? 

 

Na tablo zapišem račun, ki mi ga 

narekujejo učenci. Ponovimo, katero 

število je deljenec, delitelj in količnik. 

 

Učenci prihajajo pred tablo in skupaj 

rešujemo račune pisnega deljenja. Če 

ima kateri od učencev težave pri 

računanju, mu pomagamo z gibalno 

igro, ki smo se jo naučili na začetku. 

 

Učencem razdelim delovni list, ki ga 

rešujejo samostojno.  

 

DOMAČA NALOGA: delovni zvezek, 

str. 

rešili. Povejo račun, ki ga 

zapišemo na tablo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodijo pred tablo in rešujejo 

račune. Pri reševanju na glas 

razlagajo postopek. 

 

 

 

Samostojno rešujejo delovni 

list z računi pisnega deljenja. 

 

ZAKLJUČEK 
Učence povabim, da se uležejo na tla. 

Sledi sprostitveno dihanje. Predstavljajo 

naj si, da s tem glasom iz njih odhaja 

tudi vso slabo počutje: utrujenost, jeza, 

strah, napetost … Vajo nekajkrat 

ponovimo. 

 

Uležejo se na tla. Vdihnejo 

skozi nos in izdihnejo skozi 

usta na črko š.  
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ANALIZA 

 

Danes sem začela s svojim raziskovalnim delom diplomske naloge. Prvo uro sem bila 

prisotna na njihovi razredni uri, kjer sem se jim tudi predstavila. Povedala sem jim, da bom 

z njimi preživela nekaj ur in da bo pouk potekal nekoliko drugače, kot so ga navajeni. 

Sledila je tudi igra spoznavanja, pri kateri je vsak povedal svoje ime in dodal gib. Nato 

smo igro ponovili še enkrat, tokrat so svojemu imenu dodali še nek glas, ki so ga ustvarili s 

svojim telesom. Predstavila sem jim tudi igro »vozlanje in razvozlavanje«, pri kateri sem 

jih najprej razdelila v skupine. Znotraj kroga so prekrižali roke in se prijeli s sošolci. 

Njihova naloga je bila, da se morajo odvozlati, ne da bi se pri tem spustili. Učenci so pri 

obeh igrah sodelovali, težav z razumevanjem navodil ni bilo. Vzdušje v razredu je bilo zelo 

sproščeno in tudi težav z disciplino zaenkrat nisem imela. 

 

Drugo uro sem že samostojno poučevala in sicer pri uri matematike. Ponavljali smo pisno 

deljenje. Za lažje razumevanje sem jim predstavila gibalno igro s koraki pisnega deljenja 

(delimo, pomnožimo, odštejemo, pripišemo dol, ponovimo). Ko smo nadaljevali s 

frontalnim reševanjem računov pisnega deljenja, sem opazila, da so si korake res 

zapomnili. Učiteljica mi je povedala, da deljenje predstavlja tudi eno izmed težjih snovi pri 

matematiki v 5. razredu in da je temu namenjenih kar precej ur. Če so se pri računanju 

pojavile težave sem jih spomnila na korake deljenja, ki smo jih vmes tudi večkrat ponovili 

z gibom. Menim, da je to odlična metoda za avtomatizacijo pisnega deljenja, kar se je 

pokazalo tudi danes pri moji uri. Seveda je prezgodaj, da bi govorili o zagotovljenem 

uspehu, vendar je gibanje zagotovo vplivalo na njihovo razumevanje. V zaključnem delu 

ure je sledila sprostitvena vaja, pri kateri so odmislili vse težave, skrbi, napetosti in račune 

pisnega deljenja. S to vajo so se učenci umirili, sprostili in pripravili na naslednjo uro.  

Danes še nisem dobila povratnih informacij o ustvarjalnosti učencev, saj je šlo bolj za 

pomoč pri usvajanju znanja z ustvarjalnim gibom. Njihove ideje in inovativnost se bodo 

pokazali šele v naslednjih urah. 
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13.2 Izvedba in analiza 2. učne ure, slovenski jezik, 26. 3. 2014 

UČNA PRIPRAVA 

Osnovna šola: OŠ Litija 

 

Študentka: Anja Valerija Jalšovec 

Učiteljica:  Tatjana Bizjak 

 

Razred: 

5.  

Predmet: 

SLO 

Ura:  Tema: Književna vzgoja 

Enota: Milan Dekleva: Lenča Flenča 

Učni cilji:  

- berejo besedilo po vlogah, 

- oblikujejo domišljijsko čutne predstave književnih oseb, 

- opazujejo nenavadne besede, 

- razvijajo ustvarjalno mišljenje, 

- odlomek uprizorijo, 

- tvorijo recept po vzoru besedila. 

Učne metode: 

- ustvarjalni gib, 

- razlaga, 

- razgovor. 

Učne oblike: 

- individualna, 

- skupinska, 

- frontalna. 

Učna sredstva/pripomočki: Berilo, 2. zvezek. 

Literatura:  

- Učni načrt (2011): program osnovna šola. Slovenski jezik. Ljubljana: Ministrstvo 

RS za šolstvo in šport: Zavod republike Slovenije za šolstvo. 

- Geršak, V. (2006). Plesno-gibalna ustvarjalnost. V Borota, B., Geršak, V., 

Korošec, H., Majaron, E. (2006): Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper: 
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Pedagoška fakulteta. 

- Srebotnik, R., Menih, K. (1996). Potovanje v tišino. Ljubljana: DZS. 

 

 

POTEK 

UČNE URE 

DEJAVNOSTI UČITELJICE: DEJAVNOSTI 

UČENCEV: 

 

UVODNA 

MOTIVACIJA 

Igra Čarovnik: 

 

Učenci se razporedijo po prostoru. 

Učitelj je v vlogi čarovnika in se 

sprehaja med njimi. Ko zamahne s svojo 

čarobno palico, pove, v kakšne kipe se 

morajo učenci spremeniti (navdušen kip, 

majhen kip, boječ kip, zaljubljen kip, 

ponosen kip,  visok kip, zasnežen kip, 

razočaran kip, užaljen kip, čaroben kip).  

 

 

 

Sodelujejo v igri in se 

spreminjajo v kipe, ki jih 

določi učitelj (čarovnik).  

 

OSREDNJI 

DEL 

Učencem preberem besedilo Lenča 

Flenča, nato ga v tišini preberejo sami. 

 

 

Izberem tri prostovoljce, ki glasno 

preberejo zgodbo.  

 

 

 

Postavim jim nekaj vprašanj o besedilu: 

- Kdaj in kje se prizor dogaja? 

- Kako si razlagamo besedo 

»čemerika«? 

- Ste bili že kdaj čemerni? 

- Zakaj je Lenčin bratec žalosten? 

- Kaj pomeni, da ga »davi«? 

Pozorno poslušajo zgodbo, 

nato jo potiho preberejo še 

sami. 

 

Eden izmed učencev bere 

spremno besedo, ostale dva 

pa prebereta besedilo po 

vlogah. 

 

Odgovarjajo na vprašanja in 

sodelujejo v razgovoru. 
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- Kako mu pomaga Lenča? 

- Kaj vse da v čarobni napitek? 

- Kaj se zgodi z bratcem, ko spije 

napitek? 

- Kaj pomeni, da je Lenčina 

sošolka padla pod mizo kot 

spodrezan snop, ko je popila 

napitek? 

- Kako bi lahko Lenča še drugače 

pomagala bratcu? 

 

Učence razdelim v skupine. Njihova 

naloga je, da sestavijo in napišejo recept 

za napitke (zoper trme, strahu, 

prestrašenosti, krivde).  

 

 

 

Razmišljamo, ob katerih trenutkih bi 

Lenča občutila žalost, kdaj jezo, kdaj 

veselje in kdaj strah. 

 

- Sošolec Peter Lenčo neprestano 

brca pod klopjo. 

- Najboljša sošolka je Lenči skrila 

puščico. 

- Lenča je peljala psa na sprehod. 

Pes se je strgal z vrvice in 

pobegnil. 

- Učiteljica je Lenčo pohvalila. 

- Lenča bo imela čez pol ure 

klavirski nastop. 

- Fantje so Lenčo ustavili in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci po skupinah napišejo 

recepte za napitke. Svoje 

ideje predstavijo še ostalim 

sošolcem.  

 

 

 

Učenci razmišljajo, kako bi 

se Lenča počutila v danih 

situacijah. Možnosti je več, 

npr. ko dobi sestrico je lahko 

vesela, lahko pa jo je strah, 

ker se boji, da bodo zdaj 

starši imeli manj časa zanjo.  
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zahtevajo, da jim da tisoč 

tolarjev. 

- Lenči je poginil kanarček. 

- Lenča je dobila sestrico. 

 

 

Z učenci se pogovarjamo o čustvih in 

jim povemo, da moramo negativna 

čustva ravno tako izraziti kot pozitivna. 

 

Sledi igra Pantomima. Učenci žrebajo 

listke, na katerih so zapisani odlomki iz 

zgodbe, ki jih morajo uprizoriti z 

gibanjem. Ostali učenci ugibajo kateri 

prizor je zaigran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igrajo se pantomimo. Čim 

bolj ustvarjalno uprizorijo 

posamezne odlomke iz 

zgodbe. 

 

ZAKLJUČEK 
Učence umirim z vizualizacijo in 

spodbujam njihovo domišljijo. Z mislimi 

potujejo v čarobni vrt. 

VIZUALIZACIJA: Čarobni vrt 

Otroci se uležejo ali usedejo in se 

udobno namestijo. Zaprejo oči, učitelj pa 

jih vodi po čarobnem vrtu. Začne 

pripovedovati: »Najdi si udobno lego, v 

kateri se počutiš prijetno. Čutiš svoje 

dihanje? Če te obletavajo misli, jih 

pospravi v velik kovček. Zapri ga in 

postavi na stran, pozneje ga boš lahko 

spet odprl. Predstavljaj si, da stojiš pred 

starodavnim, visokim zidom. Za njim je 

čudovit čarobni vrt. Tvoj čarobni vrt. 

 

 

 

 

 

 

Učenci se umirijo, se udobno 

namestijo, zaprejo oči  in 

pozorno poslušajo zgodbico 

o čarobnem vrtu.  

 

Učenci naj o svojih vrtovih 

tudi pripovedujejo in delijo 

svoje občutke z drugimi. 
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Hodiš ob zidu in iščeš vhod vanj. Kar 

naenkrat se znajdeš pred visokimi 

železnimi vrati. Počasi pritisneš na 

kljuko in vrata se škripajoče odprejo. 

Vstopiš in stojiš v svojem čarobnem 

vrtu. Sprehodiš se po njem. Natančno si 

ga oglej. Odkrij vse kotičke v njem. So v 

njem živali? So jezera? Čarobna bitja? 

Kakšne rastline rastejo v njem?« 

Učencem pustimo nekaj minut, da se 

sprehajajo po svojem vrtu. Vajo nato 

zaključi z naslednjimi besedami: »Sedaj 

je čas, da zapustiš čarobni vrt. Veš kje 

so vrata? Vrni se po isti poti, kot si 

prišel in skrbno zapri vrata za seboj. 

