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POVZETEK 

V diplomskem delu z naslovom Uporaba »Tibetančkov« za otroke v osnovni šoli sem 

opredelila gibanje ter ustvarjanje z gibanjem kot dejavnik sprostitve pri pouku ter 

odpravljanja posledic pojava utrujenosti v današnjem hitrem tempu življenja, ki je prisoten že 

pri najmlajših.  

V teoretičnem delu sem opredelila utrujenost na ravni pouka, predstavila vzroke, znake in 

posledice, kateri občutno vplivajo na kvaliteto vzgojno-izobraževalnega procesa. V povezavi 

s tem sem se osredotočila na pokazatelje pomanjkanja energije pri učencih, ob čemer je 

opaziti znižanje koncentracije in motivacije, s tem tudi zanimanja za nadaljnje delo v razredu. 

Nadalje sem predstavila instrument »Tibetančki« ter obrazložila njegovo funkcijo pri 

soočanju z motnjami pri pouku, saj kot pravi Schmidtova (2008), so to igre za razgibavanje, 

osredotočenje in sprostitev (prav tam, str. 2) in zato z njimi pri učencih dosežemo sproščanje 

mišične, umske ter čustvene napetosti. Z vidika pomembnosti aktivnega in ustvarjalnega 

vključevanja otrok pri pouku, sem vaje dopolnila z ustvarjalno nalogo, katere namen je bil 

približati vaje učencem ter spodbuditi njihovo in učiteljevo ustvarjalnost. Uporabno vrednost 

sem utemeljila na podlagi dosedanjih raziskav, ki potrjujejo povezavo gibnega udejstvovanja 

z učnim uspehom učencev, oziroma na splošno šolsko uspešnostjo (samo bivanje v šoli in 

delo za šolo doma) ter predstavila pozitivne učinke vpeljave ustvarjalnega giba kot celostne 

metode v pouk na emocionalni, telesni, kognitivni ter socialni razvoj otrok.  

V raziskavi je sodelovalo 9 učiteljic in 160 učencev razredne stopnje, pri katerih smo 

raziskali, kako se odražajo učinki izvajanja »Tibetančkov« pri nadaljevanju pouka in kako to 

dejavnost ter njeno učinkovitost vidijo učiteljice. Z opazovanjem razrednih situacij tekom 

raziskave sem ob prisotnosti slabe koncentracije in motiviranosti učencev opazila občutno 

razliko v učnem procesu po izvajanju vaj. Te razlike so potrdile ocene učiteljic in primerjava 

razrednega stanja brez in po izvajanju »Tibetančkov«, ki sem jih pridobila z dvema 

vprašalnikoma. Največji učinki so se izkazali pri povišani aktivnosti učencev pri nadaljnjem 

delu, z razliko ocen 2, 00 med prvotnim in stanjem po izvajanju vaj, s sledečima kategorijama 

– povečana zbranosti pri delu (1, 78) in motiviranosti učencev za nadaljnje delo (1, 66). 

Izkazalo se je, da je za učiteljice ta instrument uporaben pri odpravljanju posledic utrujenosti 

pri pouku v vseh razredih in so ga tako tudi zaznale, saj so se otroci umirili in sprostili. 

Učenci so večinoma radi izvajali vaje, se jih veselili ter samoiniciativno izvajali tudi doma in 

jih predstavili svojcem. Sproščenost in zadovoljstvo po izvajanju je bilo tako čutiti v vseh 



 

razredih, učenci so tudi pokazali velik interes za ustvarjalno nalogo, katero so učiteljice v 

najvišjem odstotku (36 %) odgovorov izpostavile kot favorizirano s strani učencev.  

Z vpeljavo sprostitvene gibalne in ustvarjalne dejavnosti smo dosegli, da so bili učenci po 

izvedbi bolj sproščeni, skoncentrirani in motivirani za nadaljnje delo. Vedno bolj so izražali 

zadovoljstvo in sproščenost ob ter po izvajanju, bili so vedno bolj gibčni, spretni ter 

ustvarjalni. Instrument se je vsekakor izkazal kot učinkovit pripomoček pri odpravljanju 

posledic utrujenosti na razredni stopnji osnovne šole.     

Ključne besede: Tibetančki, utrujenost, ustvarjalni gib, učiteljeva stališča, sprostitev. 



 

ABSTRACT 

 

The diploma thesis The Five Tibetan Rites in Primary Schools discuses the effect of 

movement and creative movement on relaxation and tiredness in the classroom in today's fast 

tempo that is already present in young children's life. 

In the theoretical part I defined tiredness in school, its causes, signs and consequences to 

quality in studying process. In this relation I focused on indicators of lack of energy in 

students, which are low levels of concentration, motivation and their level of interest in 

lessons. Further on I introduced the instrument »Tibetan Rites for Children«, its function in 

coping with distractions in class. As the author Schmidt (2008) explains the exercises are 

games for stretching, focus and relaxation and therefore in pupils release muscular, mental 

and emotional tension. We approached students by adding creative assignment to encourage 

active role in exercises as well theirs and teachers creativity. Based on former researches 

positive links between sports activity and students school achievement (including school work 

at home) I presented the use of Tibetan Rites and positive effects of creative movement as 

holistic method in lessons on emotional, physical, cognitive and social development of 

children.  

The study included 9 teachers and 160 pupils attending primary school for researching the 

effects of Tibetan Rites on the course of further lessons as well as instrument for teachers in 

primary schools. In my observations practicing Tibetan Rites in classroom when pupils’ 

levels of concentration and motivation are low, showed significant differences in continuing 

lesson. These findings were concluded by analyzing two questionnaires which presented the 

highest rated effect on pupils activity in class (average difference 2,00), following improved 

concentration (average difference 1,78) and motivation level (average difference 1,66) in 

continuing lesson. Results showed that an instrument Tibetan Rites is useful for teachers in 

order to calm down and relax pupils’ tension. Exercises were well accepted among the pupils, 

they were practicing them at home and introduced them to relatives.  

The pupils expressed satisfaction and relaxed condition during and after practicing exercises 

in which according to teacher’s estimations (36 %) creative assignment was their favorite 

task. Among presented effects we find pupils’ improvement of body agility, skills and 

creativity.  



 

The instrument Tibetan Rites appeared to be effective gadget for eliminating consequences of 

tiredness in primary schools.  

 

Key words: The Five Tibetan Rites, tiredness, creative movement, teacher's perspective, 

relaxation.
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1. 0 UVOD 

 

V sodobnem času je vsakdanjik posameznika prepleten z mnogimi obveznostmi, dejavnostmi, 

zahtevami družbenega in domačega okolja, nenazadnje tudi osebnimi ambicijami, ki ženejo k 

premikanju meja fizičnih in mentalnih zmožnosti sodobnega človeka. Čas, prostor in volja za 

hobije ter sproščanje naporov tako izgubijo svoje mesto v hitrem tempu življenja in v 

povezavi s tem se zaradi preobremenjenosti ljudi omenjata utrujenost in izčrpanost kot 

množična pojava sodobne družbe. Temu pojavu se ne morejo izogniti niti otroci že ob samem 

vstopu v šolo in kot pravi J. Zurc, se v tem obdobju otroku odpira nov svet, ki ga oddaljuje od 

naravne potrebe po gibanju, čas sedenja strmo narašča, posledice pomanjkanja gibalne 

aktivnosti pa vodijo do kronične mišične utrujenosti, s tem tudi do številnih primerov 

nepravilne drže ali celo deformacij hrbtenice (Zurc, 2008; str. 79–80). Na problem utrujenosti 

otrok in njegovih posledic, tako pri pouku kot v zasebnem življenju,  strokovnjaki iz različnih 

vidikov (Pisanski, 1995; Strojin, Mikuš Kos in sodelavke, 1991; Žagar, 1999, Juričič, & Arko, 

1995) opozarjajo že od konca 20. stoletja.  

Zaskrbljujoči podatki raziskav v slovenskem prostoru so pokazali, da so obremenitve v 

osnovni šoli in z delom za šolo doma dosegle delovne obremenitve odraslih (Brcar, 2005; 

Juričič, 2002; Juričič, & Arko, 1995; v Zurc, 2008, str. 79). V šolskem prostoru je tako 

logično zaznati posledice kot so: znižanje zmožnosti koncentracije, motivacije, delovne 

aktivnosti in sproščenosti, ki so odraz otrokovega počutja, pomembno vplivajo na njegovo 

samopodobo, delo v razredu ter medsebojne odnose, s katerimi se oblikuje tudi splošno 

vzdušje v razredu (Strojin et al., 1991). Vzdušje se še poslabša, ko se v razredu začnejo 

pojavljati še disciplinske težave, zmanjša se zanimanje za delo in taki pogoji ne predstavljajo 

spodbudnega okolja za učenje. Otrokov svet je danes namreč zelo nasičen z zunanjimi 

dražljaji, zaradi katerih je velikokrat preokupiran in težko prepoznava ter sledi lastnim 

vzgibom. Učitelj, ki dodobra pozna razvojne značilnosti in potrebe otrok, prilagaja svoje delo, 

dopušča prostor za spremembe ter tako z zavedanjem problema poseže po instrumentih za 

sproščanje, počitek ter dvigovanje ravni zanimanja za delo. 

Zavedamo se, da najboljšo sprostitev za otroka kot tudi odraslega predstavlja gibanje, pa 

vendar vedno bolj ustvarjamo statične pogoje za delo, ki še podaljšujejo čas sedenja. Pri 

statičnem pouku, ki je še vedno v veliki meri prisoten pri nas,  prihaja do fizične in psihične 
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napetosti otrok. Z napredovanjem v višje razrede se skladno z zahtevnostjo dela in učne snovi 

podaljšuje čas sedenja pri pouku in delu za šolo doma. Mnogi si ne predstavljajo učinkovitega 

učenja, če to ni sede za mizo, z reševanjem nalog na listu papirja ali na kateri drug način 

frontalnega dela v razredu. Vse ostalo je le igra. Danes pa vemo, da igra in gib učinkujeta na 

otrokovo psihofizično počutje. Na tem področju metoda ustvarjalnega giba razbija smernice 

tradicionalnega pouka ter ponuja mnogo dokazov o  učinkovitem učenju z gibanjem in 

ustvarjanjem, preko katerega se učenci lažje učijo, boljše zapomnijo učno snov, hkrati  

učinkuje na otrokov psihomotorični razvoj. Susan Griss, ki je specializirana na področju 

poučevanja z gibanjem, z uporabo ustvarjalnega giba poučuje vse predmete šolskega 

kurikuluma in že vrsto let svoja spoznanja prenaša na učitelje. Pravi da, s tem ko učence 

pripravimo do gibanja med poukom, spodbujamo nova področja samospoznanja (self-

experience) in osebnega izražanja (self-expression). Učencem na ta način omogočimo 

doživeti učno snov s celim telesom, kar jim pomaga ustvariti globljo čustveno, osebno in 

gibalno povezavo z učno snovjo. Avtorica ugotavlja, da ta metoda zlasti zelo pozitivno vpliva 

na izboljšanje samozavesti učencev, ki imajo težave pri branju ali zapomnitvi podatkov in 

tako jim nudimo možnost za boljše učne uspehe (Griss, 2013).  

