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IZVLEČEK 

Medpredmetno povezovanje predstavlja celosten didaktični pristop – pomeni horizontalno in 

vertikalno povezovanje znanj, vsebin in učnih spretnosti.  Učitelj poskuša določeno vsebino 

ali problem podati ali obravnavati čim bolj celostno, tako da isti problem poskuša osvetliti z 

različnih vidikov. Pri tem lahko uporablja različne učne metode in oblike dela. Ena od teh 

organizacijskih oblik je projektno učno delo. Za projektno učno delo je  značilno, da presega 

okvire klasičnega pouka, saj se ne omejuje niti vsebinsko niti organizacijsko, pa tudi ne 

časovno in prostorsko na pogoje, v katerih je organiziran šolski pouk. Zdruţuje elemente 

direktnega učiteljevega vodenja učnega procesa in elemente samostojnega dela učencev. 

Glavna cilja diplomskega dela sta bila priprava projektnega tedna ter raziskava, kako in 

koliko uporaba medpredmetnega povezovanja pri pouku vpliva na  osvojeno znanje učencev. 

V raziskavi sta sodelovala 1. a in 1. b razred OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica; 1. a razred je 

sodeloval v projektnem tednu, 1. b pa je imel klasičen pouk. Rezultate o osvojenem znanju, ki 

sem jih pridobila s pomočjo risb obeh razredov, sem analizirala z opazovanjem. Rešene 

vprašalnike, ki jih je reševala le eksperimentalna skupina (1. a razred), sem analizirala s 

pomočjo grafov. Rezultati so pokazali, da so učenci, ki so sodelovali v projektnem tednu z 

medpredmetnim povezovanjem, osvojili drugačno in bolj poglobljeno znanje o narodih, 

kontrolna skupina pa je znanje prikazala površinsko in splošno. Moja raziskava je potrdila 

dejstvo, da deklice raje sodelujejo pri plesnih dejavnostih kot dečki, kar sem tudi predvidela. 

Ovrgla pa je mojo hipotezo, da imajo učenci večji interes za sodelovanje pri učenju 

koreografij s posnemanjem, kot pa za lastno ustvarjanje. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Medpredmetno povezovanje, projektni teden,športna vzgoja, ples, celostni razvoj otroka  
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ABSTRACT 

 

CROSSCURICULAR ACTIVITIES WITH DANCE AT  PE IN 

THE FIRST CLASS OF PRIMARY SCHOOL 

 

 Crosscuricular activities are a holistic teaching approach – it is a horizontal and vertical integration 

of knowledge, different contents and learning skills. The teacher tries to deal with specific content or 

problem as a more comprehensive way and tries to illuminate one problem  from different aspects. In 

this kind of work a teacher can use different teaching methods and forms of work. One of these 

organizational forms is the project work. Doing untraditional methods  is significant for the 

project work. There are no content or organization restrictions, teaching time and place are 

not limited like in the usual school lessons. It combines elements of direct teachers' control of  

learning process and elements of students' independent work. The role of the teacher in this 

relationship is to encourage and guide students who through their own efforts and indirect support 

come to new insights. With this kind of work students are able to develop a congruent personality. The 

main two purposes of the thesis were the preparation of project week and the research about the use of 

crosscuricular activities with dance and their impact on acquired knowledge of the students.  Two first 

grade classes of elementary school dr. France Prešeren Ribnica participated in the research:  1a class 

participated in the project week, 1b class had classic lessons. The results of the gained knowledge 

were obtained through drawings from both classes and analyzed by observation. Questionnaires, 

resolved only by the experimental group (1a class) were analyzed using graphs. The results showed 

that students who participated in the project week  with crosscuricular activities with dance gained 

different and more detailed knowledge about nations, while the control group demonstrated more 

surfaced and general  knowledge. My research confirmed the fact that  girls prefer to participate in 

dance activities more than boys, which also was my prediction. But the research also rejected my 

hypothesis of increased interest of students to participate in learning by imitation choreographies 

rather than having their own creations.  

 

KEYWORDS: 

Crosscuricular activities,  project week, dance, holistic child development  
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1. 0 UVOD 

 

Medpredmetno povezovanje je pomemben element sodobnih pogledov na vzgojno- 

izobraţevalni proces. Njegovo uresničevanje predpostavlja poglobljeno in sistematično 

načrtovanje skupnih procesov učenja, ki so v posodobljenih učnih načrtih predvideni na ravni 

povezovanja vsebin, konceptov in procesnih znanj. Tak pouk prinaša mnoge spremembe v 

primerjavi s tradicionalnim; predvsem v smislu drugačnega pristopa učiteljev pri delu z 

učenci.  Dokazano je, da je lahko proces učenja na nekem področju učinkovitejši, če vsebuje 

vsebine drugih področij, predvsem v fazah izpopolnjevanja, utrjevanja in uporabljanja znanja 

( npr. otrokom pomaga razumeti nek pojav ali problem z različnih vidikov). 

Športna vzgoja na vseh ravneh šolanja je gotovo predmet, ki ga je smiselno povezati z 

drugimi predmeti in področji. Strokovnjaki, ki pripravljajo učne načrte, so poiskali številne 

moţne medpredmetne povezave in jih ob posameznih vsebinah tudi navedli. 

Ples se povezuje z vsemi predmeti; glasbeno vzgojo, slovenščino, spoznavanjem okolja, 

likovno vzgojo, matematiko, zato je smiselno, da ko obravnavamo ples, te predmete 

poveţemo z njim, saj se tudi cilji, povezani s plesom, navezujejo na športno vzgojo in ostale 

predmete.  

Ker je znano, da je v šolskem urniku zelo malo prostora, ki bi lahko bil namenjen plesu, 

takšne in drugačne rešitve lahko iščemo prav v medpredmetnem povezovanju. Ples lahko 

vključimo v pouk drugih šolskih predmetov in dodatnih projektov, ki se izvajajo na šoli. 

Uporaba plesa kot sredstva pri medpredmetnem povezovanju pomeni poučevanje in učenje 

preko telesa in giba v prostoru in času. Pomembno je poudariti, da ustvarjalnost v gibu 

doprinese številne dobre rezultate na področju medsebojnih odnosov, in sicer med učenci ter 

med učenci in učitelji. Na ta način lahko odlično vzdrţujemo klimo v skupini. Primerno je 

tudi z vidika poučevanja učencev, ki potrebujejo posebno pozornost, npr. učenci z učnimi 

teţavami, nadarjeni, gibalno ovirani, hiperaktivni učenci in učenci, ki imajo teţave pri 

vključevanju v skupino.  
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Eden od didaktičnih sistemov, ki se uporablja pri medpredmetnem povezovanju, je projektno 

učno delo. Učitelja prisili, da izdela uporabno naravnan učni načrt, v katerem se neprestano 

kriţajo različne discipline. Projektno učno delo presega ozke meje vsakdanjega pouka in 

omogoča pridobivanje znanja in spretnosti, ki so uporabne in tesno povezane z resničnim 

ţivljenjem. Omogoča celostni pristop k poučevanju otrok in s tem celostni razvoj 

posameznika.  
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2. 0 PREDMET IN PROBLEM  
 

K pisanju diplomske naloge o medpredmetnem povezovanju s športno vzgojo me je 

spodbudilo opaţanje, da večina učiteljev uvršča didaktične medije (npr. uporaba ţoge pri 

pouku matematike, sprehod do eko kmetije pri pouku spoznavanja okolja, poslušanje glasbe 

za sprostitev pri risanju …) k povezovanju posameznih predmetov. Pravo medpredmetno 

povezovanje zahteva skrbno načrtovanje, poznavanje ciljev, uvajanje zahtevnejših oblik 

pouka, usklajevanje z drugimi učitelji. Ţelela sem se preizkusiti v načrtovanju tega modela 

pouka. Predvsem pa me je zanimalo, kakšen vpliv na učenčevo znanje ima medpredmetno  

povezovanje in kakšne so njegove prednosti ter pomanjkljivosti..  

Sodobni čas in tehnologija močno vplivata na otroka in njegove zmanjšane moţnosti po 

zadovoljevanju osnovnih potreb – gibanju. Tudi šolski pouk omejuje obseţen učni načrt, ki 

temelji na natančni obravnavi snovi. Tako otroci večino časa v šoli presedijo. Pouk sam pa je 

še vedno, kljub moţnostim izvedbe minute za zdravje, aktivnega odmora in podobnih 

dejavnosti, premalo usmerjen v kreativnost in ustvarjalnost učencev, v iskanje lastnih idej in 

odkrivanje svojega telesa. Učenci se tako ne znajo čustveno vţiveti v določeno situacijo in se 

izraţati na svoj način.  

Po skromnih izkušnjah, ki sem jih skozi leta študija pridobila v praksi, opaţam, da učiteljice 

premalo vključujejo ples v pouk. Plesne aktivnosti se namreč uporabljajo predvsem pri 

glasbeni in športni vzgoji.  

V svojem diplomskem delu sem skušala predstaviti, da je moţno plesne korake in gibanje s 

plesom vključiti ne samo v glasbeno in športno vzgojo, ampak tudi v ostale predmete. Ţelela 

sem preučiti, ali so učenci pripravljeni sodelovati pri izvajanju plesnih dejavnosti, ali je 

njihovo znanje s pomočjo medpredmetnega povezovanja boljše in bolj poglobljeno. Ţelela 

sem odkriti ali bodo pri plesnih aktivnostih učenci raje sami ustvarjali, ali se bodo raje učili 

plesnih korakov s pomočjo posnemanja. Kot trenerka plesno-maţoretne skupine in 

oboţevalka plesa sem ţelela zavreči splošno znano trditev, da deklice raje sodelujejo pri 

plesnih aktivnostih kot dečki.  Povezovanje vsebin sem skušala realizirati s projektnim učnim 

delom, in sicer v projektnem tednu. 
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2. 1 Celostni razvoj otroka 

 

Otrokov celostni razvoj poteka v smeri kvalitativnih in kvantitativnih sprememb, ki so trajne 

in predstavljajo spremembo strukture psihosomatskega statusa. Kvantitativne spremembe se 

odraţajo predvsem skozi telesno rast, kvalitativne spremembe pa temeljijo na dozorevanju 

ţivčnega sistema, ki omogoča, da otrok napreduje na višjo raven delovanja (Pišot, 1999). 

Otrok je v prvem obdobju šolanja zelo dojemljiv za vse, kar se dogaja okrog njega. Njegov 

pristop k spoznanju sveta je izredno celosten. V spoznavanje in razumevanje novih vsebin 

otrok vključuje vse predhodne izkušnje in informacije (Pišot po Šturm, 2000).  

Dober pedagog mora pri načrtovanju dela v izboru vsebin in strategije poučevanja otrok 

upoštevati zakonitosti celostnega razvoja otrok, strukturno izobraţevalnega procesa in 

temeljne zakonitosti stroke. Spoznavni in gibalni prostor sta neločljivo povezana in se ob 

hkratnem vplivu ostalih latentnih dimenzij izraţata v vsaki otrokovi akciji. Številne razvojne 

posebnosti, ki se v zgodnji mladosti otroka v marsičem razlikujejo od odraslega, v veliki meri 

vplivajo tudi na proces psihomotoričnega učenja in razvoj gibalnih sposobnosti. Ţe v sami 

strukturi motoričnega prostora otroka, predvsem pa v mehanizmih, ki gibanje upravljajo, je 

mogoče zaznati posebnosti, ki jih pri izbiri poti in načina dela z otrokom ne moremo zaobiti. 

Enotna hierarhija omenjenih mehanizmov, ki spodbuja ustvarjalnost otroka in mu omogoča 

spoznavanje sveta in samega sebe, pa lahko pomeni vodilo specialni didaktiki (Pišot, 2000). 

Napredek na enem področju pomeni napredek tudi na drugem in zaostanek na enem pomeni 

hkrati zaostanek na vseh drugih področjih. Ob tem predstavlja gibalni razvoj, ki je v tesnem 

stiku s telesnim razvojem, osnovo za razvoj drugih področij psihosomatskega statusa. Počasen 

in neuravnoteţen gibalni razvoj, kateremu sta najpogosteje vzrok nepravilna rast in neustrezna 

razvitost ţivčnega sistema, ima lahko za posledico razne čustveno-socialne primanjkljaje ali 

pa zakasnel intelektualni razvoj (Pišot, 1999). Zato moramo pri otroku razvoj gibalnih 

sposobnosti jemati bolj splošno in ne le v povezavi s telesnimi dejavnostmi, temveč ob 

upoštevanju vseh vrst spoznavnih operacij.  
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Magajna in Hrovat (1987) otrokov celostni razvoj razdelita na:  

 TELESNI RAZVOJ 

 GIBALNI RAZVOJ 

 INTELEKTUALNI RAZVOJ 

 PSIHOSOCIALNI RAZVOJ 

 MORALNI RAZVOJ 

 

2. 1. 1 Otrokov gibalni razvoj 

 

Gibanje je osnovna zakonitost otrokovega, ne samo telesnega, pač pa tudi psihičnega in 

intelektualnega razvoja. 

Motorični razvoj je najbolj izrazita oblika oziroma funkcija psihofizičnega razvoja. Začne se 

ţe v materinem telesu in se v nadaljnjem razvoju izpopolnjuje. Prvi gibi v otrokovem 

ţivljenju so povsem naključni, čeprav dobro razviti. Novorojenček je zelo aktiven. Premika se 

in maha z rokami, nogami, obrača glavo, se kremţi, zeha, tudi oči ne mirujejo. Vse to priča o 

razvitosti otrokovega ţivčevja in mišičevja. Aktivnost novorojenčka v budnem stanju je 

neusmerjena in nedoločena. Na dotik se ne odziva le z roko, ampak s celim telesom. Gibi so 

brez nadzora moţganskih centrov in brez pravega pomena. Ko pa se moţganski centri 

razvijajo, prihaja tudi do boljšega nadzora gibanja in tudi do harmonične uskladitve delovanja 

mišičnih struktur (Zagorc, 2006). 

Majhen otrok se v primerjavi s kasnejšimi leti še ne giblje veliko, razvijajo pa se drugačne 

oblike gibanja: maha z rokami in nogami, se prevrača, plazi. Pri šestih mesecih ţe lahko sedi, 

pri desetih lahko stoji, pri enem letu ţe začne hoditi.  Po prostoru se lahko premika, še preden 

shodi. Poznamo tri načine takšnega premikanja. Prvi je plazenje po kolenih: otrok je na 

kolenih, podpira se z rokami in se premika. Drugi način je hoja po vseh štirih. To nas 

spominja na premikanje ţivali. Tretji način pa je premikanje v sedečem poloţaju. Otrok je z 

rokami oprt v tla, premakne ţeleni spodnji del telesa v izbrano smer in končno premakne še 

roke (po Ulaga, 1976, v: Zagorc, 2006).  

Prvi dve leti ţivljenja je v ospredju buren in skokovit razvoj senzornih in motornih funkcij, 

zato govorimo skladno s teorijo Piageta (Piaget in Inhelder, 1990 v Strel, 2000) o 
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senzomotorni fazi razvoja spoznavnih procesov. V tem obdobju (Linsday in Norman, 1972, 

povzeto po Horgi, 1993, v: Strel, 2000)   se senzorne in motorne funkcije otroka razvijajo 

vzporedno oziroma odvisno. Za uspešnost faze je treba zagotoviti zadostno količino senzorne 

spodbude, pa tudi moţnost gibalnega izraţanja (po Lewis in Enright, Strel in Ţagar, 2000). 

Po drugem letu poteka gibalni razvoj bolj ali manj kontinuirano s posameznimi razvojnimi 

mejniki. Povsem drugače se odvija spoznavni razvoj, ki ima občasno velike preskoke in 

prehode iz ene razvojne faze v drugo. Kephart pravi, da gibalna dejavnost omogoča otroku, da 

bolje spozna odnose predmetov v prostoru, po Mosstonu pa je najbolje, če otrok sam najde 

rešitve gibalnih problemov (povzeto po Mejovšku, 1979, v: Strel, 2000). 

Vstop v šolo predstavlja pomemben poseg v otrokov razvoj. Šola s svojimi zahtevami in 

oblikami dela ter ţivljenja na določen način predstavlja vrsto omejitev za razvoj posameznih 

gibalnih sposobnosti otrok. Hiter razvoj velikih moţganov in procesi mielinizacije moţganske 

skorje omogočajo med šestim in desetim letom razvoj koordinacije gibanja in najuspešnejše 

učenje gibalnih vzorcev; prav tako pa ima otrok izjemno veliko nakopičene energije (Horvat, 

1994, v Strel, 2003).  

Obdobje med 6. in 11. letom starosti oziroma zgodnje šolsko obdobje je najuspešnejše za 

učenje gibalnih vzorcev. Otrok se uči novih gibalnih tehnik izredno hitro in brez večjih 

naporov. Omejevanje in zoţevanje otrokovega gibanja na tej stopnji ima nezaţelen učinek na 

kasnejši gibalni razvoj. Različnost gibalnih izkušenj vodi v povečevanje gibalne kapacitete. 

Ali, povedano drugače, kar zamudi osemletni otrok, tega osemnajstletnik ne bo mogel nikoli 

več nadomestiti (Cotič in drugi, 2004). 

 Gibalne sposobnosti so tako kot druge človekove sposobnosti po eni strani prirojene, po 

drugi pa pridobljene. To pomeni, da je človeku ţe z rojstvom dana stopnja, do katere se bodo 

sposobnosti lahko razvile ob normali rasti in razvoju. Z rojstvom določeno temeljno stopnjo 

razvitosti gibalnih sposobnosti pa se lahko preseţe z ustrezno gibalno aktivnostjo (Pistotnik, 

1999). 

Gibanje spremlja človeka od rojstva do smrti. Gibalni razvoj je v razvoju človekovih funkcij v 

ospredju predvsem v prvih letih ţivljenja. Za mlajšega otroka je značilno, da še nima 

diferenciranih odgovornih centrov za uravnavanje celotne njegove dejavnosti (Pišot, 2000), 

zato je prepletanje mehanizmov upravljanja še toliko večje. Gibalna aktivnost otroka je v tem 

obdobju prav gotovo izrednega pomena, saj omogoča vključevanje vseh področij njegovega 
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izraţanja – od motoričnega, kognitivnega, konativnega pa do čustveno-socialnega. Vsa ta 

področja pa imajo izredno pomembno vlogo tako pri oblikovanju celotne otrokove osebnosti, 

kot samega spoznavnega procesa (Pišot, 2000).  

 

2. 1. 2 Povezanost gibalnega razvoja in mišljenja 

 

Naši moţgani so sestavljeni iz desne in leve poloble. Polobli sta povezani, njuno delovanje pa 

je različno. Leva moţganska polovica nadzoruje gibe in občutke v desni polovici telesa, desna 

polovica pa gibe in občutke leve polovice telesa. Dokazano je, da pri poškodbah ene polovice, 

druga lahko prevzame njene funkcije. 

Mnoge aktivnosti izvirajo iz obeh moţganskih polovic, lahko pa govorimo tudi o takšnih 

aktivnostih kot je risanje, ki domujejo preteţno na eni strani moţganov. Dejavnosti leve 

moţganske poloble so analitične: sem sodi razmišljanje, branje, pisanje, govor, štetje, 

računanje. Desna polovica moţganov usmerja k  celotnemu modelu razmišljanja in se sočasno 

lahko ukvarja z več pojmi hkrati in je sposobna intuitivnih miselnih predsodkov, ki 

dopolnjujejo le napol oblikovane miselne prebliske. Dejavnost desne moţganske polovice so 

sanje, komponiranje, risanje, izvajanje nalog, ročno delo in ustvarjalno mišljenje. Leva 

polovica moţganov je tista ki »ve«, je »pametna«, medtem ko je desna polovica »spretna«. Pri 

fizičnem udejstvovanju, kot so ples in drugi športi, sodelujeta pri nadzorovanju telesnih gibov 

obe moţganski polovici, toda zaznavne in informacijsko posredovalne funkcije izvirajo 

izključno iz desne moţganske polovice.  

Dozorevanje centralnega ţivčnega sistema otroku pomaga, da bolje usklajuje in obvladuje 

svoje gibe. Ţivčni sistem pa je pri otroku pribliţno do 11. leta starosti v celoti razvit. Otrok 

postaja hitrejši in gibčnejši. Psihomotorični tempo je zvišan (po Hrovat, Magajna, 1989, v: 

Zagorc, 2006).  

O sami povezanosti gibalne aktivnosti in kognitivnega razvoja so pisali ţe Platon, Locke, 

Komenski, Rousseau in drugi. Vsi so verjeli, da je gibalna aktivnost osnova intelektualnemu 

razvoju. V kasnejših raziskavah so temu tudi večkrat pritrdili, ne preseneča pa, da je bila 

največkrat ugotovljena povezava med kognitivnimi sposobnostmi in motorično sposobnostjo 

koordinacije telesa, saj le ta izmed vseh motoričnih spretnosti zahteva največ kognitivnega 

delovanja (Pišot, 2000). 
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Po navadi govorimo o treh temeljnih vidikih kognitivnega razvoja. Prvi je senzorični razvoj, 

drugi je razvoj postopnega pridobivanja in razumevanja raznih teoretičnih pojmov in znanj, 

tretji pa obsega razvijanje različnih ravni intelektualnega delovanja. 

Z raziskavami, ki so jih v Sloveniji delali na tem področju, so strokovnjaki  ugotavljali, ali 

otroci, ki so deleţni celostnega poučevanja z metodo gibalne aktivnosti pri osni simetriji bolje 

razumejo pojem simetrije in so pri reševanju problemov iz simetrije uspešnejši, kot učenci, ki 

so se učili zgolj na slikovnem in simbolnem nivoju. 

Dosedanje teoretične ugotovitve o otrokovem razvoju, zlasti o pomenu gibalne aktivnosti, in 

rezultati te raziskave na primeru zgodnjega poučevanju matematike kaţejo na to, da je 

celostno poučevanje neizogibno  potrebno v začetnem šolskem obdobju. Zlasti je gibalna 

aktivnost pomembna pri poznavanju in razumevanju osnovnih matematičnih pojmov ter pri 

reševanju matematičnih problemov. Gibalna aktivnost naj se tako ne uporablja le pri športni 

vzgoji in samo v namen čustvenega, socialnega in kognitivnega razvoja, saj se z uporabo 

pravilne gibalne aktivnosti povečuje učne doseţke učencev (Cotič in drugi, 2004) . 

»Učenje z gibanjem ni le pridobivanje motoričnih spretnosti in razvijanje gibalnih 

sposobnosti. V povezovanju z vsemi vzgojnimi področji z gibanjem spodbujamo otrokov 

emocionalni, intelektualni in socialni razvoj.« (Kroflič, Gobec, 1995, str. 31). 
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2. 2 Ples v 1. triletju osnovne šole 

  

2. 2. 1 Kaj pomeni ples? 

 

Nekaj odgovorov se skriva v opredelitvah nekaterih avtorjev: 

M. Zagorc (1992) pravi, da je ples gibanje oziroma neko dogajanje v času in prostoru. Pravi 

čas in prostor sta pri slehernem gibalnem pojavu tesno povezana. Vsako gibanje ima svoje 

trajanje in hkrati pomeni tudi poseg v prostor. Jezik plesa je gibanje, instrument pa telo. 

M. Lowden (1995) opredeljuje ples kot telesni jezik prostora, časa in energije. 

J. Kovač Valdes (2010) pravi, da je ples fizična, ustvarjalna, ekspresivna, umetniška, socialna 

in zabavna aktivnost.« 

Ples se, tako kot borilne veščine, dogaja tukaj in zdaj. V njem ni časa za razmišljanja, ali 

lahko ohraniš kaj energije, pač pa zahteva hkratno povezovanje uma in srca, da telo zmore 

»razkošje« giba. Ples je učenje in raziskovanje gibanja, hkrati pa razvedrilo, osebno 

izpopolnjevanje in notranje bogatenje. (Zagorc, 2006). 

Ples je torej govorica telesa, je gibanje ob zvoku, ritmu, glasbi in tudi v tišini. Ţe tisočletja je 

del človekove kulture. Iz zgodovine človeštva vemo, da ples spremlja človeka v vseh 

obdobjih njegovega ţivljenja in da je tesno povezan z druţbenim razvojem. Ples je lahko kot 

glasba svetovni jezik. Neskončno število kretenj, gibov, telesnih poloţajev, mimičnih gest 

obraza, je lahko preprost skok, ki je izraz veselja ali navdušenja; zaporedje korakov na neko 

glasbo; religiozni ritual ali umetniško delo….Ples predstavlja posebno govorico, s katero 

človek sporoča svoje misli, doţivetja, občutenja, nagnjenja, hrepenenja … 

 

2. 2. 2 Plesnost 

 

»Plesnost ali plesna aktivnost se kaţe v sposobnosti ustvarjanja gibov – ritmičnih, prostorskih 

in dinamičnih sestavin plesa – v gibalnem dojemanju in obnavljanju teh sestavin ter 

sposobnosti zaznavanja in doţivljanja plesa ter izraţanja ustvarjanja in sproščanja s plesom.« 

( Kroflič, Gobec, 1989). 
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Plesnost se razvija v sklopu celotnega duševnega in telesnega razvoja. Razvija se po vplivom 

dispozicij, spodbud okolja in posameznikove aktivnosti. Pri posamezniku se plesnost razvije 

različno. Nekateri so bolj gibčni, drugi ritmično spretnejši, nekateri imajo boljšo telesno ali 

prostorsko orientacijo spet nekdo izstopa z gibalno domišljijo. 

V nadaljnjih razvojnih obdobjih se te zasnove plesnosti lahko bogatijo ali zamirajo. Vse je 

odvisno od spodbud iz okolja in dispozicij posameznika. 