Počasi odpri oči, se pretegni in zazehaj.« 

(Srebot, Menih, 1996) 

 

 

ANALIZA  

 

Danes je bilo vzdušje v razredu zelo ustvarjalno. Pri uvodni motivaciji so se spreminjali v 

ponosne, sramežljive, navdušene, razočarane, vesele in pomladne kipe. Bila sem zelo 

navdušena nad njihovimi ustvarjalnimi idejami. Učenci so ves čas sodelovali in me 

pozorno opazovali, kdaj bom dala znak, da se spremenijo v določen kip. Ko sem jim dala 

znak, da se postavijo v navdušen kip, so bili učenci večinoma v podobni pozi (roke v zrak), 

zanimive ideje so bile predvsem pri pozi prestrašenega kipa. Pri pantomimi so predstavili 

prizore iz odlomka Lenča Flenča. Ta igra jim je bila zelo všeč, saj so hoteli priti vsi na 

vrsto. Vendar se mi zdi, da je bila igra za ta odlomek preveč enostavna. Učenci so takoj 

ugotovili, katere prizore so uprizorili sošolci. Na koncu je sledila vizualizacija skozi 

čarobni vrt. Učenci so se udobno namestili, večinoma se jih je ulegla na tla. Predstavljali so 

si svoj čarobni vrt, o katerem sem jih kasneje tudi povprašala. Njihove predstave so bile 

izvirne in z veseljem so mi jih povedali. V svojem čarobnem vrtu so srečevali različne 

domišljijske živali in rastline (leteče rdeče medvedke, tulipane itd.). 



 

38 

 

Slika 1: Navdušeni kipi 

 

Slika 2: Sramežljivi kipi 

 

Slika 3: Razočarani kipi 



 

39 

 

Slika 4: Sproščanje v zaključku ure 

 

13.3 Izvedba in analiza 3. učne ure, športna vzgoja, 27. 3. 2014 

 

UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO VZGOJO 

 

Študentka: Anja Valerija Jalšovec Razred:  5. 

Mentorica na OŠ: Tatjana Bizjak Št. učencev: 22 

Šola: OŠ Litija Spol učencev: 12 dečkov, 10 deklic 

Datum:  Prostor: telovadnica  

GLAVNI CILJ URE: Ustvarjalno plesno gibanje ob glasbeni spremljavi.  

1. CILJI 

a. športna (gibalna in teoretična) znanja 

- gibanje s posameznimi deli telesa, 

- gibanje ob glasbeni spremljavi, 

- ustvarjanje lastne koreografije ob glasbi 

- poznajo pomen takta in tempa v gibanju 

- spoznajo plesni bonton. 
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b. razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti 

- razvijati koordinacijo gibanja, 

- gibanje po ritmu. 

c. čustveno socialna raven 

- krepitev zdrave samozavesti in zaupanja vase, 

- razvijati občutek zadovoljstva ob obvladovanju lastnega telesa, 

- spodbujati veselje do plesa. 

d. zdravstveno higienski 

- zavedajo se pomembnosti umivanja rok po športni vzgoji. 

2. TIP URE 

a. po vsebini: plesne igre 

b. po etapi učnega procesa: posredovanje novih učnih vsebin 

3. METODIČNE ENOTE: 

- tek, 

- poskoki, 

- ples. 

4. UČNE METODE: 

- demonstracija: neposredna, 

- razlaga, 

- ustvarjalni gib. 
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5. UČNE OBLIKE: 

- frontalno, 

- skupinsko delo. 

6. VARNOST 

– Dajem jasna in natančna navodila. 

– Omejim igralno površino.  

– Učenci nimajo žvečilnih gumijev, imajo spete lase in zavezane vezalke.  

– V telovadnici so le pripomočki, ki jih uporabljamo, niso v napoto in ob pravilni 

uporabi ne predstavljajo nevarnosti. 

7. UČNI PRIPOMOČKI 

– Žoge, radio, CD. 

8. LITERATURA 

– Kovač, M., idr. (2011). Učni načrt za športno vzgojo. Program osnovnošolskega 

izobraževanja. Športna vzgoja. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

– Schmidt, G. (2008). Začetni program joge za otroke. Pridobljeno s strani: 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1327/1/zacetniprogramjoge-joga_za_otroke.pdf, 23. 

1. 2014.  

– Vogelnik, M. (1993). Ustvarjalni gib. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij 

Slovenije. 

– Geršak, V. (2006). Plesno-gibalna ustvarjalnost. V: Borota, B., Geršak, V., 

Korošec, H., Majaron, E.: Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper: Pedagoška 

fakulteta.  

9. PRILOGE 

– gimnastične vaje 
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PRIPRAVLJALNI DEL URE – 15 minut 

a. splošno ogrevanje – 5 minut 

Elementarna igra: Čarovnik 

Eden izmed učencev je čarovnik in ima čarobno palico, s katero lovi ostale učence, 

ki prosto tekajo po omejenem prostoru. Tisti, ki se ga dotakne s palčko, se spremeni 

v palčka in se od tistega trenutka premika v počepu, dokler ga nekdo ne reši z 

dotikom. Rešeni lahko spet prosto teka, dokler se jih čarovnik spet ne dotakne. 

Lovec lovi otroke 60 sekund. Potem lovljenje prekinemo in pričnemo z novim 

čarovnikom. Ponavadi je nov čarovnik, tisti, ki je bil prej prvi spremenjen v palčka. 

Lovljenje lahko otežimo tako, da določimo več čarovnikov.  

b. specialno ogrevanje (gimnastične vaje) – 10 minut 

*priloga 

GLAVNI DEL URE – 20 minut 

1. Snovna priprava 

Ples je umetnost, oblika izražanja in govorica telesa. S plesom izražamo svoja čustva in 

občutja (Vogelnik, 1993). Ustvarjalni gib je fizična dejavnost, ki je aktivno, telesno 

izrazno in povezovalno sredstvo. Z njim lahko sproščamo napetost, poleg tega pa 

povezuje um, telo, čustva in duha. Spodbuja razvijanje domišljije, pomnjenja, 

predstavljanja in mišljenja (prav tam). 

Joga je veja indijske filozofije in se je razvijala stoletja (Fraser 2004). Predstavlja zdrav 

način življenja in iskanje notranjega miru. Vaje joge so še posebej primerne za otroke, 

saj so nežne, niso obremenjujoče in tekmovalne. V skupini so tako lahko otroci 

različnih zmožnosti, saj cilj vadbe ni popolna izvedba, ampak veselje ob njej (Schmidt, 

2009).  

2. Metodična priprava 

     Delo bo potekalo v skupinah. Učencem vsako gibalno vajo tudi demonstriram. 
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1. gibalna vaja: POZDRAV 

Vsak pove svoje ime in ob tem pokaže gib. Ostali gib in ime ponovijo. Nato vajo 

ponovijo s hitrejšim tempom. Vajo nadgradimo tako da ob svojem imenu učenci 

dodajo še zvok, ki ga ustvarijo z lastnim telesom (plosk, tlesk, udarec po kolenih, itd.).  

(Pridobljeno na: http://www.gersak.com/ustvarjalni-

gib.info/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=7,  23. 1. 

2014). 

2. gibalna vaja: 

Otroci se po glasbi prosto gibajo po omejenem prostoru. Izvajajo različne gibe, pri 

čemer jih vodi določen del telesa, ki ga določi učitelj (roka, noga, nos, lasje, trebuh). S 

telesom oblikujejo različne linije, se gibljejo v različnih nivojih (visoko, nizko), v vse 

smeri (levo, desno, naprej, nazaj). Na učiteljev znak zamrznejo v trenutnem položaju in 

se z določenim delom telesa primejo z osebo, ki jim je najbližje (s peto, s kolenom, z 

rameni). 

(Pridobljeno na: http://www.gersak.com/ustvarjalni-

gib.info/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=7,  23. 1. 

2014).  

3. gibalna vaja: DIAMANT 

Otroci so razdeljeni v štirice. Sprednji otrok prevzame vodilno vlogo, ostali otroci mu 

sledijo po principu sence. Sprednji otrok se giblje v določeni smeri (levo desno, naprej, 

nazaj) in uporablja različne nivoje (visoko, nizko). Nato se obrne za četrtino kroga in 

vlogo preda svojemu sošolcu, ki je sedaj spredaj. Najprej igro preizkusimo brez glasbe, 

nato pa dodamo še glasbeno spremljavo (najprej počasnejši tempo, na koncu hitrejši). 

(Geršak, 2006). Temo gibanja povežemo z naravoslovjem, kjer so učenci obravnavali 

temo sejanje. Torej, gibljejo se kot rastlina, od začetka rasti, ko vzklije iz zemlje. Tako 

nastane celotna gibalna zgodba.  
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3. Količinska priprava 

- Delitev v skupine: 1 minuta 

- Razlaga in demonstracija: 4 minute 

- Ples: 15 minut 

4. Organizacijska priprava 

Organizacijski karton prostora: 

 

LEGENDA:  

-                               - letveniki 

-                                - miza in radio 

-                                - učenci 
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ZAKLJU ČNI DEL URE – 5 minut 

DREVO: 

Otroci sledijo učiteljevim navodilom. Njihove noge predstavljajo korenine drevesa, njihov 

trup s hrbtenico je deblo, njihove roke pa predstavljajo veje. Predstavljajo si, da so njihove 

korenine močne in globoke. Učenci stojijo zravnano in sproščeno. Ob izdihu prislonijo 

desno stopalo na notranjo stran leve noge. Če jim to predstavlja težavo, si lahko pomagajo 

z roko. Vdihnejo, vsa teža pa je na levem stopalu in se širi navzdol proti koreninam. Otroci 

sprostijo telo, še posebej telo in ramena. Nato sklenejo roke pred prsmi in se osredotočijo 

na nevidno točko pred seboj. Enakomerno dihajo in v tem položaju ostanejo čim dlje. 

Izdihnejo in se vrnejo v začetni položaj. Vajo ponovijo še z drugo nogo. (Schmidt, 2008). 

PRILOGA 1 

Gimnastične vaje z žogo 

 

ZAČETNI POLOŽAJ OPIS VAJE ŠT. 

VAJ 

SKICA NAMEN, DEL 

TELESA 

1. Razkoračna 

stoja, v roki 

držimo žogo v 

priročenem 

položaju.  

Glavo 

zasukamo levo 

in desno, nato 

še pogled v 

žogo in naprej.  

2 x 8   Raztezanje 

vratnih mišic. 

2. Razkoračna 

stoja. Žogo 

držimo v 

predročenju.  

Telo sučemo v 

levo in v desno 

stran, pogled 

sledi rokam.  

8 x  Raztezanje 

hrbtnih mišic, 

mišic ramenskega 

obroča, stranskih 

trebušnih mišic.  
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3. Stoja 

razkoračno, 

žogo daš med 

kolena. Ena 

roka je 

vodoravno 

iztegnjena v 

odročenju. 

Žogo daš med 

noge in krožiš 

z iztegnjeno 

roko. Najprej z 

levo, nato še z 

desno. Gibanje 

je počasno.  

2 x 8 

 

Krepitev rok. 

4. Stoja 

razkoračno, 

roke v 

vzročenju 

vendar rahlo 

nazaj. Žoga v 

rokah. 