Geršakova (2007) ob pregledu tujih in domačih raziskav poudarja pomen vključevanja 

ustvarjalnega giba in plesa v pouk na celostni razvoj otroka. Izsledki raziskav (Cotič, Zurc, 

2004; Ilić, 1998; Zaletel, 1998; Kroflič, 1992, 1999; Puretz, 1987; Gurley, Neuringer in 

Massee, 1984; Best, 1982; Curl, 1982; Ingram, 1978) dokazujejo pozitivne učinke pri 

pospeševanju umskega razvoja, umetniške ustvarjalnosti, pridobivanju estetskih izkušenj, 

telesnomotoričnih sposobnosti, zmanjševanju anksioznosti in depresivnih razpoloženj ter 

povečevanju samozaupanja, motivacije, doživljanja, sproščenosti, zdravja in količine energije 

(prav tam, str. 134–135).   

Metodo ustvarjalnega giba  smo zato želeli približati učiteljicam na razredni stopnji OŠ, na 

najbolj prijazen in čim manj obremenjujoč način. Izvzeli smo instrument, s katerim bi: a) 

uspešno vplivali na povečanje gibalne aktivnosti  in ustvarjalnosti otrok med poukom; b) se 

soočali z odpravljanjem posledic utrujenosti; c) vplivali na učinkovitejše delo v razredu; d) 

učiteljicam približali eno izmed mnogih dejavnosti ustvarjalnega giba.  Ta instrument so 

Tibetanske vaje ali t.i. »Tibetančki« za otroke (v nadaljevanju »Tibetančki«). »Tibetančki« so 

sklop 5 vaj, znanih kot »5 Tibetanskih vaj« ali »Vrelec mladosti«, ki omogočajo telesu prost 

pretok energije, povežejo telo, um in duh, hkrati pa otroka sprostijo (Schmidt,  2008, str. 4). 
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To so »igre za razgibavanje, osredotočenje in sprostitev« (prav tam, str. 2). Sproščanje 

napetosti telesa in uma postaja pomemben dejavnik za vsakega posameznika in če pri otrocih 

ozaveščamo to vedenje ter spodbujamo aktivnost, s tem tudi celostno delovanje telesa, se 

bodo lahko sami soočili z vsakodnevnimi obremenitvami in posledicami hitrega življenja, ki 

je prisoten pri vsakem od nas.  

 

2. 0 PREDMET IN PROBLEM 

 

Učitelji, starši in ne nazadnje tudi otroci sami se vedno bolj zavedajo, da se otroci že ob 

vstopu v šolo, lahko tudi prej, soočajo s problemom utrujenosti. Občutek utrujenosti je pri 

zdravem človeku normalen fiziološki pojav, opozorilo telesa, da je treba nekaj spremeniti 

(Strojin et al., 1991, str. 77).  

 

Posledice utrujenosti zaznamo na fizični, psihični in čustveni ravni, kar se odraža v 

posameznikovem delovanju in njegovemu soočanju z vsakodnevnimi izzivi.  Iz izkušenj na 

pedagoški praksi ugotavljam, da je pri pouku vse pogosteje v določenem času zaznati upad 

energije otrok, koncentracije, motivacije za delo ter same sproščenosti. Ob takih znakih je 

potrebna sprostitev. Otroku fizično in psihično sproščanje v večji meri predstavlja igra, 

vendar za to nimajo vedno možnosti (neprimeren čas in prostor) ali potrebnega znanja, oz. 

navad (izbira aktivnosti). Pri slabih navadah izstopajo statične (računalniške) igre, ki so v 

moderni tehnološki dobi zamenjale vsem poznane gibalne (rajalne, ljudske) igre, pogostost 

njihove uporabe pa se z leti otrok še veča. Starejši je otrok, večje oz. zahtevnejše so 

obremenitve v šoli, za kar je potrebno več sedenja, nato se še med odmori zatopijo v igrice na 

mobilnih telefonih ali tabličnem računalniku. Ni dvoma, da je telesno počutje gibalno 

neaktivnih otrok slabše kot gibalno aktivnih. Visoke potrebe otrok po gibanju se tako v času 

pouka, bolje rečeno bivanju v šoli, ne morejo izpolniti zgolj preko ur športne vzgoje ter 

kratkih odmorov, zato je učiteljeva naloga prepoznati znake in v vzgojno-izobraževalni (v 

nadaljevanju V-I) proces vključiti dejavnosti sprostitve preko gibanja.  

 

Za boljše razumevanje problema je potrebno upoštevati, da se učenci zaradi preobremenitev 

vedno bolj srečujejo z utrujenostjo, ki se kaže kot: a) dejavnik fizične utrujenosti kot skupek 
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znakov mišične utrujenosti; b) dejavnik psihične utrujenosti kot posledica mentalnih in 

čustvenih naporov, ki vpliva na samo motivacijo in aktivnost otrok ter povzroča  funkcionalne 

motnje pri učencih (Žagar, 1995). Slednje močno vplivajo na delovno učinkovitosti otrok 

(Fošnarič, 1999). Navedene težave lahko rešujemo le celostno. Krofličeva (1999) poudarja 

pozitivno učinkovanje celostnega pristopa v V-I procesu na intelektualni, emocionalni in 

socialni razvoj otrok. V kolikor upoštevamo posameznika kot telo, um in dušo, ga 

upoštevamo v celoti.  Metoda ustvarjalnega giba znatno prispeva k celostnemu učenju, ki je 

vsakemu otroku blizu, saj lahko nova znanja izkusijo ter doživijo s celim telesom. Uporaba te 

metode pa je žal še vedno slabo izvajana v slovenskem šolskem prostoru. Tako kot ugotavlja 

Geršakova s sodelavkama, je ustvarjalni gib kot del celostne učne metode pri pouku še vedno 

neznanka za mnoge učitelje (Geršak, Novak, Tancig, 2005). Razlogi za to so različni, 

subjektivno gledano je odvisno od učiteljevega poznavanja in simpatiziranja te metode, 

objektivne pa so organizacijske omejitve zaradi sledenja obsežnemu učnemu načrtu in vedno 

obsežnejšim obremenitvam učiteljev. Analize rezultatov 6-letne raziskave o uporabi in 

učinkih ustvarjalnega giba in sprostitvenih tehnik so pokazale največ pozitivnih učinkov na 

zadovoljstvo, sproščenost učencev, komunikacijo med učenci ter med učenci in učiteljem, 

izboljšano razgibanost otrok, domišljijo, ustvarjalnost, izboljšano motivacijo in koncentracijo 

ter delavno aktivnost (prav tam, str. 411–430). Prav zaradi tega se učiteljice, kljub večjemu 

vloženemu času in trudu, počutijo zadovoljne ob izvajanju te metode.  

Navedeni učinki se namreč dotikajo vseh razvojnih področij, za katere strokovnjaki 

opozarjajo, da mora razvoj le-teh potekati v tesnem medsebojnem delovanju (Zurc, 2008). 

Zelo pomembno vlogo pri celostnem razvoju predstavlja gibanje, ki je v zgodnjih letih močno 

prisotno, saj so potrebe po gibanju zelo visoke. Nato v ospredje prihajajo druge razvojne 

funkcije, ob čemer lahko zaradi odsotnosti spodbude privede do zapostavljanja pomena 

gibanja in le-to zavira uspešno delovanje na drugih področjih. Mnogi raziskovalci (Geršak, 

2007; Kroflič, 1999; Planinšec, 2005; Trstenjak, 1981; Zurc, 2008)  postavljajo gibanje v 

ospredje pri celostnem razvoju otrok, nadalje delovni učinkovitosti in s tem tudi šolski 

uspešnosti (Zurc, 2008; Planinšec, & Pišot, 2005; Linder, 2002;  Dwyer et al., 2001;  Field, 

Diego & Sanders, 2001; Shepard, 1997). Razvoj motoričnih spretnosti namreč vpliva na 

šolsko delo, pri katerem se učenčevo znanje in sposobnosti odražajo tudi pri šolski uspešnosti, 

ki znatno sooblikuje posameznikovo samopodobo (Planinšec, & Pišot, 2005). Danes je 

otrokova samopodoba že kaj hitro okrnjena, ko se zaradi različnih obremenitev in zahtev ne 
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zna osredotočiti na dejavnosti, ob katerih bo zadovoljeval svoje potrebe po gibalni sprostitvi, 

s tem vzdrževal visok nivo energije in se posledično dobro počutil tako fizično kot psihično.  

Glede na predstavljeno problematiko, nas je predvsem zanimalo, kako lahko pri pouku 

uporabimo gibalne vaje za sproščanje in dvig energije ter tako odpravljamo znake utrujenosti 

in znižanja ravni zanimanja. Raziskali smo, kako v času, ko v razredu zaznamo padec 

koncentracije in ravni zanimanja za delo, uporaba »Tibetančkov« (Schmidt, 2008) učinkuje na 

nadaljnje delo v razredu. Zanimal nas je odziv otrok različne starosti ter kakšno uporabno 

vrednost instrumenta zaznajo učiteljice. V vsakem razredu je lahko toliko individualnih 

pristopov in nalog kot je otrok. Z vpeljavo ustvarjalnega giba se približamo vsakemu 

posamezniku, saj mu odpremo možnosti za pridobivanje novih, individualnih izkušenj na 

področju gibanja, mišljenja in ustvarjanja. Pri tem izpostavimo osebno doživljanje, 

interpretacijo dogajanja, izražanje, mu pomagamo pri iskanju in izpolnjevanju svojih 

potencialov ter tako vplivamo na njegovo celostno podobo. Moje mnenje je, da vaje kot so 

»Tibetančki« koristijo vsakemu otroku, mu zbistrijo glavo, sprostijo telo, ob tem začuti veliko 

veselja in miru.  