 

2. 2. 3 Ples – gib 

 

Ko srečamo besedo ples, se slike pred očmi kar vrstijo: otroško vrtenje in pozibavanje, 

prepotena telesa v divjih ritmih glasbe, razigranost na vaški veselici, zabava v svečanih 

oblekah, krhka baletna plesalka, ki se priklanja na odru, veličastna plesna predstava … 

Naše telo je instrument za ples: skozenj kot da zvenimo v svetu. Z drţo, gibi in gestami, s 

premikanjem, z mimiko govorimo, prevajamo, sporočamo. Niso vsa gibanja namenjena plesu 

– obstajajo utilitarna gibanja (za delo, preţivetje) vendar nam tudi ta lahko dajejo snov za 

gibalno ustvarjanje. Od otroštva do pozne starosti izraţamo skozi gib svoje razpoloţenje: 

veselje, ţalost, bolečino, strast. Doţivljamo čustva, kar se večinoma kaţe kot gibalno 

odzivanje skakanje, mahanje z rokami, cepetanje, stresanje z glavo. Kadar se določeni gibalni 

odzivi dogajajo v ritmu ali ob glasbi, se ţe srečamo s plesom (Zagorc, 2006). 

Zaznavanje in občutenje sta elementarnega pomena za naše bivanje. Vse zvrsti umetnosti nam 

ponujajo moţnosti, da svoje zaznavanje bogatimo, s tem pa oblikujemo svoj notranji svet in 

svoj odnos do okolja – do narave, ljudi. Ples nam lahko odpira nova obzorja zavedanja bistva 

in tudi moţnosti neverbalnega izraţanja vsega, kar se nas je na določen način dotaknilo. 

Postajamo senzibilnejši, bolj odzivni, znamo si izmišljati nove in nove gibalne vzorce – 

postajamo bolj in bolj ustvarjalni. Ples nam daje moţnosti za lastno raziskovanje giba, s tem 

pa tudi izraţanja. Odpira pot do novih spoznanj o sebi, o soplesalcih, o skupini: ob tem 

narašča občutek samozaupanja, samopotrjevanja in tudi poguma, da raziskujemo sebe. 

»Gibanje je ena velikih vezi med človekom in drugimi oblikami ţivljenja na zemlji. Rastline, 

ţivali in ljudje se gibljemo v neskončnih procesih spreminjanja, vsak glede na svojo lastno 

naravo. Gibljejo se tudi zrak, voda in drugi deli narave. Rastline se gibljejo na mestu, za 
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soncem, z vetrom in proti deţju. Ţivali in ljudje se premikamo po prostoru.« (Vogelnik, 

1994). 

Ririe in Woodbury (1996) pišeta: 

 Ples je celovita izkušnja, ki zajema telesno, umsko, čustveno, duhovno in estetsko 

dimenzijo posameznika, nam pomaga zaznavati, kdo smo in po čem hrepenimo. 

 Plešemo lahko v vseh starostnih obdobjih, ne glede na spol ali sposobnosti. 

Vsakdo lahko pleše tudi brez posebnega talenta in izkušenj. 

 Ples je izrazno gibanje, ki ima moč obogatiti ţivljenje. Človeku daje občutek za 

veselje in razvija samozavedanje. 

 Ples omogoča raziskovanje samega sebe. 

 Ples omogoča razvoj sposobnosti za koncentracijo in sposobnost za učenje. 

 Ples spodbuja intuitivne, čustvene in tudi verbalne odzive. Izostri percepcijo ter 

spodbuja samovrednotenje in kritično presojanje. 

 Ples omogoča, da pridobimo ali izboljšamo stopnjo samospoštovanja in 

samozavesti, če razvijamo lastno enkratnost. 

Otroci ljubijo gibanje. Učijo se celostno, vključijo vseh 5 čutov (vid, sluh, tip, voh in okus), še 

posebno šestega – kinestetičnega, ki se neločljivo povezuje z univerzalnim jezikom sveta – s 

plesom (Zagorc, 2006). 

Pri zgodnjem učenju gibanje omogoča otroku stik s korenitimi pojavi, kar je temelj za 

kasnejšo abstrakcijo. Zaradi potrebe po gibanju se učenci učijo o okolju in zaradi potrebe po 

učenju se gibljejo v okolju. Z gibanjem pridobivajo izkušnje, ki predstavljajo temelj njihovega 

znanja. Brez gibanja bi učenci izgubili enega najosnovnejših načinov učenja. Otrok znanje, ki 

ga pridobi z lastno aktivnostjo, ponotranji 

(http//stanko.gersak.com/ustvarjalnigib/didakta.htm). 
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2. 2. 4 Ples – ritem 

 

Ritem, ki je v plesu stalnica, spremlja otrokov razvoj ţe v materinem telesu (nirvanski ples) in 

kasneje vse otroštvo, zlasti pomemben odnos do ritma pa se vzpostavi v obdobju adolescence. 

V zgodnjem otroštvu je gibanje v ritmu eno osnovnih »bioloških in fizioloških ugodij« (po 

Pediček, 1974, v: Zagorc, 2006). Otrok nosi v sebi prvinsko potrebo po gibanju, še posebno v 

ritmu. Otroci so v svoji odkritosti najbolj »civilizacijsko nepokvarjeni«, zato je njihova 

gibalna odzivnost na ritem toliko pomembnejša za njegovo razumevanje. 

Navadno ima gib svoj ritem ponavljanja. Taka ritmizirana gibanja v prostoru, posebno, kadar 

se dogajajo ob določeni glasbi ali petju, prepoznavamo kot ples. Ples prav zaradi ritma nosi v 

sebi vedno nekaj magičnega, kar ustvarja vrtoglavico – omamo, s katero ţelimo preseči svojo 

ujetost v človeško podobo. V plesu se porazgubi strah: otrok, še posebno mladostnik, zasluti 

meje svoje svobode. V gibanju na neki način prestopamo meje svojega telesa, meje sebe … 

Ritem v plesu se odslikava v pravilno razporejenih, enakomerno se ponavljajočih gibih, ki so 

sicer po svojem obsegu in dinamiki podobni, vendar ne enaki. Občutek za ritem se budi in 

izpopolnjuje z vadbo glasbenih in telesnih ritmov. Po eni strani vadimo sluh in zavest 

glasbenemu ritmu, po drugi pa ves gibalni aparat in zavest o telesnem ritmu (Zagorc, 1995). 

 

2. 2. 5 Ples – čustva, um 

 

Neja Kos (1982) navaja: »Plesna vzgoja zajema čustveni, razumski in telesni vidik ter 

prispeva k širšim vzgojnim ciljem, ki teţijo k vsestranskemu razvijanju osebnosti. Od vseh 

umetnosti je ples za takšno polno osebnostno rast še posebej primeren, ker pomaga pri 

telesnem razvoju, oţivljanju domišljije, postavlja zahteve razuma, pomaga brusiti estetsko 

tenkočutje ter poglablja in bogati čustveno doţivljanje.« 

Ples je lahko pot za osvoboditev otrokovih čustev, za izraz otrokovega notranjega sveta, kot 

tudi za oblikovanje vedenja, vzpostavitve stikov z drugimi, prilagajanja, sodelovanja, vodenja 

in podrejanja ter drugih oblik socializacije. 

Če razširimo pojem emocionalnega razvoja, lahko rečemo, da s plesom pridobivamo podobo 

o sebi, zavedamo se svojskosti svojega telesa, oblikuje se nam telesna slika. Razgibano telo 
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oţivi v plesu šele, ko je povezano z osebnim izrazom. Če plešemo zaradi jeze, veselja, ţalosti, 

ljubezni, to povečuje našo sposobnost izraţanja čustev. Zavestno in podzavestno odgovarjamo 

na sporočila drugih: na skoraj neopazne izraze obraza, majhne telesne premike, na neštete 

kretnje rok, nog, glave. Sproščajo se napetost, napadalnost, togost, apatija. 

S plesom se učimo, pridobivamo nove izkušnje, spretnosti. Gibanje samo  je lahko sredstvo za 

izboljšanje funkcij ţivčnega sistema. Lahko popravimo razdraţljivost in impulzivnost otrok, 

sicer pa nam ples ponuja tudi moţnost za izboljšanje vedenjskih motenj. Še posebno 

ustvarjalno gibanje pomaga k integraciji uma, čustev, telesa in duha. Gre za razvijanje 

domišljije, pomnjenja, predstavljanja, mišljenja. Razvija se nam govor in širi besedišče. 

Prek plesa postajamo senzibilnejši na dogajanje v okolju. Sklepamo nova poznanstva, širimo 

krog prijateljev, s čimer se naučimo socialnega prilagajanja in strpnosti. Nekateri označujejo 

ples za obliko zabave, ki pomeni vrhunec druţabnosti, saj se tu druţijo in se pri tem lahko 

spoznavajo tudi popolnoma neznani ljudje obeh spolov. Ples goji kultivirano, uglajeno 

vedenje in gibanje, druţabnost, povezanost z nasprotnim spolom, športno kulturo. 

Ples ima lahko v otrokovem svetu pomembno vlogo. Danes se vedno znova vračamo k otroški 

igri, jo skušamo ovrednotit kot glavno obliko otrokove dejavnosti, ki naj ga popelje v 

ţivljenje, mu razvije čustva, njegove sposobnosti in mu pomaga odkrivati njegove 

zmogljivosti. Ples je igra z gibanjem in gibanje skozi igro. 

Gre za proces identifikacije in personifikacije, ki sta v obdobju odraščanja bistvenega pomena 

za razvoj otrokove osebnosti (Zagorc, 2006). 

 

2. 2. 6 Energija - gibalne sposobnosti 

 

S plesom otrok širi svoje energijsko polje. Kadar plešemo v paru ali skupini, se energijska 

polja zdruţujejo, ni več ne časa ne prostora, pojavijo se lahkotnost, lebdenje, občutek ljubezni 

v njenem najširšem pomenu. Kljub telesni utrujenosti, ki se pojavi po gibanju, se navadno 

otroci in tudi starejši počutijo bolj sveţi, duševno mirnejši, zbrani. 
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Med gibalne značilnosti – sposobnosti, ki pogojujejo gibanje, Frostig (1989) uvršča: 

 usklajenost – koordinacijo (sosledna, urbana uporaba različnih mišic ali mišičnih 

skupin), 

 ritem (tekoče, pravilno in uravnoteţeno gibanje), 

 gibčnost – gibljivost (sposobnost gibanja posameznih delov telesa do skrajne meje 

brez teţav), 

 hitrost (čas, potreben za neko gibanje), 

 spretnost (sposobnost odzivanja na hitre spremembe telesnega poloţaja), 

 ravnoteţje (ohranjanje telesnega poloţaja pri najmanjšem stiku s podlago), 

 moč, 

 vzdrţljivost. 

Otrok se pri plesnem gibanju začenja zavedati svojega telesa in raznovrstnosti svojega 

gibanja, časa in prostora ter predvsem različnih moţnosti za izrabo svoje energije. Z razvojem 

motorike se razvija celotna sposobnost nadzorovanja telesa, ki pa je v veliki meri odvisna od 

obvladovanja gibanja ter pogojuje telesni, emocionalni in mentalni razvoj. 

 

2. 2. 7 Opredelitev predmeta športne vzgoje 

 

Šolska športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti 

ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Zato si športni 

pedagogi prizadevajo, da z izbranimi cilji, vsebinami, metodami in oblikami dela prispevajo k 

skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, sprostitvi in kompenzaciji 

negativnih učinkov večurnega sedenja. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in 

učimo, kako bo v vseh obdobjih ţivljenja bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami. Z 

zdravim načinom ţivljenja bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in 

ţivljenjski optimizem (Kovač in Novak, 2002). 
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2. 2. 8 Ples pri športni vzgoji 

 

Ples kot ena od tematik športne vzgoje pomaga pri oblikovanju celostne podobe vsakega 

človeka, marsikaj pa deluje tudi preventivno in terapevtsko pri različnih motnjah, ki jih 

povzročajo različne obremenitve mladih med šolanjem. Hkrati si učenci preko plesa pridobijo 

moţnosti telesnega izraţanja, ki je enako pomembno kot besedno izraţanje, poleg tega je 

pomemben spodbujevalec doţivljanja in razmišljanja vsakega človeka.  

V učnem načrtu za športno vzgojo so med vsebinami zapisani tudi druţabni plesi in rajalno-

gibalne igre, ki naj bi jih učenci spoznali pri uri športne vzgoje ter s tem zadostili nekaterim 

zastavljenim ciljem. 

Športna vzgoja je predmet, ki v prvi vrsti zahteva gibanje. V prvem triletju si učitelji 

prizadevajo, da z izbranimi cilji, vsebinami in metodami dela prispevajo k skladnemu 

biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, sprostitvi in kompenzaciji negativnih učinkov 

večurnega sedenja. Hkrati vzgajajo učence, kako je gibanje pomembno za celo ţivljenje, za 

dobro počutje, zdravje, vitalnost in ţivljenjski optimizem (Zagorc po Pediček, 2006). 

Vključevanje plesa je v prvem triletju drugačno kot potem. Prednost je v tem, da oddelek 

poučuje le en učitelj, razrednik, ki ima pregled nad vso obravnavano snovjo pri vseh 

predmetih. Tako se smiselno dopolnjuje pri vseh predmetih in ustvari celovito podobo. Ples 

naj bo predstavljen kot razvedrilo, sprostitev. 

Ples se povezuje z vsemi predmeti; glasbeno vzgojo, slovenščino, spoznavanjem okolja, 

likovno vzgojo, matematiko, zato je smiselno, da ko obravnavamo ples, te predmete 

poveţemo z njim, saj se tudi cilji navezujejo na športno vzgojo in ostale predmete. Uporaba 

plesa kot sredstva pri medpredmetnem povezovanju pomeni poučevanje in učenje skozi telo 

in gib v prostoru in času. Zelo pomembno je poudariti, da ustvarjalnost v gibu doprinese 

številne dobre rezultate na področju medsebojnih odnosov, in sicer med učenci ter med učenci 

in učitelji. Na ta način lahko odlično vzdrţujemo klimo v skupini. Zelo uporabno je tudi z 

vidika poučevanja učencev, ki potrebujejo posebno pozornost, npr. učenci z učnimi teţavami, 

nadarjeni, gibalno ovirani, hiperaktivni učenci in učenci, ki imajo teţave pri vključevanju v 

skupino ( povzeto po: http//stanko.gersak.com/ustvarjalnigib/didakta.htm, v: Šušteršič, 2010).  
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2. 2. 9 Cilji plesne vzgoje v 1. razredu 

 

Operativni cilji (Učni načrt za devetletno osnovno šolo, 2006): 

 

TELESNI RAZVOJ, RAZVOJ GIBALNIH IN FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI 

• skrbeti za pravilno telesno drţo z izbranimi gibalnimi nalogami, 

• celostno razvijati gibalne sposobnosti (koordinacija gibanja, moč, hitrost, gibljivost, 

natančnost) z naravnimi oblikami gibanja, igrami, štafetami in poligoni, 

• razvijati orientacijo v prostoru, obvladovanje telesa v različnih poloţajih, usklajeno delo rok 

in nog s skladno ter pravilno izvedbo enostavnih gibanj in z raznovrstnimi igrami, 

• razvijati koordinacijo gibanja z enostavnejšimi gibalnimi nalogami in druţabno-

plesnimi igrami, ki jih izvajamo v različnem ritmu ob glasbeni spremljavi, 

• razvijati funkcionalne sposobnosti (splošna vzdrţljivost) z igrami in dalj časa trajajočimi 

različnimi gibalnimi nalogami v naravi (npr. tek, pohodništvo), 

• spremljati telesne značilnosti, gibalne in funkcionalne sposobnosti. 

 

USVAJANJE RAZLIČNIH NARAVNIH OBLIK GIBANJA, IGER IN ŠPORTNIH 

ZNANJ 

• pridobivati temeljne gibalne podlage in izkušnje, na katerih je mogoče nadgrajevati različna 

športna znanja, 

• spoznati osnovne poloţaje telesa, rok in nog, 

• sproščeno izvajati naravne oblike gibanja - različne oblike hoje, teke, mete, plazenja, 

lazenja, valjanja, visenja, plezanja, nošenja ... 

• posnemati predmete, ţivali, pojave in pojme v naravi z igro (pantomima), 

• izraţati občutke z gibanjem in izvajati enostavnejša gibanja ob glasbeni spremljavi, 

• spoznavati in znati ravnati z različnimi športnimi pripomočki (ţoge, kolebnice, kiji, obroči, 

ovire, loparji ...), 

• spoznati in se učiti osnovnih elementov atletike z igro ter naravnimi oblikami gibanja, 

• pridobivati različne gibalne izkušnje s prvinami gimnastike, 

• spoznati in učiti se gibanj z ţogo, 

• spoznati preproste otroške plese in plesne igre, 

• prilagoditi se na vodo do stopnje drsenja, 
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• spoznati gibalne dejavnosti na snegu in ledu. 

 

PRIJETNO DOŢIVLJANJE ŠPORTA IN VZGOJA Z IGRO 

• spodbujati veselje do športne dejavnosti in postaviti temelje za vrednotenje športa, 

• razvijati občutke zadovoljstva ob obvladanju telesa in izraţanju z gibanjem, 

• razvijati vztrajnost, 

• spodbujati strpno in prijateljsko vedenje v skupini, 

• oblikovati pozitivne vedenjske vzorce, 

• spoznati osnovne higienske navade, 

• privzgojiti odnos do športne opreme, 

• razvijati kulturni odnos do narave in okolja, 

 

SEZNANJANJE S TEORETIČNIMI VSEBINAMI 

• seznaniti se s primernim športnim oblačilom in obutvijo, 

• spoznati različna športna orodja in pripomočke, 

• razumeti preprosta pravila elementarnih iger, 

• poznati osnovna načela varnosti v telovadnici, na igrišču, v bazenu, 

• seznaniti se s pomenom telesne nege in higiene, 

VSEBINSKI SKLOPI S PODROČJA PLESNIH IGER V PRVEM TRILETJU:  

1. RAZRED 

 

Praktične vsebine Teoretične vsebine 

Gibalni motivi na osnovi neposrednega 

opazovanja okolja. Gibanja na mestu in v 

prostoru (nihanja, valovanja, kroţenja, 

padanja). Gibanja posameznih delov telesa in 

celega telesa. Vaje z drobnim orodjem. 

Podoţivljanje dogodkov, predmetov, 

odnosov itd. Ponazarjanje predmetov, ţivali, 

rastlin, pravljičnih junakov s pantomimo (ob 

glasbeni ali ritmični spremljavi). Izštevanke 

in gibalno-rajalne igre, druţabno-plesne igre, 

improvizacija na različne teme. 

Vloga gibanja in ritma v vsakdanjem 

ţivljenju. Glasbeni in ritmični pripomočki za 

spremljanje gibanja. 

 

 

 

Povezava z glasbeno vzgojo, spoznavanjem 

okolja in slovenščino. 

 

 



Univerza v Ljubljani -  Pedagoška fakulteta                           Rus Jana; Medpredmetno povezovanje s plesom 

                                                                                                    pri športni vzgoji  v 1. razredu osnovne šole. 

  

18 
 

2. RAZRED 

 

Praktične vsebine Teoretične vsebine 

Ponazarjanje gibanja ob notranjih 

(podoţivljanje čustvenih stanj, funkcionalnih 

lastnosti predmetov in lastnega telesa) in 

zunanjih (različne zvrsti glasbe, različni 

predmeti, drobno orodje) spodbudah. Rajalne 

ljudske in druţabne igre. Plesni koraki 

preprostih ljudskih in druţabnih plesov. 

Osnove nekaterih plesnih tehnik. 

Improvizacija na gibalne teme in različne 

zvrsti glasbe.  

Ljudski plesi in običaji na Slovenskem. 

 

 

 

Povezava z glasbeno in likovno vzgojo, s  

spoznavanjem okolja, slovenščino ter 

matematiko. 

 

 

3. RAZRED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktične vsebine Teoretične vsebine 

Ponazarjanje gibanja ob notranjih 

(podoţivljanje čustvenih stanj, funkcionalnih 

lastnosti predmetov in lastnega telesa) in 

zunanjih (različne zvrsti glasbe, različni 

predmeti, drobno orodje) spodbudah. Rajalne 

ljudske in druţabne igre. Plesni koraki 

preprostih ljudskih in druţabnih plesov. 

Osnove nekaterih plesnih tehnik. 

Improvizacija na gibalne teme in različne 

zvrsti glasbe.  

Ljudski plesi in običaji na Slovenskem. 

 

 

 

Povezava z glasbeno in likovno vzgojo, s  

spoznavanjem okolja, slovenščino ter 

matematiko. 
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PRIPOROČENE VSEBINE (po Zagorc,2006): 

 Plesno gibalne igre 

Račke 

Pingvini 1 

Palčki 

Ole majole 

Umij zobe 

Hugo 

Robotek 

 

 

 Druţabni plesi 

Koračni fokstrot: osnovni korak naprej in nazaj 

Ča-ča-ča: korak na mestu 

Počasni (angleški) valček: osnovni korak naprej, osnovni korak nazaj, desni  

kvadrat. 

 

2. 3 Medpredmetno povezovanje pri športni vzgoji 

2. 3. 1 Kaj je medpredmetno povezovanje? 

 

Eno od pomembnejših načel kurikularne prenove je tudi horizontalna povezanost in 

prepletenost znanj, kar najlaţje doseţemo z medpredmetnimi in medpodročnimi povezavami.  

Medpredmetno povezovanje je pomemben element sodobnih pogledov na vzgojno- 

izobraţevalni proces. Njegovo uresničevanje predpostavlja poglobljeno in sistematično 

načrtovanje skupnih procesov učenja, ki so v posodobljenih učnih načrtih predvideni na ravni 

povezovanja vsebin, konceptov in procesnih znanj. 

Medpredmetno povezovanje predstavlja celosten didaktični pristop – pomeni horizontalno in 

vertikalno povezovanje znanj, vsebin in učnih spretnosti (Sicherl – Kafol, 2008).  Učitelj tu 

poskuša določeno vsebino ali problem podati ali obravnavati čim bolj celostno, tako da isti 
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problem poskuša osvetliti z različnih vidikov. Pri tem lahko uporablja različne učne metode in 

oblike dela. Tako delo zahteva ustrezen izbor ciljev in vsebin različnih predmetov, njihovo 

povezovanje, natančno načrtovanje ter dobro vsebinsko in organizacijsko izpeljavo. 

Medpredmetne povezave morajo biti prilagojene razvojni stopnji otrok in njihovemu 

predhodnemu znanju. 

Kot učni pristop medpredmetno povezovanje ne predstavlja zgolj razvijanja konceptualnega 

povezovanja (povezovanja sorodnih pojmov pri različnih disciplinah), ampak razvija pri 

učencih tudi generične veščine, ki so neodvisne od vsebin in so prenosljive ter uporabne v 

različnih situacijah (kritično mišljenje, reševanje problemov, aktivno učenje, branje, 

poslušanje, govorjenje …) (Krnel s sod., 2008). 

Z medpredmetnim povezovanjem spodbujamo ustvarjalnost otrok, lahko pa je povezovanje 

tudi dobro motivacijsko sredstvo. Predvsem pri mlajših učencih je pomembno, da mu nek 

pojav, problem osvetlimo z različnih zornih kotov, da si lahko o njem ustvari celostno sliko. 

Pri starejših učencih pa so povezave pomembne predvsem z vidika motivacije (Štemberger, 

2008). 

Ker obstaja precejšnja zmeda v pojmovanju, kaj so medpredmetne in medpodročne povezave 

in njune razlike, ter kako jih uresničevati, bom v nadaljevanju predstavila nekaj opredelitev 

različnih tujih avtorjev, značilnosti načina takega dela in nekaj osnovnih uporabnih navodil za 

uspešno izvedbo v praksi.  

 

2. 3. 2 Opredelitev nekaterih pojmov 

 

V teoriji medpredmetnega povezovanja zasledimo več različnih izrazov in s tem povezanih 

različnih opredelitev samega termina in razumevanja le-tega. Zato bom najprej predstavila 

nekaj definicij, ki bodo pomagale razjasniti pojem medpredmetnega povezovanja. Pri tem je 

potrebno opozoriti, da raznolikost opredelitve pojma ne pomeni nujno tudi tega, da so 

nekatere opredelitve bolj oz. manj pravilne, to je le pokazatelj raznolikosti obravnavanega 

področja.  

Eden najpogostejših izrazov, ki se med učitelji danes še vedno pojavlja, je termin integracija. 

Ta izraz je bil s šolsko prenovo definiran kot »varstvo, vzgoja in izobraţevanje razvojno 
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drugačnih otrok ter otrok s posebnimi potrebami in njihovo vključitev v skupni sistem 

edukacije« (Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju, 1995, str. 23). Danes se tako termin 

integracija ne pojavlja več kot termin, ki je pomenil prepletanje vsebin posameznih predmetov 

in učnih tem, in je največkrat posledično pomenil neuresničevanje ciljev nekaterih predmetov.  

Šolska prenova pa še vedno poudarja kot eno zelo pomembnih sestavin pouka medpredmetne 

in medpodročne povezave. 

V angleškem izobraţevalnem sistemu se pojavljata predvsem izraza »cross-curriculum 

approaches« in »cross curriculum objecitves and issues«. 

V ameriškem sistemu pa največkrat zasledimo  izraza »integrated curriculum« in 

»interdisciplinary curriculum«) (Kovač s sod, 2003).  

Vsi ti izrazi kaţejo na neko kroţno povezanost, interdisciplinarnost ali tematsko učenje in 

povezovanje vsebin. S tem naj bi dosegli trajnejša in tudi vseţivljenjska znanja. Pri nas sem 

zasledila predvsem štiri nivoje povezovanja, štiri pristope poučevanje, vodenja in vzgajanja in 

sicer (Gros s sod., 2002): 

 Diciplinarni pristop 

 Multidisciplinarni pristop 

 Interdisciplinarni pristop 

 Transdisciplinarni pristop 

 

Disciplinarni pristop 

Poučevanje in vodenje na tem nivoju temelji na eni disciplini, enem predmetu ali celo enem 

problemu (v ospredju so vsebinska znanja) na način, da se določena vsebina (tema, tematski 

sklop) predmeta obravnava z vidika tega predmeta oz. stroke. Za poučevanje na tem nivoju je 

potrebno ozko, specializirano znanje. 