Dvig noge 

vstran. 

Dvigovanje 

stegnjene noge 

izmenično v 

stran. 

8 x z 

vsako 

nogo 

 Krepilna vaja za 

notranjo 

stegensko mišico. 

5. Ležimo na 

hrbtu, v 

predročenju 

držimo žogo.  

Dvigamo in 

spuščamo 

zadnjico. Pod 

trupom si 

podajamo 

žogo. 

8 x  

 

 

 

 

Krepitev 

stegenske in 

zadnjične mišice. 

6. Ležimo na 

hrbtu, noge 

pokrčimo. 

Roke so v 

priročenju, z 

rokama držimo 

žogo.  

Trup 

dvigujemo 10 

cm od tal. Z 

žogo se 

dotikamo 

kolen.  

2 x 8  Krepilna vaja za 

trebušne mišice. 
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7. Ležimo na 

trebuhu, v 

vzročenju 

držimo žogo. 

Dvigujemo 

trup (10 cm od 

tal). 

2 x 8  Krepilna vaja za 

hrbtne mišice. 

8. Sedeč položaj, 

noge imamo 

narazen. 

Žogo kotalimo 

dokler lahko 

najprej ob levi 

nogi, nato na 

sredini in na 

koncu ob 

desni.  

8 x  Raztezna vaja za 

noge. 

9. Razkoračna 

stoja, žogo 

držimo v 

rokah. 

Žogo z obema 

rokama 

dvignemo 

visoko nad 

glavo, globoko 

vdihnemo, se 

predklonimo in 

počasi v 

dolgem izdihu 

izpraznimo 

pljuča. 

2 x  Sprostitev mišic. 

Učenci naj si 

predstavljajo, da 

po njih lezejo 

mravlje. Znebijo 

se jih samo z 

otresanjem. 

Najprej otresejo 

eno roko, nato 

drugo, potem 

noge, trup …  

 

ANALIZA 

 

Z uro športno vzgojo sem bila zelo zadovoljna. Učenci so spet pokazali svojo ustvarjalnost, 

prav tako so dobro sodelovali v skupini. Prva je bila gibalna igra, pri kateri so ob svojem 

imenu dodali še nek gib, nato pa še nek glas, ki so ga ustvarili s svojim telesom. Bili so 

zelo izvirni in niti enkrat se gib ali glas ni ponovil. Pri igri, kjer jih je vodil nek del telesa, 

je bilo nekaj podobnih gibov, vendar so spreminjali smer (naprej, nazaj, levo, desno) in 
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uporabljali različne nivoje (visoko, nizko). Pri tej igri sem imela pomisleke, da se bodo 

med seboj zaletavali, ampak ni bilo tako. Vsak učenec je našel svojo linijo gibanja. Še 

posebej so me presenetili pri gibalni igri »Diamant«, kjer so bili zelo inovativni. Sestavljali 

so koreografije na temo sejanje, ki so jih na koncu predstavili še ob spremljavi glasbe. Ena 

izmed skupin je v svojo gibalno zgodbo dodala tudi nekaj humorja preko gibov, kar je bilo 

videti zelo zanimivo. Predvajala sem jim pesmi z različnim tempom in jih opozorila, naj se 

gibljejo po ritmu glasbe. Pri tem učenci niso imeli težav. Prav tako so me presenetili pri 

zadnji vaji »Drevo«, pri kateri jim ravnotežje ni delalo problemov. Vajo so izpeljali 

umirjeno in korektno. Športno vzgojo smo tako zaključili z jogo, kar je za njih nekaj 

novega. Uro je pohvalila tudi njihova učiteljica, saj naj bi bil to nekoliko težaven razred, 

zato je bila še toliko bolj zadovoljna z mojim nastopom in njihovimi gibalnimi idejami. 

Kljub temu, da smo pri uri športne vzgoje izgubili nekoliko časa, saj imajo telovadnico čez 

cesto, je bila ura uspešna in sem jo izpeljala tako kot je bila načrtovana.  

 

 

Slika 5: Gibalna vaja, pri kateri jih vodi nek del telesa 

 

Slika 6: Gibalna vaja Diamant na temo Sejanje. 
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Slika 7: Vaja Drevo 

 

13.4 Izvedba in analiza 4. učne ure, slovenski jezik, 27. 3. 2014 

 

UČNA PRIPRAVA 

Osnovna šola: OŠ Litija 

 

Študentka: Anja Valerija Jalšovec 

Učiteljica:  Tatjana Bizjak 

 

Razred: 

5.  

Predmet: 

SLO 

Ura:  Tema: Književna vzgoja 

Enota: Gerlinde Ortner: Luri, mali Visnopintek 

Učni cilji:  

- oblikujejo domišljijsko čutno predstavo književne osebe, 

- iščejo protipomenke, 

- razmišljajo o svojih čustvih, 

- z mimiko izražajo svoje razpoloženje, 

- likovno izrazijo svojo predstavo književne osebe. 

 

Učne metode: 

- ustvarjalni gib, 

- razlaga, 

- razgovor, 
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- demonstracija. 

 

Učne oblike: 

- individualna, 

- skupinska, 

- frontalna. 

 

Učna sredstva/pripomočki: Berilo, 2. zvezek. 

 

Literatura:   

- Geršak, V. (2006). Plesno-gibalna ustvarjalnost. V Borota, B., Geršak, V., 

Korošec, H., Majaron, E. (2006): Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper: 

Pedagoška fakulteta. 

- Učni načrt (2011): program osnovna šola. Slovenski jezik. Ljubljana: Ministrstvo 

RS za šolstvo in šport: Zavod republike Slovenije za šolstvo. 

 

 

POTEK 

UČNE URE 

DEJAVNOSTI UČITELJICE: DEJAVNOSTI U ČENCEV: 
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UVODNA 

MOTIVACIJA 

 

Uvodna igra Pozdravljanje:  

 

Z učenci se prosto gibljemo po 

razredu. Na znak (plosk) se ustavijo, 

jaz pa povem, kako se morajo gibati 

naprej (žalostno, veselo, jezno, 

sproščeno, navdušeno, presenečeno 

itd.). Nato si izberemo par in se na 

znak z njim pozdravimo tako, da 

pokažemo čustvo, ki sem ga določila. 

Učenci morajo čustvo pokazati 

neverbalno. Če kateri od učencev 

ostane brez para, pogleda naokoli in 

da roku enemu izmed ostalih 

učencev. Igra lahko poteka tudi ob 

glasbi.  

 

Na koncu učence vprašam, kakšne 

občutke so imeli ob tej igri in ali jim 

je izražanje čustev z gibom delalo 

težave (primerjava z izražanjem 

čustev z besedami). 

  

 

 

 

Učenci sodelujejo v igri in z 

gibom prikazujejo različna 

čustva, ki jih napovem (jezo, 

strah, veselje, žalost, 

navdušenje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripovedujejo o svojih 

občutkih ob igri. Povedo, kako 

so se počutili in če je bilo 

izražanje čustev lažje z 

gibanjem, kot bi bilo z 

besedami. 

 

 

OSREDNJI 

DEL 

 

Povem jim, da bomo danes poslušali 

zgodbo o Luriju, ki ob spremembi 

razpoloženja spreminja barvo in 

obliko.  

 

Preberem jim zgodbico Luri, mali 

Visnopintek.  

 

  

 

 

 

 

Pozorno poslušajo besedilo.  
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Učencem postavim nekaj vprašanj o 

zgodbi: 

 

Kdo je Luri?  

Kdo so Visnopintki? 

Kakšne barve so, ko so srečni, 

žalostni, kadar se bojijo? 

Kdaj so Visnopintki veliki? 

Ali bi imeli takšno lastnost tudi vi (da 

bi spreminjali obliko telesa in barvo 

glede na razpoloženje)? 

Katera čustva so omenjena v 

besedilu? (sreča, žalost, jeza, strah) 

 

Pogovarjamo se o čustvih. Učence 

vprašam, kako izražajo svoja čustva. 

Kako spoznamo, kakšne volje je 

nekdo? Posebno izrazno moč imajo 

oči z obrvmi in usta. 

Pogovor o neverbalni komunikaciji. 

 

 

Iščemo besede za različna čustva 

(trma, pogum, veselje, zadovoljstvo, 

jeza, strah, prestrašenost, žalost, 

zaljubljenost, navdušenost, 

presenečenost, skrb, sovraštvo, 

krivda, ponos, sram itd.).  

 

 

Različnim čustvom iščemo 

protipomenke. Učencem pokažem 

 

Razmišljajo o besedilu in 

odgovarjajo na vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razmišljajo o svojih čustvih in 

o tem, kako jih izražajo. 

Pripovedujejo o tem, kako 

spoznajo, kakšne volje je 

nekdo (po hoji, pogledu, drži, 

mimiki). 

 

 

Poiščejo čim več besed za 

čustva.  

 

 

 

 

 

 

Razmišljajo o protipomenkah 

za čustva in jih prikažejo z 
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kartico z napisanim razpoloženjem, 

oni pa nasprotno čustvo prikažejo 

skozi gib.  

 

- žalosten – vesel,  

- trmast – popustljiv, 

- boječ – pogumen,  

- skrben – brezbrižen, 

- ponos – sram. 

 

gibom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

 

Učence razdelim v skupine po 5 

učencev. Vsaka skupina sestavi 

gibalno zgodbo z naslovom Težave z 

Lurijem. Svojo zgodbo nato 

predstavijo še z besedami.  

 

Učenci prikažejo svojo gibalno 

zgodbo, najprej z gibom, nato 

jo opišejo z besedami. 

 

ANALIZA 

 

Ker je bila to zadnja ura, je bilo že čutiti nekaj razposajenosti, zato sem jih nekoliko težje 

umirila. Prav zato je bil ustvarjalni gib toliko bolj primeren za to uro. Učencem je padla 

koncentracija, z gibom sem jih lahko ponovno motivirala, tako na začetku ure, kot tudi 

med osrednjim delom in v zaključku. Najprej so z gibanjem izražali svoja čustva in se med 

seboj pozdravljali. Ko so se umirili, sem jim prebrala zgodbo. Pogovarjali smo se o 

čustvih, o pomenu nebesedne komunikacije in iskali različne besede za čustva. Z gibi smo 

iskali protipomenke za čustva, tako da, sem jim na listu pokazala čustvo, učenci pa so 

morali prikazati nasprotno čustvo. Tukaj so pri nekaterih čustvih imeli težave (npr. pri 

besedi »trmast«). Zato sem jih kasneje vprašala, če lahko vedno izrazijo čustva z besedami 

in kako prepoznamo, kakšne volje je nekdo, če nam tega ne pove. Učenci pri pogovoru o 

čustvih niso imeli zadržkov. V zaključku so v skupinah sestavljali gibalne zgodbe z 

naslovom »Težave z Lurijem«. Izkazali so se kot zelo ustvarjalni in odlični igralci. Učence 

sem pohvalila, da sem bila danes zelo zadovoljna z njihovimi gibi. Med uro me je 

nekajkrat zmotilo to, da so se za malenkost preveč vživeli in sem jih morala miriti. Vendar 
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mi je učiteljica povedala, da s tem ni nič narobe, saj je to le ustvarjalni nemir. Učenci so 

torej uživali v gibanju, zato so si privoščili nekoliko več svobode. Cilji so bili doseženi, kar 

je najbolj pomembno. Sedaj sem razred že nekoliko spoznala, kar mi bo pomagalo tudi pri 

naslednjih urah. Vsak dan, ko pridem v razred, me z navdušenjem vprašajo, če se bomo 

spet gibali in kaj bomo počeli. 