 

 

3. 0 UTRUJENOST  

 

3. 1. Opredelitev utrujenosti 

 

Utrujenost je pojav, ki ga je moč opaziti pri vseh živih bitjih. Znake največkrat prepoznamo 

na fizični ravni, pri rastlinah lahko celo rečemo, da so utrujene od sonca in v času hude 

vročine preko dneva ovenejo, zjutraj in zvečer pa so pokončne. Pri ljudeh in živalih tako 

najprej opazimo utrujenost zaradi fizičnega napora in prav nanje najpogosteje reagiramo. 

Starejši smo, bolje prepoznavamo tudi utrujenost zaradi duševnega napora, katerih znake težje 

ali sploh ne prepoznavajo otroci.  

»Splošno o utrujenosti govorimo kot o fiziološki reakciji na duševni ali telesni napor in ji 

pripisujemo zmanjšanje delovne sposobnosti« (Pisanski, 1995, str. 76.) Avtorica Anica Mikuš 

Kos je raziskovala šolsko utrujenost v 90. letih prejšnjega stoletja in ugotavlja, da je 
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utrujenost slabo opredeljen pojav ter jo največkrat opredeljujejo takole (po Mikuš-Kos, 1991, 

v Strojin, et al., 1991, str. 78):  

 Posledica umskega in telesnega napora brez dovolj počitka; 

 Neprijetno občutje, ki ga povzroča napor; 

 Iztrošenost zaradi telesnega ali duševnega dela; 

 Obrambna varovalna reakcija pred vzdraženostjo celice/tkiva, na katero bi se morali 

odzvati in jo upoštevati; 

 Posledica čezmernega delovanja posameznega organa ali celotnega organizma; 

 Delovanje je lahko čezmerno po trajanju ali intenzivnosti; 

 Pri zdravem človeku fiziološki pojav, sredstvo obrambe, povabilo na krepčilni počitek; 

 Modrost telesa.  

Po Schmitkejevi definiciji (Škof, 1986) utrujenost izzove reverzibilen upad sposobnosti, kar 

povzroči neusklajenost posameznih delovnih funkcij, upad zadovoljstva, kakor tudi 

motivacije, vse skupaj pa ob stopnjevanju problema lahko pripelje do motenj osebnosti 

(Žagar, 1995, str. 56).  Žagar (1995) ugotavlja, da psihologe predvsem zanima, kako se kaže 

utrujenost v učni storilnosti, premalo pa je še raziskanega drugih posledic utrujenosti kot so: 

socialno čustvene, motivacijske in osebnostne nasploh (prav tam, str. 60). Tako je Samo 

Fošnarič v raziskavi dejavnikov delovne učinkovitosti otrok opozoril na psihične in fiziološke 

lastnosti pogojev delovne učinkovitosti, vzajemne odvisnosti le-teh ter nekatere faktorje kot 

so sposobnosti, motivacija, začetna in končna zagnanost ter utrujenost (Fošnarič, 1999). S  

tem je vzpostavil povezavo med utrujenostjo in delovanjem otrok v šoli, ki jih izpostavlja 

Žagar.   

Motnje na šolskem in osebnem področju vsakega otroka sprva opazijo tisti, ki preživijo 

največ časa z njim. Pri starših in učiteljih se je spremenilo prepričanje, da so otroci polni 

energije, jo imajo veliko več od odraslih, da njihove obveznosti ne zahtevajo tako velikega 

umskega napora, ki bi jih preobremenjevale v tolikšni meri, da bi pripeljale do iztrošenosti 

zaradi telesnega ali duševnega napora. Preobremenjenosti otrok, zlasti v obdobju intenzivnega 

šolanja, se zavedajo tudi strokovnjaki različnih področij in v povezavi s tem opozarjajo na 

nevarnost pojava na zgodnji stopnji otrokovega razvoja, ki lahko vodi k zmanjšani odpornosti 

v odrasli dobi (Mikuš Kos et al., 1991). Avtorica Helena Novak navaja: »Obremenjenost 

učencev je mogoče razlagati tudi kot razmerje med zahtevami šole in zmogljivostmi učencev 

... in prva se pri učencih manifestira kot psihofizično stanje, ki se pri posamezniku izraža 
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skozi osebno počutje, prek fizioloških sprememb in prek specifičnega obnašanja.« (Novak, 

1995, str. 8.) Slednje opazijo starši in učitelji, ko si poskušajo razlagati spremenjeno 

obnašanje otrok. Znaki so lahko različni in tako hitro napačno pripišemo lastnost otroku, ki je 

posledica utrujenosti. Nemirni otroci postanejo disciplinski problem, pasivni otroci postanejo 

leni, komunikacija in odnos z njimi pa največkrat predstavlja težave staršem in učiteljem 

(Mikuš Kos, 1991).    

Otrokova sposobnost prepoznati znake utrujenosti in odziv na obrambno varovalno reakcijo 

telesa je tako pogojena od njegovih izkušenj, navad in okolja. V šolskem okolju je tako v času 

pred počitnicami zaznati posledice trajnostne obremenitve v šoli, ob času ocenjevanja pa 

obremenitve zaradi intenzivnosti dela. Pri zdravem človeku se telo odzove z obrambnim 

sistemom, ki zahteva počitek. Vendar ali ga otroci dobijo dovolj za svoje potrebe? Branka 

Ribič Hederih (2003) v članku, Šolarji so utrujeni, navaja opažanja staršev o utrujenosti otrok 

ter ugotovitve da dandanes otroci premalo spijo in se telo ne more regenerirati kot bi se 

moralo. Slednje je v svoji raziskavi ugotovila Novakova (1995), ki navaja opazen padec 

količine spanja pri učencih, katerega primanjkljaj se veča od začetka proti koncu šolskega 

leta. Pomembna je ugotovitev, da so učenci iz raziskave (3., 5. in 7. razredov) med tednom 

spali manj, kakor je zanje potrebno. Ob tem je bilo porušeno ravnotežje med dnevnim 

trajanjem šolskih obremenitev in količino spanja. Med zadnjimi ugotovitvami je 

najpomembnejša, da ima šola zaradi učnih zahtev in dnevne organizacije pouka največji vpliv 

na dinamiko dnevnega življenja učencev in se s tem uvršča med pomembne dejavnike pri 

rušenju ravnotežja med obremenitvami z delom za šolo in količino spanja (Novak, 1995, str. 

23 – 29).   

Današnja devetletna osnovna šola naj bi sledila smernicam, kjer bivanje v šoli otroku 

predstavlja čim bolj stimulativno okolje za doživeto, ustvarjalno, aktivno učenje. Vendarle pa 

problematika prejšnjega sistema ostaja. Med njimi je še vedno prisotna vprašljivost količine 

učne snovi, učnih metod in s tem povezano količino sedenja. Francoski šolski zdravnik G. 

Vermeil pravi, da je statični mišični napor pri poslušanju, branju, pisanju, sedenju mnogo bolj 

obremenjujoče za otroka kot odraslega (Strojin et al., 1991, str. 81). Pa vendarle je sedenje 

potrebno za učenje in delo za šolskimi klopmi in s tem to postane izgovor za, velikokrat 

prepogosto, statično delo. Učenci se še vedno počutijo obremenjene, z njimi tudi starši in 

učitelji. Vsem avtorjem, ki so v svojih raziskavah povezovali dejavnike šole z utrujenostjo, 

delovno učinkovitostjo, motivacijo in šolsko uspešnostjo, opozarjajo na način dela v šolah, ki 

bi moral biti usmerjen k večji aktivnosti učencev in izkustvenemu učenju. V kolikor 
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pogledamo iz različnih zornih kotov, kaj vse oblikuje šolo in šolsko delo, lahko najdemo 

vzroke utrujenosti, ki se pojavljajo pri učencih osnovne šole. 

 

3. 2. Vzroki utrujenosti 

 

Kompleksnost pojava utrujenosti nakazuje na številne in raznolike vzroke. Nas predvsem 

zanimajo šolski vzroki, ki jih avtorica Anica Mikuš Kos deli na objektivne in subjektivne. Prvi 

naj bi po avtoričinem mnenju bili najpogostejši vzrok obremenjenosti naših šolarjev in učitelj 

nanje težko vpliva (Strojin, Mikuš Kos in sodelavke, 1991).  

Objektivni vzroki: 

 Slabe prostorske razmere; 

 Preveč učencev v razredu; 

 Preobsežen učni načrt; 

 Preveč učnih ur; 

 Slabi učbeniki; 

 Pomanjkljiva opremljenost šole. 

Subjektivni vzroki: 

Le ti so po avtoričinem mnenju odvisni od učiteljeve osebnosti in od njegove strokovne 
usposobljenosti in se kažejo v: 

 Postavljanju prezahtevnih ciljev za delo; 

 Nepravilni uporabi učnih oblik; 

 Slabo izrabljenih učnih metodah; 

 Nepravilni uporabi učnih pripomočkov; 

 Preobsežnih domačih nalogah; 

 Učiteljevi zahtevnosti in natančnosti. (Prav tam, str. 93.) 

V kolikor primerjamo objektivne dejavnike z današnjim stanjem v osnovnih šolah, lahko 

sklepamo, da so se v zadnjih dveh desetletjih nekateri izboljšali, drugi poslabšali. Še vedno je 

opazna razlika med opremljenostjo in prostorsko zmožnostjo različnih šol glede na njihove 

finančne zmožnosti. Opaziti je tudi nasičen trg šolskih učbenikov, med katerimi mora učitelj 
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izbrati najbolj kakovostnega, kar v času hitrih sprememb in novosti v šolskem sistemu 

predstavlja finančni zalogaj za šole in starše z več šoloobveznimi otroki.  