Multidisciplinarni pristop 

Kadar določeno vsebino (temo, tematski sklop) obravnavamo z vidika različnih predmetov, 

govorimo o multidisciplinarnem pristopu. Npr. kadar otroku med uro športne vzgoje 

namestimo merilec srčnega utripa in utrip analiziramo po končani uri športne vzgoje- v okviru 
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ure športne vzgoje ali katerega drugega predmeta; med uro športne vzgoje se z merjenjem 

srčnega utripa neposredno ne ukvarjamo.  

Poučevanje, vodenje in vzgajanje na tem nivoju upošteva, da učenec nima sposobnosti niti 

volje, da bi se cel dan osredotočil le na en predmet oz. eno aktivnost. Pestrost takega 

programa zagotavlja, da učenec v določenem obdobju spozna več vsebin, ki pa niso med 

seboj povezane. Kar se tiče motivacije, je tak pristop veliko boljši kakor disciplinarni pristop. 

Vsekakor je prisoten pri pouku, kjer učenci hodijo iz razreda v razred, učitelji v večini 

primerov drug od drugega spremljajo, vodijo in poučujejo učence. Nikakor pa tak pristop in 

način poučevanja ne sodi v šolo v naravi. 

Interdisciplinarni pristop 

Kadar gre za usvajanje določenih znanje, ki so skupna različnim predmetom oz. strokam in se 

ta znanja obravnavajo pri nekaterih ali pa tudi pri vseh predmetih, ki so jim skupna, govorimo 

o interdisciplinarnem pristopu. Transferna vrednost teh znanj omogoča prenos le-teh na druga 

področja brez večjih teţav (npr. kadar otroku namestimo merilec srčnega utripa ter med uro 

športne vzgoje srčni utrip tudi spremljamo, prilagajamo vadbo ipd.). 

Razlika med multidisciplinarnim in interdisciplinarnim pristopom je, da se pri 

interdisciplinarnem pristopu  učitelji različnih predmetov med seboj dogovorijo o tematiki in 

pravilni prepletenosti posameznih vsebin v zaključno celoto. To ţivljenje v naravi učenci 

doţivljajo skozi oči različnih učiteljev, kjer vsak prispeva svoj deleţ v procesu poučevanja. 

Večina šol v naravi se danes odvija po tem modelu- 

Transdisciplinarni pristop 

Transdisciplinarni pristop pomeni usvajanje splošnih znanj, skupnih vsem predmetom oz. 

strokam (gre za vseţivljenjska znanja) na način, da jih obravnavajo pri nekaterih ali vseh 

predmetih. Na nekaterih področjih še usvajajo, na drugih ţe utrjujejo snov, kar gre za 

prenosljiva znanja. Pri tem holističnem pristopu, ki ga Gros (2000) poimenuje tudi 

krosdisciplinarni pristop, prihaja do izraza teţnja k sintezi in integralnosti ter celostnem 

obravnavanju učenca in vsebine, ki smo jo obdelali. 
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Definicije povezav različnih avtorjev, ki so jih v svojem delu navedli Kovač in njeni sodelavci 

(2003): 

 Humphreys (1990) loči dvostranske (povezava dveh predmetov in področij) ali 

večstranske medpredmetne povezave (povezava več predmetov ali področij). 

 Dressl (1958, v: Lake, 2002) – z medpredmetnim povezovanjem učenci ne dobijo le 

celostnega pogleda znanja, ampak jim lahko predstavlja spodbudo, da začnejo 

zaznavati nove odnose in sami razvijajo nove modele, sisteme in strukture, ne da se jih 

zgolj naučijo. 

 Shoemaker (1989) pravi, da je to izobraţevanje, ki je organizirano tako, da je 

presečišče vsebin različnih predmetov; zdruţuje različne poglede kurikuluma v 

pomensko zvezo, da se tako lahko osredotoči na široka področja učenja. Učenje in 

poučevanje obravnava na celovit način, ki vključuje učenčevo telo, misli, občutke, 

predhodne izkušnje, intuicijo; vse to pomaga učencu »odkrivati interaktivni resnični 

svet«. 

 Jacobs (1989) definira medpredmetno povezovanje kot povezovanje jezika (kot 

sredstva komunikacije), principov različnih predmetov in metodologije poučevanja za 

razlago ali raziskovanje osnovne teme, problema, vsebine. Za uspešnost je 

najpomembnejša dobra organizacija takega načina dela.  

 Definicijo Jacobsa dopolni Everett (1991), ki pravi, da medpredmetne povezave 

poveţejo več šolskih predmetov v aktiven projekt in ga tako pribliţajo vsakodnevnim 

situacijam, s katerimi se srečujejo otroci. 

Vsi opisani pogledi govorijo o tem, da so medpredmetne povezave v svojem bistvu didaktični 

pristop, ki otroke pripravi na učenje skozi celo ţivljenje. Pomenijo povezovanje vsebin 

različnih predmetov znotraj predmetnika na horizontalni ravni in povezave posameznega 

predmeta z različnimi medpredmetnimi področji (okoljska vzgoja, zdravstvena vzgoja, 

prometna vzgoja, vzgoja za nenasilje …). Za njihovo učinkovitost morajo biti v povezavah 

jasno prepoznavni cilji posameznih predmetov oz. področij. Učitelj poskuša določeno vsebino 

ali problem podati ali obravnavati čim bolj celostno – isti problem poskuša osvetliti z 

različnih vidikov. Zato zahtevajo od učitelja dobro opredelitev izbranih ciljev in natančno 

načrtovanje izvedbe pouka, pa tudi veliko bolj fleksibilno organizacijo šolskega cilja (Kovač s 

sod., 2003). 
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2. 3. 3 Medpredmetne povezave pri športni vzgoji 

 

Gibanje je za otroka in mladostnika eno osnovnih potreb, kar se še posebej izrazito kaţe v 

današnjih časih, ki so spontani gibalni aktivnosti otrok izrazito nenaklonjeni in jo potrebno 

otroke igranja in gibanja dobesedno učiti.  

Ob preteţno sedečem načinu ţivljenja ima gibanje za otroka velik pomen, saj pozitivno vpliva 

na njegov telesni in socialni razvoj, preprečuje prekomerno telesno teţo, varuje pred obolenji 

sodobnega časa (npr. bolezni srca in oţilja), lahko varuje pred negativni razvadami sodobnega 

časa (kajenje, alkohol, droge) ter ima tudi veliko vzgojno vlogo (strpnost, fair play, vlaganje 

truda za dosego cilja) (Štemberger, 2008). 

Gibanje je pri drugih predmetih pogosto uporabljeno kot motivacijsko sredstvo, manj pa se 

vsebine športne vzgoje pojavljajo kot primer ustreznega medpredmetnega povezovanja, zato 

je smiselno medpredmetnim povezavam športne vzgoje in ostalih predmetov nameniti nekaj 

več pozornosti. Pri športni vzgoji učenec usvaja gibalna znanja kot tudi znanja teoretičnih 

vsebin. Predvsem slednja so lahko predmet medpredmetnih povezav, saj se posamezne 

vsebine lahko obravnavajo ne le pri športni vzgoji, pač pa najdemo (cilje in vsebine) tudi na 

drugih predmetnih področjih (Štemberger, 2008). 

Pripravljalci učnih načrtov so poiskali številne moţne medpredmetne in medpodročne 

povezave in jih ob posameznih vsebinah tudi navedli, posebej pa so izpostavljene še pri 

splošnih teoretičnih vsebinah ob koncu posameznih triletij osnovnošolskega učnega načrta, 

učnega načrta izbirnega predmeta šport in srednješolskih učnih načrtov (po Kovač, Novak, 

2002a, 2002b, 2002c, 2002d, v: Kovač, Starc, Jurak, 2003). 

V nadaljevanju bom predstavila nekaj vsebin predmetov, ki se poučujejo v prvem razredu 

osnovne šole in jih lahko vključimo v proces medpredmetnega povezovanja s športno vzgojo.  

Primeri povezovanja slovenskega jezika in športne vzgoje v 1. razredu (v 

www.zrss.si/doc/SVZ_Kovač%20M_medpredmetno_zrss.doc ): 

 otrok poskuša pravilno poimenovati poloţaje telesa glede na določen predmet v prostoru 

(spodaj, zgoraj, levo, desno) ali smer gibanja telesa (naprej, nazaj, gor, dol, v stran, levo, 

desno (gimnastika - pojmi orientacije v prostoru); 

http://www.zrss.si/doc/SVZ_Kovač%20M_medpredmetno_zrss.doc
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 poskuša upoštevati sestavljena navodila (npr. primi ţogo in teci z njo do stojala; obkroţi 

stojalo in kotali ţogo nazaj - vsi športi); 

 poskuša sam predstaviti pot, doţivljaje na izletu, opis pokrajine (izletništvo in 

pohodništvo); 

 podoţivlja dogodke, osebe, ţivali, predmete (ples); 

 ponazarja predmete, osebe, pravljične junake s pantomimo (ples); 

 osvaja izraze za prostorska razmerja (v telovadnici, garderobi, na klopi, pod kozo, 

zgoraj, spodaj, v koloni je spredaj, v koloni je zadaj, med dvema črtama); 

 osvaja protipomenske izraze (teţko – lahko, umazan – čist, star – nov); 

 imenuje športne pripomočke. 

 

Primeri povezovanja matematike in športne vzgoje v 1. razredu: 

 osvaja količinske izraze (malo, veliko – majhna ţoga, velika ţoga; kratko, dolgo – 

kratka kolebnica, dolga vrv; razdalja – ocena preskočene razdalje pri atletski abecedi ali 

spremljanju sposobnosti;  število ponovitev – pet ponovitev, deset ponovitev); 

 šteje različne pripomočke, otroke v skupini, korake, podaje …; 

 osvaja izraz enako – različno (v skupini je enako število otrok, otroci imajo enako 

število ţog; 

 meri razdaljo (s koraki, dlanmi …); 

 razvršča pripomočke (ţoge po velikosti, barvi, materialu, otroke v skupino …); 

 izvaja preproste matematične operacije (seštevanje, odštevanje); 

 označuje s simboli; 

 spoznava, da je nalogo mogoče rešiti na več načinov (npr. poligoni); 

 spoznava geometrijske pojme, like in telesa (črta, vzporedna črta, krog, kvadrat, kocka, 

kvader); 

 osvaja pojma levo – desno.  

Primeri povezovanja spoznavanja okolja in športne vzgoje v 1. razredu: 

 osvaja izraze za časovna razmerja (počasi – hitro, pred – potem); 

 spoznava bliţnjo in daljno okolico, po kateri poteka izlet (izletništvo in pohodništvo); 

 seznanja se z različnostjo pokrajine (izletništvo in pohodništvo); 

 seznanja se z naravovarstvenim ozaveščanjem; 
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 spoštuje določena pravila (igre z ţogo; štafetne igre, hišni red plavališča, pojem poštene 

igre); 

 spoznava moţnosti sodelovanja v skupini; 

 spoznava sposobnosti in omejitve svojega telesa;  

 spoznava, kako deluje telo (zadihanost, potenje, utrujenost; nadomeščanje izgubljene 

tekočine; zakaj se ogrevamo; kaj pomeni biti hiter, močan, gibljiv, natančen in 

vzdrţljiv); 

 spoznava spremembe svojih značilnosti (višina, teţa) in sposobnosti (napredki v 

sposobnostih in znanju); 

 sodeluje pri urejanju prostora (pripravljanje in pospravljanje pripomočkov); 

 osvaja dejavnosti, povezane s higieno (umivanje po vadbi, urejeno športno oblačilo, 

pomen preoblačenja mokrih kopalk in pomen vzdrţevanja higiene v vodi ter zunaj nje), 

varnostjo (nevarnosti v telovadnici, v vodi, še zlasti pri skokih v vodo; na smučišču, 

sankališču in drsališču, v hribih; primerna izletniška obutev, oblačilo in nahrbtnik). 

 

 

Primeri povezovanja glasbene vzgoje in športne vzgoje v 1. razredu: 

 spoznava pomen ritma v vsakdanjem ţivljenju in gibanju (atletska abeceda: ritmična 

hoja, tek; plesne igre); 

 ustvarja gibalne motive na osnovi neposrednega opazovanja okolja ob glasbeni ali 

ritmični spremljavi (plesne igre);  

 improvizira na različne teme ob glasbeni ali ritmični spremljavi (plesne igre);  

 spoznava glasbene in ritmične pripomočke za spremljanje gibanja (plesne igre); 

 gibanje spremlja z inštrumenti, ki jih je izdelal sam (pihala, tolkala, ropotulje). 

 

Šola v naravi kot primer medpredmetnega povezovanja 

Šola v naravi je integralni pedagoški proces, ki poteka zunaj kraja stalnega bivanja. 

Prepletajo se vsebine športa, naravoslovja, druţboslovja, glasbenega in likovnega izraţanja. 

Osnovni namen je spodbuditi kulturen in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje naravne 

in kulturne dediščine. Šola v naravi pa je tudi izjemna priloţnost za spodbujanje pozitivnih 
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medsebojnih odnosov med učenci, saj nudi moţnost poglobljenega spoznavanja in 

drugačnega skupnega sodelovanja učiteljev ter učencev (Kovač, Novak, 2002a).  

Priporočljivo je, da šole poleg poletne šole v naravi s plavalnimi vsebinami in zimske šole v 

naravi s programom smučanja ponudijo tudi druge oblike večdnevnega bivanja v naravi: 

planinski tabor ali športni teden, kjer se učenci seznanijo z različnimi športi v naravi, 

orientacijo, preţivetjem v naravi, ekološkimi problemi, naravno in kulturno dediščino ter 

programom prve pomoči. 

Številne šole ponujajo vsebinsko izjemno bogate šole v naravi, kjer povezujejo 

naravoslovne, druţboslovne in športne vsebine, ki se medsebojno prepletajo in 

dopolnjujejo (Čavničar, Cetin in Zafred, 2000; Černohorski, 2000; Štemberger, 2000). 

Takšna organizacija zahteva sodelovanje učiteljev različnih predmetov.  

Tako mnoge šole ponujajo program prve pomoči (ki je obvezen v sedmem razredu 

osemletke) v obliki planinsko naravoslovne šole v naravi (Černohorski, 2000). 

 

Poleg prve pomoči se v tako vsebinsko zasnovanih šolah v naravi pojavljajo naslednje 

vsebine (Čavničar, Cetin in Zafred, 2000; Černohorski, 2000; Erjavec, 2000; Frankovič 

Franetič, 2000):  

 pohodništvo, kolesarstvo, orientacija v naravi s karto in kompasom, smučanje, 

drsanje, tek na smučeh, jahanje, lokostrelstvo, badminton, telesno sproščanje – 

športna vzgoja, zdravstvena vzgoja; 

 odzivanje organizma na napor (srčni utrip; spremljava vadbe z merilci srčne 

frekvence; načrtovanje vadbe – športna vzgoja, biologija, zdravstvena vzgoja, 

računalništvo); 

 preţivetje v naravi (izdelovanje bivakov, iglujev; orientiranje v gozdu brez 

pripomočkov, izdelava visečega mostu, nosila iz naravnih materialov) – športna 

vzgoja, okoljska vzgoja, zdravstvena vzgoja; 

 prehrana (uravnoteţena prehrana, prehrana ob večjih naporih, nadomeščanje 

izgubljene tekočine – gospodinjstvo, športna vzgoja); 

 fotografiranje narave (opazovanje narave, izbira motiva, seznanjanje s fotoaparatom 

in tehniko fotografiranja) – tehnika, računalništvo, fizika; 
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 izdelava sončne ure – tehnika; 

 izdelava mozaika; slikanje na tekstil in svilo (likovna vzgoja);  

 okoljska vzgoja (preučevanje lišajev kot bioindikatorjev onesnaţenosti zraka, 

onesnaţenost voda; preprečevanje onesnaţenosti narave; zaščitene rastline) – 

biologija, kemija, okoljska vzgoja; 

 preučevanje krajine in njenih značilnosti (alpski in predalpski svet; kraški svet s 

kraškimi pojavi; visoko barje; tekoče in stoječe vode, rečna erozija; travnik in gozd 

kot ţivljenjska prostora; obisk kmetije, gozdarja) – geografija, biologija, okoljska 

vzgoja; 

 rastlinstvo in ţivalstvo različnih pokrajin (alpski svet, kraški svet …); 

 predavanja znanih alpinistov, popotnikov – okoljska vzgoja, slovenščina, geografija; 

 obisk domačij slovenskih pisateljev; 

 etnologija (kozolec, bajke)  

 druţabne igre, kvizi, plesni večer; 

 izdelava glasila - slovenščina; 

 pisanje dnevnika - slovenščina; 

 značilne pesmi določenih pokrajin (glasbena vzgoja); 

 varnost (vzgoja za varnost; varnost v gorah, varnost pri kolesarjenju); 

 prva pomoč (poudarek na nesrečah v gorah) – zdravstvena vzgoja, športna vzgoja, 

biologija.  

 

Delo (s katerega koli področja dejavnosti) naj obsega: 

1. motiviranje učencev s poznavanjem problematike (kar je zunaj kraja bivanja 

mnogo laţe, ker so učenci bolj osredotočeni na probleme),  

2. posredovanje znanja in iskanje rešitev v praktičnih primerih (kjer je 

pomembno vodilo skupinsko delo),  

3. delo ob pomoči učitelja, v skupini ali samostojno,  

4. kritično diskusijo ob doseţkih.  

 

Šola v naravi je naravnost idealna tudi za posredovanje okoljske vzgoje. »Predstavlja 

pomemben dejavnik pri povečevanju občutljivosti učencev za razumevanje, oblikovanje in 
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vrednotenje naravnega, kulturnega in socialnega okolja ter njegovega pomena za ljudi« 

(Cankar, 2000, str. 119).  

 

Medpredmetno povezovanje tudi pri športnih dnevih 

Učni načrt (Kovač, Novak, 2002a) opredeljuje: »Športni dnevi so obvezni za vse učence. 

Vsebinsko in doţivljajsko naj bodo bogati, vedri ter povezani z drugimi predmetnimi 

področji in smiselno razporejeni skozi vse  leto. V vsakem razredu imajo učenci pet 

športnih dni. Športni dan naj traja najmanj štiri ure. Priporočamo, da večina športnih dni 

poteka v naravi.  

V prvem triletju naj bosta dva športna dneva namenjena pohodništvu, eden pa drugim 

aerobnimi dejavnostmi v naravi (orientacija, kolesarjenje, obisk trimske steze ...). Eden 

izmed športnih dni naj poteka v zimskem času (igre na snegu, sankanje, smučanje, drsanje 

...), eden pa naj bo namenjen medrazrednim tekmovanjem v različnih poligonih ali igrah. 

Tekmovanja naj imajo prilagojena pravila, ki omogočajo aktivnost vsem učencem glede na 

njihove sposobnosti. Tekmovanja organiziramo tako, da je poudarjen doseţek skupine in ne 

posameznika. V tretjem razredu priporočamo, da ponudimo učencem plavalni športni dan. 

 

2. 3. 4 Kdaj povezujemo? 

 

Medpredmetne povezave uporabljamo takrat, ko je to smiselno, ko za to obstajajo razlogi in 

ustrezne moţnosti. Poskušamo jih izpeljati tako, da čim bolj spodbujamo ustvarjalnost otrok 

(učenci sami poskušajo najti ustrezno gradivo, različne rešitve, osvetliti problem iz različnih 

zornih kotov…) povezave pa so lahko tudi spodbudno motivacijsko sredstvo (Pangrazi, 2000, 

v: Krek s sod, 2007). 

V šolski praksi se medpredmetne povezave najlaţje uresničujejo v prvem triletju devetletke. 

Smiselnost tega je predvsem v izhodišču, da otrok na tej razvojni stopnji dojema svet celostno 

(Štemberger, 1999), vse predmete pa poučuje en učitelj, ki pozna vse učne načrte in hitreje 

najde moţnosti skupnih povezav med posameznimi vsebinami ( Elkind, 1994, v: Krek s sod, 

2007). 
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Povezave lahko uporabljamo v različnih stopnjah učnega procesa. Proces učenja je lahko na 

nekem področju učinkovitejši, če vsebuje vsebine drugih področij, predvsem v fazah 

izpopolnjevanja, utrjevanja in uporabljanja znanja (Humphreys, 1990, v: Štemberger 2008). 

Pri posredovanju učnih vsebin je smiselno zaradi ponazoritve in motivacije povezati novo 

znanje z ţe poznanim. V stopnji utrjevanja znanja povezujemo učencu ţe znane vsebine. 

Poznamo več različnih načinov udejanjenja medpredmetneih povezav, od katerih nekatere 

terjajo več časa, druge pa so uresničljive praktično vsako uro, mnogokrat nastanejo tudi 

popolnoma spontano. Za realizacijo medpredmetnih povezav, ki ne nastajajo spontano in ki so 

ustrezno načrtovane, so predvsem primerne drugačne oblike dela, kot je reden pouk. Reden 

pouk kot prostor realizacije medpredmetnih povezav je bolj primeren v prvi in drugi triadi oz. 

obdobju, ko učence poučuje en učitelj, saj medpredmetne povezave zahtevajo poznavanje več 

učnih načrtov, predvsem pa je potrebno biti pri izvedbi le-teh fleksibilen, saj medpredmetno 

povezovanje mnogokrat ne pozna urnika v smislu 45-minutne učne ure.  

Pri načrtovanju medpredmetnih povezav je nujno potrebno upoštevati cilje vseh predmetov, ki 

jih v medpredmetno povezovanje vključujemo. Ţal pa pod medpredmetno povezovanje 

večkrat pojmujemo popolnoma napačne dejavnosti (npr. risanje zvončka pri spoznavanju 

okolja ni povezava med likovno vzgojo in spoznavanjem okolja, pot do sadovnjaka in nazaj ni 

povezava med spoznavanjem okolja in športno vzgojo …), saj se po navadi realizirajo le cilji 

enega predmeta. Mnogokrat se vsebine ali dejavnosti enega predmetnega področja uporabljajo 

kot motivacijsko sredstvo pri drugem področju. Tudi v takih primerih lahko o medpredmetnih 

povezavah govorimo takrat, ko so realizirani cilji vseh predmetov, ki jih povezujemo 

(Štemberger, 2008).  
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2. 3. 5 Pogoji za uspešna medpredmetna povezovanja 

 

Uspešno medpredmetno povezovanje (doseganje zastavljenih ciljev) zahteva vsaj naslednje 

(Kovač s sod. 2003): 

 Učitelj mora natančno vedeti, katere cilje posameznih predmetov ali predmetnih 

področij ţeli doseči z medpredmetno povezavo. 

 Zato mora poznati cilje in vsebine različnih predmetov, ki so v predmetniku 

določenega razreda ( njihove korelacije). 

 Potrebno je skupno sodelovanje učiteljev različnih predmetov (velja za predmetne 

učitelje). 

 Izbira vsebin, način posredovanja znanja ter organizacija izpeljave morajo biti 

prilagojeni razvojni stopnji in predhodnemu znanju otrok. 

 Vsaka medpredmetna povezava naj bo skrbno načrtovana ter dobro vsebinsko in 

organizacijsko izpeljana; čim bolj vključuje tudi samostojno delo učencev. 

 Na koncu učitelj vedno analizira uresničevanje postavljenih ciljev. 

 

2. 3. 6 Organizacijske oblike 

 

Za udejanjenje medpredmetnih povezav so še posebej priporočljive različne organizacijske 

oblike, kot so: 

 šola v naravi 

 športni dnevi 

 projektno učno delo 

 tečaji prve pomoči 

 kolesarski izpit 

Sama sem se za izvedbo medpredmetnih povezav odločila za enega od didaktičnih sistemov, 

in sicer projektno učno delo. Učitelj mora tako izdelati uporabno naravnan učni načrt, v 

katerem se neprestano povezujejo različne discipline. Ta sistem presega ozke meje 

vsakdanjega pouka in omogoča pridobivanje znanja in spretnosti, ki uporabne in tesno 
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povezane z resničnim ţivljenjem. To je le eden od načinov, ki omogoča celostni pristop k 

poučevanju otrok in omogoča celostni razvoj posameznika.   

 

2. 4  Projektno učno delo 

2. 4. 1 Kaj je projektno učno delo? 

 

Za projektno delo ne najdemo enotnega poimenovanja.  

Najprimernejši se nam zdi izraz »projektno učno delo«, ker je za projektno delo značilno, da 

presega okvire pouka, saj se ne omejuje niti vsebinsko niti organizacijsko, pa tudi ne časovno 

in prostorsko na pogoje, v katerih je organiziran šolski pouk. 

Zaradi značilnosti, ki jih vsebuje projektno učno delo, ga lahko uvrstimo med didaktične 

sisteme.  

Zdruţuje namreč elemente direktnega učiteljevega vodenja učnega procesa in elemente 

samostojnega dela učencev. 

  

 

 

Slika 1: Grafični prikaz učiteljevega in učenčevega odnosa do vsebine (http://iris.pfmb.uni-

mb.si/old/didgradiva/diplome/gradisnik/02.htm) 

http://iris.pfmb.uni-mb.si/old/didgradiva/diplome/gradisnik/02.htm
http://iris.pfmb.uni-mb.si/old/didgradiva/diplome/gradisnik/02.htm
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Grafično je mogoče prikazati odnose med učiteljem, učencem in učno snovjo v obliki 

didaktičnega trikotnika. Pri projektnem delu vodi učitelj učence postopno skozi učni proces v 

smeri uresničevanja vzgojno-izobraţevalnih ciljev in nalog, ki jih je postavil v sodelovanju z 

učenci na začetku izvajanja projekta. Učenci se samostojno učijo ob posredni učiteljevi 

pomoči, opazujejo nek pojav, zbirajo potrebne podatke, raziskujejo, rešujejo probleme, 

izvajajo neko praktično aktivnost itd. Vloga učitelja v tem odnosu torej je, da učence spodbuja 

in jih usmerja, ti pa preko lastne aktivnosti ob posredni pomoči učitelja prihajajo do novih 

spoznanj (Novak s sod., 1990). 