 

 

Slika 8: Zaljubljeno razpoloženje 

 

Slika 9: Veselo razpoloženje 

 

 

 

 

 



 

55 

13.5 Izvedba in analiza 5. učne ure, športna vzgoja, 31. 3. 2014 

 

UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO VZGOJO 

 

Študentka: Anja Valerija Jalšovec Razred:  5. 

Mentorica na OŠ: Tatjana Bizjak Št. učencev: 22 

Šola: OŠ Litija Spol učencev: 12 dečkov, 10 deklic 

Datum:  Prostor: telovadnica  

GLAVNI CILJ URE: U čenci se naučijo osnovnih korakov polke letkkis in kavbojske 

polke. 

1. CILJI 

a. športna (gibalna in teoretična) znanja 

- gibanje s posameznimi deli telesa, 

- gibanje ob glasbeni spremljavi, 

- ustvarjanje lastne koreografije ob glasbi 

- poznajo pomen takta in tempa v gibanju 

- spoznajo plesni bonton. 

b. razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti 

- razvijati koordinacijo gibanja, 

- gibanje po ritmu. 

c. čustveno socialna raven 

- krepitev zdrave samozavesti in zaupanja vase, 

- razvijati občutek zadovoljstva ob obvladovanju lastnega telesa, 

- spodbujati veselje do plesa. 
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d. zdravstveno higienski 

- zavedajo se pomembnosti umivanja rok po športni vzgoji, 

- skrb za pravilno telesno držo. 

2. TIP URE 

a. po vsebini: plesne igre 

b. po etapi učnega procesa: posredovanje novih učnih vsebin 

3. METODIČNE ENOTE: 

a. tek, 

b. poskoki, 

c. ples. 

4. UČNE METODE: 

- demonstracija: neposredna, 

- razlaga, 

- ustvarjalni gib. 

5. UČNE OBLIKE: 

- frontalno, 

- skupinsko delo. 

6. VARNOST 

– Dajem jasna in natančna navodila. 

– Omejim igralno površino.  

– Učenci nimajo žvečilnih gumijev, imajo spete lase in zavezane vezalke.  
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– V telovadnici so le pripomočki, ki jih uporabljamo, niso v napoto in ob pravilni 

uporabi ne predstavljajo nevarnosti. 

7. UČNI PRIPOMOČKI 

– Časopisni tulci, radio, CD. 

8. LITERATURA 

– Kovač, M., idr. (2011). Učni načrt za športno vzgojo. Program osnovnošolskega 

izobraževanja. Športna vzgoja. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

– Videmšek, M., Stančevič, B. (2004). Popestrimo športno vzgojo. Ljubljana: 

Fakulteta za šport Ljubljana. 

– Vogelnik, M. (1993). Ustvarjalni gib. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij 

Slovenije. 

– http://www.youtube.com/watch?v=ObDV1aWOH9U 

– http://en.wikipedia.org/wiki/Letkajenkka, 20. 2. 2014. 

9. PRILOGE 

– gimnastične vaje 

PRIPRAVLJALNI DEL URE – 15 minut 

c. splošno ogrevanje – 5 minut 

Elementarna igra: Kavbojci in indijanci  

Učenci so v vlogi indjancev, ki zasledujejo kavboje (namišljene osebe). Učitelj, ki 

je opazovalec kavbojev in indijancev, govori kaj delajo kavboji. Ko dvigne roko z 

odprto dlanjo proti njim, to pomeni STOP in takrat se indijanci uležejo na tla, da jih 

kavbojci ne vidijo. Če učitelj zamahuje z roko gor in dol to pomeni PAZI. Takrat 

indijanci zasledujejo kavboje s plazenjem po tleh. Ko jim učitelj z roko daje znak 

za naprej, to pomeni TECI ZELO HITRO, ker so kavboji  že daleč pred njimi in jih 

morajo ujeti. Ko začne učitelj poskakovati, to pomen SKAČI. Učitelj lahko ukaze 

različno kombinira in ponavlja. 
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d. specialno ogrevanje (gimnastične vaje) – 10 minut 

*priloga 

GLAVNI DEL URE – 20 minut 

5. Snovna priprava 

Ples je umetnost, oblika izražanja in govorica telesa. S plesom izražamo svoja čustva in 

občutja (Vogelnik, 1993). Ustvarjalni gib je fizična dejavnost, ki je aktivno, telesno 

izrazno in povezovalno sredstvo. Z njim lahko sproščamo napetost, poleg tega pa 

povezuje um, telo, čustva in duha. Spodbuja razvijanje domišljije, pomnjenja, 

predstavljanja in mišljenja (prav tam). 

Letkkis polka oziroma Letkkajenka je finski ples. Pleše se v krogu, plesalci pa drug 

drugega držijo za boke. Koraki letkkajenke so naslednji: dvakrat brcneš z levo nogo 

vstran, dvakrat z desno nogo vstran, nato sonožno skočiš naprej in nazaj na mesto, 

sledijo še trije sonožni koraki naprej. (Pridobljeno na: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Letkajenkka, 20. 2. 2014).   

6. Metodična priprava 

Učence najprej naučim osnovne korake polke Letkkis. Učenci se postavijo v krog. 

Polko jim najprej demonstriram, nato pa korake ponavljajo za mano. Nekajkrat 

ponovimo vse korake brez glasbe. Ko se naučijo osnovnih korakov, koreografijo 

zaplešemo še ob glasbi. Nato jih naučim še kavbojsko polko. Najprej jih razdelim v 

pare in jim demonstriram korake. Ko usvojijo koreografijo, zaplešemo še ob spremljavi 

glasbe. Učenci sestavijo še nekaj svojih korakov, ki jih nato v parih predstavijo še 

ostalim sošolcem. Na koncu pa svojo izmišljeno kavbojsko polko zaplešemo vsi 

skupaj.  

Letkkis polka 

Učenci stojijo v krogu, s hrbti obrnjeni drug proti drugemu. Vsak učenec za boke prime 

sošolca pred seboj. Nato sledijo koraki in sicer najprej dvakrat brcnejo z levo nogo 

vstran in to ponovijo še z desno nogo v notranjost kroga. Sonožno skočijo naprej in 

nazaj na mesto. Sledijo še trije koraki naprej. Učenci koreografijo nekajkrat ponovijo.  
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Kavbojska polka 

Najprej jim demonstriram korake, nato pa jih postopoma ponavljajo za menoj. Najprej 

brez glasbe, ko se naučijo pa poskusimo še z glasbeno spremljavo. 

 

1.del: 

• peta prsti 2x v desno (z rokami v bokih) 

• galop 3x v desno – prijem! 

• peta prsti 2x v levo (z rokami v bokih) 

• galop 3x v levo 

 

2.del: 

• 3x udarimo z desno roko 

• 3x udarimo z levo roko 

• 3x po kolenih 

• udarijo z zadnjico s strani 

• pod roko (8 korakov) 

 

7. Količinska priprava 

- Delitev v skupine: 1 minuta 

- Razlaga in demonstracija: 4 minute 

- Ples: 15 minut 

 

8. Organizacijska priprava 

Organizacijski karton prostora: 
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LEGENDA:  

-                               - letveniki 

-                                - miza in radio 

-                                - postavitev učencev (prva slika pri kavbojski polki, druga 

slika pri letkkajenki) 
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ZAKLJU ČNI DEL URE – 5 minut 

 

MASAŽA: Delamo pico 

 

Učenci so razdeljeni v pare. Eden izmed njih leži na trebuhu, drugi pa kleči ob njemu in ga 

masira. Učiteljica jim daje navodila za izdelovanje in peke pice, učenci, ki masirajo sošolce 

pa izvajajo gibe po njihovem hrbtu.  

 

PRILOGA 1 

Gimnastične vaje z rolico časopisnega papirja (koren) 

 

 ZAČETNI 

POLOŽAJ 

OPIS VAJE ŠTEVILO 

PONOVITEV 

SKICA UPORABA 

1. Razkoračna 

stoja, roke so v 

priročenju in v 

njih držimo 

rolico 

časopisnega 

papirja. 

Izmenično 

sučemo glavo v 

levo in desno. 

8x 

 

Raztezanje 

vratnih mišic. 

 

2. Razkoračna 

stoja.  Palico 

damo za vrat, z 

rokama 

primemo oba 

konca.  

Delamo zasuke 

dvakrat levo in 

dvakrat desno.  

8x 

 

Raztezanje 

mišic 

ramenskega 

obroča, rok in 

trupa. 

3. 

 

 

 

Čep 

predkoračno, 

roke so v 

predročenju in 

v njih držimo 

rolico 

Zibamo boke, 

naprej in dol.  

Zamenjamo  

nogi. 

10x  

 

Raztezna vaja 

za upogibalke 

in iztegovalke 

kolena, gležnja 

in nog. 
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časopisnega 

papirja. 

4.  Uležemo se na 

hrbet in noge 

pokrčimo, roke 

so v priročenju 

in v njim 

držimo rolico 

časopisnega 

papirja.  

S trupom se 

dvigujemo 10 

cm od tal. 

2 x 10 

 

Krepitev 

trebušnih mišic 

5. Uležemo se na 

trebuh, roke so 

v vročenem 

položaju in v 

njih držimo 

rolico 

časopisnega 

papirja. 

Palico 

dvigujemo 10 

cm od tal, 

zadržimo in se 

spustimo v 

začetni položaj. 

 

2 x 10 

 

Krepitev 

hrbtnih mišic. 

6. Razkoračna 

stoja. Roke so v 

predročenju in 

držijo rolico 

časopisnega 

papirja. 

Delamo 

počepe. 

2 x 10  Krepitev nožnih 

mišic. 

7.  Razkoračna 

stoja, roke so v 

priročenju. V 

eni roki držimo 

rolico 

časopisnega 

papirja 

Izmenično 

stresamo 

najprej roke (v 

eni roki držimo 

palico), nato 

noge, na koncu 

pa še oboje 

hkrati. 

10 sekund  Sprostilna vaja. 
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ANALIZA  

 

Pri športni vzgoji smo danes plesali kavbojsko polko in Letkkajenko. Učenci so pri plesu 

zelo uživali. Mislila sem, da ne bodo hoteli plesati v parih dekle-fant, kot sem jih razdelila, 

vendar ni bilo težav s tem. Na začetku je bilo nekaj smeha, kasneje pa so se med seboj lepo 

razumeli. Ko sem jim prvič predvajala glasbo, na katero so morali zaplesati, so se kar nekaj 

časa lovili, saj je kavbojska polka zelo hitra. Ko so usvojili plesne korake, pa so plesali z 

velikim veseljem. Plesali sva tudi z učiteljico, kar je bilo učencem še posebej zabavno. Pri 

svojih koreografijah kavbojske polke so bili zelo izvirni, uporabljali so kavbojske korake, 

dodajali so tudi svoje gibe. Učenci so svojo kavbojsko koreografijo tudi predstavili, nad 

idejami sva bili z učiteljico zelo navdušeni. Sledila je masaža Pečemo pico, kjer so se 

učenci zelo zabavali, hkrati pa so se sprostili po plesni uri. Spomnim se, kako nam je bila 

študentkam všeč ta igra, ko smo jo spoznale na fakulteti. Sedaj sem jo preizkusila tudi v 

razredu in sem zelo zadovoljna z njenim učinkom. Prepričana sem, da jo bom sigurno še 

kdaj uporabila. 