Ne glede na zmanjšanje normativa oblikovanja oddelkov, ki določa največje število 28 

učencev (22. člen Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, 

Uradni list RS, št. 75/2005) je to, po mnenju mnogih učiteljev, še vedno previsoko za 

kakovostno izvajanje šolskega dela. V okoliščinah, kjer je v razredu preveliko število 

učencev, se največkrat pojavijo slabe prostorske razmere, ki otežujejo razgibane dejavnosti v 

času pouka, ne omogočajo dovolj prostora v času odmora ter vplivajo na povečanje možnosti 

slabega zraka v razredu, kar je v zimskem času lahko problematično zaradi mraza, spomladi 

pa so učilnice najbolj izpostavljene žgočemu soncu in ustvarjajo težke pogoje za učenje.   

Navedenim problemom dodamo še organizacijske težave, s katerimi se sooči učitelj z 

izvajanjem kurikuluma v šolski praksi. Objektivne omejitve privedejo do subjektivnih 

dejavnikov, ki vplivajo na pojav utrujenosti. Učitelj je danes (pre)obremenjen z realizacijo 

(pre)obsežnega učnega načrta, zaradi katerega je pouk podrejen hitremu tempu dela, 

zahtevnim učnim ciljem. Posledično prevladuje frontalna oblika dela, ki učence postavlja v 

pasivno vlogo in s tem deluje demotivacijsko za učenje. Novakova (1995) iz raziskave o 

obremenjenosti slovenskih osnovnošolcev ugotavlja, da obremenitve učencev s šolskim 

delom izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih programov, ki med drugim premalo upoštevajo 

individualne razlike med učenci in iz šolske organizacije dnevnega življenja ter dela učencev, 

ki ne ustreza razvojnim potrebam učencev (prav tam, str. 41). Na to opozarja F. Strmčnik, ki 

je opredelil učno diferenciacijo kot »organizacijski ukrep, s katerim demokratično usmerjamo 

učence po njihovih določenih razlikah v občasne ali stalne homogene skupine, da bi tako šola 

z bolj prilagojenimi učnimi cilji, vsebinami in didaktično-metodičnim stilom dela bolje 

uresničevala socialne in individualne vzgojno-izobraževalne namene« (Strmčnik, 1995, str. 

83). V tem so mogoče prilagoditve dela, pri čemer učitelj izkaže strokovno usposobljenost in 

z organizacijo dela doseže večjo učinkovitost z manjšimi obremenitvami učencev. Znano je, 

da šola ni enako obremenjujoča za vse učence.  Nekateri učenci morajo posvetiti veliko več 

časa učenju kot drugi in tako nimajo možnosti za zadovoljevanje raznih interesov zunaj šole, 

ki jim predstavljajo sprostitev od vsakdanjih obremenitev.  

Izsledki raziskave Marjete Cerar so pokazali, da po mnenju staršev otroci pogosto prihajajo 

utrujeni iz šole, največji delež se je pokazal pri starših otrok sedmega razreda, nato si sledijo 

peti in tretji razred (Cerar, 1995). Na utrujenost bi bilo potrebno vplivati že med samim delom 
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in s smiselno zastavljenimi zahtevami za delo doma. Med zgoraj naštetimi vzroki namreč 

starši največkrat prepoznajo problem preobsežnosti in zahtevnosti domačega dela za šolo, le-

ta se z napredovanjem v višje razrede povečuje in tako učence dodatno obremenjuje z 

obsežnim delom doma, ob čimer jim primanjkuje prostega časa. Pri spopadanju z utrujenostjo 

ima veliko vlogo prosti čas. Odrasli ga ob današnjem trendu pomanjkanja časa skrbno 

načrtujemo, kaj pa to pomeni za otroke oziroma osnovnošolce? To naj bi bil čas, ko otroci in 

mladostniki svobodno izbirajo vsebine in aktivnosti po lastnih nagibih in presoji. Francoski 

sociolog Dumazedier izpostavlja tri pomembne funkcije prostega časa. V funkciji počitka 

deluje prosti čas kot sredstvo odpravljanja utrujenosti. Druga je funkcija zabave, ki zagotavlja 

ugodje posameznika in s tem pozitivne fiziološke učinke na organizem. Nazadnje je pomen 

prostega časa tudi v njegovi funkciji razvoja. Lahko se strinjamo, da se posameznik 

osebnostno razvija s tem, ko aktivno zadovoljuje svoje potrebe in interese ter ob tem sprošča 

svoje notranje potenciale (Jerbić, 1970, v Novak, 1995, str. 32). Dejavnosti prostega časa 

imajo funkcijo obnavljanja otrokovih psihofizičnih moči, s katerimi se mu krepi delovna 

sposobnost, hkrati so te dejavnosti razbremenilne in predstavljajo pomemben dejavnik 

otrokovega in mladostnikovega osebnostnega razvoja ob enakovrednem spodbujanju vseh 

področij aktivnosti: motorične, intelektualne, čustvene in socialne (prav tam, str. 34.) Tako 

kot izbira dejavnosti v prostem času ni odvisna le od njegovih interesov, potreb ali trenutnega 

razpoloženja, vendar tudi od možnosti okolja, v katerem živi in deluje, sta tudi utrujenost in 

obremenjenost otrok odvisna od različnih sklopov dejavnikov.  

Obremenitve učencev izhajajo iz: a) lastnosti učenčevega delovnega mesta (delovne naloge, 

razmere …); b) lastnosti domačega okolja (življenjski režim, možnosti za učenje, 

obremenitve, odnosi, zahteve staršev glede šolskega uspeha …); c) lastnosti širšega okolja 

(družbene, klimatske, ekološke); d) drugih dejavnikov v otrokovem življenju (druge učne 

obveznosti, športne obremenitve, pot do šole …). Prepletanje naštetih obremenitev privede do 

pojava utrujenosti pri otrocih, na katerega vplivajo otrokove lastnosti (sposobnosti, energijska 

opremljenost, zdravstveno stanje …) ter dejavnik sprostitve in počitka (po Mikuš Kos, 1991, 

str. 79). S stališča šolskega okolja učitelj lahko zagotavlja manj obremenilno okolje za učence 

z individualnim in celostnim pristopom k pouku ter upoštevanjem razvojnih potreb otrok 

posamezne starosti.  

V nadaljevanju  je potrebno opredeliti vrste utrujenosti, ki se pojavljajo v povezavi s šolskim 

okoljem ter kolikšen vpliv imajo na pojav tudi učitelji, kateri imajo moč vplivati na 

preprečevanje ali reševanje problema utrujenosti. 
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3. 3. Vrste utrujenosti 

 

V obravnavi utrujenosti avtorji ločijo centralno, psihično in fizično utrujenost (Fošnarič, 

1999; Žagar, 1995; Pisanski, 1995; Cerar, 1995; Mikuš Kos, 1991), glede na vzroke 

utrujenosti šolarjev pa lahko shematično razdelimo vrste utrujenosti takole (po Mikuš Kos et 

al., 1991, str. 80): 

Mišična utrujenost: 

 Zaradi gibanja; 

 Zaradi mišične napetosti; 

 Zaradi potrebe po gibanju; 

 Zaradi drugih vzrokov. 

 

Potrebe po gibanju osnovnošolskih otrok so velike in zaradi statičnega dela največkrat niso 

izpolnjene, od tod pa izvira mišična utrujenost šolarjev (Mikuš Kos, 1991). V šoli otrok 

preživi veliko ur v prisilni drži in tako mišice opravljajo pretežno statično delo. Do mišične 

napetosti prihaja, »ker je krvni pretok skoznjo manjši, mišica ne dobiva dovolj kisika, vključi 

se anaerobni proces izgorevanja glukoze in pride do kopičenja mlečne kisline.« (Pisanski, 

1995,  str. 80). Ob dinamičnem delu se mišica krči in razteza, poveča se krvni obtok skoznjo, 

tako dobiva več hrane in to zaznamo kot dobro počutje, vendar večja kot je intenzivnost dela 

mišice, hitreje nastopi utrujenost zaradi pomanjkanja potrošene energije (prav tam; str. 80). 

Vsakemu intenzivnemu gibanju, obremenjevanju mišic, bi morala slediti sprostitev. 

Izpolnjevanje telesnih potreb ni enostavna naloga, saj zajema več vidikov ohranjanja dobrega 

počutja, zdravja, nivoja energije, interesa, znanja… in ravno zato je zavedanje ter znanje o 

skrbi za zdravje smiselno vključevati v šolski vsakdanjik aktivno, ne samo ob izvzetih 

priložnostih kot so ure športne vzgoje, športni dnevi ipd.  

 

Vedno bolj se zavedamo, da so otroci v šolskem obdobju dovzetni za čustvene pritiske, ki so 

prav tako povzročitelj mišične napetosti (Mikuš Kos, 1991). 

Umska, živčna, duševna utrujenost: 

 Zaradi količine učne snovi; 
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 Zaradi zahtevnosti snovi; 

 Zaradi novosti snovi, ki se je mora otrok naučiti; 

 Zaradi neustreznih oblik in organizacije pouka; 

 Zaradi drugih vzrokov. 

Iz izkušenj pedagoške prakse ugotavljam, da so učenci najbolj obremenjeni zaradi novosti in 

zahtevnosti snovi, ki se je morajo naučiti. V prvem razredu tak napor predstavlja začetno 

opismenjevanje, v višjih razredih pa zahtevnost nove snovi, ki od otrok različnega znanja in 

sposobnosti zahteva velik umski napor. Novakova (1995) opozarja, da prevladujoča učna 

aktivnost, ki od učencev zahteva memoriranje snovi, povzroča enostransko intelektualno 

obremenitev. Za učence to pomeni, da njihova aktivnost ni prilagojena njihovim zanimanjem, 

sposobnosti in pojavi se odpor do dela. Novejši pristopi poučevanja pozivajo k pouku, 

usmerjenemu k večji aktivni vlogi učenca pri učnem procesu, uporabi različnih učnih metod 

dela, ki poleg vida, sluha, govora vključujejo še gibanje ter s tem doživljanje učnih vsebin še 

na ustvarjalni ravni. S tem se povečuje učno motivacijo učencev in jih z razgibanim poukom 

razbremenjuje. Dr. Žagar (1995) je v raziskavi psiholoških vidikov obremenjenosti učencev 

navedel sposobnosti, znanje in motivacijo kot najpomembnejše psihološke dejavnike 

obremenjenosti. Ti dejavniki vplivajo na stopnjo obremenjenosti otroka in posledično 

povzročajo čustveno utrujenost. 