Obstajajo različni tipi projektnega dela. Kilpatrick (v Novak, 1990) je ločil štiri tipe glede na 

namenskost določene aktivnosti:  

 projekt konstruktivnega tipa 

 projekt usvajanja in vrednotenja 

 problemski projekt 

 projekt tipa učenja 

  

Slika 2: Tipi projektnega dela (http://iris.pfmb.uni-

mb.si/old/didgradiva/diplome/gradisnik/02.htm) 

http://iris.pfmb.uni-mb.si/old/didgradiva/diplome/gradisnik/02.htm
http://iris.pfmb.uni-mb.si/old/didgradiva/diplome/gradisnik/02.htm
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Pri projektih konstruktivnega tipa je končni cilj konstrukcija določenega izdelka (ptičja hišica, 

dinamometer, šolski časopis, seminarska naloga …). Sem spadajo tudi priprave razstav, 

kulturnih, športnih in drugih prireditev. 

 

Pri projektu usvajanja in vrednotenja je poudarek na spoznavanju in ovrednotenju nekega 

dogodka, filma, razstave ipd. 

 

Pri projektu problemskega tipa rešujemo določen problem. Sem spadajo tudi raziskovalni 

projekti. 

Projekt učenja pa tvorijo aktivnosti, s pomočjo katerih učenci usvajajo določene spretnosti, 

veščine, sposobnosti in znanja. 

 

V vseh predstavljenih tipih projektov je glavni nosilec posameznih aktivnosti učenec. Učitelj 

sodeluje kot pobudnik in svetovalec. Dejavnost v obliki projektnega dela poteka po 

določenem načrtu, ki je plod skupnega načrtovanja učitelja in učencev. 

Projektno delo sodi med odprte učne sisteme oziroma procese, ki se odvija in poteka prek 

določenih vsebin, organizacijskih oblik, učnih metod in tehnik k postavljenim ciljem. Pri tem 

pa se projektno učno delo ne odvija samo v okviru in znotraj šolskih prostorov, temveč se 

povezuje še z drugimi načini vzgojno-izobraţevalnega dela, kot so različne interesne 

dejavnosti, praktično delo v drugih organizacijah, različne oblike zunajšolskega izobraţevanja 

(Novak s sod., 1990). 

 

2. 4. 2 Osnovne značilnosti projektnega učnega dela 

 

Novakova s sod. (1990) pravi , da obstaja raznolikost pogledov na  projektno delo. V knjigi so 

uvrstili za projektno delo naslednje najznačilnejše karakteristike, zaradi katerih se kvalitativno 

razlikuje od tradicionalnega pouka in bistveno spreminja poloţaj ter odnose med udeleţenci 

vzgojno-izobraţevalnega procesa: 

1. 4. 2. 1 Tematsko problemski (interdisciplinarni) pristop 

Pri projektnem učnem delu si nalogo zastavimo v obliki problema, ki ga skušamo rešiti         

in izpeljati do konkretnega izdelka. Izbrana vsebina ali problem je običajno tematsko 



Univerza v Ljubljani -  Pedagoška fakulteta                           Rus Jana; Medpredmetno povezovanje s plesom 

                                                                                                    pri športni vzgoji  v 1. razredu osnovne šole. 

  

35 
 

zaokroţen.  Projektno usmerjenega učnega dela praviloma ni mogoče izvajati le znotraj enega                                                                                                                                                                                                                                             

učnega predmeta, temveč le s povezovanjem učnih vsebin o isti tematiki iz dveh ali več         

učnih predmetov. To zahteva od učencev znanje iz različnih strokovnih področij. 

1. 4. 2. 2 Konkretnost tematike z usmerjenostjo na ţivljenjsko situacijo 

Bistvena značilnost projektno izvajanega učnega dela je v izbiri tem, ki so vzete »iz 

ţivljenja«. Končni namen aktivnosti je konkretni proizvod, ki ga bo mogoče predstaviti ali 

uporabiti. 

1. 4. 2. 3 Ciljno usmerjena in načrtovana aktivnost, katere nosilci so učenci 

Dejavnosti v projektnem učnem delu so vedno podrejene povsem določenim ciljem, zato so 

vse te dejavnosti tako načrtovane, da v čim večji meri prispevajo k uresničitvi postavljenih 

ciljev. Pri tem je pomembno, da postanejo postavljeni cilji skupni cilji vseh udeleţencev  v 

projektu, torej tudi učencev kot nosilcev posameznih aktivnosti v projektu. To sproţi pri 

učencih motivacijo, ker ţelijo doseči cilj, ki so si ga postavili skupaj z učiteljem. Aktivna 

udeleţba učencev v vseh etapah projektno izvajanega učnega dela od njegovega načrtovanja 

do izvedbe in ocene poteka oziroma rezultatov projekta,  je ena izmed najpomembnejših 

značilnosti projektnega dela.  

1. 4. 2. 4 Upoštevanje interesov, potreb in sposobnosti učencev 

V projektnem delu se mora prisluhniti in upoštevati ţe razvite interese pri učencih in prek 

aktivnega vključevanja v različne dejavnosti zavestno omogočati učencem tudi odkrivanje in 

razvijanje novih interesov in razvijanje sposobnosti. Zaradi tematskega in problemsko 

zaokroţenega pristopa je mogoče projektno delo tako organizirati, da ustreza zmogljivostim 

in interesom čim večjega števila učencev, torej nadarjenim, povprečnim in manj nadarjenim. 

1. 4. 2. 5 Poudarek na izkustvenem učenju 

Za učence je pomembno, da skušajo postavljeni cilj doseči z uporabo čim večjega števila 

svojih čutil: oči, ušes, rok, nosu, jezika itd., da bi tako povečali učinkovitost učenja. Značilno 

za projektno učno delo je, da povezuje in zdruţuje umsko in telesno delo, mišljenje in 

aktivnosti, šolo in ţivljenje, teorijo in prakso. V projektnem učnem delu je zelo jasno izraţen 

Kolbov ciklični proces učenja, v katerem se vrstijo in prepletajo štiri aktivnosti (Marentič - 

Poţarnik, 1987): Izkušnja, ki so jo učenci pridobili o nekem pojavu pri pouku ali v 

vsakdanjem ţivljenju, predstavlja izhodišče za koncipiranje zamisli akcije, ki jo ţelijo izvesti 
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s projektom. Lahko pa se projekt začne z »razmišljajočim opazovanjem« nekega pojava in se 

konča s »konkretno izkušnjo«, do katere učenci pridejo prek »aktivnega eksperimentiranja« v  

izvedbeni etapi projekta. 

1. 4. 2. 6 Kooperativnost 

Skupno postavljanje nalog in skupno načrtovanje dela spodbuja udeleţence tudi  nadaljnjemu 

sodelovanju. Razvija se potreba po sodelovanju med učitelji, med učitelji in učenci in med 

samimi učenci. Tako se učenci učijo različnih oblik medsebojnega komuniciranja od 

reševanja med delom nastajajočih konfliktov in usklajevanja interesov, do medsebojnega 

upoštevanja in sodelovanja. 

1.4. 2. 7 Odprtost projektnega dela kot način dela 

Njegova odprtost se izraţa na različnih ravneh. Učna vsebina ni omejena na en sam vir znanja 

niti na en učni predmet. Učni proces se ne odvija le znotraj šolskih zidov, temveč seţe tudi 

zunaj šolskega prostora. Tudi s časovnega vidika se projektno delo ne omejuje zgolj na 45- 

minutne šolske ure. Viri znanja ne smejo biti omejevani samo na predpisane šolske učbenike, 

ampak uporabimo vse vire in pripomočke, ki omogočajo učencem, da tudi sami prihajajo do 

ugotovitev spoznanj, znanj. 

1. 4. 2. 8 Teţišče projektnega dela na učnem procesu 

 Če uvrščamo projektno učno delo med učne oblike, ki omogočajo strategijo razvijanja 

človekove osebnosti, z upoštevanjem njegove aktivne vloge, potem v projektnem učnem delu 

ne sme in ne more biti poudarek na končnem produktu, ki ga učenci doseţejo s projektom, 

temveč mora biti usmerjen na potek celotnega projekta, od njegove zasnove do produkta. 

 

2. 4.  3  Posebnosti projektnega učnega dela  

 

Projektno učno delo je mogoče uporabiti v različnih starostnih obdobjih (vrtec, šola – prvo, 

drug in tretje triletje, srednja šola, univerza, izobraţevanja za odrasle). Odvija se lahko v 

različnih organizacijskih oblikah. Poteka lahko kot individualno delo, delo v parih ali 

skupinsko delo. Skupino lahko tvori eden ali več razrednih oddelkov. Sestavlja jo lahko tudi 

cela šola. Projekt lahko poteka v presledkih ali nepretrgoma več šolskih ali običajnih ur. 
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Lahko nepretrgoma ali v presledkih traja tudi več dni, tednov ali celo mesecev. Glede na 

število udeleţencev in trajanje obstajajo različno veliki projekti. Nekateri jih delijo v tri tipe: 

na male, ki trajajo vsaj dve ali do šest šolskih ur, na srednje, ki trajajo skupno od dveh dni do 

enega tedna in na velike, ki trajajo najmanj en teden pa tudi do enega leta. Največ pozornosti 

vzbujajo veliki projekti, ki običajno razbijejo monotonijo šolskega vsakdana in opozarjajo 

nase preko razstav, publicitete in drugih javnih manifestacij ( Novak s sod. 1990). 
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2. 4. 4 Artikulacija učnega procesa pri projektnem delu 

Vsak načrtno organiziran učni proces je sestavljen iz več etap, ki si sledijo po določenem 

zaporedju. Pobudniki in zagovorniki projektnega učnega dela so potek projekta razčlenili na 

več faz, ki so sledile druga drugi. Podrobneje je potek učnega procesa preko projektnega 

učnega dela dodelal Frey (1986) (v http://iris.pfmb.uni-

mb.si/old/didgradiva/diplome/gradisnik/02-05.htm ), ki je izvedbo projekta razčlenil na 7 

komponent: 

 iniciativa; 

 skiciranje projekta; 

 načrtovanje izvedbe; 

 izvedba; 

 sklepna faza; 

 metainterakcija; 

 usklajevanje. 

V fazi INICIATIVE izvajalci projektnega učnega dela nizajo pobude, razpravljajo o predlogih 

in si izmenjujejo mnenja. Dejavnost učencev se kaţe skozi različne oblike aktivnosti: iskanje 

širših pojmov in postavljanje širših vprašanj, miselni modeli več manjših skupin, 

brainstorming (nevihta idej), zbiranje predmetov… 

 

V fazi IZDELAVE OSNUTKA učenci izraţajo svoje interese, pričakovanja in odnos do 

zamisli. Pri tem utemeljujejo stališča, izmenjujejo izkušnje, razčiščujejo nesporazume in se 

dogovarjajo o trajanju projekta. 

 

NAČRTOVANJE je faza, v kateri člani skupine oblikujejo svoj načrt dela – izvedbeni načrt. 

Razdelijo si naloge in se dogovorijo, kaj bo kdo delal. V tej fazi prihaja do izraza sproščen 

odnos med člani skupine in svobodno izraţanje čustev. 

 

V fazi IZVAJANJA učenci izvajajo načrt, ki so ga pripravili v prejšnjih fazah. Vsak se 

potrudi, da izvede svojo nalogo čim bolje. Največ časa pri načrtovanju projektnega učnega 

dela je namenjeno ravno tej fazi, saj se v njej odvija glavnina dela. Fazo lahko po potrebi 

prekinemo z dvema dopolnilnima etapama. To sta USMERJEVALNA in USKLAJEVALNA 
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medetapa. Medetapi uporabimo, kadar je potrebna medsebojna izmenjava informacij o poteku 

projekta in v primeru, da je potrebno razrešiti konflikte, ki nastanejo med učenci v procesu 

projekta. Opravljene dejavnosti učencev so lahko različne: opazovalne, eksperimentalne, 

študijske, konstrukcijske .., potekajo pa lahko individualno, v parih, v manjših ali večjih 

skupinah. 

 

V SKLEPNEM DELU se projekt po navadi konča s konkretnim izdelkom. Pri svobodnem 

izteku projekta gre za nadaljevanje aktivnosti učencev, ki se odvijajo v različnih oblikah 

aktivnosti v šoli ali zunaj nje, pri rednem pouku ali zunaj pouka (naravoslovni dnevi, kulturni 

dnevi, športni dnevi, tehniški dnevi, ekskurzije …). To je splošna artikulacija projektnega 

učnega dela, ki pa jo je moţno uporabiti na vseh področjih in nivojih izobraţevanja.  

 

2. 4. 5 Učiteljeva vloga pri pripravah na projektno učno delo 

 

Učiteljeva priprava je zelo pomembna. Pri projektnem delu, ki teče v okviru pouka, je učna 

tema (iniciativa) ţe dana. Kljub temu pa mora biti tema dovolj široko postavljena in odprta, da 

omogoča učencem sodelovanje pri skiciranju tematske zasnove projekta. Razumljivo je, da se 

bo moralo kreiranje dveh projektov iz iste učne teme razlikovati po načrtovanju in izvedbi.  K 

temu bo prispevala kreativnost učiteljev in učencev ( Novak, s sod. 1990). Od vodje projekta 

se poleg kreativnosti in domišljije zahteva tudi širino v znanju, sposobnost čim bolj 

iznajdljivega in konstruktivnega reševanja nepredvidenih situacij, sposobnost komuniciranja z 

vsemi, ki sodelujejo v projektu, organizacijske sposobnosti, proţnost in odprtost za pobude 

udeleţencev. Pomembno je tudi, da si pridobi zaupanje udeleţencev in jim tudi sam zaupa.  

Pri projektnem delu se mora vodja drţati treh osnovnih vodil, ki predstavljajo rdečo nit pri 

izpeljavi projekta. Prvo vodilo bo iskanje odgovora na vprašanje, KAJ bo tem projekta. 

Naslednje vodilo bo iskanje odgovora na vprašanje, ZAKAJ se bodo izvajalci lotili izbrane 

teme. Kaj bo njen končni cilj in kakšen bo smisel končnega cilja. Šele ko bodo potencialni 

nosilci projekta postavili jasne odgovore na prvi dve vprašanji, bo sledilo zadnje vprašanje, in 

sicer KAKO bodo projekt izvedli ali z drugimi besedami, katere konkretne naloge bodo 

opravili in kako jih bodo uresničili, da bodo lahko dosegli postavljeni končni cilj. Med 

izvajanjem projekta pa se bodo hkrati učili samostojnosti, kritičnosti, kreativnosti, 
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medsebojnega sodelovanja, osebne odgovornosti, strpnosti ter pridobivali različna znanja in 

sposobnosti, ki so osnova osebnostnega razvoja in oblikovanja vsakega posameznika (Novak 

s sod., 2009). 

 

 

  

Slika 4: Vloga učitelja in učencev pri projektnem učnem delu (http://iris.pfmb.uni-

mb.si/old/didgradiva/diplome/gradisnik/02-03.htm) 

  

http://iris.pfmb.uni-mb.si/old/didgradiva/diplome/gradisnik/02-03.htm
http://iris.pfmb.uni-mb.si/old/didgradiva/diplome/gradisnik/02-03.htm
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2. 5. 5 Projektno učno delo v mojem diplomskem delu 

 

Na OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica  v okviru učnega načrta v 1. razredih vse leto v šolskem 

letu 2010/2011 izvajajo projekt Otroci sveta. Večkrat gostijo ljudi, ki učencem predstavijo 

različne deţele sveta, njihove značilnosti in ljudi, ki ţivijo tam. V tednu, ko sem nameravala 

izpeljati projekt, so gostili go. Andrejo Rustjo, ki je otrokom predstavila Inuite in njihovo 

ţivljenje.  Zato sem se po pogovoru z učiteljico 1. razreda, v katerem sem izvedla svoj 

projekt, odločila, da na temo Otroci sveta, predstavim nekatere plese različnih ljudstev sveta. 

Moja izbrana tema, ki bi jo izvedla v 1. razredu se mi je zdela preobseţna za en dan, zato sem 

se odločila, da jo izvedem v projektnem tednu. Poleg tega pa sem v delo vključila tudi 

medpredmetno povezovanje.   

Ko sem pripravljala osnutek za delo v projektnem tednu, sem predvsem morala upoštevati 

cilje iz učnega načrta ter biti pozorna na primerno teţavnost plesnih korakov in 

medpredmetno povezavo. Najprej sem si  skicirala kratek osnutek, na katerega sem se  

kasneje tudi opirala pri načrtovanju projektnega tedna. Pri projektnem učnem delu je 

pomembno, da učitelj skupaj z učenci pripravi izvedbeni načrt. Jaz sem izvedbeni načrt 

oblikovala sama, saj sem imela na razpolago v razredu le 5 šolskih dni, ki pa sem jih raje 

izkoristila za izvedbo z učenci. Poleg tega pa je bila ena največjih omejitev, da učencev nisem  

vključevala v fazo načrtovanja, njihova starost. Izvajanje je potekalo v razredu in telovadnici. 

Vedno smo izvajali projektno učno delo skupaj in z vsemi učenci.  V sklepnem delu, ob 

koncu tedna, so učenci svoje vtise narisali na papir. Projekt o Otrocih sveta bodo nadaljevali 

skozi vse leto naprej, vendar v drugačnih oblikah dejavnosti.  
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3. 0 CILJI RAZISKAVE 
 

Glede na predmet in problem raziskave sem si postavila naslednje cilje:  

 Na podlagi risb učencev, ki so sodelovali v projektnem delu,  in učencev, ki niso, 

ugotoviti, ali so učenci z uporabo medpredmetnega povezovanja s plesom usvojili 

več oz. drugačno znanje o narodih sveta kot kontrolna skupina. 

 Ugotoviti, ali deklice raje sodelujejo pri plesnih dejavnostih kot dečki. 

 Ugotoviti, ali bodo imeli učenci večji interes za sodelovanje pri učenju koreografij 

s posnemanjem ali pri lastnem ustvarjanju. 

 

4. 0 HIPOTEZE 
 

Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze: 

H1: Učenci, ki bodo sodelovali pri projektnem delu Otroci sveta z medpredmetnim  

povezovanjem, bodo usvojili več znanja oz. drugačno znanje in informacije kot 

kontrolna skupina. 

H2: Deklice bodo raje sodelovale pri izvedbi plesnih dejavnosti kot dečki. 

H3: Učenci bodo imeli večji interes za sodelovanje pri učenju koreografij s 

posnemanjem kakor pri lastnem ustvarjanju. 
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5. 0 METODE DELA 

5. 1 Način zbiranja podatkov 

 

V 1. razredu sem izvedla projektni teden na temo Otroci sveta. V skladu z dogovorom z 

vodstvom šole, učiteljico ter vzgojiteljico 1. a razreda sem na osnovni šoli dr. Franceta 

Prešerna Ribnica izvedla projektni teden v mesecu marcu (14.3. – 18.3.2011).  

O poteku projektnega tedna in o mojem delu z učenci so bili obveščeni tudi starši. Zadnji dan 

projektnega tedenskega dela sem rezultate tudi preverila s pomočjo risb učencev in anketnega 

vprašalnika. Za primerjavo znanja učencev sem uporabila tudi kontrolno skupino (1. b razred 

- klasični pouk), ki ni sodelovala v projektnem tednu. Tudi učenci 1. b razreda so s pomočjo 

mojih kratkih navodil svoje znanje o ljudstvih sveta narisali na papir. 

 

5. 2 Vzorec merjencev 
 

Vzorec merjencev so predstavljali učenci 1. a razreda – projektni teden in učenci 1. b razreda 

– klasični pouk. Pri projektnem tednu je sodelovalo 21 učencev (10 deklic in 11 dečkov). Kot 

kontrolna skupina pri preverjanju znanja je poleg 1. a razreda sodelovalo še 22 učencev iz 1. b 

razreda, kjer so vsebine obravnavali v okviru klasičnega pouka in skozi vse leto.    

 

5. 3 Vzorec spremenljivk 

 

Vzorec spremenljivk je zajemal vprašalnik zaprtega tipa. Reševali so ga učenci, ki so 

sodelovali v projektnem tednu. Sestavljen je z enostavnih vprašanj o snovi oz. plesnih 

dejavnostih, ki smo jih obravnavali. Vprašanja sem prebrala naglas, ker učenci v 1. razredu še 

ne poznajo vseh črk. Na vprašanja so odgovarjali tako, da so barvali obraze z izrazi ( , , 

) za vsakim vprašanjem. Drugi vzorec spremenljivk pa je zajemal končni preizkus znanja s 

pomočjo risb učencev. 
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5. 4 Organizacija meritev 

  

Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu marcu, takoj po izvedbi projektnega tedna (14.3. -

18.3.2011). Vprašalnik so reševali samo učenci 1. a razreda OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, 

torej eksperimentalna skupina.  Preizkus znanja s pomočjo risb pa so učenci obeh razredov 

(1.a in 1.b – kontrolna skupina) opravljali isti dan, zadnji dan projektnega tedna, vendar v 

svojih razredih. Risbe so narisali s pomočjo mojih navodil, ki so bila v obeh razredih enaka. 

Kontrolna skupina je pri preizkusu sodelovala s soglasjem učiteljice in staršev. 

 

5. 5 Metode obdelave podatkov 

 

Risbe učencev obeh razredov sem pregledala. Iz njih sem poskušala razbrati znanje, ki sta ga 

usvojili obe skupini (eksperimentalna in kontrolna). Rešene vprašalnike, ki jih je reševala le 

eksperimentalna skupina, sem analizirala s pomočjo grafov in le-tem dodala pisno razlago.  
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6. 0 PRIPRAVA PROJEKTNEGA TEDNA IN UČNE 

PRIPRAVE V Z ANALIZAMI 

 

6. 1 Priprava projektnega tedna 

  

Ob izbrani temi in problemu sem razmišljala, s katero organizacijsko obliko bi izvedla 

medpredmetno povezovanje pri pouku. Po pogovoru z učiteljico 1. razreda, v katerem sem 

kasneje tudi izvedla medpredmetno povezovanje, sem se odločila za projektno učno delo. Na 

razpolago za izvajanje učnih ur na OŠ sem imela ves teden. Zato se mi je zdel projektni teden 

odlična izbira.  

Porabila sem kar nekaj časa za izbiro vsebin, ki bi se povezovale s plesom. Potem mi je 

zamisel o projektu Otroci sveta prišepnila učiteljica, kjer v 1. razredih ţe vse leto izvajajo 

projekt z naslovom Otroci sveta. Priprave na projektni teden so potekale več kot mesec dni, 

od prvih idej pa vse do osnutkov, načrtovanj in končnih priprav. Imela sem kar nekaj teţav z 

učnimi cilji, ki so se morali povezovati pri vseh predmetih. Cilje in povezave s plesom na 

temo Otroci sveta sem našla pri predmetih: slovenščina, spoznavanje okolja, likovna vzgoja, 

glasbena vzgoja in športna vzgoja. Pri vsakem predmetu sem načrtovala eno učno uro, le pri 

predmetu športna vzgoja, pri katerem sem našla največ ciljev, povezanih s plesom, tri učne 

ure. 

Vsebine v mojem projektnem tednu sem poimenovala: 

- SPOZNAJMO INUITE 

- INDIJANCI  

- OTROCI AFRIKE   

- INDIJA, DEŢELA NASPROTIJ 

Za učne priprave, katerih tema se je med predmeti povezovala, sem porabila kar štirinajst dni. 

Upoštevati sem morala tako povezanost teme med predmeti kakor tudi cilje, ki so se morali 

med predmeti povezovati. Največ dela sem imela pri pregledovanju učnih načrtov, iz katerih 

sem morala izluščiti cilje, ki sem jih ţelela doseči. Nato je bilo potrebno narediti smiselno 

medpredmetno povezavo s plesom. Upoštevati sem morala tudi razvojno stopnjo učencev ter 

paziti pri izbiri teţavnosti plesnih korakov in aktivnosti.   
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6. 2 Učne priprave z analizami 

 

                    UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO VZGOJO 

 

Šola: OŠ dr Franceta Prešerna 

Ribnica 

Razred:1. a Datum: torek, 15.3.2011 

Likovno področje:  kiparstvo 

Likovna naloga: Oblikovanje  ţivalske figure iz enovitega kosa materiala  

Likovna tehnika: modeliranje v glini 

Likovni materialni in orodja, podlage: das masa, časopisni papir 

Likovni motiv: Plešoči severni medved 

Učna sestava in pripomočki: CD s tradicionalno inuitsko glasbo, časopisni papir, das 

masa, palčka za oblikovanje, zobotrebci, posodica z vodo 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, opazovanje 

Novi pojmi: kip ţivalskega telesa, celota, sestavni deli 

Medpredmetno povezovanje: GVZ, SPO, SLO, ŠVZ 

Število ur: 2 

Učni cilji:  

V glasbenih dejavnostih in vsebinah je neizčrpen vir korelacij z drugimi področji. 

Učenci spoznavajo povezavo glasbe s športno vzgojo in z vsemi drugimi predmeti: 

LVZ 

Učenci:   

 utrdijo pojme: celota, sestavni deli kipa, trdnost; 

 oblikujejo stabilne, razgibane, samostojne kipe; 

 razvijajo občutek za plastičnost; 

 se navajajo na upoštevanje postopkov pri oblikovanju kipa; 

 razvijajo ročno spretnost pri gradnji kipa od celote k detajlom; 

 vrednotijo kipe glede na merila za vrednotenje; 
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 doţivetja ob glasbi izraţajo likovno in tako doţivljanje ene umetniške zvrsti 

izrazijo v drugi. 

GVZ 

Učenci:   

 se učijo aktivno glasbeno zaznavati; 

 ob poslušanju ustvarjalno izraţajo svoja doţivetja; 

 ob glasbi izraţajo svoja čustvena razpoloţenja; 

 se učijo umirjati in hkrati navezovati stike. 

 

SPO  

Učenci:   

 prepoznavajo podobnosti in razlike med ljudmi; 

 se srečajo z umetnostjo različnih in drugačnih kultur; 

 se seznanjajo z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji; 

 opazujejo, opisujejo in poimenujejo lastno gibanje, gibanje ţivali in igrač. 