 

 

Slika 10: Učenci plešejo Letkkajenko 
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Slika 11: Učenci se učijo kavbojsko polko 

 

Slika 12: Masaža hrbta 

 

 

13.6 Izvedba in analiza 6. in 7. učne ure, likovna vzgoja, 3. 4. 2014 

 

UČNA PRIPRAVA 

Osnovna šola: OŠ Litija 

 

Študentka: Anja Valerija Jalšovec 

Učiteljica:  Tatjana Bizjak 

 

Razred: 

5.  

Predmet: 

LVZ 

Ura:  Likovno področje: Kiparstvo 

Likovna tehnika: Modeliranje 
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Likovna naloga: Oblikovanje obhodnega kipa iz 

mehkega materiala 

Likovni motiv: Športnik v gibanju 

Učni cilji:  

- opredelijo pojem  obhodni kip, 

- pojasnijo značilnosti oblikovanja celega kipa – razgibanost, ravnotežje – 

stabilnost, 

- razložijo postopke oblikovanja kipa (enovitost kiparske gmote, obdelava z vseh 

strani), 

- oblikujejo cele razgibane obhodne kipe iz mehkega materiala, 

- krepijo občutljivost za rokovanje z mehkimi materiali ter ustreznimi orodji, 

- razvijajo smisel za oblikovanje razgibane figure. 

 

Učne metode: 

- ustvarjalni gib, 

- pogovor,  

- demonstracija,  

- opazovanje,  

- metoda praktičnega dela, 

- vrednotenje. 

 

Učne oblike: 

- frontalna, 

- individualna, 

- skupinska. 

 

Učna sredstva/pripomočki: 

- glina, 

- časopisni papir, 

- kozarec z vodo, 

- modelirna palčka. 
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Viri in literatura:  

- Učni načrt (2011): program osnovna šola. Likovna vzgoja. Ljubljana: Ministrstvo 

RS za šolstvo in šport: Zavod republike Slovenije za šolstvo. 

- Borota, B., Geršak, V., Korošec, H., Majaron, E. (2006): Otrok v svetu glasbe, 

plesa in lutk. Koper: Pedagoška fakulteta. 

- Tacol, T., Tomšič Čerkez, B. (2007): Likovno izražanje. Ljubljana: Debora.  

- Boka, M. (2013): Usvajanje učne vsebine pri urah likovne vzgoje z ustvarjalnim 

gibom. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

 

 

POTEK 1. IN 

2. UČNE URE 

DEJAVNOSTI UČITELJICE: DEJAVNOSTI U ČENCEV: 

 

UVODNA 

MOTIVACIJA 

 

Učence spomnim na zimske 

olimpijske igre in napovem, da bodo 

danes z glino oblikovali obhodne 

kipe različnih športnikov. Ponovimo, 

kaj je značilno za obhodni kip in 

razgiban kip.   

 

 

 

 

Učencem razložim pravila za igro: 

kipar, model, glina, ki se igra v 

trojkah. Eden izmed učencev je kipar, 

drugi glina in tretji model.  Model se 

postavi v izbrano pozo, kiparjeva 

naloga pa je, da glino oblikuje v 

čimbolj podoben kip. Opozorim jih, 

da mora biti kip razgiban (športnik) 

in obhoden (da se lahko okrog kipov 

 

Sodelujejo v pogovoru in 

odgovarjajo na vprašanja. 

Razmišljajo in pripovedujejo o 

pozah športnikov. 

 

 

 

 

 

 

Pozorno poslušajo navodila in 

si razdelijo vloge. Igra poteka 

neverbalno. Pozorni so na to, 

da je kip razgiban in obhoden. 

Odigrajo svoje vloge, nato pa 

ocenijo delo kiparja.  
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hodi). Kipar mora to delo opraviti 

samo s tipom in brez besed, torej se z 

ostalima sošolcema ne pogovarja. Ko 

kipar konča, vsi trije odprejo oči in si 

ogledajo kiparjevo delo. Vloge 

nekajkrat zamenjajo. Igro lahko 

otežimo tako, da morajo imeti učenci 

zavezane oči. Razdelim jih v dve 

skupini po spolu. 

 

Vprašam jih o občutkih, ki so jih 

imeli ob posamezni vlogi (katera 

vloga se jim je zdela najlažja, katera 

najtežja in zakaj …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripovedujejo o svojih 

občutkih.  

 

OSREDNJI 

DEL 

 

1. Posredovanje novih likovnih 

pojmov 

 

Učencem povem, da bodo danes sami 

kiparji. Povem jim, da bodo svoj kip 

oblikovali iz gline. 

Najprej jim zastavim nekaj vprašanj o 

kiparjenju (kdo je kipar, kaj dela, 

katere materiale lahko pri tem 

uporablja, kaj vse lahko ustvarja itd.).  

 

Razložim jim, da poznamo obhodne 

kipe ter razgibane in nerazgibane. 

Vprašam jih, če morda vedo, kakšni 

so to kipi in če bi znali pokazati 

kakšno pozo teh kipov.  

 

Sledi še ena igra v povezavi s 

 

  

 

 

 

 

 

Učenci razmišljajo in 

odgovarjajo na vprašanja.  

 

 

 

Sodelujejo pri razgovoru in 

pokažejo razgibane in 

nerazgibane poze.  

 

 

 

Poslušajo navodila in 
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kiparstvom. Učenci se prosto gibljejo 

po razredu (ne tekajo!), lahko se tudi 

plazijo ali hodijo po vseh štirih. Ko 

udarim po bobnu in hkrati izgovorim 

določenega športnika, (metalec diska, 

skakalec, plesalec itd.) se ustavijo in 

naredijo določeno pozo.  

 

 

 

 

2. Napoved likovne naloge 

 

Pogovarjamo se o različnih športih in 

položajih. 

 

 

 

 

Učencem demonstriram, kako se 

oblikuje kip (iz enega kosa 

oblikujemo celoto z gnetenjem in 

odvzemanjem).  

 

Pokažem jim postopek dela. 

Opozorim jih na določene stvari (na 

stabilnost, obhodnost itd.).  

 

3. Likovno izražanje 

 

Povem jim, kaj vse morajo pripraviti 

za izdelavo kipa. 

 

sodelujejo v igri. Pozorni so na 

znak, nato pa se postavijo v 

določeno pozo. Drug drugega 

opazujejo in nato nadaljujejo z 

igro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Razmišljajo in pripovedujejo o 

pozah športnikov, ki bi jih 

lahko prikazali s svojim 

kipom. 

 

 

Učenci opazujejo 

demonstracijo modeliranja.  

 

 

 

Pozorno poslušajo postopek 

dela, da bodo pri oblikovanju 

dovolj pozorni.  

 

 

 

Pripravijo pripomočke za 

modeliranje.  
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Za večjo koncentracijo in 

spodbujanje ustvarjalnosti jim 

predvajam sproščujočo glasbo. 

 

Ob glasbi pričnejo izdelovati 

svoj kip. 

 

 

ZAKLJUČEK 
Učencem povem, da bomo imeli 

razstavo njihovih izdelkov. Skupaj 

oblikujemo kriterije, s pomočjo 

katerih bomo vrednotili kipe 

(obhodnost, stabilnost, ustvarjalnost, 

pravilno modeliranje).  

Kipe učencev tudi razstavimo.  

 

Sodelujejo pri oblikovanju 

kriterijev.  

Čimbolj objektivno vrednotijo 

svoj kip in izdelke drugih 

sošolcev.  

 

V učilnici razstavijo svoje 

izdelke. 

 

ANALIZA  

Učenci so danes pri pouku zelo uživali. Igro Kipar, model glina kar niso hoteli nehati 

igrati. Igra je vplivala na njihovo pozitivno razpoloženje, ki je trajalo skozi celo učno uro. 

Trojke sem določila jaz, saj sem jim dala prvo uro na izbiro, da se v skupine razdelijo sami, 

saj se to ni izkazalo za dobro potezo, ker je nastal nemir. Njihove poze so bile zanimive in 

predvsem drugačne, kar je bil tudi cilj. Upoštevali so tudi navodila, da mora biti kip 

razgiban in obhoden. Učence sem tako motivirala, da so z zanimanjem poslušali in 

sodelovali v razgovoru o kiparstvu, kiparskih tehnikah in materialih, ki jih kipar uporablja 

pri svojem delu. Učenci so o kiparstvu vedeli že kar precej. Sledila je igra, pri kateri so se 

učenci prosto gibali, ob mojem znaku pa so se postavili v pozo športnika, ki sem ga 

poimenovala. Pred tem sem jih opozorila, da si pozo izmislijo sami in da ni pomembno v 

kakšni pozi je sošolec in da ni pravilnih in napačnih poz. Učenci so bili zelo sproščeni. 

Všeč mi je bilo, da so se poze med seboj razlikovale, tako smo imeli različne plesalce, prav 

tako plezalce in drsalce. O njihovih pozah in položajih športnikov smo se nato tudi 

pogovorili. Dala sem jim navodila, kakšne kipe bodo oblikovali in jim demonstrirala 

modeliranje z glino. Učenci so se med likovnim ustvarjanjem precej sprostili, kar je 

postalo že moteče. Morala sem jih umiriti, da so lahko nadaljevali s svojim delom in se 

osredotočili na svoje kipe. Na koncu smo jih tudi ovrednotili in razstavili. Menim, da so 

bili končni izdelki zelo ustvarjalni. Z ustvarjalnim gibom sem vplivala na njihovo 

domišljijo in kreativnost, kar so pokazali s svojimi kipci.  
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Slika 13: Igra »Kipar, model, glina« 

 

Slika 14: Učenka v svoji pozi 

 

Slika 15: Prikaz športnikov, na sliki košarkaši 
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Slika 16: Učenci oblikujejo kipce športnikov 

 

Slika 17: Kip Plesalka 

 

 

Slika 18: Vsi kipi športnikov 
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13.7 Izvedba in analiza 8. učne ure, družboslovje, 2. 4. 2014 

 

UČNA PRIPRAVA 

Osnovna šola: OŠ Litija 

 

Študentka: Anja Valerija Jalšovec 

Učiteljica:  Tatjana Bizjak 

 

Razred: 

5.  

Predmet: 

Družboslovje 

Ura:  Tema:  

Enota: Življenje na gradu 

Učni cilji:  

- seznanijo se s prvotno vlogo gradu, ki je bila sprva obrambna in nadzorna, 
- vedo, kdo je živel na gradu, kakšno je bilo življenje v njem in kakšni so bili 

prostori, 
- učenci se natančneje eznanijo s srednjeveškimi oblačili, 
- vedo, kaj pomeni pojem viteški turnir, 

- znajo določiti čas srednjega veka. 