Čustvena utrujenost: 

 Zaradi strahu; 

 Zaradi stresov; 

 Zaradi žalosti, depresivnosti; 

 Zaradi drugih neprijetnih čustev. 

V šolskem obdobju se otrok sooča s situacijami, ki so zanj nove, intenzivne, pričakovane ali  

nepričakovane in ob tem sprožijo pri otroku stres. Spielberger (1985) definira stres kot 

psihofizični proces, sestavljen iz treh elementov: potencialno ali objektivno nevarna 

okoliščina ali stresor, ki ji sledi percepcija situacije kot ogrožujoče in nazadnje stanje bojazni, 

ki povzroča reakcije kot so zaskrbljenost, vznemirjenje, napetost, strah, pospešeno dihanje 

ipd. Strah je povsem naravno čustvo,  ki za otroka postane škodljiv, ko je močan in stalno 

prisoten (Novak, 1995). Doživljanje strahu in drugih obremenjenosti v šoli, doma, socialnem 

okolju lahko vodi do žalosti, depresivnosti otrok, njihovo značilno vedenje se spremeni, in 
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opazimo upad storilnosti (Mikuš Kos, 1991). Slednja je, po ugotovitvah dr. Žagarja (1995), 

odraz negativnega vpliva obremenjenosti med šolskim letom na učno motivacijo, ki od 

začetka proti koncu šolskega leta pomembno upada.  

Bolezenska utrujenost: 

 Zaradi akutne bolezni; 

 Zaradi kronične bolezni; 

 Zaradi ponavljajočih se običajnih virusnih in bakterialnih okužb; 

 Zaradi zmanjšanih psihofizičnih zmogljivosti v rekonvalescenci; 

 Zaradi okvare čutil; 

 Zaradi drugih vzrokov. 

V hitrem načinu življenja, ki od nas zahteva, da se kakor hitro vrnemo k obveznostim, 

največkrat ne dopušča dovolj časa za okrevanje, zato se bolezenska stanja – zlasti pri otrocih, 

katerih imunski sistem se gradi/utrjuje, velikokrat ponavljajo. Učitelji bi morali biti bolj 

pozorni na zmanjšanje psihofizične zmogljivosti otrok po bolezni in jih v skladu s tem manj 

obremenjevati (Mikuš Kos, 1991). Dandanes skorajda v vsaki šoli srečamo otroke z okvaro 

čutil ali posebnimi potrebami (mednje sodijo tudi nadarjeni) in njihova preobremenjenost je 

lahko ob običajnih dejavnostih kot so branje, poslušanje, prepisovanje, večja kot za večino 

učencev. Učitelj, ki upošteva specifike otrokovih zmogljivosti in potreb, v pouk vključuje 

različne dejavnosti, ki sprožajo drugačne spoznavne procese, so razbremenjujoče in otroku 

omogočajo ustvarjalno učenje, socialno udejstvovanje ter samouresničevanje. Otroci imajo v 

osnovni šoli še vedno zelo visoke potrebe ter željo po gibanju, zato ni presenetljivo, da se je 

metoda ustvarjalnega giba na področju celostnega pristopa k pouku izkazala za zelo 

učinkovito in je bila vselej pozitivno sprejeta med učenci in učitelji. Mnoge raziskovalke 

(Geršak, Novak, & Tancig, 2007; Pelko, 1997; Magdič, 1995; Vratuša, 1995; Langus, 1994)  

so s študijami o vpeljavi metode ustvarjalnega giba na razredno stopnjo osnovne šole 

ugotovile številne učinke uporabe celostne metode poučevanja. Vse so zaključile, da 

ustvarjalni gib spodbuja ustvarjalnost otrok, pomembno prispeva k motiviranju otrok, ugodno 

vpliva na vzpostavljanje uspešne komunikacije, dobrih odnosov in vzdušja v razredu ter 

razvijanje pozitivne samopodobe učencev. Pozitivna naravnanost se je posebno izkazala pri 

otrocih s posebnimi potrebami. Metoda navdušuje, razbremenjuje učence in jih ne utruja kar 

je posebno pomembno za otroke, ki se soočajo z dodatnimi obremenitvami zaradi specifičnih 

motenj ali potreb. Zanje je namreč tradicionalni pouk še toliko težji, obremenjujoč, med tem 
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ko jih celostni pristop k pouku motivira za šolsko delo, učinkuje na kognitivno, emocialno, 

socialno in psihomotorično področje (Caf, 1997, 1994; Badovinac, 1996; Guntner, 1997; 

Pergar, 1996; Turk, 1996; Žnidaršič, 1996; v Kroflič, 1999, str. 159 – 168).  

 

3. 4. Znaki utrujenosti  

 

Pri otroku znake utrujenosti prepoznamo na različnih nivojih, vendarle pa se pri vsakem 

odraža po svoje. Učitelj prepoznava utrujenost učencev v razrednem ozračju, ki se odraža na 

tistem področju delovanja otrok, ki je pri njih šibko. Mirni otroci postanejo pasivni, nemirni 

še nemirnejši, nespreten otrok postane še bolj nespreten in otrok, nagnjen k eksplozivnosti še 

bolj pretirano reagira na nevšečnosti (Mikuš Kos, 1995). Odziv učitelja na situacije, kjer se 

pojavi neželeno vedenje, je tako lahko neprimeren, saj ne prepozna problema kot posledice 

utrujenosti. V tabeli so navedeni znaki utrujenosti, ki so značilni za šolsko okolje (po Strojin, 

Mikuš Kos in sodelavke, 1991). 

 

Tabela 3. 1: Znaki utrujenosti, vir: Strojin et al., 1991, str. 86 

Višji psihični 
procesi in storilnost 

         Vedenje              Telesno delovanje  Razpoloženje in 
počutje 

splošna 
upočasnjenost 

splošna slaba 
organizacija vedenja 

spremenjeni videz, 
drža 

Preobčutljivost 

upočasnjenost 
mišljenja 

hitra dezorganizacija 
ob pritisku, stresu 

upad energije Razdražljivost 

motnje pozornosti slabše uravnavanje in 
obvladovanje 

motnje spanja, velika 
potreba po spanju  

Agresivnost 

motnje 
razumevanja 

za starost nezrele 
oblike odzivanja in 
vedenja 

motnje apetita Jokavost 

slabša vidno- 
gibalna usklajenost 

nemirnost, 
hiperaktivnost 

psihosomatske težave Potrtost 

povečanje števila 
napak 

neaktivnost, 
pasivnost 

zmanjšana odpornost Depresija 
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slabše branje, 
pisanje, računanje 

slabša gibalna 
usklajenost 

večja obolevnost Negotovost 

zmanjšanje 
zanimanja 

Nespretnost poslabšanje 
kroničnih bolezni 

tesnoba, strah 

upad energije in 
volje do dela 

Nezgodništvo Drugo Brezvoljnost 

zmanjšanje miselne 
dejavnosti 

Drugo  Apatičnost 

Pasivnost   Obupanost 

zmanjšanje 
ustvarjalnosti 

  Drugo 

Drugo    

    

Navedeni znaki utrujenosti prikazujejo nepravilnosti na štirih poglavitnih področjih 

otrokovega delovanja. Vsa vplivajo na kvaliteto šolskega dela, oz. V-I procesa, saj se zaradi 

utrujenosti zniža raven dela in storilnosti, obenem otroci pridobivajo vedenjske vzorce 

(apatičnost, nemirnost, hiperaktivnost, nestrpnost ipd.), ki negativno vplivajo na njihovo 

delovanje in oblikovanje osebnosti. Pasiven otrok, brez zanimanja za delo, se težko pripravi 

do dela, kjer bo pozorno spremljal pouk, bil miselno aktiven in ob tem čim bolj izkoristil 

svoje zmožnosti. Morda je največji problem pojava utrujenosti v šoli, da se otroku poruši 

ravnovesje v telesu in ne more delovati po svojih zmogljivostih. Zaradi tega pride do začetnih 

faz nepravilnosti v delovanju, ki se lahko stopnjujejo do resnejših obolenj, motenj na 

vedenjskem in čustvenem področju. Zaskrbljujoče je, kako utrujenost vpliva na telesno 

delovanje, razpoloženje in počutje otrok. Pri utrujenem otroku zlahka prepoznamo telesne 

znake, kot sta spremenjen videz in telesna drža. Učencem predstavlja napor že samo 

vzravnano sedenje pri pouku. V njihovem telesnem delovanju se odraža tudi vedno pogostejši 

problem pomanjkanja spanja pri otrocih, ki povzroča motnje utrujenosti in le-ta se sklene v 

začaran krog s prvotnimi vzroki utrujenosti. Avtorica Mikuš Kos (1991) je opredelila skupine 

preobremenjenih šolarjev, pri katerih se utrujenost kaže v zmanjšani učinkovitosti pri učenju, 

nezanimanju, brezvoljnosti in zaspanosti, psihosomatskih težavah (prav tam, str. 103.) 

Spremljanje v daljšem časovnem obdobju in vodenje evidence za vsakega posameznega 

učenca bi nam lahko prikazalo zelo natančne podatke o znakih, ki se kažejo na vseh 
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področjih, hkrati bi nam omogočilo celosten vpogled v otrokovo delovanje. Problema smo se 

lotili na nivoju celotnega razreda, zato smo se v diplomskem delu osredotočili na znake 

utrujenosti, ki jih prepoznajo učitelji v razredu in se kažejo kot pomanjkanje koncentracije in 

motivacije ter tako vplivajo na znižanje ravni zanimanja za delo. Med opazovanjem in 

evalvacijo smo izločili znake, ki so psihološko kompleksnejši in zahtevajo bolj osebno 

poznavanje otrok (njihove navade, ipd.). 

 

4. 0 MOTIVACIJA IN KONCENTRACIJA 

 

4. 1 Motivacija in učna motivacija 

 

Motivacijo zaznamo kot notranje vodilo za naše ravnanje glede na cilj, željo, nagnjenje ali 

druge motive, ki so odraz duševnih oz. psiholoških procesov. Juriševič (2012) na kratko 

opredeli motivacijo kot »psihološki proces, ki spodbuja in uravnava učenje«, medtem je učna 

motiviranost »miselna, čustvena in vedenjska naravnanost za učenje« (Prav tam, str. 9.)    