 

SLO 

Učenci:   

 poslušajo različne zvoke, navajajo njihov izvor in pomen;  

 gibalno, ritmično, likovno ter glasovno izraţajo različne zvoke; 

 opazujejo ţivali na sliki in jih opisujejo; 

 si razvijajo ustvarjalnost v besednem izraţanju. 

 

ŠVZ  

Učenci: 

 si ob gibanju stopnjujejo gibalno spretnost in koordinacijo; 

 s pantomimo ob glasbeni in ritmični spremljavi ponazarjajo ţivali; 

 se gibajo, rajajo ob petju in ritmični izreki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani -  Pedagoška fakulteta                           Rus Jana; Medpredmetno povezovanje s plesom 

                                                                                                    pri športni vzgoji  v 1. razredu osnovne šole. 

  

48 
 

POTEK UČNE URE 

 

 UVODNA MOTIVACIJA 

 

Učence povabim pred tablo. Povem jim, da se bomo spremenili v plešoče severne 

medvede. Predvajam jim inuitsko glasbo, na katero zaplešemo. Spodbujam, da učenci 

med plesom  uporabijo čim bolj različne in ustvarjalne gibe.  

Povem jim, da bom med plesanjem nekajkrat prekinila glasbo in takrat je njihova naloga, 

da ostanejo v izvirni pozi in opazujejo tudi poze sošolcev. Ko se pesem nadaljuje, 

nadaljujejo s plesom. 

Po plesu jih spodbudim, da opišejo svoje občutke: 

 Ali vam je bila inuitska glasba všeč? 

 Kako ste se počutili?  

 

 OSREDNJI DEL 

 

1. Posredovanje likovne naloge 

 »Sedaj boste plešoče severne medvede v izvirnih pozah oblikovali iz gline.«  

 Ali morda kdo od vas ve, kako se imenuje človek, ki ustvarja, oblikuje kipe? 

(kipar) 

 

 Iz česa pa bi mi lahko ustvarjali kipe? (pogovor o materialih …glina, plastika, 

karton, les, kamen, kovin…). 

 

Za primer jim pokaţem  kipec (plešoči maček) iz das mase. Poloţim ga na mizo in 

učence povabim, da si ga ogledajo in ga obhodijo, lahko tudi občutijo z rokami.  

Oblikovali bomo obhodni kip. To pomeni, da bo kip oblikovan iz vseh strani. Kip mora 

biti stabilen. To pomeni, da mora stati samostojno. 

 

2. Navodila za izvedbo likovnega problema in obnovitev ţe znanih pojmov  

Opozorim jih, da je potrebno das maso dobro pregnesti. Pri delu z das maso učence 

seznanim z modeliranjem iz celote, pri čemer enoten kos das mase preoblikujemo s 

stiskanjem in iz njega izvlečemo okončine ţivali in podobno. Osnovno pravilo je, da 

moramo delati scela, torej iz enega kosa, da dobimo obstojno figuro. Če kaj dodajamo, 

moramo močno  stisniti in skrbno primodelirati (pri sušenju ponavadi razpade v svoje 
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sestavne dele). 

Kip bodo oblikovali iz enega kosa das mase, to pomeni, da delov ne sestavljajo. Povem 

jim, da morajo roke, glavo in noge izvleči iz trupa. Najbolj pomembna je oblika figure in 

ne njeni detajli, zato jih opozorim, naj se posebej ne trudijo oblikovati manjših delov 

telesa, kot so nos, usta, oči.  

 

3. Praktično delo učencev / Likovno izraţanje 

Učenci delajo individualno. Za oblikovanje das mase si pripravijo podlogo iz časopisnega 

papirja ter posodico z vodo. 

Vsak učenec dobi kos das mase. Ta kos bo najprej dobro pregnetel. Nato bo v grobem 

oblikoval figuro ţivali (vlečemo stvari ven, odvzemamo). Dobijo tudi leseno palčko, s 

katero v das maso vrisujejo motive, vtiskajo predmete ali jo dolbejo. 

Ponudim jim tudi nekaj predmetov, s katerimi lahko oblikujejo kip. ( kroglice, 

zobotrebec,….) 

 Med delom učence opazujem, jih usmerjam, jim svetujem.  

 Med poukom določene stvari kaţem, vrednotim, usmerjam ali korigiram oz. 

popravljam. 

 Ves čas učence spodbujam in ponavljam določene zahteve. 

 Neposreden prikaz postopkov. 

 ZAKLJUČNI DEL 

 

Razstava likovnih izdelkov učencev (dokončanih in nedokončanih). 

Oblikovanje meril za vrednotenje: 

 

- Stojnost kipa 

- Samostojnost učenca pri izvajanju likovne naloge 

- Izvirnost motiva 

- Pravilnost oblikovanja kipa 

 

Posredovanje novih likovnih in obnovitev ţe znanih pojmov 

 Skupaj iščemo in ugotovimo podobnosti ter razlike med kipi. 

Vrednotenje likovnih izdelkov glede na: 

- zunanji izgled, značilnosti 

- ustrezna velikost 
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ANALIZA UČNE URE: 

Na učno uro sem se morala pripravljati kar nekaj dni. Potrebno je bilo naročiti das maso in 

tudi sama sem morala prej poskusiti narediti izdelek.  

Uvodna motivacija je potekala po mojih pričakovanjih. Glede na to, da so učenci šele v 1. 

razredu, sem mislila, da bo za njihovo gibanje, pravzaprav ustvarjalno gibanje po glasbi, 

potrebno veliko moje spodbude. Vendar pa so me učenci prijetno presenetili. Moja navodila 

so upoštevali in se izvirno gibali kot medvedi. Ko sem ugasnila glasbo, so nastali zanimivi 

kipi. Tudi glasbo, ki učencem ni bila poznana, so sprejeli in se po njej gibali. Zelo konkretno 

sem jim tudi poskušala predstaviti, kaj pravzaprav morajo oblikovati. Prikazala sem jim 

mojega Plešočega mačka, ki sem ga izdelala kot primer. Mislim, da so me zelo dobro 

razumeli. Preden smo prešli k delu, sem jim dala navodila, da kip  ne sme biti iz več delov. 

Tudi to so upoštevali. Za sprostitev sem jim dala CD s pravo inuitsko glasbo. Tako so laţje 

ustvarjali svoje kipce severnih medvedov. Nastale so zelo izvirne in smešne obhodne figure. 

Ob zaključku ure smo jih postavili v krog in jih evalvirali. Ugotovili smo, da so zelo različni 

in zelo zanimivi. Pregledali smo, če so vsi pravilno narejeni. Nato smo kipe postavili v 

razstavni prostor v razredu, kjer se bodo posušili in učenci si jih bodo lahko ogledali še 

podrobneje. Učni cilji so bili doseţeni.   

 

 

 

 

 

                Slika 6. 2. 2: Gibljemo se kot severni medvedi 

 

Slika 6. 2. 1: Na predavanju o Inuitih 

 

 

Slika 6. 2. 3: Izdelovanje kipcev severnih medvedov                          

UČNA PRIPRAVA ZA 
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GLASBENO VZGOJO 

Šola: OŠ dr Franceta Prešerna 

Ribnica 

Razred:1. a Datum: sreda, 16.3.2011 

Učna vsebina:  izštevanka Apa cuka. 

 

Učna sestava in pripomočki:  Orffova glasbila, ppt predstavitev, barvna peresa in barvni 

listi z imeni plemen za razdelitev v skupine, traki za na glavo, hulahop obroč za postavitev 

ognja.  

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode:   

- IZVAJANJE: 

 demonstracija in posnemanje ritmične izreke, 

 demonstracija in posnemanje igranja na lastna in Orffova glasbila, 

 

- USTVARJANJE: 

 ustvarjanje glasbenih in gibalnih vsebin 

 

-POSLUŠANJE: 

analitično poslušanje, pogovor, razlaga, demonstracija, opazovanje 

Novi pojmi: plemena, Orffova glasbila, poglavar 

Medpredmetno povezovanje: SPO, SLO, ŠVZ 

Število ur: 1 

Učni cilji 

GVZ 

AFEKTIVNI: 

Učenci: 

 se sprostijo ob uvodnem gibanju in motivirajo za delo; 

 doţivljajo zvočne predstave gibno; 

 zaznavajo glasbeno vsebino kot del narave in ljudskih običajev.  
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KOGNITIVNI: 

Učenci: 

 

 izrekajo ritmično izštevanko Apa cuka, ob uporabi poudarjenih zlogov, in se jo po 

metodi posnemanja naučijo. 

 

PSIHOMOTORIČNI: 

Učenci: 

 spremljajo izreko z lastnimi in Orffovimi glasbili; 

 izvajajo plesne korake v krogu; 

 se gibajo ob ritmični izreki in izraţajo doţivetje; 

 spoznavajo podobnosti in razlike med zvočnimi doţivetji ljudi;  

 spoznavajo skupinsko  rajalno igro, ki temelji na določenih pravilih. 

 

 

SPO 

Učenci: 

 spoznajo pomen sporazumevanja; 

 razvijajo sposobnosti za sporazumevanje; 

 prepoznavajo podobnosti in razlike med ljudmi; 

 spoznavajo sebe in dojemajo telesne podobnosti in razlike med ljudmi ter 

enakovrednost vseh; 

 spoznajo, da se ljudje različnih narodnosti med seboj druţijo s plesom. 

 

SLO 

Učenci: 

 pri govorjenju razvijajo zmoţnost logičnega mišljenja, svojo poimenovalno, 

upovedovalno in pravorečno zmoţnost; 

 poslušajo različne zvoke, navajajo njihov iz pomen in jih gibalno, ritmično ter 

glasovno izraţajo; 

 razločno ritmično izrekajo besedilo; 

 se učijo besedne kreativnosti in se zabavajo v nesmiselnih rimah in besednih igrah. 

 

ŠVZ 

Učenci: 

 razvijajo koordinacijo gibanja s plesom okrog ognja ob glasbeni spremljavi; 

 razvijajo občutke zadovoljstva ob obvladovanju telesa in izraţanju z gibanjem; 

 se naučijo novo izštevanko; 

 si razvijajo skladnost gibanja celega telesa; 

 se sprostijo in umirijo. 
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POTEK UČNE URE 

 

 

 UVODNI DEL 

 

Poglavar pride v razred in z dvignjeno roko pozdravi (indijanski pozdrav) učence. Poglavar z 

gibi rok nakaţe učencem, da se postavijo v krog okrog ognja.  

 

Učenci opazujejo, nato sledijo ukazu poglavarja in se postavijo v krog. 

 

V krogu najprej preprosto hodimo, poglavar vodi. Nato začne poglavar z udarcem noge ob tla 

poudarjati prvo dobo. 

 

Učenci ponavljajo za poglavarjem. Gibajo se, kot kaţe poglavar. 

 

Poglavar se začne na vsako prvo dobo (poleg poudarjanja z nogo) še prikljanjati (indijanski 

poklon). 

 

Nato poglavar nadaljuje z izgovorjavo besed APA CUKA FUNDA LUKA. Učenci 

posnemajo poglavarja in izrekajo besede tako, kot jih izreka poglavar. 

Naenkrat se poglavar ustavi in reče STOJ (to tudi z rokami nakaţe). Učenci se na ukaz 

ustavijo. 

Poglavar začne izštevati izštevanko Apa cuka. Učenci ponavljajo za poglavarjem in s tem 

urijo  izštevanko. 

Sledi učenje izštevanke, ki ga izvede poglavar. 

___________________________________________________________________________  

 OSREDNJI DEL 

Nato z naučeno izštevanko poglavar izšteje učence, ki gredo v različne skupine, plemena in 

jim podari različne barve peres, ki si jih zataknejo za trak na glavi:  

1. pleme: Šviga puščice 

2. pleme: Divji orli 

3. pleme: Sedeči biki 

4. pleme: Ognjena srca 

 

Učenci se razvrstijo v plemena tako, da vsak posameznik iz plemena najde barvo papirja na 

mizi, glede na barvo svojega peresa, ki ga je prisluţil z izštevanjem. 

 

Ko so skupine oz. plemena oblikovana, nastopi poglavar: »Jaz sem poglavar vseh plemen. Od 
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vsakega plemena zahtevam, da me počasti s slavnostnim plesom okoli ognja.« 

 

Poglavar plemenom pove, da si lahko pri svojem plesu pomagajo z Orffovimi instrumenti. 

 

Vodja vsakega plemena pride k mizi z instrumenti in si izbere nekaj Orffovih glasbil, ki jim 

bodo pomagala pri izvajanju plesa za poglavarja. 

 

Poglavar nagovori plemena, da se morajo zelo potruditi, saj ga je zelo teţko zadovoljiti. 

Pojasni jim, da mora tisto pleme, na katerega pokaţe z bobnom (po njem tudi udari), odplesati 

svoj ples okoli indijanskega ognja.  

 

Poglavar se usede na tla in je ob opazovanju skupin, ki se pripravljajo na plesni nastop,  vidno 

nezadovoljen, zato odkoraka stran. 

 

Učiteljica potolaţi plemena in jim reče, da so se odlično odrezali. Pove jim, da je problem le v 

poglavarju, ki zahteva le popolnost. V trenutku se domisli nečesa in plemenom poda namige. 

 

 

Nato da poglavarjeva ţena idejo, da bi v svoje plese vključili še izštevanko, ki smo se jo 

naučili. Pove jim, da bodo najprej izšteli izštevanko, nato pa bodo Sedeči biki odplesali svoj 

ples. Nato bodo zopet izšteli izštevanko, sledil pa bo ples Divjih orlov.  

Postopek bomo ponavljali toliko časa, dokler ne odplešejo vsa štiri plemena. Zaključili bomo 

z igranjem Orffova glasbila in izštevanjem izštevanke. 

 

V tem času pride poglavar in se usede na tla. 

_________________________________________________________________________ 

 ZAKLJUČNI DEL 

Poglavar je z nastopom zelo zadovoljen, pohvali vsako skupino posebej.  

Usedejo se okrog indijanskega ognja in si na ppt predstavitvi pogledajo nekaj o ţivljenju 

Juţnih Američanov – ki jim pravimo Indijanci.  

Poglavar jim predvaja tudi tradicionalni indijanski ples, na ppt predstavitvi. 

Skupaj analizirajo uro, kako jim je bilo všeč, kaj so se novega naučili, ali bi postali Indijanci. 

Poglavar učencem razdeli lističe z izštevanko Apa cuka. 

Poglavar se poslovi tako, da dvigne roko v pozdrav, se prikloni ter odide. 
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ANALIZA UČNE URE: 

Ura je v celoti potekala tekoče in sistematično. Mislim, da sem izbrala ustrezne metode in 

oblike dela. Tudi obseg in globina ure sta se mi zdela ustrezna. Tema je bila primerna 

starostni stopnji učencev. Mislim, da so bili vsi cilji doseţeni.   

Učenci so bili skozi vso uro motivirani za delo. Ţe od samega začetka, ko sem jih s prihodom 

v razred zelo motivirala, oblečena v Velikega poglavarja vseh plemen in jim le z 

nakazovanjem in mimiko rok podala vsa navodila za nadaljnje delo. Ves čas sem se trudila, da 

so bili dobro motivirani. Pred izvajanjem in pisanjem priprave sem bila prepričana v to, da 

bosta koncentracija učencev in motivacija za delo po določenem času začeli popuščati, zato 

sem ţelela uro narediti raznoliko in zanimivo. Ta raznolikost dejavnosti in učenje preko 

gibanja, plesa in igre se je izkazala za zelo pozitivno. Učenci so bili navdušeni nad 

dejavnostmi in z veseljem so ustvarjali. 

Izštevanko Apa cuka sem učence hotela naučiti prikrito, prek dejanskega izštevanja učencev. 

Z metodo ponavljanja so z mano izštevali učence, ki so se kasneje razvrstili v različna 

plemena. Pred tem pa sem pri hoji v krogu sama enkrat pravilno ritmično izrekala izštevanko, 

učenci pa so le poslušali.  

Učenci so bili po podanem navodilu o ustvarjanju plesov nekoliko zmedeni. Niso točno 

vedeli, kaj morajo storiti, zato mislim, da bi tu morala dati boljša navodila. Mogoče so bila 

pomanjkljivo povedana. Niso me namreč razumeli, da morajo ustvarjati vsi skupaj v 

posameznem plemenu, si izmisliti plesne korake, nato plesne korake popestriti še z igranjem 

na Orffova glasbila. Tisti, ki niso imeli glasbil, so morali uporabiti lastna glasbila – roke. 

Lahko so se tudi različno oglašali med plesom. Ko sem jim razloţila navodila po skupinah še 

enkrat, se je ustvarjanje začelo. Nekatere učence so preveč prevzeli Orffovi instrumenti in 

sem jih opozarjala, da ne smejo razbijati po njih, ker so to instrumenti na katere igramo. 

Pri prikazovanju njihovih ustvarjalnih plesov poglavarju, sem bila zelo presenečena. Vsaka 

skupina posebej se je zelo vţivela v ples in je prikazala ter predstavila nekaj novega. Mogoče 

bi morala biti bolj pozorna pri izbiranju instrumentov. Bolje bi bilo, da bi jim sama razdelila 

določene instrumente, ki so laţji za igranje. Nekateri so bili namreč učencem nepoznani in 

zato niso vedeli,  kako naj igrajo. Morala sem jih popraviti.  
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Nato smo v krogu zaplesali še vsi skupaj in s pomočjo instrumentov ritmično izrekali še 

izštevanko Apa cuka. Večina otrok se je izštevanko naučila. To pomeni, da je bila moja 

metoda učenja izštevanke učinkovita. 

V zaključnem delu ure smo si ogledali še nekaj slik Juţnih Američanov in se pogovorili o 

njihovem ţivljenju. Učencem so se ljudje zdeli zelo zanimivi. Poslušali smo tudi njihovo 

tradicionalno glasbo.  

Menim, da je moja zamisel ure odlično uspela. Posebej sem zadovoljna z ustvarjalnostjo 

učencev in njihovo koncentracijo. 

 Slika 6. 2. 4: Pozdrav poglavarju 

 

 

 

 

 

 

 

   Slika 6. 2. 5: Pripravljanje plesa za poglavarja 

 

 

 

Slika: 6. 2. 6: Pogovor o Indijancih   
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UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO VZGOJO  

Šola: OŠ dr Franceta Prešerna 

Ribnica 

Razred:1. a Datum: sreda, 16.3.2011 

Število učencev: 21 

Spol učencev: deklice, dečki 

Prostor: telovadnica velika 

Tip ure: 

a) Po vsebini: plesne igre  

b) Po etapi učnega procesa: posredovanje novih vsebin 

Metodične enote: 

Ples: OLE MAJOLE  

Učne metode: 

a) Demonstracija: 

* neposredna 

 

       b)  Razlaga 

Učne oblike: 

a) Frontalno delo 

b)  Skupinsko delo 

* delo v polkrogu;  

      * delo v dvojicah  

Medpredmetno povezovanje: GVZ, SPO, SLO 

Število ur: 1  

 

Učni pripomočki: Zgoščenka z glasbo za plese: Ole majole, zgoščenka z glasbo za 

specialno ogrevanje: Čuki – Komar, Čuki – Zvočnik na pločnik, Čuki – Mal' naprej pa 

mal' nazaj, radio, čarobna paličica 

Varnost: 

       

- Pozorna sam na to, da imajo učenci zavezane vezalke ter da nimajo ţvečilnih 

gumijev in na sebi nakita. 

- Tiste, ki imajo daljše lase opozorim, naj si jih spnejo. 

- Omejim igralni prostor pri uvodnem delu. 

- Preverim ustreznost športne opreme. 
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- Odstranim vse pripomočke, ki so v prostoru in bi lahko predstavljali nevarnost ter 

zavarujem določene nevarne površine v prostoru. 

 

 

Učni cilji 

 

ŠVZ 

2) GLAVNI OPERATIVNI CILJ URE :  

 Učenci se naučijo nov ples: Ole majole. 

 

3) CILJI 

a) Športna (gibalna in teoretična) znanja 

 Učenci se naučijo besedilo novega plesa: Ole majole. 

 Usvajajo osnovne prvine plesnih iger. 

 

b) Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti  

 Razvijajo si  koordinacijo gibanja celega telesa, rok in nog. 

  

c) Čustveno socialna raven 

 Učenci si razvijajo  občutke zadovoljstva ob obvladovanju telesa in izraţanju z 

gibanjem. 

 Razvijajo si občutek za estetiko poloţaja telesa in nog. 

 Pridobivajo  veselje do plesnih aktivnosti. 

 Ustvarjajo  sproščen medsebojni odnos. 

 

d) Zdravstveno higienski 

 Skrbijo za osebno higieno: po končani vadbi si umijejo roke. 

 Skrbijo za primerno športno opremo ter preoblačenje na začetku in koncu ure. 

 

 

SPO 

Učenci: 

 spoznavajo in dojemajo telesne podobnosti in razlike med ljudmi in enakovrednost 

vseh; 

 spoznajo pomen pravil druţbenega ţivljenja (od pravil iz otroških iger, pravil v 

šoli, do pravil druţbenega ţivljenja); 

 razvijajo interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega 

okolja; 

 naučijo se skupinske rajalne igre, ki temelji na določenih pravilih. 
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SLO 

Učenci: 

 

 poslušajo različne zvoke, navajajo njihov pomen in jih gibalno, ritmično, ter 

glasovno izraţajo; 

 izraţajo se  s kretnjami in gibi telesa; 

 doţivljajo ritem besed in pesmi. 

 

 

GVZ 

Učenci: 

 doţivljajo in opazujejo in posnemajo ples učiteljice; 

 se gibajo, rajajo ob petju ali ritmični izreki; 

 se sprostijo in razveselijo. 

Literatura: 

 

- Učni načrt za športno vzgojo. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Zavod RS 

za šolstvo. Ljubljana, 2004. 

- http://ucilnica.pef.uni-lj.si/course/view.php?id=25 

- Kovač Valdés, J. (2010). Plesna ţgečkalnica : priročnik ustvarjalnega giba in 

sodobnega plesa za otroke z osnovami plesnih tehnik. Ljubljana: Formatisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ucilnica.pef.uni-lj.si/course/view.php?id=25
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PRIPRAVLJALNI DEL URE    Trajanje: 13 minut 

 

a) Splošno ogrevanje (trajanje: 4 minute) 

  

Učencem predvajam skladbo. Naloga učencev je, da se gibljejo po glasbi. Med glasbo 

narekujem, kako se premikajo (hopsanje, nizki skiping, hodijo po prstih, hoja nazaj, hoja v 

počepu, sonoţni poskoki) 

b) Specialno ogrevanje (trajanje: 9 minut)   

 

o gimnastične vaje ob glasbi – PRILOGA 1 

 

GLAVNI DEL URE     Trajanje: 20 minut 

 

1.  Snovna priprava 

 

Opis koreografije:  

Na kili kili dvignemo roke in kazalce postavimo navpično, druge prste pa stisnemo v pest. S 

kazalci izmenično striţemo v smeri gor-dol tako, da je kazalec vedno usmerjen navzgor. Pri 

Jaka Zaka sta kazalca usmerjena drug proti drugemu in striţeta v smeri skupaj, drug mimo 

drugega in narazen. Joko-Ana so roke pokrčene v komolcu, podlahti pa kroţita druga okrog 

druge (mlin). Pri bum, bum, bum trikrat plosknemo. Sledi refren Ole majole, kjer naredimo 

štiri korake v krogu na mestu (dvignemo roke in sučemo dlani, hkrati pa zmajujemo z glavo- 

ni ni sonca). Gibanje za kili klili in bum bum bum je enak. Ko so vstali Indijančki, tu se 

obrnemo za ¼ obrata v desno in napravimo štiri korake naprej, z desno roko pa si zastrejo oči. 

Zjutraj pa ni sonca b´lo, obrnemo se za pol obrata v levo in napravimo štiri korake naprej. Z 

levo roko si zastremo oči. Brţ so zlezli iz šotorov, tu stojimo naravnost, na mestu in se 

sklonimo na eno in drugo stran. Pri in zapeli, si roke si očistimo tako, da dvakrat podrgnemo 

dlani,  pesmico pa roke prekriţamo po indijansko in trikrat sonoţno poskočimo na mestu. Ker 

se sonce še ni pokazalo, pesmico ponovimo še dvakrat. Sledi glasbeni vloţek, v katerem 

slišimo indijanske bojne krike. »Mali Indijanci« se jim seveda pridruţijo. Na koncu smo vsi 

veseli, ker je končno posijalo sonce (Zagorc, 2006). 

Smiselno je učiti najprej gibanje rok, šele nato pa dodati sonoţne poskoke in obračanja.   
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2.  Metodična priprava 

 

 OLE MAJOLE:  

Učence povabim, da se usedejo na tla po »indijansko« (turški sed). Povem jim, da se bomo 

danes naučili ples Indijancev, ki ţelijo pregnati slabo vreme. Vsi skupaj vstanemo in se 

postavimo v razgiban polkrog tako, da me vsi dobro vidijo. Ob glasbi demonstriram ustrezne 

gibe. Nato pa me učenci še posnemajo.  

“Indijanci” kazalce postavijo navpično, ostale prste stisnejo v pest, s kazalci izmenično 

striţejo gor-dol, tako da je kazalec vedno usmerjen navzgor. Nato kazalca obrnjena drug proti 

drugemu, striţeta v smeri skupaj, drug mimo drugega in narazen. Sledi del, kjer roki pokrčeni 

v komolcih kroţita druga okrog druge (“kot mlin”). 3x zaploskamo. Nato ta del še enkrat 

ponovimo, vendar pri zadnjem koraku plosknemo le 1x.  

V drugem delu pričnemo s tem, da se s štirimi koraki obrnemo okoli svoje osi, pri tem so roke 

dvignjene in sučejo dlani. Ponovimo del, kjer s kazalcema striţemo gor-dol ter 3x plosk. Sledi 

ponovitev drugega dela, le da pri zadnjem koraku plosknemo le 1x. 