 

Učne metode: 

- ustvarjalni gib, 

- razlaga, 

- razgovor. 

 

Učne oblike: 

- individualna, 

- skupinska, 

- frontalna. 

 

Učna sredstva/pripomočki: Učbenik za družboslovje v 5. razredu.  

Literatura:  

- Učni načrt (2011): program osnovna šola. Družba. Ljubljana: Ministrstvo RS za 

šolstvo in šport: Zavod republike Slovenije za šolstvo. 
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- Geršak, V. (2006). Plesno-gibalna ustvarjalnost. V Borota, B., Geršak, V., 

Korošec, H., Majaron, E. (2006): Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper: 

Pedagoška fakulteta. 

 

 

 

POTEK 

UČNE URE 

DEJAVNOSTI UČITELJICE: DEJAVNOSTI 

UČENCEV: 

 

UVODNA 

MOTIVACIJA 

 

Skozi vizualizacijo jih popeljem v 

življenje na gradu.  

 

Počasi stopaš po kamniti cesti. Pred 

seboj zagledaš velik srednjeveški grad. 

Približaš se mu in pot nadaljuješ po 

strmih stopnicah. Med potjo srečaš 

grajske stražarje, ki varujejo grad. 

Stopnic je zelo veliko in na vrhu si že 

zelo utrujen. Nato vstopiš skozi velika 

lesena vrata na grajsko dvorišče, kjer 

stoji lep vodnjak. Stopaš proti naslednji 

sobi, v kateri so visoki stropi. Sredi nje 

stoji viteški oklep in ščit. Odpreš vrata v 

naslednjo sobo, kjer je hladno in 

temačno. Prižgeš baklo. Odpreš oči. 

Vprašam jih, kako so se počutili in kaj 
vse so videli. 
 

 

 

Učenci se umirijo in 

prisluhnejo pripovedovanju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripovedujejo o svojih 

občutjih.  

 

OSREDNJI 

DEL 

 

Predvajam jim srednjeveško glasbo. 

Sproščeno se gibljejo po razredu. 

 

 

Prisluhnejo srednjeveški 

glasbi. 
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Vprašam jih, v katero obdobje bi uvrstili 

to glasbo. Obdobje prikažemo na 

časovnem traku. Vprašam jih, kaj vse že 

vejo o srednjem veku. 

Napovem, da se bomo danes pogovarjali 

o življenju na gradu. 

 

Pogovarjamo se o življenju na gradu.  

 

Kje so gradili gradove, čemu so bili 

namenjeni, katere gradove poznajo, kaj 

so graščaki počeli na gradu, kaj so 

počele grajske gospodične, viteški 

turnirji, grajski plesi, kakšno funkcijo 

imajo gradovi danes itd. 

 

Povem, da so gradovi  nastali v 

srednjem veku, to pa je obdobje od leta 

500 do 1500 našega štetja. S pomočjo 

časovnega traku prikažem, kdaj je bilo 

to obdobje.  

 

Vprašam jih, na katerem gradu so že bili 

in kaj vse so videli, ali so bili na viteških 

igrah … 

Sodelujejo v razgovoru in 

povedo, kaj vse so se že 

naučili o srednjem veku. 

 

 

 

 

Razmišljajo, kje so gradili 

gradove in zakaj, kaj so 

ljudje počeli na gradu itn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripovedujejo o svojih 

izkušnjah na gradu. 

 

 

ZAKLJUČEK 

 

Razdelim jih po spolu v dve skupini. 

Fantje imajo nalogo, da gibalno 

uprizorijo viteški turnir, dekleta pa 

grajski ples. 

 

Upoštevajo navodila igre in 

sodelujejo v igri. Svoje 

gibalne ideje predstavijo 

razredu. 
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ANALIZA 

 

Danes mi je učiteljica povedala, da so ji učenci zaupali, da se jim zdijo moje ure zelo 

zanimive in zabavne in  da komaj čakajo, kdaj spet pridem. To me je zelo motiviralo in 

dobila sem zagon, da lahko brez skrbi nadaljujem delo in še dodatno spodbujam njihovo 

ustvarjalnost.  

Tema Življenje na gradu omogoča zelo veliko primerov vključevanja ustvarjalnega giba. Z 

uvodno vizualizacijo skozi življenje na gradu sem želela, da si učenci predstavljajo 

plemiško življenje in se vživijo v vloge graščakov. Njihovi vtisi so bili različni, nekateri so 

se počutili dobro, nekatere je bilo strah. V osrednjem delu sem odločila za prikaz viteških 

iger in grajskega plesa. Učence sem razdelila v dve skupini po spolu. Dekleta so morala 

prikazati grajski ples, fantje pa viteške igre. Dekleta so bila zelo ustvarjalna in so sestavila 

celotno koreografijo. Prav tako so se dobro odrezali fantje. Vsak od njih je imel v gibalni 

zgodbi drugačno vlogo. Nekateri so bili vitezi, nekateri gledalci, imeli so tudi sodnika. Žal 

mi je samo, da jim nisem predvajala srednjeveške glasbe, ki bi jih vodila in bi gibalni 

zgodbi tako dobili še lepši pridih. Danes je tako ura družboslovja minila v srednjeveškem 

duhu in z ustvarjalnostjo učencev sem bila zelo zadovoljna. Prav tako danes nisem imela 

nobenih disciplinskih težav, kar mi je omogočilo, da sem lahko v celoti izpeljala uro, kot 

sem si jo zamislila. Dobila sem idejo, da bi lahko njihove gibalne zgodbe uporabili tudi za 

kakšen nastop pred starši ali na gradu. Učencem je namreč ta tema zelo zanimiva in 

samostojno so ustvarili čudovite gibalne zgodbe. 

 

 

Slika 19: Grajski ples 
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Slika 20: Viteški turnir 

13.8 Izvedba in analiza 9. učne ure, naravoslovje, 11. 4. 2014 

 

UČNA PRIPRAVA 

Osnovna šola: OŠ Litija 

 

Študentka: Anja Valerija Jalšovec 

Učiteljica:  Tatjana Bizjak 

 

Razred: 

5.  

Predmet: 

Naravoslovje 

in tehnika 

Ura:  Tema: Rastlinojedci, mesojedci in vsejedci 

Enota: Jedilni list za živali in rastline 

Učni cilji:  

- vedo, da živali dobijo hrano s prehranjevanjem iz okolja, 

- znajo našteti nekaj rastlinojedcev, mesojedcev, plenilcev in zajedavcev, 

- poznajo nekaj značilnosti rastlinojedcev in mesojedcev, 

- po videzu znajo oceniti, ali je žival plenilec. 

 

Učne metode: 

- ustvarjalni gib, 

- razlaga, 

- razgovor. 
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Učne oblike: 

- individualna, 

- skupinska, 

- frontalna. 

 

Učna sredstva/pripomočki: Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu. DZS. 

Literatura:  

- Učni načrt (2005): program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika. Ljubljana: 

Ministrstvo RS za šolstvo in šport: Zavod republike Slovenije za šolstvo. 

- Geršak, V. (2006). Plesno-gibalna ustvarjalnost. V Borota, B., Geršak, V., 

Korošec, H., Majaron, E. (2006): Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper: 

Pedagoška fakulteta. 

 

 

 

POTEK 

UČNE URE 

DEJAVNOSTI UČITELJICE: DEJAVNOSTI 

UČENCEV: 

 

UVODNA 

MOTIVACIJA 

 

Igramo se Pantomimo. Pred tablo 

pokličem tri učence in vsak izmed njih 

izvleče listek, kjer je napisano katero 

žival morajo prikazati (volk, medved, 

zajec). Ko učenci eden za drugim 

prikažejo žival, se pogovarjamo s čim se 

te živali prehranjujejo.  Pazimo na 

stereotipno gibanje (Zajec v resnici 

skače po 4 nogah). 

 

 

Nekaj prostovoljcev pride 

pred tablo in prikaže žival, ki 

je napisana na listku.  

 

 

 

OSREDNJI 

 

Živali, ki smo jih prikazali razdelimo v 

 

Učenci sodelujejo v 
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DEL skupine, glede na to, s čim se 

prehranjujejo (rastlinojedci, mesojedci, 

vsejedci). To zapišemo na tablo in 

kasneje tabelsko sliko sproti 

dopolnjujemo.  

 

Pogovarjamo se o telesnih značilnostih 

posameznih živali in s čim se 

prehranjuje določena vrsta.  

 

 

 

Rastlinojedci se hranijo z rastlinami, 

npr. travo, plodovi in semeni, medičino 

itd. Evkaliptus in bambus za izbirčne. 

Mesojedci se hranijo z živalmi, ki so 

lahko rastlinojede ali mesojede. Delimo 

jih na ujede, zveri, mrhovinarje in ujede. 

Vsejedci so živali, ki se hranijo z 

rastlinami in živalmi � jež, medved, 

opice … 

 

Sledi gibalna igra. Učenci najprej dobijo 

listke, na katerih piše katera žival oz. 

rastlina so. Nato se gibljejo v dani vlogi 

(opozorim jih, da tudi rastlina ni pri 

miru, se giblje zaradi vetra itn.). Ko med 

gibanjem srečajo svojo hrano, se jo 

morajo dotakniti. Spremljam igro, da 

vidim, če so učenci razumeli snov.  

 

razgovoru in razvrščajo 

živali glede na 

prehranjevanje.  

 

 

 

Sodelujejo v razgovoru in 

razmišljajo o tem, kako bi 

prepoznali, ali je določena 

žival rastlinojedec, 

mesojedec ali vsejedec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelujejo v igri in se 

gibljejo kot žival ali rastlina.  

 

ZAKLJUČEK 
Razdelim jih v 4 skupine po 5 oz. 6 
učencev. Vsaka skupina sestavi določen 

 

Sestavljajo jedilni list za 
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jedilni list (za rastlinojedce, mesojedce 
in vsejedce).  

določeno skupino živali in ga 

predstavijo še ostalim 

učencem.  

 

ANALIZA 

 

Učno uro smo tokrat začeli s pantomimo. Pred tablo sem poklicala tri učence in jih določila 

kar sama, da ne bi prišlo do nemira, saj imajo to igro zelo radi in si vsi želijo priti na vrsto. 

Učenci so dobili listke, na katerih je pisalo katero žival morajo oponašati. Posebej sem bila 

zadovoljna, ko je učenka, ki je morala prikazati gibanje zajca, to storila pravilno. Ponavadi 

namreč vidimo stereotipno gibanje po dveh nogah, čeprav zajec praviloma skače po vseh 

štirih. Učenci so se pri tej igri zabavali, kar jih je motiviralo za nadaljevanje učne ure. Na 

tablo sem zapisala te tri živali in pogovarjali smo se o čem se prehranjujejo. Uvrstili smo 

jih med rastlinojedce, mesojedce in vsejedce. Učenci pri tem niso imeli nobenih težav, z 

zanimanjem so poslušali o prehranjevanju različnih živali. Sledila je gibalna igra 

»Prehrambena veriga«, pri kateri so se učenci gibali kot določena žival ali rastlina in se 

dotaknili s sošolcem, ki je oponašal žival, s katero se prehranjujejo. Postali so nekoliko 

nemirni in nisem bila več prepričana, če ima igra sploh še smisel, zato sem jo prekinila. 