Pedagoška psihologija pomen motivacije pri učnem procesu osvetljuje od 20. stoletja, hkrati 

je le-ta eden ključnih fenomenov omenjene stroke (Juriševič, 2006) in socialno-

konstruktivistične paradigme učenja (Juriševič, Razdevšek-Pučko, 2006).  

Tudi učitelji posvečajo veliko pozornosti prav motivaciji, z zavedanjem pomembnosti 

spodbujanja motiviranosti za učenje. »Motivacija je ključni dejavnik dinamike učnega 

procesa: le motivirani učenci učenje začnejo, se učijo (sprašujejo, poslušajo, sodelujejo, 

preizkušajo, berejo, razmišljajo, primerjajo, doživljajo, vrednotijo, ustvarjajo ...) in pri učenju 

vztrajajo, vse dokler ne končajo učnih nalog ali ne dosežejo zastavljenih učnih ciljev« 

(Juriševič, 2012; str. 5). V tem opisu je moč razbrati kompleksnost pojava učne motivacije, 

kar je značilnost psiholoških procesov, kot jo opredeli Weiner (1992) (Juriševič, 2012). 

Avtorici Juriševič in Razdevšek-Pučko izhajata iz predpostavke »da je učna motivacija 

specifična vrsta motivacije, ki se manifestira na področju (šolskega) učenja« ter »v obliki 

različnih motivacijskih sestavin (npr. interesi, atribucije, samopodoba, cilji) energetizira učni 

proces tako, da ga najprej aktivira, nato pa usmerja do učnega cilja« (Juriševič, Razdevšek-

Pučko, 2006, str. 75). 
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Iz pedagoške prakse nam je znano, da v procesu učne motiviranosti pri učencih zaznamo 

večjo aktivnost in osredotočenost na delo, pri čemer »se po mnenju D. Stipek (2002) učna 

motivacija izraža predvsem v odnosu učencev do učenja in v različnosti pristopov učencev k 

učenju« (Juriševič, 2012, str. 5).  

Sestavine učne motivacije je moč razdeliti na dve glavni sestavini, pobudniki in ojačevalci 

učnega vedenja (Juriševič, 2006). Med najpomembnejše pobudnike posameznikovega vedenja 

sodi »fenomen posamezniku lastnega nagnjenja za učenje brez instrumentalne namere v 

ozadju, ki ga običajno opredeljujemo s terminom notranja motivacija (angl. intrinsic 

motivation)«. Želja po iskanju novega, soočenju izzivov, preizkušanju lastnih meja in 

zmogljivosti tudi v odsotnosti zunanjih nagrad, pojmuje notranjo motivacijo v okviru 

konstruktivizma. Ob tem igrajo pomembno vlogo aktivnosti, ki same po sebi predstavljajo 

nagrado, ko učenec nalogo opravi in ni nagrajen z ničemer drugim kot samim doživljanjem 

zadovoljstva in s tem »je poudarjena subjektivna izkušnja« (prav tam, str. 35).  

Nasprotni konstrukt notranje motivacije je zunanja motivacija (angl. extrinsic motivation), 

katero lahko razumemo kot v okolju oblikovane spodbude za učenje, ki nas ženejo k začetku 

in vztrajanju v določeni situaciji (Juriševič, 2006). Takšno značilnost opazimo pri uvodni 

motivaciji, ki jo učitelji uporabijo kot motivacijsko spodbudo v uvodni fazi učne ure 

(Juriševič, Razdevšek-Pučko, 2006), vendar je ne moremo enačiti z učno motivacijo. Velikega 

pomena predstavljajo interesi kot pomembna sestavina učne motivacije. Interes je psihološko 

vzburjenje z usmerjeno pozornostjo, povečanim kognitivnim delovanjem, vztrajanjem in 

čustveno vpletenostjo (Hidi, 2000). Ločimo jih na individualne in situacijske interese, med 

katerimi so slednji bolj površinske narave, saj: »posameznikovo pozornost sproži trenuten 

zunanji dogodek ali vsebina (kontekst) /.../« (Juriševič, 2006, str. 38).  

Vlogo interesa psiholog Goleman (1996) postavlja na višjo raven ter dokazuje kot najvišjo 

stopnjo emocionalne inteligentnosti sposobnost zanosa, vznesenosti (flow), ob čemer 

domneva, da je to najvišje kar čustva prispevajo k predstavljanju in učenju. Navaja namreč, da 

so v vznesenosti, zanosu, čustva pozitivna, energizirana, naravnost usmerjena v nalogo. Pravi, 

da ko so ljudje namesto v stanju izgubljenosti v živčni preobremenjenosti v stanju zanosa, ki 

je stanje samopozabe in nasprotje premišljenosti ter skrbi, zatopljeni v izvajanje naloge, je 

njihova koncentracija boljša. Navedeno se kaže kot sproščena in visoko osredotočena 

pozornost, ki se razlikuje od namenske koncentracije v stanju utrujenosti ali dolgočasja 

(Goleman, 1996, v Kroflič, 1999, str. 90). Avtor navaja rezultate študije o učinkih zanosa na 
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učenje, ki je pokazala večje zadovoljstvo in zatopljenost, torej zanos pri učno uspešnejših 

študentih (40 % študijskega časa) ter nasprotno zelo majhen delež zanosa (16 % študijskega 

časa) pri študentih z nizkimi dosežki (Nakamura, 1988 v Goleman, 1996, str. 319).  Učno 

uspešnost tako v veliki meri povezuje z vzbujanjem vznesenosti in drugih pozitivnih stanj, v 

čemer Gardner vidi najbolj zdravo metodo poučevanja, ki otroke motivira od znotraj in 

nadomešča grožnje ali obljubljanje nagrad (prav tam, str. 319).  V kolikor učitelj sledi 

takšnemu modelu poučevanja, ne glede na starost učencev, težavnost obravnavane snovi in 

drugih objektivnih dejavnik, ki lahko otežujejo učni proces, pomembno vpliva na učinkovit 

V-I proces.    

Kako pa se pojavlja motivacija tekom šolskega leta? Žagar (1995) ugotavlja, da motivacija 

pomembno upada od začetka proti koncu šolskega leta. Merjenja, ki so jih izvajali 3x letno pri 

učencih 3., 5. in 7. razreda, so pokazala razlike pri vseh sestavinah učne motivacije, razen pri 

radovednosti in aspiracijami (zaupanje v sposobnosti). Ob tem sklepa, da: »Obremenjenost, ki 

se nabira med šolskim letom, torej na splošno demotivira učence za učenje« (prav tam, str. 63 

– 64). Razlogi obremenjenosti in utrujenosti učencev, kot smo ugotovili, so posledica 

različnih dejavnikov tekom šolanja. Na podlagi rezultatov Novakove (1995) lahko sklepamo, 

da so učenci tekom šolskega leta vedno manj motivirani predvsem zaradi preveč pasivne 

vloge pri pouku, ne toliko zaradi obremenjenosti, ki se proti koncu šolskega leta zmanjšuje. 

Upad učne motivacije pri učencih med šolskim letom lahko preprečujemo tako, da v večji 

meri uvajamo aktivnejše oblike in metode dela, kot so: problemski pouk, kooperativno 

učenje, samovrednotenje učnih dosežkov itd. (Žagar, 1995, str. 73). 

Velika pridobitev pedagoške stroke so ugotovitve o pomembnosti čustvene inteligence (po 

Golemanu, 1995), med katero sodi stanje zanosa, ki predstavlja uglašenost možganskega 

delovanja s trenutnimi zahtevami, v šoli bi lahko rekli tudi obremenitvami (Kroflič, 1999). 

Učenec, ki je v času pouka čim večkrat v stanju vznesenosti, se drugače sooča z 

obremenjenostjo s šolskim delom. Zadnje raziskave kažejo, da se slovenski osnovnošolci v 

današnji devetletki počutijo bolj obremenjene kot so se njihovi predhodniki v osemletki (Gril, 

Brečko, & Štraus, 2006) kar je z vidika šolske reforme presenetljiva ugotovitev. Krofličeva 

(1999) na podlagi ugotovitev učiteljev, vključenih v njeno raziskavo kakor njenih 

mnogoletnih opažanj ugotavlja, da je stanje zanosa prisotno med gibalnim ustvarjanjem. S 

slednjo metodo urimo samozavedanje, kar poteka tudi prek različnih celostnih (telesno-

duševnih) načinov umirjanja in osredotočenja (prav tam, str. 228). V povezavi s tem 

Geršakova (2006) s sodelavkama ugotavlja, da se je ob uporabi ustvarjalnega giba na vseh 
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predmetnih področjih, največji učinek izkazal pri zadovoljstvu (11, 8 %), nato z 10 % pri 

sproščenosti, z malo manjšim deležem (3, 8 %) pa pri motivaciji, in sicer notranji (intrinzični) 

spodbudi (Geršak, 2006, str. 646 - 649). Metoda ustvarjalnega giba ponuja več raznolikih 

dejavnosti, med katerimi učitelj izbira glede na želeni učinek oz. učno situacijo ali stanje v 

razredu. Mednje sodijo tudi tehnike gibalne sprostitve kot so »Tibetančki«.  

V času odsotnosti sestavin učne motivacije smo se tako želeli približati spodbujanju notranje 

motivacije preko gibalnega materiala, s katerim učenci sprostijo telo, se osredotočijo na 

individualno ustvarjanje in prebudijo tok misli za nadaljnje delo v razredu. Tako okrepimo 

efekt radovednosti in aspiracije, ki je tekom šolskega leta prisoten in se bistveno ne spreminja 

Aktivnost sama po sebi namreč predstavlja nagrado in ni pogojena z ocenjevanjem dela ali 

neposrednim usvajanjem učne snovi, poudarjena je le subjektivna izkušnja, ki neposredno 

vpliva na njihovo izboljšanje fizičnega in psihičnega počutja ter posredno vpliva na nadaljnji 

učni proces v razredu. Učencem sprva to lahko predstavlja situacijski interes, le-ta nato 

privede do boljšega fizičnega počutja in dvig energije, hkrati se poveča zmožnost 

koncentracije in pripravljenost za delo. Ob večkratnem izvajanju vaj, njihovem nadgrajevanju 

ter osebnem ustvarjalnem doprinosu z ustvarjalno nalogo pa pri učencih spodbujamo 

vznesenost pri delu in situacijskega nasledi individualni interes.   