V tretjem delu se najprej obrnemo za četrtino, naredimo 4 korake naprej in zastremo oči ter 

pogledamo v daljavo. Enako ponovimo v drugo smer. Nato se postavimo tako, da gledamo 

naravnost (kot v začetnem poloţaju), stojimo na mestu in se sklonimo na eno in na drugo 

stran in še navzgor (pogled v strop), ob tem zastremo oči in pogledamo v daljavo. Sledi 

indijansko prekriţanje rok (roke pred sabo, upognjene v komolcih in prekriţane ena čez 

drugo) ter 3x poskočimo v zrak. 

Četrti del pa je nekoliko drugačen, gre za nekakšno povezavo zgodbe, za osrednji del. Tukaj 

najprej spuščamo indijanske zvoke (au-ua-au-ua-au-ua...) in pri tem poskakujemo z noge na 

nogo ter se vrtimo okoli svoje osi. Nato pripravimo desno roko za udarjanje po bobni, še levo 

roko in 4x udarimo po bobnu. Sledi ponovitev 2. polovice 3. dela. 

Ples se konča z dvakratno ponovitvijo 1. in 2. dela. 

1. del 

1 – 2 S kazalci izmenično striţejo gor-dol, tako da je kazalec vedno usmerjen navzgor 

(3x). 

1 – 2 Kazalca obrnjena drug proti drugemu, striţeta v smeri skupaj, drug mimo 

drugega in narazen (2x). 
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1 – 2 Roki pokrčeni v komolcih kroţita druga okrog druge (2x). 

1 – 2 3x plosk 

2x ponovimo 1. del, le da pri ponovitvi na koncu zaploskamo le 1x. 

 

2. del 

1 – 4 Širi korake v krogu na mestu, roke so dvignjene, sučejo dlani. 

1 – 2 S kazalci izmenično striţejo gor-dol, tako da je kazalec vedno usmerjen navzgor 

(3x). 

1 – 2 3x plosk 

2x ponovimo 2. del, le da pri ponovitvi na koncu zaploskamo le 1x. 

 

3. del 

1 – 4 Obrat za v desno, 4 korake naprej, zastremo oči in pogledamo v daljavo. 

1 – 4 Obrat v levo (iz začetnega poloţaja), 4 korake naprej, zastremo oči in pogledamo 

v daljavo. 

1 – 2 Stojijo naravnost, na mestu in se sklonijo nazaj, pogledajo proti stropu, zastrejo 

oči in pogledajo v daljavo. 

1 – 2 Stojijo naravnost, na mestu in se sklonijo naprej, zastrejo oči in pogledajo v 

daljavo. 

1 – 4 »Turški« poloţaj rok in 3x poskok. 

 

2x ponovimo vse 3 dele, nato sledi 4. del. 

 

4. del 

1 – 8 Preskakujemo iz noge na nogo, se ob tem vrtimo okoli svoje osi in   

1 – 8          spuščamo značilen indijanski zvok. 

1 – 2  Pripravimo desno roko »na boben«. 

1 – 2  Pripravimo levo roko »na boben«. 

1 – 4 4x udarimo po bobnu (leva-desna, leva-desna). 

1 – 2 Stojijo naravnost, na mestu in se sklonijo nazaj, pogledajo proti stropu, zastrejo 

oči in pogledajo v daljavo. 

1 – 2 Stojijo naravnost, na mestu in se sklonijo naprej, zastrejo oči in pogledajo v 

daljavo. 

1 – 4 »Turški« poloţaj rok in 3x poskok. 

 

1x odplešemo 4. del, nato se 2x ponovita 1. in 2. del. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani -  Pedagoška fakulteta                           Rus Jana; Medpredmetno povezovanje s plesom 

                                                                                                    pri športni vzgoji  v 1. razredu osnovne šole. 

  

63 
 

3. Količinska priprava 

 

GLAVNI DEL (20 minut): 

- Gibanje oz. korake za ples izvajamo večkrat, tudi po delih. 

- Sami odplešejo celoten ples Ole majole (2 min 40 sek). 

 

4. Organizacijska priprava 

 

- Pred začetkom pripravim radio in ustrezen CD z glasbo za izvajanje gimnastičnih vaj. 

Radio postavim na primerno mesto, tako da bomo dobro slišali glasbo. 

- Splošno ogrevanje poteka prosto po omejenem telovadnem prostoru. 

- Pri izvajanju gimnastičnih vaj se učenci postavijo tako, da me vsi dobro vidijo 

(šahovnica). 

- Postavitev za ples Ole majole: razgiban polkrog. 

- V zaključnem delu sledi elementarna igra, ki poteka prosto po omejenem telovadnem 

prostoru. 

 

Legenda: 

             - radio 

- učiteljica  

   - stopnice 

    - letveniki 
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ZAKLJUČNI DEL URE     Trajanje: 5 minut 

Zaključna elementarna igra: PLES PO PROSTORU 

Učenci prosto plešejo po prostoru, na znak (ustavitev glasbe) zamrznejo na enega od sošolcev, 

ki stoji najbliţje. Zamrznejo vsakokrat z drugim delom telesa, če pa takrat ob njih ni nikogar v 

bliţini, zamrzne sam. Zamrzovanje stopnjujem tako, da čedalje hitreje ustavljam glasbo. 
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Priloga 1: Gimnastične vaje ob glasbi 

 ZAČETNI 

POLOŢAJ 
OPIS VAJE 

ŠTEVIL 

PONOV 
SKICA NAMEN VAJE 

1. 
Stoja razkoračno, 

roke v priročenju. 

Glavo 

predklonimo in 

zaklonimo. 

10 X 

 

Raztezna vaja 

vratnih mišic. 

2. 
Stoja razkoračno, 

roke v odročenju. 

Zibanje v ramenih: 

dvakrat z 

upognjenimi, 

dvakrat s 

stegnjenimi rokami 

(v višini ramen). 

10 X  

 

Raztezna vaja za 

upogibalke in 

iztegovalke 

ramen. 

3. 
Stoja spetno, roke v 

priročenju. 

 Kroţenje z rameni 

naprej in nazaj. 
 10 X 

 

Raztezna vaja za   

ramenske mišice. 

4. 

Počep, roke so v 

predročenju 

(smučarska preţa) 

Počepi: zibanje v 

preţi. 
10 X 

 

Raztezna vaja za 

upogibalke in 

iztegovalke kolka, 

iztegovalke 

kolena ter 

iztegovalke 

gleţnja. 

5. 
Stoja sonoţno, roke 

so v boku. 

Zamahi z nogo v 

zanoţenje. 
2 X 8 

 

Krepilna vaja za 

stegenske mišice 

in zadnjico. 

6. 
Opora leţno spredaj 

na kolenih. 

Sklece: opora v 

sklek in vzpora. 
2 X 8 

 

Krepilna vaja za 

iztegovalke 

komolca in 

iztegovalke 

ramen. 
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ANALIZA UČNE URE: 

Za prvo učno uro športne vzgoje v mojem projektnem tednu sem si v učnem načrtu izbrala 

učenje plesa Ole majole, ki je predpisana tema za 1. razred osnovne šole. Ker smo ravno ta 

dan posvetili prebivalcem Severne Amerike, Indijancem, se mi je učna ura zdela smiselna. 

V uvodnem delu ure smo se igrali elementarno igrico Palčki. 

Malo sem bila negotova pri pisanju učne priprave uvodnega dela. Menila sem, da lahko ne bi 

poslušali mojih navodil dovolj pozorno in bi igro izvajali vsak po svoje. Zato sem se 

osredotočila na to, kako bom jasno povedala navodila za delo. Omejila sem prostor v 

7. 

Leţa na hrbtu 

skrčno, roke so za 

glavo. Delo v parih. 

Dvigujemo 

zgornji del trupa, 

spust v leţo na 

hrbtu skrčno. 

2 X 8  

 

Krepilna vaja za 

upogibalke trupa. 

8.  

Leţa na trebuhu, 

roke v predročenju. 

 

Sočasno 

dvigujemo roke 

in noge. 

2 X 8 
 

Krepilna vaja za 

hrbtne mišice.  

9. 

  

Opora čepno za 

rokami. 

 

Sonoţni poskoki v 

levo in desno. 
10 X 

 

Krepilna vaja za 

stegenske mišice, 

zadnjico. 

10.  
Stoja razkoračeno, 

roke odročimo. 

Stresanje rok, nog 

in trupa. 

10 

sekund 

 

Sprostilna vaja za 

mišice spodnjih in 

zgornjih okončin 

ter trupa. 
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telovadnici na polovico. Mislim, da sem dovolj jasno povedala navodila, kajti učenci so jih 

upoštevali in igra je se je začela. Pri povečanju prostora in dodanem še enem čarovniku so 

učenci začeli izkoriščati prostor in tekati hitreje, kar bi bilo lahko nevarno pri trku, zato sem 

prostor spet zmanjšala. Mislim, da je igra uspela.  

Gimnastične vaje ob glasbi so jih navdušile, kajti tega niso bili navajeni. Za ogrevanje sem 

izbrala glasbo, primerno starosti in poznano vsem. Zato so v njej uţivali. 

V osrednjem delu ure sem si zamislila učenje plesa Indijancev, Ole majole. Spet sem bila 

malo skeptična nad časovno ustreznostjo, kajti prepričana sem bila, da veliko učencev ples ţe 

pozna in se ga bomo hitro naučili. Zato sem si pripravila še en ples in sicer Siva miška. 

Vendar pa sem se zmotila. Veliko učencev tega plesa ni poznalo. Porabili smo ves čas 

namenjen osrednjemu delu ure za učenje in ponavljanje. Zato nam plesa Siva miška ni uspelo 

ponoviti.  

Mislim, da je koncentracija nekaterih učencev, predvsem dečkov, po nekajkratnem 

ponavljanju plesnih korakov začela popuščati, zato sem poskušala zdruţiti in demonstrirati 

čim več korakov naenkrat. Učenci so se ples naučili, nekateri so bili bolj natančni in zbrani, 

drugi bolj površni. Vendar mislim, da sem cilj dosegla. 

Za zaključek sem si izbrala igrico Ples po prostoru, kjer se učenci gibljejo prosto po prostoru 

in ko ugasnem glasbo, primrznejo na sošolca s katerim koli delom telesa. Učencem se je 

igrica zdela nadvse zanimiva. V navodilih sem povedala tudi, da mora vsak plesati in se gibati 

plesno in ne noreti. Moja navodila so upoštevali. Stopnjevala sem ugašanje glasbe in menim, 

da so učenci dobro izvajali igro.  Po koncu učne ure sem dobila občutek, da so se učenci v tej 

uri naučili ples, se zabavali ob delu in se tudi sprostili. To pa so tudi bili moji cilji. Torej so 

bili cilji doseţeni. 

 

 

 

      
          Slika 6. 2. 7: Pogovor o Indijancih
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UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO 

 

 

Šola: OŠ dr. Franceta Prešerna 

Ribnica 

Razred: 1. a 

 

Datum: četrtek, 17. 03. 2011  

  

Učna tema:   KDO SKRBI ZAME? 

Učna enota:  R. Guillot: KROKODIL TAKUMAN 

Učni cilji:  

 

SLO 

Učenci: 

 pripovedujejo vsebino; 

 ob pogovoru in s powerpoint predstavitvijo spoznavajo AFRIKO in njene značilnosti; 

 oblikujejo predstavo knjiţevne osebe (krokodila Takumana, opice); 

 razumejo motive za ravnanje knjiţevnih oseb (ţelja po vrnitvi v domače okolje); 

 besedilno stvarnost opazujejo s svojega zornega kota;  

 razvijajo zmoţnost domišljijske rabe jezika; 

 se identificirajo ter doţivljajo knjiţevno dogajanje; 

 pridobivajo pozitiven odnos do literature, saj ob poslušanju doţivljajo ugodje; 

 se samostojno in ustvarjalno izraţajo. 

 

 

SPO 

Učenci: 

 prepoznavajo podobnosti in razlike med ljudmi; 

 spoznajo, da ima vsak človek pravice in dolţnosti; 

 primerjajo ţiva bitja in okolja, v katerih ţive. 

 

 

ŠVZ 

Učenci: 

 z gibanjem ponazarjajo ţivali ob spremljavi glasbe; 

 samostojno izvajajo naučeni ples; 

 se sprostijo in ustvarjajo prijetno vzdušje. 

 

 

GVZ 

Učenci: 

 ob poslušanju glasbe se ustvarjalno izraţajo z gibanjem in posnemajo zvoke iz narave; 

 spontano zaplešejo in se ob gibanju sprostijo; 

 z gibanjem se izraţajo; 
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 preizkušajo moţnosti gibanja posameznih delov telesa;preizkušajo hitra in počasna 

gibanja, napeta in sproščena. 

 

 

Metode dela: razlaga, pripovedovanje, opis, poročanje, pogovor, delo s teksti, didaktična igra 

  

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna, delo v paru 

 

Učni pripomočki: razrezane sličice ţivali (sestavljanka), powerpoint predstavitev, listki z 

vprašanji, CD s tradicionalno afriško glasbo, CD z glasbo Zimba zimba zaja, pobarvanke 

 

Medpredmetno povezovanje: GVZ, ŠVZ, SPO 

 

Število ur: 1 

 

Literatura: Berilo: Ko pravljice oţivijo, str. 76; Priročnik za učitelje, str. 85.  

                    CD s tradicionalno afriško glasbo;  www.youtube.com  

                    CD z glasbo Zimba zimba zaja (Albinca Pesek, Glasba 2) 

 

 

POTEK UČNE URE 

 

 UVODNI DEL 

Pripravim 10 sličic različnih ţivali (afriških – lev, tiger, slon, opica, krokodil, nilski konj, noj, 

ţelva, zebra, ţirafa). 

Vsako sličico razreţem na 6 kosov (puzzle) in jih vloţim v kuverto. Vsak par dobi eno 

kuverto in sestavi sličico, ki je v njej. 

Sledi pogovor o sestavljenih ţivalih. Kakšna je ta ţival? Kje ţivi? Kako se giblje? 

Učenci povedo, kaj vedo, si predstavljajo o deţeli Afriki. Naštejejo še nekaj drugih afriških 

ţivali.  V powerpoint predstavitvi prikaţem in opišem ţivljenje tamkajšnjih ljudi in njihova 

bivališča.  Pogovarjamo se o revščini, ki pesti deţelo Afriko.  

Pogovarjamo se o tamkajšnjih otrocih, ki nimajo takega ţivljenja in  ţivljenjskih pogojev kot 

mi. 

Poslušamo tradicionalno afriško glasbo. 

Preberem pravljico.  

http://www.youtube.com/
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           V neki afriški vasi je ţivel deček Fofana. Rad se je igral ob reki in opazoval ţivali.   

          Nekega dne pa je našel …  

 

 O S R E D N J I  D E L  

 Učence razdelim v dve skupini tako, da se vsak iz para postavi na svojo stran. Tako 

ločim vse pare.  

 

 

 Na osemnajstih listkih imamo pripravljena vprašanja. Učenci sami vlečejo listke z 

vprašanjem. Vprašanje skupini preberem jaz, točke na tablo pa zapisuje učiteljica. 

Preden začnemo s kvizom, dam natančna navodila. Skupina se skupaj odloča za 

odgovor.  

 

 

Vprašanja v obliki kviza: 

1.Kje je ţivel deček?                   10. Naštejte ţivali, ki jih je Fofana ţe imel. 

2.Kako je bilo dečku ime?                  11. Kako je Fofana poimenoval krokodila? 

3.Kje se je najraje igral?                  12. Kako se je Takuman sprva počutil? 

4.Katero ptico je opazil nekega dne?     13. S kom se je krokodil zelo dobro razumel? 

5.Kaj je Fofana našel v trstju?      14. Zakaj je Takuman nekega dne postal 

ţalosten  in ni hotel jesti? 

7.Kakšno je bilo jajce?       15. Kdo mu je pomagal? 

8.Kaj je Fofana pričakoval, da se bo                16. Česa se je domislila opica? 

izleglo iz jajca?                   17. Kam sta Fofana in opica odvalila jajce? 

9.Kdo je prilezel iz lupine, ko je jajce počilo?               

                                                                             18. Kako veš, da je bil krokodil spet srečen? 

                                                                             19. Ali bi Fofana krokodila rad udomačil? 
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 Z A K L J U Č N I  D E L 

 

 Z učenci se usedemo v krog in podam jim navodila za nadaljnje delo:  

Vsak pri sebi naj zapre oči in si predstavlja, kako hodi in se giblje ţival, katero je 

imel na sestavljanki. Nato poskušajte ponazoriti in prikazati gibanje vaše ţivali ob 

glasbi. Najprej se bomo gibali vsi, nato pa posamezne ţivali, ki jih bom klicala. 

Poskušajte se čim bolje vţiveti v vlogo vaše ţivali in prikaţite njeno gibanje in ples. 

 Ponovitev naučenega afriškega plesa Zimba, zimba zaja 

 

 

 

 

ANALIZA UČNE URE: 

Mislim, da je učna ura potekala po mojih pričakovanjih. Zgodbica Krokodil Takuman je 

zanimiva in hkrati tudi poučna zgodbica. Govori o dečku  Fofani, ki je ţivel v Afriki. Zelo rad 

je imel ţivali. Zgodbica govori o prijateljstvu in medsebojni pomoči med njim in njegovimi 

ţivalmi.  

 V uvodnem delu ure sem učencem razdelila sestavljanke afriških ţivali. Morali so jih 

sestaviti v paru. Nato smo se pogovorili, kakšne so te ţivali, kje ţivijo, kako se gibljejo ... 

Učenci so sodelovali pri pogovoru, pripovedovali svoje zgodbe. Nato smo prešli na deţelo 

Afriko. Na ppt predstavitvi sem jim prikazala ţivljenje v Afriki, ki pa pravzaprav ni nič 

podobno našemu. Povedala sem jim, da v tej deţeli otroci v večini nimajo nasmeha na obrazu, 

večkrat so lačni, ţejni, veliko otrok je ostalo brez svojih staršev. Otroci v Afriki se ne igrajo s 

takšnimi igračami kot mi. Učenci so me pozorno poslušali in se čustveno odzvali na moje 

besede. Zapomnila sem si stavek malega Maja, ki se mi je zdel izredno zrel in pozitiven:  

”Velikokrat mečemo velike količine hrane v koš in pri tem nikoli ne pomislimo na takšne 

ljudi.“ 

Ob slikah smo si ogledali tudi bivališča teh ljudi in njihov vsakdan. Navdušeno so si 

ogledovali ppt. Nato smo se ustavili še pri posnetku tradicionalne Afriške glasbe in plesu. 
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V osrednjem delu sem prebrala besedilo o afriškem dečku Fofani. Nato sem učence razdelila 

v dve skupini in jim podala navodila za didaktično igro Kviz. Učiteljica je pisala sončke, ki so 

pomenili točke na tablo, jaz pa sem brala vprašanja. Tu se je malo zataknilo, kajti menim, da 

bi morala učence razdeliti v več skupin. Sodelovali so le nekateri učenci iz skupin, drugi pa so 

bili tiho, ker niso prišli do besede. Z dvigom rok so povedali njihov odgovor.  Tudi vprašanj 

sem imela pripravljenih preveč in nismo mogli odgovoriti na vsa vprašanja. 

V zadnjem delu ure so se učenci usedli v krog in poslušali moja navodila. Morali so zapreti 

oči in si predstavljati, kako se premika ţival, katero so sestavili v uvodnem delu ure. Nato 

sem v ozadju pripravila afriško glasbo in učence prosila, da prikaţejo gibanje njihovih ţivali 

po glasbi. Najprej so se gibale vse ţivali. Nato so zamrznile in klicala sem samo posamezne 

ţivali, ki so se morale gibati po glasbi. Učencem se je dejavnost zdela zelo zanimiva in 

mislim, da se zelo uţivali v njej. Za konec smo zaplesali še afriški ples Zimba zimba zaja, ki 

smo se ga naučili pri uri športne vzgoje. Učni cilji so bili doseţeni. Najbolj pa mi je bilo všeč, 

ker so učenci uţivali pri uri. 

 

 

 

Slika 6. 2. 9: Afričanka v razredu                                          Slika 6. 2. 10: Reševanje sestavljank 
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           UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO VZGOJO  

Šola: OŠ dr Franceta Prešerna 

Ribnica 

Razred:1.a Datum: četrtek, 17.3.2011 

Število učencev: 20 

Spol učencev: deklice, dečki 

Prostor: telovadnica velika 

Tip ure: 

a) Po vsebini: plesne igre 

b)  Po etapi učnega procesa:  

* posredovanje novih vsebin; 

      * utrjevanje. 

 

Metodične enote: 

Ples: Zimba zimba zaja 

Učne metode:  

 

b) Demonstracija: 

* neposredna 

 

       b)  Razlaga 

Učne oblike:  

a) Frontalno delo 

      b)  Skupinsko delo 

           * delo v heterogenih skupinah;  

                 * delo v dvojicah 

  

Medpredmetno opazovanje: GVZ, SPO 

Število ur: 1  

 

 Učni pripomočki: Zgoščenka z glasbo Plesne igre 1, zgoščenka z glasbo Plesi vsega 

sveta, radio 

 

Varnost: 
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- Pozorna sam na to, da imajo učenci zavezane vezalke ter da nimajo ţvečilnih gumijev 

in na sebi nakita. 

- Tiste, ki imajo daljše lase, opozorim, naj si jih spnejo. 

- Omejim igralni prostor pri uvodnem delu. 

- Preverim ustreznost športne opreme. 

- Odstranim vse pripomočke, ki so v prostoru in bi lahko predstavljali nevarnost ter 

zavarujem določene nevarne površine v prostoru. 

 

Učni cilji: 

 

ŠVZ 

Glavni cilj ure:  

Učenci se naučijo ples Zimba zimba zaja. 

 

b) Športna (gibalna in teoretična) znanja:  

 Učenci se naučijo besedilo novega plesa Zimba zimba zaja. 

 Usvajajo osnovne prvine plesnih iger. 

 

c) Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

 Razvijajo si  koordinacijo gibanja. 

 

č)  Čustveno in socialna raven: 

 Razvijajo si  občutke zadovoljstva ob obvladovanju telesa in izraţanju z gibanjem. 

 Razvijajo si občutek za estetiko poloţaja telesa in nog. 

 Pridobivajo  veselje do plesnih aktivnosti. 

 Ustvarjajo  sproščen medsebojni odnos. 

 Razvijajo si občutke zadovoljstva ob obvladovanju lastnega telesa in izraţanja z            

gibanjem. 

 Učijo se premagovati občutke strahu pred  nastopi. 

 

d)  Zdravstveno higienski: 

 Zavedajo se pomembnosti umivanja rok po vadbi. 

 Skrbijo za pravilno telesno drţo. 

 Se sprostijo in razveselijo. 

 

GVZ 

 Gibajo se, rajajo ob petju ali ritmični izreki. 

 Poslušajo, posnemajo, izvajajo in pomnijo ritmično-melodične celote. 

 Doţivljajo in opazujejo in posnemajo ples učiteljice. 
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SPO 

 Prepoznavajo podobnosti in razlike med ljudmi. 

 Spoznajo pomen pravil druţbenega ţivljenja (od pravil iz otroških iger, pravil v šoli, 

do pravil druţbenega ţivljenja). 

 

POTEK UČNE URE 

 

 

 

PRIPRAVLJALNI DEL URE 

 

Trajanje: 10 minut 

 

1) SPLOŠNO OGREVANJE ( trajanje 3 minute) 

 

Uvodna elementarna igra: LOVEC 

Opis igre:  

Po telovadnici razporedimo obroče. Obroč predstavlja varno mesto. En učenec je 

lovec, ki mora uloviti ostale učence. Ulovi jih tako, da jih ujame v svoj obroč. Na 

začetku igre so učenci v svojih obročih in na ţviţg morajo menjati mesta. Lovec jih 

lahko ujame le takrat, ko se mesta menjavajo. Ko so učenci v svojih obročih, jih lovec 

ne more ujeti. Tisti, ki je ulovljen, postane lovec. Če bi bila potreba po več lovcih, 

določimo še kakšnega lovca. 

 

 

2) SPECIALNO OGREVANJE (trajanje 7 minut) 

  

o gimnastične vaje ob glasbi – PRILOGA 2 

 

 

GLAVNI DEL URE 

 

Trajanje: 23 minut 

 

1. SNOVNA IN METODIČNA PRIPRAVA 

 

1.1 Dejavnost: Utrjevanje plesa Plesni vlak        

 

Plesno igro Plesni vlak učenci ţe poznajo, vendar v drugačni različici. Zato jim povem, da se 

bomo danes odpeljali z malo drugačnim Plesnim vlakom kot po navadi. Potovali bomo v 
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deţelo Afriko. Tam so ljudje drugačni od nas. Imajo drugačno polt, so drugače oblečeni, 

ţivijo v drugačnih hišah, danes jih bomo spoznali. 

 

 

 

Glasba: Plesne igre 1 

 

 

1.2 Dejavnost: Učenje plesa Zimba zimba zaja 

 

Učencem povem, da se bomo naučili afriški ples Zimba zimba zaja, najprej enkrat pozorno 

poslušamo glasbo. 

 

Učenje plesa po korakih: 

 

 Navodilo: »Napihnemo naš balon«, tako da se primemo za roke in gremo nazaj toliko 

korakov, da bo krog še vedno sklenjen in bo izgledal kot balon. 

           Nato se spustimo. 

 

 Demonstriram ples po korakih. 

            Močni smo in pokaţemo mišice na rokah, damo roke skupaj in narazen. Ob tem tudi      

            stopimo korak v desno in nazaj 4x 

Navodila za utrjevanje plesa: 

 

 Podam navodila, da se bo vlak ustavil v različnih deţelah, kjer plešejo različne 

tradicionalne plese. Ko bo vlak potoval, se bodo z rokami drţali za ramena sošolca in 

korakali po navodilih strojevodje. Ko se vlak ustavi, se začnejo gibati po glasbi po 

prostoru. Ko bo vlak spet pripravljen za odhod, se postavijo v kolono in odpotujejo 

naprej.  