Učenci so razumeli snov, kar sem videla tudi preko igre, zato se mi je zdelo, da lahko z 

igro zaključimo. Tudi ta učna ura je uspešno minila. Učencem sem povedala, da je bila to 

moja zadnja ura z njimi, kar jih je nekoliko razžalostilo. Povedali so mi, da so bile moje 

ure zanimive in drugačne, kar jim je bilo zelo všeč. 

 

 

14 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

Z anketnim vprašalnikom sem želela odgovoriti na svoja raziskovalna vprašanja in se 

prepričati o metodi ustvarjalnega giba v 5. razredu. Vzorec je sicer premajhen, da bi lahko 

trditve posplošila na celotno populacijo, vendar lahko zapišem nekatere ugotovitve, ki 

zagotovo veljajo že iz prejšnjih raziskav. Učencem sem skupaj zastavila 11 vprašanj 

odprtega in zaprtega tipa. Vprašanja sem jim vnaprej razložila in jim povedala, naj na 

vprašanja odgovarjajo čim bolj iskreno. 
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Odgovori učencev: 

1. VPRAŠANJE: Ali se pri pouku rad gibaš? 

 

Ali se pri pouku rad gibaš?

95%

5%

DA NE

 

Graf 1: Ali se pri pouku rad gibaš? 

 

Najprej me je zanimalo, če se učenci v 5. razredu sploh radi gibljejo. Od 22ih učencev je 

samo 1 učenec odgovoril, da se pri pouku ne giba rad. Odgovori učencev nam povejo, da 

se učenci večinoma radi gibajo. To pomeni, da se radi gibajo tudi pri ostalih predmetih, ne 

samo pri športni vzgoji, kar zahteva učni načrt. Takšne odgovore sem pričakovala, saj sem 

že pri nastopih videla, da je odziv učencev na ustvarjalni gib zelo pozitiven.  

 

 

2. VPRAŠANJE: Ali ste že imeli kdaj tak pouk, da ste se pri MAT, SLO, 

NIT, DRU in LVZ gibali? 

Ali ste že imeli kdaj pouk, da 

ste se pri MAT, SLO, NIT, DRU 

in LVZ gibali?

23%

77%

DA NE

 

Graf 2: Ali ste že imeli kdaj tak pouk, da ste se pri MAT; SLO, NIT, DRU in LVZ gibali? 
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Samo 5 učencev je odgovorilo, da so že imeli tak pouk, pri katerem so se gibali. 17 

učencev je odgovorilo, da se pri omenjenih predmetih niso gibali. Odgovori me niso 

presenetili, saj mi je že učiteljica povedala, da metode ustvarjalnega giba ne pozna in da ga 

ni nikoli vključevala v pouk. Nasprotje pri odgovorih si razlagam tako, da so se mogoče 

kdaj gibali pri slovenskem jeziku v sklopu kakšne dramske zgodbe ali pri nadaljevanju 

zgodbe z gibanjem. Menim, da bi to vprašanje morala zastaviti bolj natančno, saj so otroci 

odgovarjali za vse te predmete skupaj.  

 

3. VPRAŠANJE: Ali ti je nastopanje pred drugimi delalo težave?  

Ali ti je nastopanje pred drugimi 

delalo težave?

14%

86%

DA NE

 

Graf 3: Ali ti je nastopanje pred drugimi delalo težave? 

 

Trije učenci so odgovorili, da jim je nastopanje pred drugimi delalo težave. 19 ućencev z 

nastopanjem pred drugimi sošolci ni imelo težav. Veseli me, da je v razredu majhen delež 

učencev, ki se bojijo nastopanja. Zaradi različnih dejavnikov imajo nekateri strah pred 

izpostavljanjem pred celim razredom. Če je nastopanje skupinsko, je za učence veliko 

manj stresno, kot če morajo pred razredom nastopati individualno. Ravno zato sem pri 

svojih urah največkrat vključila skupinsko nastopanje, saj učencev nisem želela 

izpostavljati. 

 

4. VPRAŠANJE: Kako si se počutil med gibanjem pri matematiki? 

 

Odgovori učencev so si bili med seboj zelo podobni. Nekateri so se med gibanjem počutili 

super, ura se je veliki večini zdela zanimiva. Nek učenec je zapisal, da je bilo sproščeno in 

da so se med računanjem z gibanjem sprostili. Zanimiv je bil tudi zapis, da pri urah 
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matematike ponavadi samo sedijo. Neka učenka je zapisala, da je bila to zanimiva razlaga 

deljenja in da ga je potem tudi lažje razumela. 

 

5. VPRAŠANJE: Oceni, kakšna se ti je zdela ura naravoslovja. 

 

77%

14% 9% 0% 0%

Oceni, kakšna se ti je zdela ura 

naravoslovja.

Zelo zanimiva Zanimiva Še kar zanimiva

Nezanimiva Dolgočasna

 

Graf 4: Oceni, kakšna se ti je zdela ura naravoslovja. 

 

17 učencev je obkrožilo, da se jim je ura naravoslovja zdela zelo zanimiva. Trem učencem 

je bila učna ura zanimiva, dva učenca sta obkrožila, da jima je bila ura še kar zanimiva. 

Nobenemu od učencev se ura naravoslovja ni zdela nezanimiva ali dolgočasna. Odgovori 

me niso presenetili, saj so učenci pri učni uri zelo uživali, sodelovali so pri gibanju in z 

zanimanjem poslušali, ko smo se pogovarjali o prehranjevanju živali. Sklepam, da je bila 

to zanimiva učna tema za učence, saj je bilo v razredu čutiti željo po znanju o 

prehrambenih navadah živali. Nekaj razlag je bilo, da je bil pouk drugačen, ker niso samo 

pisali v zvezke in da so se hkrati med gibanjem in igro veliko naučili. Ena izmed učenk je 

svoj odgovor razložila, da so ji ponavadi ure naravoslovja dolgočasne, tokrat pa se ji je 

zdela zanimiva. 
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6. VPRAŠANJE: Ali se ti je zdela ura družboslovja zanimiva? 

 

Ali se ti je zdela ura družboslovja 

zanimiva?

95%

5%
DA NE

 

Graf 5: Ali se ti je zdela ura družboslovja zanimiva? 

 

Kar 21 učencev je odgovorilo, da se jim je ura družboslovja Življenje na gradu zdela 

zanimiva. Takšen rezultat me ne preseneča, saj sem opazila, da jim je bila ta ura najbolj 

všeč. Sklepam, da je to zaradi skupinskega dela po spolih. Fantje so uživali v prirejanju 

viteških turnirjev, dekleta pa pri grajskem plesu. Videla sem, da pri tem skupinskem delu 

niso imeli nobenih težav s sodelovanjem, saj so bili fantje v svoji skupini, dekleta pa v 

svoji. Tako ni prihajalo do konfliktov, ki so ponavadi prisotni v mešanih skupinah. Fantje 

so pod razlago zakaj se jim je ura zdela zanimiva, največkrat navedli ravno viteške turnirje.  

 

7. VPRAŠANJE: Ali ti je izražanje čustev z gibanjem pri pouku delalo 

težave? 

 

Ali ti je izražanje čustev z 

gibanjem pri SLO delalo težave?

5%

95%

DA NE

 

Graf 6: Ali ti je izražanje čustev z gibanjem pri pouku delalo težave? 
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Samo 1 učenka je odgovorila, da ji je izražanje čustev z gibanjem pri slovenskem jeziku 

delalo težave. Zraven je dopisala še »čisto malo«. Pod razlago je navedla, da tega še ni 

počela in da je nekatera čustva res težko prikazati. 21 učencev pri izražanju čustev z 

gibanjem ni imelo težav. Odgovori me niso presenetili, saj sem že pri urah videla, da z 

gibanjem nimajo problemov in da so pripravljeni sodelovati v vsaki gibalni dejavnosti. 

Ostali so pri razlagi navajali, da jim je bila igra prijetna in da poznajo vsa čustva. Učenci 

torej večinoma nimajo težav z izražanjem preko gibanja.  

 

8. VPRAŠANJE: Ali misliš, da je igra »Kipar, model, glina«, vplivala na 

tvoj končni izdelek iz gline? 

 

Ali misliš, da je igra "Kipar, 

model, glina", vplivala na tvoj 

končni izdelek iz gline?

82%

18%

DA NE

 

Graf 7: Ali misliš. Da je igra »Kipar, model, glina«, vplivalo na tvoj končni izdelek iz 

gline? 

 

18 učencev je odgovorilo, da je igra »Kipar, model, glina«, vplivala na njihov končni 

izdelek. Učenci so razložili, da so z igro dobili idejo za svoj kip in da so preko gibanja 

videli kakšne so lahko poze športnikov. Odgovarjali so tudi, da so si preko gibanja lažje 

predstavljali kip in da so bili bolj ustvarjalni. Zanimiv odgovor je bil, da so z gibanjem 

občutili, kako se oblikuje kip. Eden izmed odgovorov je bil tudi ta, da je težko biti kipar. 

Štirje učenci pa menijo, da igra ni imela vpliva na njihov kipec. 
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9. VPRAŠANJE: Katere igre so ti bile najbolj zanimive. Oštevilči 

odgovore od 1 do 7. 

 

Učenci so ocenili kako zanimive so se jim zdele različne igre. Z oceno 7 so oštevilčili 

najbolj zanimivo igro, z oceno 1 pa najmanj zanimivo igro. Odgovori so se med seboj 

precej razlikovali, zato sem za analizo izbrala najbolj zanimivo in najmanj zanimivo igro.  

 

Najbolj zanimiva igra

55%

45%

Življenje na gradu Ostalo

 

Graf 8 in 9: Katere igre so ti bile najbolj zanimive? 

Veliki večini se je najbolj zanimiva igra zdela Življenje na gradu. Kar 12 učencev jo je 

ocenilo z oceno 6 in 7. Za najmanj zanimivo igro pa so označili igro Prehrambena veriga in 

sicer jo je 17 učencev ocenilo z 1 in z 2. Druga najbolj zanimiva igra je bila Pantomima, 

sledila ji je igra Kipar, model, glina. Srednje zanimivi igri, ki sta bili večinoma ocenjeni z 

oceno 3 in 4, sta bili Diamant in Čarobni vrt. 
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10. VPRAŠANJE: Kaj ti je bilo najbolj všeč pri mojih urah? 

 

Učenci so zapisali, da jim je bilo vse všeč, da so bile ure zanimive in drugačne. Omenili so 

tudi, da so se veliko gibali in predvsem zabavali, hkrati pa tudi učili. Navedli so tudi nekaj 

iger, ki so jim bile všeč, največkrat je bila omenjena ravno ura družboslovja Življenje na 

gradu. Sklepam lahko torej, da so bili z mojimi urami zadovoljni, da jim je bila všeč 

predvsem drugačnost, gibanje in igra. Učenci se prav tako zavedajo, da se tudi na tak način 

učijo, čeprav ne sedijo za klopmi in zapisujejo v zvezke.  