 

4. 2 Koncentracija in delovna učinkovitost  

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je eden izmed pomenov pojma koncentracije 

povezan z miselno zbranostjo, osredotočenostjo v povezavi z delom, ki ga opravljamo in pri 

katerem je potrebna miselna koncentracija.  

»Mierke je koncentracijo označil kot disciplinirano organizacijo pozornosti, usmerjeno v 

dojemanje in oblikovanje zaznavnih miselnih vsebin. Na grobo bi jo lahko opredelili kot 

usmerjeno pozornost, za katero je potrebna ustrezna zrelost, vaja, energija, zavestno 

zoževanje polja in še druge lastnosti in sposobnosti.« (Tancing, 1987, str. 251).  

»Koncentracijo lahko razumemo kot osredotočenost na posamezen predmet, dogodek ali 

idejo« (Tušak, 2009; str. 1). Ta sposobnost osredotočenja oz. koncentracije, je v prid 

vrhunskim športnikom ter hkrati odlika, zaradi katere dosegajo izjemne rezultate pri svojem 

delu (prav tam, str. 1). Pri šolskih dejavnostih je zato smiselno posvečati več pozornosti 
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urjenju koncentracije in prepoznavanju primanjkljajev s področja osredotočanja na naloge in 

delo, s čimer dosežemo, da usvajanje novih znanj gradimo postopno in celovito. V obzir je 

potrebno vzeti različne sposobnosti učencev in značilnosti posameznih razvojnih obdobij, saj 

vemo, da je pri prvošolcih nesmiselno pričakovati več kot 15 – 20 minut usmerjene 

pozornosti.  

 

Fiziološka osnova zmožnosti koncentracije 

 

Matej Tušak (2009) v članku izpostavlja, da je »koncentracija v veliki meri odvisna od 

človekove telesne pripravljenosti, od njegove splošne telesne vzdržljivosti, od tega, kolikšen 

je rezervoar njegove energije« (prav tam, str. 1). Navedeni podatki nakazujejo, da je gibalna 

aktivnost zelo pomemben dejavnik pri urjenju sposobnosti koncentracije. Rajović z NTC 

(Nikola Tesla Center) programom osvešča starše in pedagoške delavce o pomembnosti 

razvijanja nevronskih povezav v zgodnjih letih otrokovega razvoja, ob tem poudarja 

pomembnost gibanja za izboljšanje koncentracije, na kar naj bi vplivalo že samo vrtenje in 

vaje za razvijanje ravnotežja (kar bomo v nadaljevanju videli, je prvi obred Tibetančkov) 

(Rajović, 2013, str. 4–18). 

Prav tako Timothy Burns (2011) opozarja na izsledke nevroznanstvenikov, ki pričajo o 

pomenu gibanja za možgane. Pravi, da gibanje pripravi možgane na učenje in jih v otroštvu 

pomaga organizirati. Ob tem pojasnjuje, da »ko se gibljemo, zadnji, spodnji del možganov 

postane zelo aktiven in živci posredujejo informacije v višje predele možganov, ki jih 

uporabljamo za koncentracijo«. Nadaljuje: »Z gibanjem smo lahko bolj koncentrirani, 

koncentracijo pa ohranimo dlje časa« (Prav tam, str. 1).  

Bolj kot možgane uporabljamo, močnejši in bolj fleksibilni postajajo, saj se odzivajo tako kot 

mišice – če nismo aktivni, postajajo šibkejši. Možgani dobijo nalogo, da sprejmejo 

informacijo, sproži se aktivnost med nevroni ali živčnimi celicami in močnejša kot je ta 

aktivnost, lažje se signal sproži. Prav zato je izredno dobra tehnika učenja, pri kateri 

uporabljamo misli, občutke in gibanje, za izboljšavo povezav med nevroni. Z gibanjem tako 

izboljšamo učenje na treh nivojih: a) izboljšamo pozornost in motivacijo; b) pripravimo 

živčne celice za dobro povezovanje in prenašanje signalov; c) spodbujamo pospešeno rojstvo 

novih živčnih celic (Ratey, Hagerman, 2008).  
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Mnogi tuji avtorji (Shepard, 1997; Linder, 2002; Field, Diego & Sanders, 2001; Dwyer et al., 

2001) so raziskovali neposredno povezavo med gibalno aktivnostjo in šolsko uspešnostjo, 

katera pri vseh dokazuje pozitivno povezavo ravno pri otrocih. Shepard (1997) ugotavlja, da 

so otroci, udeleženi v dodatnih organiziranih gibalnih aktivnosti na šoli, bolj mirni pri pouku 

in bolj energični pri učenju, ob tem poudarja vpliv vsakodnevnega pouka športne vzgoje, ki z 

večjim gibalnim udejstvovanjem pospešuje psihomotorični razvoj in preko njega po teoriji 

celostnega razvoja razvija tudi tiste spretnosti in veščine /…/ pomembne za šolsko uspešnost. 

Obenem je izpostavil vpliv na povečano cirkulacijo krvi, spremembe v nivoju hormonov, 

večjo aktivnost celega organizma, kontroliran vnos hrane, spremembe v sestavi telesa in vpliv 

na telesno ter splošno samopodobo. Do podobnih zaključkov, na osnovi pregleda dosedanjih 

raziskav povezanosti med gibalno aktivnostjo in šolsko uspešnostjo, sta prišla tudi 

raziskovalca Scheuer in Mitchel (2003)  (Zurc, 2008; str. 84–87).  

Mednarodno priznan strokovnjak nevropsihiatrije, J. Ratey, v delu Spark! opisuje učinke 

učnega programa, ki vsebuje veliko gibanja, na pripravljenost za učenje pri dijakih centralne 

srednje šole v Napervillu. S takim načinom dela se je njihov razum krepil, izboljšala sta se 

njihova pozornost in razpoloženje, manj so bili nemirni in napeti ter se počutili bolj  

motivirani za delo.   

Walker (2005) nadalje razlaga in navaja, da je šolski uspeh  boljši pri tistih otrocih, ki so več 

gibalno aktivni, saj imajo le-ti več energije ter sposobnosti za koncentracijo kot gibalno 

neaktivni. Navedeno se pomembno navezuje tudi na tisti del šolske uspešnosti, neodvisen od 

inteligentnosti, kar poudarja tudi Roth (2003) in zato obravnavamo šolsko uspešnost kot 

uspešnost v šolskem prostoru (Zurc, 2008, str. 85 – 87).  

Sposobnost koncentracije se razlikuje od človeka do človeka. Lahko bi rekli, da imajo velik 

vpliv na to sposobnost tudi izkušnje in priučene navade. Pri osnovnošolskih otrocih lahko 

zlahka pripišemo en del pomanjkanju gibalnih aktivnosti v šolskem in prostem času, en del 

tudi izkušnjam oz. pomanjkanju le-teh. Tudi utrujenost pomembno vpliva na zmožnost 

koncentracije in tako izsledki raziskave dr. Žagarja in sodelavk (1995) prikazujejo 

diferenciacijo učencev zaradi psihične utrujenosti le na področju racionalnosti pri učenju, kar 

pomeni da se učenci, ki zaznavajo višjo stopnjo utrujenosti, manj racionalno učijo in imajo 

več težav s koncentracijo (prav tam, str. 69). Teh težav imajo znatno manj učenci, ki se 

vključujejo v prostočasne športne dejavnosti, ugotavlja Petrović s sodelavci (1982), saj z 

daljšim časovnim posvečanjem športu razvijajo določene kognitivne sposobnosti (npr. 

inteligentnost, analitični in sintetični pristop k reševanju problemov) in osebnostne značilnosti 
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(npr. koncentracija, telesna kondicija oz. časovni obseg zmožnosti za učenje, delovne navade, 

rednost) (Zurc, 2008, str. 86). Od vseh otrok ne moremo pričakovati, da si želijo ali lahko 

privoščijo udejstvovanje v izvenšolskih športnih dejavnosti, ki tako pomembno vplivajo na 

otrokov razvoj. Zato je za učitelja pomembno poznati in uporabljati različne načine za 

omogočanje čim bolj spodbudnega okolja za učenje, kar pomeni tudi upoštevanje razvojnih 

faz otrok, njihovih potreb po gibanju ter odpravljanju nekaterih negativnih posledic 

vsakodnevnih obremenitev. 

 

Učiteljeva vloga pri spodbujanju koncentracije in zanimanju za delo 

 

Ob znanem dejstvu, da ljudje tempiramo regulacijo svoje aktivnosti glede na to, koliko časa in 

kako bomo neko aktivnost izvajali, nepredvidene novosti učencem predstavljajo pozitivno 

spremembo in povečan zagon, ki je v začetku dela največji, tekom pouka pa zaradi različnih 

dejavnikov, med drugim tudi utrujenosti, začenja slabeti (Fošnarič, 1999, str. 33),.  

Shepard (1997) v gibalni aktivnosti vidi priložnost za učitelje, da gib izkoristijo tudi za t. i. 

halo efekt pri poučevanju nove učne snovi ter s tem dvigujejo rezultate poučevanja. 

Pomemben je vpliv gibanja že pri prvošolcih brez predznanj, zlasti tistih, ki niso obiskovali 

organizirane predšolske vzgoje in naloga osnovne šole je tista, ki v največji meri s predpisom 

oz. učnim načrtom zagotovi vsem otrokom dnevno gibalno udejstvovanje (Zurc, 2008; str. 

84). Dwyer je tako s sodelavci pri desetletnih avstralskih otrocih ugotovil, da je z vključitvijo 

gibalne aktivnosti v šolski kurikulum  prišlo do pomembnih izboljšav telesnega zdravja in 

razvoja pri desetletnih otrocih, s čimer se zmanjšuje pojav debelosti, katere pojav je pokazal 

statistično pomembno povezavo z nižjim uspehom na standardiziranih šolskih testih (Dwyer 

et al., 2001; v Zurc, 2008; str. 85).  