 

 

 Demonstriram, kako pelje Plesni vlak po telovadnici. 

 

 Določim nekoga, ki bo predstavljal vodilni vagon, lokomotivo.  

 

 Demonstriram, ko se vlak ustavi, se odklopim od kolone in zaplešem po prostoru v 

ritmu glasbe. 

 

 Skupaj začnemo naše potovanje po glasbi. 

 

 Ponovimo še 1x ples ob glasbi. 
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 Ponovimo vse plesne korake do tu. 

 

 Gremo v sredino kroga po korakih in z rokami prikazujemo »pridi« 4x. 

 

 Demonstriram hojo nazaj iz sredine in prikazovanje z rokami »nene« 4x. 

 

 Demonstriram vrtenje okrog sebe v desno 4x. 

 

 Demonstriram vrtenje okrog sebe v levo 4x 

 

 

 Ponovimo vse od začetka. 

 

 Demonstriram, kako jezni Afričani hodijo v sredino kroga.  

 

 Demonstriram, kako stečejo ven iz sredine kroga. 

 

 Demonstriram tresenje vsega telesa. 

 

 Skupaj zaplešemo vse sestavne dele plesa. 

            Ponavljamo ples toliko časa, dokler ga ne osvojijo. 

 

 Ponovimo še 1x ples ob glasbi. 

 

 

Glasba: Plesi vsega sveta 

 

 

2. KOLIČINSKA PRIPRAVA 

 

1. Dejavnost: Plesni vlak 

Utrjevanje plesa Plesni vlak……………6 minut 

Samostojno zaplešejo ples Plesni vlak …..3 minute 

 

2. Dejavnost: Zima zimba zaja 

Učenje plesa po korakih……………..11 minut 

Samostojno zaplešejo afriški ples Zimba zimba zaja ….3 minute 
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3. ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA 

 

- Pred začetkom pripravim radio in ustrezen CD z glasbo za izvajanje gimnastičnih vaj.    

            Radio postavim na primerno mesto, tako da bomo dobro slišali glasbo.. 

- Splošno ogrevanje poteka prosto po omejenem telovadnem prostoru. 

- Pri izvajanju gimnastičnih vaj se učenci postavijo tako, da me vsi dobro vidijo   

            (šahovnica). 

- Postavitev za ples Potovanje s plesnim vlakom v koloni eden za drugim, nato prosto 

po prostoru, ki je omejen.  

-           Postavitev za ples Zimba zaja v krogu. 

- V zaključnem delu sledi elementarna igra, ki poteka prosto po omejenem telovadnem  

            prostoru. 

 

 

 

 

Ples Potovanje s plesnim vlakom 
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Ples Zimba zaja: 

 

Legenda: 

 - radio 

-učiteljica  

- stopnice 

- letveniki 

 

 

ZAKLJUČNI  DEL URE 

 

Trajanje: 2 minuti 

 

 

4. Dejavnost: SPROŠČANJE OB GLASBI : Roţica 

 

Učenci se uleţejo na hrbet na tla, in sicer tako, da leţijo v krogu, da so noge na sredini, glavo 

pa imajo na zunanji strani kroga. Tiho jim predvajam umirjeno glasbo in jim pripovedujem 

zgodbo o roţici.  

Roţica je spala, nato pa se je zbudila, vstala je, se pretegnila in pogledala naokrog. Začel je 

pihati veter in roţica se je skrila. Ker pa je bila preveč radovedna, je zopet pogledala in videla, 

da je začelo deţevati. Začela je rasti in rasti in ker je bila utrujena, se je zopet ulegla in 

zaspala … Pri tem učencem nakazujem, kako naj se umirjeno gibljejo. Ko leţijo, jim povem, 
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da bom vsak cvet odtrgala posebej. Tisti cvet, ki ga odtrgam, se gre lahko v garderobo 

preobleč. 
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Priloga 2: Gimnastične vaje ob glasbi 

 ZAČETNI 

POLOŢAJ 
OPIS VAJE 

ŠTEVIL 

PONOV 
SKICA NAMEN VAJE 

1. 
Stoja razkoračno, 

roke v priročenju. 

Glavo 

predklonimo in 

zaklonimo. 

10 X 

 

Raztezna vaja 

vratnih mišic. 

2. 
Stoja razkoračno, 

roke v odročenju. 

Zibanje v ramenih: 

dvakrat z 

upognjenimi, 

dvakrat s 

stegnjenimi rokami 

(v višini ramen). 

10 X  

 

Raztezna vaja za 

upogibalke in 

iztegovalke 

ramen. 

3. 
Stoja spetno, roke v 

priročenju. 

 Kroţenje z rameni 

naprej in nazaj. 
 10 X 

 

Raztezna vaja za   

ramenske mišice. 

4. 

Počep, roke so v 

predročenju 

(smučarska preţa) 

Počepi: zibanje v 

preţi. 
10 X 

 

Raztezna vaja za 

upogibalke in 

iztegovalke kolka, 

iztegovalke 

kolena ter 

iztegovalke 

gleţnja. 

5. 
Stoja sonoţno, roke 

so v boku. 

Zamahi z nogo v 

zanoţenje. 
2 X 8 

 

Krepilna vaja za 

stegenske mišice 

in zadnjico. 

6. 
Opora leţno spredaj 

na kolenih. 

Sklece: opora v 

sklek in vzpora. 
2 X 8 

 

Krepilna vaja za 

iztegovalke 

komolca in 

iztegovalke 

ramen. 
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ANALIZA UČNE URE: 

Pri športni vzgoji je bilo veliko dejavnosti učne ure vezanih na gibanje in ples. Za uvodno 

motivacijo smo se sicer igrali elementarno igrico Lovec, ki jo učenci ţe dobro poznajo. 

Navodila sem vseeno podala še enkrat. Povedala sem jim tudi nekaj varnostnih priporočil, 

omejila prostor. Zdi se mi, da so takšne klasične elementarne igrice včasih potrebne za 

sprostitev otrok od večurnega sedenja pri pouku, kot pomen minute za zdravje … 

Kot prvo dejavnost sem uporabila plesno igrico Plesni vlak. Učenci drugo različico glasbe ţe 

poznajo. Zato sem jim jaz sestavila svojo različico. Ni se mi zdelo potrebno učencev ponovno 

7. 

Leţa na hrbtu 

skrčno, roke so na 

za glavo. Delo v 

parih. 

Dvigujemo 

zgornji del trupa, 

spust v leţo na 

hrbtu skrčno. 

2 X 8  

 

Krepilna vaja za 

upogibalke trupa. 

8.  

Leţa na trebuhu, 

roke v predročenju. 

 

Sočasno 

dvigujemo roke 

in noge. 

2 X 8 
 

Krepilna vaja za 

hrbtne mišice.  

9. 

  

Opora čepno za 

rokami. 

 

Sonoţni poskoki v 

levo in desno. 
10 X 

 

Krepilna vaja za 

stegenske mišice, 

zadnjico. 

10.  
Stoja razkoračeno, 

roke odročimo. 

Stresanje rok, nog 

in trupa. 

10 

sekund 

 

Sprostilna vaja za 

mišice spodnjih in 

zgornjih okončin 

ter trupa. 
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učiti  plesnih korakov, le ponovili smo jih. Različna je bila le glasba deţel, a so se učenci 

lahko gibali in plesali po svoje, seveda v ritmu. Podala sem jim navodila, da se bomo s 

plesnim vlakom odpravili v na celino Afriko. Potovali smo po deţelah sveta in plesali njihove 

tradicionalne plese. Čeprav sem bila pred izvajanjem te plesne igrice malo skeptična, skrbelo 

me je namreč, kako se bodo z gibanjem vţiveli v glasbo, so s pomočjo mojega demonstriranja 

zelo dobro izvajali plesne gibe. Nekateri so posnemali moje korake, drugi pa so poskušali v 

ples vključiti tudi svoj ustvarjalnost plesnih korakov. To jim je dobro uspevali. Vsi učenci so 

bili nad izvajanjem plesne igrice navdušeni. Motivirala je učence za delo. Ob prepoznavanju 

različnih tradicionalnih plesov na različno glasbo so zelo uţivali. Hkrati pa so spoznavali svet. 

Ko so potovali v vlakcu, so nestrpno čakali, kam bodo prispeli, da bodo lahko zaplesali. To 

plesno igro smo morali ponoviti večkrat kasneje, tudi v razredu, kot minuto za zdravje, ker so 

jo imeli zelo radi. Pri potovanju so morali zelo dobro poslušati in hitro reagirati ter 

spreminjati ritem. 

Nato smo se naučili afriški ples Zimba, zimba zaja. Avtorica glasbe je Albinca Pesek. Ples 

Zimba, zimba zaja poznam kot trenerka mlajših plesno-maţoretnih skupin. Po izkušnjah 

sodeč pri delu z mladimi plesalci je bil ta ples zelo priljubljen. Po navadi ga izvajamo v 

predšolskih plesnih skupinah. Plesni koraki niso zahtevni in menila sem, da so jih zmoţni 

izvesti vsi učenci v 1. razredu. Ker pa ravno spoznavamo svet in ljudi po svetu, je ta ples še 

toliko bolj primeren pri izvajanju učne ure športne vzgoje, povezane s plesom. Plesne korake 

sem demonstrirala postopoma. Učenci so mi sledili. Večkrat sem tudi ponovila naučeno in 

prešla na naslednji korak. Menim, da so vsi učenci izredno dobro sledili, poslušali moja 

navodila in štetje. Razloţila sem jim tudi, da se pri plesu šteje do 8. Tako smo vsak plesni 

korak izvajali 4 ali 8 dob. Ko sem presodila, da učenci nek plesni korak in njihova zaporedja 

obvladajo, sem prešla naprej. Vse korake so učenci usvojili ţe v 10 minutah, nato smo 

poskušali z glasbo do polovice. S pomočjo moje demonstracije so z nasmehom na obrazih 

odplesali afriški ples. Nato so poskušali tudi sami. Menim, da bi morala več časa posvetiti 

izvajanju plesa po glasbi, vendar smo se predolgo ustavili pri, po njihovem mnenju, zabavni 

uvodni motivaciji, zato smo morali z učno uro nadaljevati. Obljubila sem jim, da bomo ples 

izvedli v naslednji učni uri slovenščine, ko se bomo prav tako pogovarjali o Afričanih.  

V zaključnem delu sem uporabila sprostitev ob glasbi z gibanjem telesa. Ob glasbi smo se 

sprostili, počasi premikali vse dele našega telesa po mojem pripovedovanju zgodbice o 
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Roţici. Tudi v tem delu ure, je bila uporabljeno gibanje in učenci so delo vzeli resno. Ta 

dejavnost je zahtevala poslušanje in hkrati tišino ob izvajanju. Bila zelo učinkovita. 

Celo uro je bilo čutiti pozitivno motivacijo učencev in zainteresiranost za delo. Moji 

zastavljeni cilji so bili doseţeni, pričakovanja pa kar preseţena. 

Mislila sem, da bodo bolj sodelovale deklice, vendar so me dečki presenetili. Prav vsi so se 

dobro naučili plesa in uţivali tudi v potovanju z vlakom in zaključnem sproščanju. Glede na 

to, da sem tudi sama plesalka ţe od malih nog in da tudi ţe štiri leta poučujem male 

maţoretke, sem vesela, da je ples med otroki še vedno priljubljena dejavnost. Hkrati pa 

prijetno presenečena tudi nad tistimi otroki, ki se nikoli niso srečali z njim. 

 

Sliki 6. 2. 11 in 6. 2. 12: Plešemo afriški ples Zimba 

zaja in se pripravljamo na Potovanje s plesnim 

vlakom                
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UČNA PRIPRAVA ZA SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

Šola: OŠ dr Franceta Prešerna 

Ribnica 

Razred:1. a Datum: petek, 18.3.2011 

Učna vsebina:  Deţela Indija in ţivljenje v njej 

 

Učna sestava in pripomočki: Powerpoint predstavitev, indijska obleka, knjiga o Indiji 

(Generi, A. (1997). Prihajam iz Indije. Trţič: Učila d.o.o), dišeče paličice, svečke, buda – 

kipec, cd z meditacijsko glasbo, čaj, indijski oreški  

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode:  razlaga, razgovor, pripovedovanje, opis, poročanje, pogovor 

Novi pojmi: buda, meditacija, joga  

Medpredmetno povezovanje: SLO, GVZ, ŠVZ 

Število ur: 1 

Učni cilji:  

 

SPO 

Učenci: 

 spoznajo pomen sporazumevanja; 

 razvijajo sposobnosti za sporazumevanje; 

 prepoznavajo podobnosti in razlike med ljudmi; 

 si pridobivajo vpogled v širšo druţbo; 

 se seznanijo z drugimi kulturami, tradicijami  in navadami; 

 se učijo strpnosti in spoštovanja do drugačnih; 

 se vţivljajo v poloţaj drugih narodov na osnovi predstavitve deţele. 

 

SLO 

Učenci: 

 pri govorjenju razvijajo zmoţnost logičnega mišljenja, svojo poimenovalno, 

upovedovalno in pravorečno zmoţnost; 

 poslušajo različne zvoke, navajajo njihov pomen in jih gibalno, ritmično, likovno 

ter glasovno izraţajo; 

 opazujejo, prepoznavajo in komentirajo fotografije in detajle; 

 se izraţajo s kretnjami. 
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GVZ 

Učenci: 

 doţiveto poslušajo glasbo;  

 izvajajo po navodilih gibe ob glasbi; 

 izvajajo ritmične vzorce s ploskanjem, igranjem na mala glasbila; 

 razlikujejo oblikovne prvine različnih mirovanj in gibanj na mestu; 

 razlikujejo pozorno telesno delovanje in sproščanje; 

 ustvarjajo ob umirjeni glasbeni spremljavi. 

 

ŠVZ 

Učenci: 

 razvijajo gibalne sposobnosti; 

 doţivljajo svoje telo; 

 preizkušajo razliko med gibanjem in mirovanjem; 

 se naučijo vztrajati v določenem poloţaju (vztrajnost in ravnoteţje); 

 se naučijo sprostiti. 

POTEK UČNE URE 

 

 

 UVODNI DEL 

 

V razred pride Indijka (jaz, oblečena v indijska oblačila) in s priklonom pozdravi učence. 

Brez besed, z gibi rok nakaţe učencem, da se posedejo v krog na preprogo.  

 

Učenci opazujejo, nato sledi pogovor o tem, kdo je prišel v razred. Od kod prihaja, za katero 

deţelo so značilna takšna oblačila.  

 

Učenci v krogu odgovarjajo po vrsti, kaj mislijo, od kod prihaja gospa. 

Ko vsak pove svoje mnenje, od kod misli, da prihaja gospa, se predstavim. 

Povem, da prihajam iz deţele Indije, ki je zelo oddaljena od Slovenije. Nato sledi pogovor o 

Indiji. 

___________________________________________________________________________  

 OSREDNJI DEL 

Učencem v knjigi z naslovom Prihajam iz Indije preberem poglavje o ţivljenju pri njih.  

Sledi pogovor o tem, kakšne so razlike med ţivljenjem pri njih in v Sloveniji. O otrocih, ki 
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ţivijo v Indiji. O indijskih šolah, prevoznih sredstvih … 

Na powerpoint predstavitvi jim slikovno prikaţem Indijo. Pokaţem jim indijske plesalke in 

trdicionalni ples z rokami. Pogovarjamo se o veri in svetih ţivalih v Indiji. 

Učenci v brezčrtni zvezek narišejo svete ţivali, ki Indijcem veliko pomenijo. 

Sledi  pogovor o tem, kaj pomeni beseda JOGA in MEDITACIJA. Učenci podajo različna 

mnenja. 

Po ugotovitvi, kaj pomenita ti dve besedi in kaj predstavljata v Indiji, učence pripravim na 

izvajanje Joge za otroke in meditacije.  

Podam jim navodila za izvajanje. Zagrnem zavese, priţgem dišeče paličice. Priţgem 

meditacijsko glasbo. 

Najprej se sprostimo v parih. Eden v paru se uleţe na blazino, na hrbet. Drugi stopi k njegovi 

glavi. Stoječi prime leţečega za roke, mu jih počasi dvigne in jih neţno stresa. Roke mu 

poloţi ob telo. Enako stori z nogami leţečega, le da mora stopiti k nogam. Na koncu neţno 

prime njegovo glavo in jo rahlo potegne stran od telesa (da se raztegnejo vratna vretenca). Na 

koncu ga poboţa po čelu in mu na uho zašepeta lepo misel.   

 

Sledi frontalna izvedba preprostih Asan (poloţajev v Jogi) za otroke: 

 Zajec, ki razmišlja 

 Zajec, ki sedi  

 Mačka  

 Lastovica 

 Tiger 

 Kobra 

 Ţelva 

 Presta 

 Miza  

 Pirh 

 Tobogan 

___________________________________________________________________________ 

 ZAKLJUČNI DEL 

Pohvalim  učence in se jim zahvalim za sodelovanje pri izvajanju joge.  

Skupaj se usedemo v krog. Oblečena v indijska oblačila priţgem dišeče svečke, učencem 

postreţem s pravimi indijskimi oreščki in »indijskim čajem«. Obred poteka v indijskem 

vzdušju, na tleh, brez miz in stolov.  

Skupaj analiziramo uro, kako jim je bilo všeč, kaj so se novega naučili, ali bi ţiveli v Indiji. 
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Priloga 1:   

 Zajec ki razmišlja            

 Zajec, ki sedi                         

 Mačka                                 

 Tiger                                

 Kobra                               

 Želva                            

 Presta                               

 Miza                                 

Indijka se poslovi, prikloni v pozdrav ter oddide. 



Univerza v Ljubljani -  Pedagoška fakulteta                           Rus Jana; Medpredmetno povezovanje s plesom 

                                                                                                    pri športni vzgoji  v 1. razredu osnovne šole. 

  

89 
 

 Pirh                                      

 Tobogan                             

 

 

 

ANALIZA UČNE URE: 

Ura je v celoti potekala tekoče in sistematično. Mislim, da sem izbrala ustrezne metode in 

oblike dela. Tudi obseg in globina ure sta se mi zdela ustrezna. Tema se je kljub mojem 

dvomu pokazala za primerno starostni stopnji učencev. Mislim, da so bili vsi cilji doseţeni.   

Učenci so bili ves čas motivirani za delo. Z uvodno motivacijo sem jih s svojim prihodom v 

razred zelo motivirala. Oblečena sem bila v prava indijska oblačila, na čelu pa sem imela 

narisano lepotno piko. Učenci so hitro ugotovili, od kod prihajam. Menim, da je bilo dobro, 

da sem vsakemu učencu dala moţnost za njegovo mnenje od kod prihajam. Pri predstavitvi 

deţele Indije na projektorju so učenci z zanimanjem poslušali značilnosti. Podajali so tudi 

svoja vedenja o deţeli. Čudili so se običajem Indije in njihovim prepričanju o svetih ţivalih. 

Mislim, da je bila predstavitev časovno ustrezna. Če bi bila daljša, bi se učenci začeli 

dolgočasiti.  

Narisali so svete ţivali v zvezek in prav vse risbe so bile zanimive in izvirne.  

Učenci so me presenetili pri pogovoru o tem, kaj je joga in meditacija. Pri načrtovanju učne 

priprave sem bila prepričana, da bo redkokdo vedel kaj na to temo. Izkazalo pa se je, da je 

veliko učencev poznalo besedo JOGA in meditacija. Povedali so, da mamice hodijo na vadbo 

joge, da je to sprostitev, da moramo biti tiho ob izvajanju joge, da je glasba počasna … 

Najbolj prijetno presenečena pa sem bila ob koncu izvajanja joge. Mislila sem, da učenci ne 

bodo hoteli sodelovati, da bo nekaterim učencem smešno, se ne bodo umirili …Vendar se je 

moje mnenje izkazalo za napačno. Prav vsi učenci so sledili mojim navodilom pri izvajanju. 
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Asane so izvajali v tišini in poslušali glasbo. Vajo za sprostitev so ţeleli večkrat ponoviti. 

Obljubila sem jim, da bomo vajo ponovili pri športni vzgoji.  

 Za zaključek sem pripravila pravi indijski obred. Učence sem povabila v krog. Usedli so se 

po turško na preprogo, priţgala sem dišeče svečke, postavila kipec bude, okrog pa svečke. 

Priţgala sem meditacijsko glasbo. Razdelila sem jim indijske oreščke in  sadni napitek, ki sem 

ga poimenovala »indijski čaj«. Seveda to ni bil pravi indijski čaj. Čutiti je bilo pravo indijsko 

vzdušje. Menila sem, da ga učenci ne bodo ţeleli poskusiti, ker je bil grenek. Nisem namreč 

dodala sladkorja. Vendar so me presenetili in so po prvem kozarcu ţeleli še. Tudi indijski 

oreščki so bili učencem zelo všeč. Pred uro sem pri učiteljici preverila, če kateri od učencev 

ne sme jesti oreščkov. Zatrdila mi je, da nihče nima alergije na oreščke. Pri obredu so se 

učenci zelo vţiveli v vlogo Indijcev. Po končani učni uri sem bila deleţna pohval s strani 

učiteljice in učencev, da si ţelijo še več takšnega poučevanja. Menim, da je bil to dobro 

načrtovan zaključek ure.      

 

 

 

             Slika 6. 2. 8: Izvajanje joge ob glasbi 
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UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO VZGOJO 

Šola: OŠ dr Franceta Prešerna 

Ribnica 

Razred:1. a Datum: petek, 18.3.2011 

Število učencev: 21 

Spol učencev: deklice, dečki 

Prostor: telovadnica velika 

Tip ure: 

a) Po vsebini: plesne igre 

                                 b)   Po etapi učnega procesa:  

                                       * utrjevanje. 

 

Metodične enote: 

Plesna predstava 

Učne metode:  

 

a) Demonstracija: 

* neposredna 

 

       b)  Razlaga 

Učne oblike:  

a) Frontalno delo 

b) Skupinsko delo 

           * delo v heterogenih skupinah;  

                 * delo v dvojicah 

  

Medpredmetno opazovanje: SLO, GVZ, SPO 

Število ur: 1  

 

 Učni pripomočki: radio, CD z inuitsko glasbo, CD z glasbo Plesne igre, CD z 

tradicionalno indijansko glasbo, CD z glasbo za umirjanje, rutke za Indijance,  

 

Varnost: 

       

- Pozorna sam na to, da imajo učenci zavezane vezalke ter da nimajo ţvečilnih gumijev 

in na sebi nakita. 
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- Tiste, ki imajo daljše lase, opozorim, naj si jih spnejo. 

- Omejim igralni prostor pri uvodnem delu. 

- Preverim ustreznost športne opreme. 

- Odstranim vse pripomočke, ki so v prostoru in bi lahko predstavljali nevarnost ter 

zavarujem določene nevarne površine v prostoru. 

 

Učni cilji: 

 

ŠVZ 

Glavni cilj ure:  

 

a) Športna (gibalna in teoretična) znanja:  

 Učenci samostojno odplešejo plese Zimba zaja, Ole majole, Potovanje s plesnim 

vlakom  

 Utrjujejo osnovne prvine plesnih iger. 

 

b) Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

 Učenci si razvijajo koordinacijo gibanja. 

 Gibanje povezujejo z elementi prostora. 

 Učijo se vztrajnosti. 

 

c)  Čustveno in socialna raven: 

 Učenci si razvijajo občutke zadovoljstva ob obvladovanju telesa in izraţanju z 

gibanjem. 

 Razvijajo si občutek za estetiko poloţaja telesa in nog. 

 Pridobivajo  veselje do plesnih aktivnosti. 

 Ustvarjajo  sproščen medsebojni odnos. 

 Učijo se premagovati občutke strahu pred  nastopanjem. 

 Spoznavajo pomen sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

 

d)  Zdravstveno higienski: 

 Učenci se zavedajo pomembnosti umivanja rok po vadbi. 

 Skrbijo za pravilno telesno drţo. 

 Se sprostijo in razveselijo. 

 

GVZ 

Učenci: 

 Se gibajo, rajajo ob petju ali ritmični izreki. 

 Poslušajo, posnemajo, izvajajo in pomnijo ritmično-melodične celote. 
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SPO 

Učenci: 

 

 Prepoznavajo podobnosti in razlike med ljudmi. 

 Spoznajo pomen pravil druţbenega ţivljenja (od pravil iz otroških iger, pravil v šoli, 

do pravil druţbenega ţivljenja). 

 Postopoma se seznanjajo s širšo druţbo, okoljem in kulturo. 

 

                               PRIPRAVLJALNI DEL URE    Trajanje: 13 minut 

 

a) Splošno ogrevanje (trajanje: 5 minut) 

 

Igra Okamenele severne ţivali – različica: ptički iščejo gnezda  

Učenci plešejo in se  prosto gibljejo po prostoru. Na znak (ko glasba ugasne) morajo čim 

hitreje zasesti enega od označenih mest (obroči predstavljajo igluje). Učence opozorim, naj se 

osredotočijo na gibanje rok in nog ter predstavljajo ţival, ki so si jo zamislili in prihaja iz 

Severnih deţel.   

 

b)  Specialno ogrevanje (trajanje: 8 minut)   

 

gimnastične vaje ob v parih – PRILOGA 3 

 

                        GLAVNI DEL URE               Trajanje: 20 minut 

 

1. Snovna priprava 

Opis plesne predstave:  

 

Z učenci pripravim plesno predstavitev, na kateri bodo prikazali znanje plesov, ki so jih 

spoznali v projektnem tednu. Predstavili se bodo učiteljici in vzgojiteljici. Skupaj najprej 

pripravimo program plesov, ki jih bodo učenci plesali. Sami radi predlagajo. 

Vodim predstavo in napovedujem. Pri vsaki napovedi učence povabim na oder (sredino 

telovadnice) in priţgem glasbo. Učenci samostojno plešejo. Ob koncu prireditve se učenci 

priklonijo in odidejo z odra. Učenci se s tem učijo premagovati strah pred nastopanjem.  