 

11. VPRAŠANJE: Če ti kaj ni bilo všeč pri mojih urah, to napiši. 

 

Skoraj vsi učenci so to vprašanje pustili prazno, zato lahko sklepam, da so jim bile ure na 

splošno zelo všeč in da ni bilo nič motečega. Samo eden izmed učencev je zapisal, da mu 

ni bilo všeč, ker smo bili premalo časa skupaj. ☺ 

 

15 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

R1: Ali ustvarjalni gib pri pouku pozitivno vpliva na razpoloženje učencev? 

Skozi učne ure, ki sem jih imela v 5. razredu, sem se vedno znova prepričala kako 

ustvarjalni gib pozitivno vpliva na razpoloženje učencev. Pri tem ne mislim samo na 

veselje in dobro voljo, temveč tudi na umiritev in sprostitev učencev, kar sem prav tako 

potrebovala za učenje in delo v razredu.  Učenci so me vsak dan, ko sem prišla, pričakali 

nasmejani in so komaj čakali, da bomo začeli. Vsake učne ure so se veselili in to me je pri 

delu z njimi še dodatno motiviralo. Pri vsaki učni uri sem jih najprej želela pritegniti in jih 

spraviti v razpoloženje, ki bo koristno za njihovo učenje in zavzetost pri delu. Tako so bili 

pripravljeni sodelovati, vzdušje v razredu pa je bilo sproščeno, kar je vplivalo na njihovo 

produktivnost. Večkrat je bilo njihovo razpoloženje pozitivno do te mere, da so se nekoliko 

preveč razživeli. Tudi takrat mi je bil v pomoč ustvarjalni gib, da sem jih lahko umirila. V 

razredu je bilo med mojimi urami največkrat čutiti prijetno razredno klimo, v kateri so se 

tudi učenci počutili dobro. Pri dejavnostih so z navdušenjem in presenečenjem sodelovali 

in bili zelo ustvarjalni. Na začetku mojega raziskovalnega dela so bili nekateri učenci 

nekoliko zadržani pri gibalnih dejavnostih, kjer so se gibali individualno in so se takrat 

najbrž počutili nekoliko neprijetno. Za to obstaja več dejavnikov, med njimi lahko 
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izpostavimo, da je bilo to za njih nekaj novega. Njihova učiteljica namreč doslej ni 

uporabljala metode ustvarjalnega giba. Vendar je tudi to kasneje minilo in zadržanosti ni 

bilo več opaziti. Prav tako imajo na splošno nekateri učenci težave pri izražanju z 

gibanjem, na kar pa lahko kot učitelji vplivamo, vendar je to nekoliko dolgotrajnejši 

proces, na kar sem v mojih 9ih urah težje vplivala. Sklepamo lahko torej, da je ustvarjalni 

gib v razredu, ki sem ga poučevala, pozitivno vplival na razpoloženje učencev.  

 

R2: Ali učenci z ustvarjalnim gibom zadovoljujejo potrebo po neverbalnem 

izražanju?  

Učenci z ustvarjalnim gibom zadovoljujejo potrebo po neverbalnem izražanju. To se je še 

posebno videlo pri urah slovenskega jezika, kjer so učenci z gibanjem pokazali svoje 

razpoloženje. Učenci s tem niso imeli težav, kar so označili tudi v anketnem vprašalniku. Z 

gibanjem so torej veliko lažje izrazili svoja čustva, kakor bi to naredili z besedami. 

Ustvarjalni gib namreč pozitivno vpliva na izražanje čustev, ki bi jih sicer težko osvobodili 

besedno. Skupinsko je bilo torej za njih lažje, da se gibajo kakor, če bi pred celim 

razredom morali govoriti o svojih čustvih.  

 

R3: Ali z vključevanjem ustvarjalnega giba v pouk spodbujamo 

ustvarjalnost učencev in na kakšen način se odraža? 

Ustvarjalnost učencev sem preverjala z opazovanjem gibalnih dejavnosti, ki sem jih 

predhodno natančno načrtovala. Pri svojem raziskovanju sem odkrila, da ustvarjalni gib 

vpliva tudi na ustvarjalnost učencev. To se je kazalo v njihovih ustvarjalnih idejah, 

gibalnih zgodbah, individualnem gibanju in izdelkih pri likovni vzgoji. Pri gibalnih 

dejavnostih je bilo opaziti veliko inovativnih idej. Pri delu v skupinah, kjer so učenci svoja 

gibanja načrtovali in se med seboj usklajevali, so nastale prave ustvarjalne koreografije. 

Nekaj več težav so imeli pri individualnih gibanjih, za katera jim nisem dala časa za 

načrtovanje. Vseeno so se znašli in svoja gibanja improvizirali. Tukaj se je dejansko 

pokazala njihova kreativnost in domišljija. Učencem sem dala vedeti, da ni pravih in 

napačnih gibanj in da ni pomembno, kakšne gibe bo prikazal sošolec.  
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R4: Kako vpliva poučevanje skozi ustvarjalni gib na moja lastna 

prepričanja in stališča o pristopih poučevanja v 5. razredu osnovne šole? 

S svojimi učnimi urami sem bila zelo zadovoljna. Prav tako so bile ure uspešne, z 

ustvarjalnim gibom sem dosegla zastavljene cilje. Pred mojim raziskovalnim delom v 5. 

razredu sem imela nekaj pomislekov, saj sem imela prakso največkrat v nižjih razredih. 

Zato mi je to predstavljalo izziv in metoda ustvarjalnega giba mi je bila pri tem v veliko 

pomoč. Z gibanjem sem lahko učence umirila in motivirala. Prav tako so se skozi gib 

zabavali in posredno veliko naučili. Ustvarjalni gib mi je bil v veliko pomoč tudi pri 

spodbujanju ustvarjalnosti. V razredu sem za nekaj ur prekinila vsakdanje sedenje za 

klopmi, kar so opazili tudi učenci. Bili so navdušeni, da so se veliko igrali in gibali ter se 

hkrati ogromno naučili. To je potrdila tudi njihova učiteljica, kar je prav tako vplivalo na 

moja prepričanja. Ima namreč dolgoletne izkušnje z učenci in s to metodo je bila zelo 

zadovoljna in prepričana, da jo bo uporabila tudi sama. To je zame še dodatna potrditev o 

uspehu mojih učnih ur z ustvarjalnim gibom.  

 

15.1 Povzetek ugotovitev 

 

V svoji raziskavi sem prišla do ugotovitve, da je ustvarjalni gib, v razredu, ki sem ga 

poučevala, pozitivno vplival na razpoloženje učencev. Učenci so bili bolj sproščeni, 

gibanje jim je bilo v veselje. Počutili so se dobro, v razredu je vladala prijetna in 

ustvarjalna klima. Prav tako sem ugotovila, da so učenci v tem razredu z ustvarjalnim 

gibom zadovoljevali potrebo po neverbalnem izražanju. Z gibanjem so torej lažje pokazali 

svoje občutke, kot bi to storili z besedami. To se je najbolj pokazalo v skupinah, v katerih 

je bilo izaražnje čustev še lažje. Z vključevanjem ustvarjalnega giba v pouk sem v razredu 

spodbujala ustvarjalnost učencev. Pokazali so svoje ustvarjalne ideje, različna gibanja in 

improvizacijo. Skozi gibalne zgodbe je bilo videti njihovo domišljijo in kreativnost. Bili so 

ustvarjalni tako v skupinah kot tudi individualno. Ustvarjalni gib ni vplival samo na 

učence, ampak tudi na moja lastna prepričanja in stališča o pristopih poučevanja v 5. 

razredu osnovne šole. Z metodo ustvarjalnega giba sem bila pri svojih učnih urah zelo 

zadovoljna in tudi uspešna. Dosegla sem zastavljene cilje in bila sem pozitivno 

presenečena nad odzivi učencev. Ustvarjalni gib mi je bil pri poučevanju v pomoč tako pri 

motiviranju učencev kot tudi pri doseganju učnih ciljev.  
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16 ZAKLJU ČEK 

 

 Gibanje nam predstavlja velik del življenja. Gibljemo se na vsakem koraku, poleg tega gib 

predstavlja tudi pomemben del nebesedne komunikacije. V nas vzbuja zadovoljstvo in 

predstavlja povezavo med telesom in dušo. Moje prvo poglavje v teoretičnem delu se zato 

nanaša na gibanje in otrokove potrebe po gibanju in plesu. Nadaljevala sem s pojmom 

ustvarjalnost, ki je v procesu poučevanja prav tako zelo pomembna dejavnost. Vedeti 

moramo namreč, kako jo bomo pri učencih razvijali in spodbujali. Ustvarjalnost je v 

današnjem svetu zelo zaželjena lastnost. Omogoča nam reševanje problemov, izraža se 

lahko s pisanjem, risanjem, s plesom ali v kakšni drugi obliki. Pri metodi ustvarjalnega 

giba je zelo pomembna učitejeva vloga. Zato sem se dotaknila tudi te teme in zapisala, 

kako na poučevanje vplivajo učiteljeva ustvarjalna stališča in kkšna je vloga njegove 

improvizacije.  

 

Empirični del moje diplomske naloge se nanaša na ustvarjalni gib v 5. razredu. Želela sem 

se prepričati na kakšen način ta metoda vpliva na učence in na moje poučevanje v razredu. 

Ugotovila sem, da ustvarjalni gib pozitivno vpliva na razpoloženje učencev. Pri vsaki 

gibalni dejavnosti so bili učenci sproščeni in dobre volje. Vedno so bili pripravljeni 

sodelovati in gibanje jim je bilo v veselje. Prav tako so z gibanjem lažje izražali svoja 

čustva, kot bi jih sicer z besedami. Ustvarjalni gib je vplival tudi na njihovo ustvarjalnost. 

Pokazali so svoje inovativne ideje in nastajale so ustvarjalne gibalne zgodbe. Pri likovni 

vzgoji so konkretno pokazali svojo ustvarjalnost z izdelki. Odgovorila sem na svoja 

raziskovalna vprašanja in sem z rezultati ustvarjalnega giba v 5. razredu zelo zadovoljna. 

Prepričana sem, da zelo dobro vpliva na učence in v tradicionalen pouk vnaša pozitivne 

spremembe. Učenci tako pridobivajo znanje tudi po kinestetični poti, kar je še posebej 

koristno za hiperaktivne otroke, ki lahko z gibanjem potrošijo odvečno energijo. Učenci se 

torej preko gibanja in igre nezavedno učijo. Takšno učenje ima precej večji učinek, saj ni 

dolgočasno in monotono kot vsakdanje sedenje in pisanje v zvezke. Ustvarjalni gib ima 

velik vpliv tudi na učitelje in njihovo emocionalno razpoloženje. Zmanjšuje vsakodnevni 

stres ter negativno počutje in tako vpliva na kvalitetnejše delo v razredu. Svojim učencem 

je z gibanjem za vzgled in nanje prenaša pomen zdravja. Kot bodoča učiteljica razrednega 

pouka bom v pouk večkrat vključila ustvarjalni gib in z njim spodbujala pozitivno vzdušje 
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med učenci.  Z ustvarjalnim gibom jih bom lahko motivirala na različne načine in ga 

vključila v različne predmete. 
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