  

2. Metodična priprava 
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Program plesne predstave: 

  Nagovor voditeljice: Za vas smo pripravili plesno predstavo o  narodih po svetu, 

ki smo jih ves ta teden srečevali. Predstavili vam jih bomo kar s plesnimi koraki 

in glasbo. Ţelim vam prijeten ogled predstave. 

o Ples Zimba zimba zaja  

Afriški ples, ki govori o Zulujskem poglavarju, ki je zelo strog in se ga vsi Zuluji 

bojijo.   

o Ples Ole majole 

 Govori o tem, kako Indijanci preţivijo dan. 

o Ples Indijancev 

Ples, ki ga Indijanci plešejo okrog ognja v čast njihovemu poglavarju vseh 

plemen. 

o Potovanje s plesnim vlakom 

S plesnim vlakom bomo potovali po različnih deţelah sveta, spoznavali različne 

ljudi, njihove značilnosti in običaje, nato pa se vseeno radi vrnili nazaj v našo 

Slovenijo, v kateri smo doma. 

 Učence povabim na oder in skupaj se priklonimo. 

3. Količinska priprava 

 

GLAVNI DEL (20 minut): 

- Dogovor o predstavi (5 min) 

- Plesna predstava (15min): Ples Zimba zaja  

                               Ples Ole majole 

                               Plesi Indijancev 

                               Potovanje s plesnim vlakom 
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4. Organizacijska priprava 

 

Pred začetkom pripravim radio in ustrezen CD z glasbo za izvajanje gimnastičnih vaj. Radio 

postavim na primerno mesto, da bomo dobro slišali glasbo.. 

- Splošno ogrevanje poteka prosto po omejenem telovadnem prostoru. 

- Pri izvajanju gimnastičnih vaj se učenci postavijo tako, da me vsi dobro vidijo 

(šahovnica). 

- Postavitev za plesno predstavo je takšna, kakor narekujejo plesi.  

- V zaključnem delu sledi elementarna igra, ki poteka prosto po omejenem telovadnem 

prostoru.  

 

Legenda:  

             - radio 

-učiteljica  

   - stopnice 

    - letveniki 

 - učiteljica in vzgojiteljica 

 

ZAKLJUČNI DEL URE     Trajanje: 5 minut 

Umirjanje ob glasbi. 

Predvajam CD: Sweet people: A wonderful day 

Učenci se razvrstijo v pare. Eden  leţi na trebuhu, drugi z dlanjo zbira namišljene drobtinice na 

njegovem hrbtu. Ko se mu zazdi, da jih je dovolj, jih z obema dlanema pobere in odvrţe proč. Na 

koncu pomete telo v enem gibu od glave do pete in strese dlani. Na ta način pometemo proč jezo, 

slabo voljo, glasnost … 
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Priloga 3: Gimnastične vaje ob glasbi v parih 

VA

JA 

ZAČETNI 

POLOŢAJ 

OPIS VAJE ŠT. 

PONOVITEV 

SKICA NAMEN oz. 

UPORABA 

1. Učenca stojita v  

paru razkoračno 

obrnjena eden proti 

drugemu v 

predklonu 

vodoravno, roke so 

v predročenju, dlani 

se stikajo (dlan ob 

dlan). 

Kroţenje z glavo 

v obe smeri. 

 

 

Predklon in 

zaklon glave. 

2 x 4 

 

 

 

 

 

 

Raztezanje 

vratnih mišic. 

2. Učenca stojita v  

paru razkoračno 

obrnjena eden proti 

drugemu v 

predklonu 

vodoravno, roke so 

v predročenju, dlani 

se stikajo (dlan ob 

dlan). 

 

Izmenično 

predklon in 

zaklon trupa. 

2 x 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raztezanje 

hrbtnih mišic, 

mišic rok, 

stranskih mišic 

trupa in zadnjih 

mišic nog. 

3. Učenca stojita v  

paru razkoračno 

obrnjena eden proti 

drugemu, roke so v 

predročenju in 

sklenjene. 

Kroţenje 

zapestja in 

gleţnjev (v levo 

in desno smer). 

2 x 8 

 

Raztezanje in 

razgibavanje 

mišic zapestja in 

gleţnjev. 

4. Učenca stojita 

razkoračeno drug 

proti drugemu, roke 

imata sklenjene za 

glavi. 

Kroţenje z boki 

v levo in desno 

smer. 

2 x 8   

    

Raztezanje in 

razgibavanje 

bokov. 

5. Učenca sta obrnjena 

drug proti drugemu. 

Sta v opori klečno 

za rokami. 

Izmenično 

dvigovanje in 

raztezanje noge 

in roke. (desna 

roka, leva noga 

in obratno). 

2 x 5 

  

Krepilna vaja za 

hrbtne in 

zadnjične mišice. 
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ANALIZA UČNE URE: 

V tej učni uri športne vzgoje sem ţelela povzeti vse, kar smo se v projektnem tednu o plesu 

naučili. Ţelela sem vključiti tako ples in gibanje Indijancev, afriški ples Zimba zaja, gibanje 

ob poslušanju tradicionalne inuitske glasbe, kot tudi sproščanje in meditacijo po indijsko. 

Učno uro sem si zastavila tako, da sem v splošno ogrevanje vključila ţivali, ki prihajajo iz 

Severa in ţivijo pri Inuitih. Na njihovo glasbo sem pripravila elementarno igrico Okamenele 

severne ţivali. Učenci so si predhodno morali izmisliti, katero severno ţival bodo 

predstavljali. Gibati in plesati so morali po prostoru, ko je glasba utihnila, so morali zasesti 

 

6. Učenca sta obrnjena 

drug proti drugemu. 

Sta v opori klečno 

za rokami. 

Dvigovanje 

zgornjega dela 

trupa (skleci). 

2 x 5  

 

Krepitev mišic 

rok, ramena in 

prsnega koša. 

7. Učenca leţi na tleh, 

eden proti 

drugemu,noge imata 

prepletene in 

pokrčene, roke na 

tilniku.  

Dvigovanje v 

polsed in spust 

nazaj v leţo. 

2 x 5 

 

 

Krepitev 

trebušnih mišic 

in trupa. 

8. Učenca stojita v  

paru razkoračno 

obrnjena eden proti 

drugemu, roke so v 

predročenju, dlani 

se stikajo (dlan ob 

dlan). 

Izvajanje  pol 

počepov (gor, 

dol). 

2 x 5 

 

Krepitev 

stegenske 

mišice. 

9. Učenca stojita 

razkoračno obrnjena 

eden proti drugemu, 

roke so v 

priročenju. 

Stresanje rok, 

nog in trupa. 

10 sekund  

 

Sprostilna vaja 

za celo telo. 
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igluje, ki so jih predstavljali obroči. Kdor je ostal brez igluja, je moral povedati, katero ţival 

je predstavljal. Učenci so se zelo zabavali. Upoštevali so moja navodila, da se morajo po 

ugašanju glasbe skriti v igluje in mirovati.      

Gimnastične vaje sem pripravila kar v parih. Učenci tovrstnega izvajanja gimnastičnih vaj 

niso bili navajeni. Zato smo porabili malo več časa za priprave na različne vaje. Sem pa 

zadovoljna, da sem jim predstavila tudi ta način izvajanja gimnastičnih vaj.  Kot podlago pri 

izvajanju gimnastičnih vaj sem zavrtela glasbo različnih deţel. 

Osrednji del ure sem si zamislila kot kratko plesno predstavo za gledalki učiteljico Marjeto in 

vzgojiteljico Metko. Z učenci smo se najprej dogovorili, kaj bomo predstavili po vrsti. Jaz 

sem predstavljala napovedovalko. Zaţeleli so si odplesati plesa Zimba zaja in Ole majole, 

nato so se predstavili s plesom Indijancev, katerega so sami ustvarili pri učni uri glasbene 

vzgoje. Za konec pa so še z vlakom pripotovali nazaj v Slovenijo. Prireditev smo zaključili s 

priklonom. Učiteljica in vzgojiteljica sta bili nad predstavo zelo navdušeni.  

Za zaključek pa sem izpolnila obljubo, ki sem jo dala učencem prejšnjo uro, da bomo ponovili 

vajo za sproščanje. Zamislila sem si igrico o pobiranju drobtinic. Ker je bilo učencev liho 

število, sem se v vajo vključila tudi sama. Radio nam je predvajal CD z meditacijsko glasbo. 

Učenci so zaprli oči in prisluhnili mojim navodilom. Bili so vidno utrujeni, zato je bila 

sprostitev toliko bolj dobrodošla ob koncu ure. Tu pa se je moje srečanje s prijetnimi otroki 

končalo. V poučevanju zadnje učne ure sem še toliko bolj uţivala, kajti opaziti je bilo 

zadovoljstvo učencev ob izvajanju plesnih dejavnosti in ţeljo po novem znanju.  Mislim, da 

sem vse svoje cilje dosegla tudi pri tej uri in predvsem uresničila svojo največjo ţeljo tega 

tedna. Ţeljo po tem, da učenci vzljubijo ples v šolskih klopeh in si s plesnimi dejavnostmi 

pomagajo pri nabiranju učenosti. Mislim, da bom kot učiteljica vnašala v svoje delo zelo 

veliko sprostitvenih dejavnikov, kar sta ples in gib zagotovo. 

  



Univerza v Ljubljani -  Pedagoška fakulteta                           Rus Jana; Medpredmetno povezovanje s plesom 

                                                                                                    pri športni vzgoji  v 1. razredu osnovne šole. 

  

99 
 

7. 0 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

V končnem preizkusu znanja so sodelovali učenci 1. a in 1. b razreda. 1. a razred je sodeloval 

v projektnem tednu, 1. b pa je predstavljal kontrolno skupino, ki ni sodelovala v projektnem 

tednu z uporabo medpredmetnega povezovanja s plesom. S preizkusom znanja sem ţelela 

raziskati, ali je znanje učencev, ki so sodelovali v projektnem tednu z uporabo 

medpredmetnega povezovanja, boljše.  

Učenci so preizkusili svoje znanje tako, da so narisali, kar so si najbolj zapomnili o narodih 

sveta.  Glede na to, da v 1. razredih ţe vse leto poteka projekt z naslovom Otroci sveta, je tudi 

kontrolna skupina obravnavala podobne teme o narodih po svetu, vendar z drugačnimi 

didaktičnimi pristopi. Risbe učencev sem analizirala z opazovanjem in ugotovila, da so 

učenci, ki so ves teden sodelovali v mojem projektu z medpredmetnim povezovanjem s 

plesom, osvojili bolj poglobljeno in drugačno znanje kot učenci, ki so svet in otroke sveta 

spoznavali prek klasičnega pouka. Inuite, Indijance, Afričane in Indijce je eksperimentalna 

skupina učencev spoznala preko različnih predmetov in z različnimi metodami dela. Ples pa je 

bil tisti, ki je njihovo znanje še poglobil. Opazila sem, da so risali veliko značilnosti teh 

narodov, se osredotočili na snov, ki smo jo obravnavali. Veliko risb pa je bilo povezanih tudi 

s plesom. Pri kontrolni skupini 1. b razreda pa sem opazila splošno in površno znanje o 

različnih narodih sveta. Iz njihovih risb je bilo sicer razbrati več različnih narodov, vendar so 

bile njihove značilnosti zelo splošne in površne. Mojo hipotezo H1 o znanju učencev, ki so 

svoje znanje pridobili z uporabo medpredmetnega povezovanja in znanju učencev, ki niso 

sodelovali pri projektnem tednu z medpredmetno povezavo torej lahko potrdim. 

 Učenci so ob koncu projektnega tedna izpolnili tudi vprašalnik, v katerem so povzeta 

vprašanja o plesnih dejavnostih, ki smo jih obravnavali ves teden. Vprašalnik je prilagojen 

starostni stopnji učencev. Analiza vprašalnikov z grafi je pokazala, da se učenci razen pri 

glasbeni in športni vzgoji s plesom v okviru pouka redko srečujejo. V večini odgovorov je 

zaslediti zanimanje učencev in njihovo voljo za sodelovanje. Pri plesnih dejavnostih, ki so 

temeljile na učenju plesnih korakov s posnemanjem, so predvsem dečki po določenem času 

začeli izgubljati koncentracijo. Tudi graf prikazuje, da so dečki slabše ocenili učenje afriškega 

plesa, ki je temeljil na posnemanju plesnih korakov, kot deklice.  
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Graf 1: Rad/a sem sodeloval/a pri učenju afriškega plesa Zimba zaja. 

   

 Čeprav so bili izbrani plesni koraki prilagojeni starostni stopnji otrok, sem morala dečke 

večkrat kot deklice popravljati in z njimi  ponoviti korake. Ob ponavljanju plesnih korakov po 

vrstnem redu je bilo zaznati, da so deklice bolj skoncentrirane na delo in si vrstni red korakov 

hitreje zapomnijo. Verjetno tudi zato, ker imajo deklice nekaj več izkušenj s plesom kot dečki. 

Deklicam  je bilo torej učenje plesa s posnemanjem bliţje in rade so sodelovale.  

 

Graf 2: Indijanski ples plemen okoli ognja se mi je zdel zanimiv. 

  

Pri indijanskem plesu plemen okoli ognja so prav vsi učenci izjemno uţivali. Koreografijo so 

morali sami sestaviti v skupinah, po štirje učenci skupaj. Pomoč pri sestavljanju koreografije 

so jim bili Orffovi inštrumenti. Imeli so prosto pot pri izbiri gibanja, plesnih korakov in 

oglašanja. Nastale so zelo izvirne in samosvoje koreografije. Iz grafa je razvidno, da je večina 

učencev trditev o tem, da se jim je zdel indijanski ples zanimiv, potrdila. Ţe pri samem 

ustvarjanju je bilo v razredu pozitivno vzdušje. Opaziti je bila veliko zanimanja za delo. 
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Koreografije skupin, ki so nastajale, so bile pri dečkih bolj bojevite, deklice pa so raje 

izkazale čast poglavarju z mirnejšimi različicami plesov. Opaziti je bilo, da so učenci v 

koreografije vključili tudi nekatere plesne korake iz plesov, ki smo se jih učili v eni prejšnjih 

učnih ur. 

Potovanje po svetu s plesnim vlakom je ples, ki ima več različic. Učenci so eno različico plesa 

ţe poznali, zato sem jim ţelela predstaviti drugačno različico. Naučili smo se plesne korake  

na tradicionalno glasbo različnih deţel, v katerih smo se potem ustavili s plesnim vlakom. 

Učence je koreografija, ki smo se jo učili s posnemanjem, zanimala. Opazila pa sem, da pri 

potovanju vlaka od ene deţele do druge učenci ne upoštevajo mojih navodil. Drţati bi se 

morali za ramena v koloni in hoditi za strojevodjo. Predvsem dečki so to pot izkoristili za 

tekanje po telovadnici.  

 

Graf 3: Potovanje po svetu s plesnim vlakom me je navdušilo. 

  

Graf prikazuje, da so deklice raje potovale po svetu s plesnim vlakom. Pri analizi grafov pa 

me je presenetilo, da dva dečka sploh nista bila navdušena nad plesno dejavnostjo. Morda spet 

zato, ker je koreografija zahtevala učenje plesnih korakov s posnemanjem in ne lastno 

ustvarjanje.                                                              
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Graf 4: Ples severnih medvedov se mi je zdel zabaven. 

 

Grafa 4 in 5 zavračata mojo hipotezo H3. Ko sem načrtovala projektni teden, sem mislila, da 

bodo učenci raje sodelovali, če jim bom plesne korake pokazala in se jih bodo s posnemanjem 

naučili. Lahko bi jih namreč dejavnosti, ki zahtevajo lastno angaţiranost, prestrašile, ali pa bi 

jih bilo sram samostojno ustvarjati. Vendar se je izkazalo ravno obratno. Učence so plesne 

dejavnosti z lastnim ustvarjanjem navdušile. Zelo so se vţiveli v vloge različnih ţivali. Otroci 

na tej starostni stopnji imajo še vedno izjemno razvito domišljijo in verjetno jim je bilo zato 

veliko laţje postaviti se v vloge ţivali, rastlin, Indijancev ipd. v gibanju. Koreografije z 

lastnim ustvarjanjem, ob mojem vodenju, so izpadle odlično. Lahko rečem, da veliko boljše 

kot naučene koreografije. Predvsem pa je bilo pri učencih čutiti navdušenje in sproščenost. 

Mojo hipotezo H3, da imajo učenci večji interes za sodelovanje pri učenju koreografij s 

posnemanjem kakor pri lastnem ustvarjanju, torej na podlagi vprašalnika in lastnega 

opazovanja lahko ovrţem.  

Graf 5: Rad/a sem oponašal/a gibanje afriških ţivali ob tradicionalni afriški glasbi. 
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Pri sprostitveni dejavnosti z meditacijo in jogo je iz grafa razvidno drugače, kot sem to 

začutila neposredno v razredu. Učenci so me namreč zelo presenetili s sodelovanjem pri 

izvajanju joge. Mislila sem, da se ne bodo mogli sprostiti in jim bo dejavnost smešna, tuja in 

nezanimiva. Izkazalo se je ravno obratno. Pri jogi so po mojih navodilih z zanimanjem in v 

tišini izvajali asane. Ob poslušanju glasbe so se umirili. Ob koncu so hoteli dejavnosti 

ponoviti. 

Graf 6: Joga in meditacija, ki sta značilni za deţelo Indijo, sta me sprostili. 

 

 

Na grafu pa razberemo, da sta joga in meditacija bolj prevzeli dečke kot deklice. Stolpec 

deklic na grafu prikazuje, da dve celo nista pokazali zanimanja za delo. Kljub temu lahko po 

analizi vseh grafov skupaj potrdim mojo hipotezo H2, ki govori o tem, da deklice raje 

sodelujejo pri plesnih dejavnostih kot dečki. Kot trenerka in mentorica plesno-maţoretne 

skupine sem si vedno ţelela v skupini kakšno novo pridobitev s strani dečkov, vendar se dečki 

ţal še vedno zelo malo odločajo za to obšolsko dejavnost. V svoji raziskavi sem ţelela 

izpodriniti stereotip, ki govori o tem, da morajo dečki trenirati nogomet in podobne športe z 

ţogo, deklice pa ples. Vendar pa se je v analizi grafov izkazalo, da še vedno drţi: deklice so 

tiste, ki raje plešejo.  
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8. 0 SKLEP 
 

Šolstvo vse bolj podpira medpredmetno povezovanje.  

»Kot učni pristop medpredmetno povezovanje ne predstavlja zgolj razvijanja konceptualnega 

povezovanja (povezovanja sorodnih pojmov pri različnih disciplinah), ampak razvija pri 

učencih tudi generične veščine, ki so neodvisne od vsebin in so prenosljive ter uporabne v 

različnih situacijah (kritično mišljenje, reševanje problemov, aktivno učenje, branje, 

poslušanje, govorjenje …) (Krnel in drugi, 2008).« 

V tovrstnem pouku vloge učitelja in učencev dobijo čisto novo podobo. Učitelj mora ob 

načrtovanju pouka z medpredmetnim povezovanjem dobro poznati cilje različnih predmetov 

in predmetnih področij, skrbno načrtovati pouk ter poiskati najoptimalnejše organizacijske 

oblike dela. Eno teh organizacijskih oblik je tudi projektno učno delo, ki sem si ga izbrala za 

izvedbo moje naloge. Porabila sem kar nekaj časa za izbiro vsebin, ki bi se povezovale s 

plesom. Potem mi je zamisel o projektu Otroci sveta prišepnila učiteljica 1. razreda, pri kateri 

sem kasneje projektni teden tudi izvedla. Priprave na projektni teden so potekale več kot 

mesec dni, od prvih idej pa vse do osnutkov, načrtovanj in končnih priprav.   

Učitelj pri medpredmetnih povezavah pri pouku delo načrtuje, organizira, spremlja, spodbuja 

in usmerja. Zdi se, kot da je delo z uporabo medpredmetnega povezovanja za učitelja 

olajšano. Vendar temu ni tako. Sama sem si za nalogo pri praktičnem delu diplomskega dela 

izbrala izpeljavo medpredmetnega povezovanja pri pouku v 1. razredu. Lahko potrdim, da 

učitelj za pripravo medpredmetno povezanega pouka potrebuje več časa in skrbno načrtovan 

potek učnih ur. Za učne priprave, katerih tema se je med predmeti povezovala, sem porabila 

kar štirinajst dni. Upoštevati sem morala tako povezanost teme med predmeti kakor tudi cilje, 

ki so se morali med predmeti povezovati. Hotela sem se prepričati, da lahko ples, ki je učna 

tema pri športni vzgoji, vključim tudi med ostale predmete. Največ dela sem imela pri 

pregledovanju učnih načrtov, iz katerih sem morala izluščiti cilje, ki sem jih ţelela doseči. 

Nato je bilo potrebno narediti smiselno medpredmetno povezavo s plesom. Upoštevati sem 

morala tudi razvojno stopnjo učencev ter paziti pri izbiri zahtevnosti plesnih korakov in 

aktivnosti. Moja hipoteza o znanju učencev, ki so ga pridobili z uporabo medpredmetnega 

povezovanja in učencev, ki niso sodelovali pri projektnem tednu z medpredmetno povezavo, 

je bila potrjena. Učenci, ki so ves teden sodelovali v mojem projektu z medpredmetnim 
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povezovanjem s plesom, so osvojili bolj poglobljeno in drugačno znanje kot učenci, ki so svet 

in otroke sveta spoznavali prek klasičnega pouka.  

Inuite, Indijance, Afričane in Indijce so spoznali preko različnih predmetov in z različnimi 

metodami dela. Ples je bil tisti, ki je njihova spoznanja povezal in njihovo znanje še poglobil. 

Preko plesa in gibanja so spoznavali način ţivljenja ljudi, tradicionalno glasbo in kulturo ter 

ţivali, ki ţivijo v teh deţelah. Učenci so si tako laţje in bolje zapomnili snov.  Po preizkusu 

znanja ob koncu projektnega tedna je bilo pri kontrolni skupini 1. b razreda opaziti splošno in 

površno znanje o različnih narodih sveta. Njihove risbe so prikazovale sicer več različnih 

narodnosti, vendar so govorile predvsem o splošnem in površnem znanju. Eksperimentalna 

skupina pa se je pri preizkusu znanja poglobila predvsem v narode, ki smo jih obravnavali. 

Opazila sem, da so risali veliko značilnosti teh narodov, se osredotočili na snov, ki smo jo 

obravnavali. Veliko risb pa je bilo povezanih tudi s plesom. Zato sklepam, da je ples 

pripomogel k njihovemu usvojenemu znanju. 

Kot plesalka in zagovornica uporabe plesa v šolstvu pa sem ţelela ugotoviti tudi, ali deklice 

res raje sodelujejo pri plesnih dejavnostih kot dečki in ali otroci pri tej razvojni stopnji raje 

ustvarjajo sami, raziskujejo gibe in svoje telo ali raje samo posnemajo moje korake in gibe. 

Ţal se je moja hipoteza o večjem interesu deklic za sodelovanje pri plesnih dejavnostih 

izkazala za pravilno. Po vprašalniku sodeč so deklice raje sodelovale pri plesu kot dečki. 

Vendar pa razlika ni bila velika. Dečki so uţivali ob samostojnem ustvarjanju in gibanju, 

malo manj koncentracije in volje so prikazali pri plesih s posnemanjem plesnih korakov. 

Deklice pa so pri obeh vrstah plesnih dejavnosti izkazale podobno zanimanje.  

Po analizi iz vprašalnika se je moja hipoteza, da bodo učenci raje izvajali plese s 

posnemanjem in učenjem plesnih korakov, izkazala za napačno. Učenci so se zelo radi gibali 

samostojno ob glasbi in se v takšne dejavnosti bolj vţiveli. Predvidevam, da zato, ker pri tej 

razvojni in starostni stopnji učenci še nimajo zadrţkov pred samostojnim ustvarjanjem, 

nastopanjem in gledalci.  

Moja raziskava je potekala v mesecu marcu 2011. Merjenci so bili učenci 1. razredov OŠ dr. 

Franceta Prešerna Ribnica. Podatke sem zbirala s pomočjo vprašalnika za učence po 

končanem projektnem tednu in s pomočjo preizkusa znanja (risbami eksperimentalne in 

kontrolne skupine). Dobljene rezultate sem analizirala z grafi in le-te interpretirala.  
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Pouk, ki vsebuje medpredmetno povezovanje, razumem  kot drugačen, predvsem pa koristen. 

Pri svojem delu se bom trudila, da bom čim večkrat posegla po tako zasnovanem pouku, 

predvsem pa v pouk in predmete večkrat vključila tudi ples. Ples se je kot didaktična metoda 

pri pouku izkazal kot zelo zanimiv, učence je sprostil, zabaval, umiril in jih pripeljal do 

novega in bolj poglobljenega znanja. Menim namreč, da sta zadovoljstvo in uspeh učencev 

tista, ki vplivata na učiteljevo delovno vnemo in pripravljenost na raziskovanje lastnega 

pouka.  
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10. 0 PRILOGE 
 

Priloga 1:   ANKETNI VPRAŠALNIK 

SPOL:                          

   

       1.  RAD/A SEM SODELOVAL/A PRI UČENJU AFRIŠKEGA PLESA ZIMBA ZAJA    

                  
 

2.  INDIJANSKI PLES PLEMEN OKOLI OGNJA SE MI JE ZDEL ZANIMIV. 

 

                  
 

5. POTOVANJE PO SVETU S PLESNIM VLAKOM ME JE NAVDUŠILO.   

 

                  
       4.   PLES SEVERNIH MEDVEDOV SE MI JE ZDEL ZABAVEN. 

                     
5.RAD/A SEM OPONAŠAL/A GIBANJE AFRIŠKIH ŢIVALI OB TRADICIONALNI 

AFRIŠKI GLASBI. 
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6.JOGA IN MEDITACIJA, KI STA ZNAČILNI ZA DEŢELO INDIJO, STA ME 

SPROSTILI. 

                  
 

HVALA !         Jana Rus 