 

V slovenskem učnem načrtu za šport je za pouk na razredni stopnji predpisanih 105 ur, 

vključno s športnimi dnevi 

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

_sportna_vzgoja.pdf,  pridobljeno dne 26. 1. 2015.)  To pomeni, da ura športa ni na 

vsakdanjem šolskem urniku, kar se pri učencih velikokrat izkaže za velik primanjkljaj 

gibanja. Na tej stopnji nam je znano, da učenci komaj čakajo na ure športa in je največkrat 
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med njihovimi najljubšimi predmeti, zlasti zaradi protiuteži, ki jo predstavlja sedenju pri 

šolskem delu. Temu se ne da izogniti ne v šoli, ne doma pri učenju, pisanju nalog, referatov 

ipd. Raziskave v slovenskem prostoru  (Brcar, 2005; Juričič, 2002; Juričič & Arko, 1995; 

Novak, 1995) so pokazale zaskrbljujoče podatke o obremenitvah v šoli in delo za šolo doma, 

ki že v osnovni šoli dosegajo delovne obremenitve odraslih (Zurc, 2008, str. 79). Koliko lahko 

učitelj vpliva na obstoječe stanje?  

 

Burns (2011) opominja učitelje, da ni nujno, da se otroci največ naučijo sede.  Navaja, da bolj 

ko so otroci pri gibanju koordinirani in več ko imajo ravnotežja, bolje možgani delujejo. Ob 

zavedanju, da leva stran nadzoruje desno stran telesa, desna pa levo, je pri usklajenem 

delovanju obeh polovic telesa logična posledica usklajeno delovanje obeh možganskih 

polovic in s tem pozitiven vpliv na učne sposobnosti otrok. Prav zaradi tega so možgani med 

sedenjem slabše organizirani, ker vanje doteka manj krvi, sprednji del možganov pa ni tako 

aktiven. Avtor izpostavi, da več gibanja potrebujejo zlasti fantovski možgani (prav tam, str. 

1). Načinov za vključevanje gibanja med poukom je več, med drugimi so mnoge osnovne šole 

uvedle t.i. minuto za zdravje (prezračimo prostor med poukom in malo razgibamo telo), ki jih 

učitelji izvajajo ali ne. Kakšne dejavnosti in v kolikšni meri morajo biti, da vzbudijo otrokom 

zanimanje, željo po kontinuiranem izvajanju in so jim v izziv, hkrati pa izpolnjujejo dnevne 

potrebe po gibanju, odpravljajo napetost v telesu, utrujenost, zaspanost, zdolgočasenost ipd.?   

 

Različne oblike gibanja otroci intenzivno usvajajo od zgodnjega otroštva naprej z učenjem 

osnovnih gibalnih spretnosti, ki se z razvojem nadgrajujejo. Pri tem imajo pomembno vlogo 

gibalne igre, kasneje te nadomestijo znanja iz različnih športov oz. športnega udejstvovanja, 

katerih pogostost se lahko zaradi različnih dejavnikov od otroka do otroka zelo razlikuje. Strel 

(1996) in Horvat (1989) izpostavljata zgodnje šolsko obdobje med 6. in 11. letom starosti, ki 

je najpomembnejše za učenje gibalnih vzorcev, saj se takrat otrok uči novih gibalnih tehnik 

izredno hitro in brez večjih naporov (Zurc, 2008, str. 41). Z vstopom v šolo in drugačnim 

dnevnim redom ter zadolžitvami  kot so jih bili vajeni otroci v predšolskem obdobju, lahko 

privede do omejevanja in zoževanja otrokovega gibanja, kar ima na tej stopnji neželen učinek 

na kasnejši gibalni razvoj. Nasprotno z različnostjo gibalnih izkušenj pri otrocih spodbujamo 

povečanje gibalne kapacitete (Tancig, 1987) ter s tem preko raznolikejšega in natančnejšega 

gibanja do nadzora nad okoljem (Marjanovič Umek et al., 2004, v Zurc, 2008, str. 41). 
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Svet neskončnih možnosti gibanja se odkriva v ustvarjalnem procesu. V zadnjih letih prihaja 

tudi v slovenskem šolskem prostoru vedno bolj v ospredje zavedanje o pomenu ustvarjalnosti 

in njeni vlogi v V-I procesu – ustvarjalno mišljenje, reševanje problemov ipd.,  kar se uspešno 

spodbuja in razvija z uporabo metode ustvarjalnega giba pri pouku. Gibalne in plesne izkušnje 

lahko pripomorejo k integraciji fizičnega in emocionalnega ter tako usposabljajo otroka ali 

odraslega za ustreznejše odzivanje na okolje (Kroflič, 1999, str. 23). Z ustvarjalnim gibom 

učitelj izkoristi dejavnosti, sprostitve, ki jih z lastno kreativnostjo vpelje v pouk, ko je to 

potrebno. Glede na to, da mnogi učitelji še vedno niso dobro seznanjeni s to metodo, ali je ne 

vključujejo v pouk zaradi organizacijskih in drugih težav, smo želeli ponuditi le eno izmed 

številnih dejavnosti, ki bi jim predstavila učinkovitost gibanja, sproščanja in ustvarjanja med 

poukom s čim manj njihovega prilagajanja. Ob tem je zlasti pomembno, da ustvarjalni gib 

omogoča otrokom doživljati netekmovalne, ustvarjalne izkušnje, ki so naravnane na uspeh 

(Boyd, 2003, str. 1, v Geršak, 2006, str. 643).  

   

 

 

5. 0 »TIBETANČKI« ZA OTROKE 

Šibko telo slabi duha. 

                      Jean-Jacques Rousseau 

 

5. 1. Tibetanske vaje ali »Vrelec mladosti« 

 

V osrčju osrednje Azije se razprostira tibetanska gorata planota, za mnoge gorsko kraljestvo, 

na nadmorski višini okoli 5500 m. Tibet je bil zaradi svoje odmaknjenosti, nedostopnosti, 

predvsem pa čudovite pokrajine, ki s svojo skrivnostno in veličastno podobo privlači 

popotnike že od 19. stoletja naprej, vedno dobro zavarovan pred množicami. Le posamezniki 

z višjim ciljem so uspeli utreti pot do prebivalcev, njihovih src in modrosti. Zgodovinski 

zapisi različnih popotnikov pričajo o življenju tibetanskih lam, njihovi visoki stopnji 

duhovnosti, katere so se urili v duhovni univerzi ter na ta način dosegli izredno dolgoživost. 
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Vsak na svoj način je iskal in se poglabljal v modrost življenja in ga želel prenesti na vse, ki 

bi želeli živeti izpolnjeno duhovno življenje (Leviton, 1999). 

Tibetanske vaje je zahodni civilizaciji v zgodnjih letih prejšnjega stoletja osvetlil avtor Peter 

Kelder z zgodbo o starcu, polkovniku Bradfordu, ki je iskal vrelec mladosti in le-tega našel po 

dolgih letih raziskovanj in potovanj v odmaknjenosti Tibeta. Svoje prve zapise je izdal leta 

1939, pod naslovom The Eye of Revelatinon – Ancient Anti-aging Secrets of the Five Tibetan 

Rites in jih dopolnil v izdaji iz leta 1946. Od takrat je bilo ponatisnjenih in dopolnjenih 

mnogo izdaj, kar priča o dobri sprejetosti in uporabi »Vrelca modrosti« med populacijo širom 

sveta. Polkovnikova pripovedovanja in zapisi o tamkajšnjih menihih govorijo o dolgem in 

zdravem življenju,  česar je moč doseči vsakemu posamezniku z ohranjanjem telesne, umske 

in duševne vitalnosti. Ključ je v vzdrževanju vitalnosti z izvajanjem petih tibetanskih obredov 

(kot jih imenujejo), sledenju določenim prehranskim navadam, petju in meditaciji (Kelder, 

1985).  

Danes skorajda ne moremo mimo dejstva, da obstajajo vzhodnjaške civilizacije, v katerih smo 

lahko priča nam nepojasnjenim pojavom in (nad)naravnim zmožnostim posameznih, visoko 

usmerjenih duhovnih ljudi. Zgodovina njihovega duhovnega usposabljanja sega daleč v 

preteklost, ko so mojstri odkrivali skrivnosti in se jih še danes predaja več kot četrtini 

tamkajšnjega prebivalstva na duhovnih univerzah, imenovanih gonpe, ki se ponašajo z 

ogromnimi knjižnicami nenadomestljivih starodavnih rokopisov (Leviton, 1999, str. 33).  

Zapisi prvih popotnikov vsebujejo poenotena pričanja o neverjetnih potovanjih lam v 

lebdečem telesu, premagovanju smrti, telepatiji in prenosu misli, hoji skozi ogenj in po vodi. 

To so bili: Evariste Huc (1846), Helena P. Blavatsky (1857–1864 ), Baird T. Spalding z 11 

naravoslovci (1894),  Alexandra David-Neel (1912–1924), ki je tako kot njeni nasledniki 

odkrivala tehnike tuma dihanja in lung-goma, hoje v transu.  W. Y. Evans-Wentz (1917 –

1922)  je videl mogočnost in magičnost joge v nadzoru uma in s tem snovnega sveta. 

Podobno kot govori Bradford, brez miselnega dela nismo zmožni čudežnih duhovnih 

dosežkov (Leviton, 1999, str. 32–49).  

Podobna pričanja govorijo zapisi iz 30. let prejšnjega stoletja, nemškega popotnika, Theodora 

Illiona. Po njegovih pogovorih z lamami, starimi tudi več kot 500 let, naj bi se nesmrtnosti 

(dolgoživosti) naučili doseči tako, da so »izpolnili« svoja telesa. To pomeni, tako obvladati 

njegove biokemične elemente, da jih lahko razdreš in ponovno sestaviš kot želiš. Na ta način 

lahko potujejo v višje duhovne sfere, obvladujejo staranje in tako premagujejo smrt (prav tam, 
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str. 37). Morda je za razumski svet neverjetno sprejeti tako razlago dolgoživosti, vendar ne 

moremo spregledati, da so tudi najbolj nejeverni med njimi iz svoje odprave prišli 

spremenjeni in tudi sami doživeli dolgo in vitalno življenje.  

Za naš razumski um je morda najbolj logično sprejeti, da je ena izmed poti do dolgega 

življenja umetnost sproščanja. Kot razlaga eden izmed lam, ki jih je srečal T. Illion, stanja 

lahkotnega duha, ki ne popušča pritiskom skrbi, strahu in živčnosti ne moremo dobiti, vendar 

moramo v takem stanju biti. Nadaljuje, da nas zahteve pahnejo v telesno in duševno napetost 

in tako življenje postara duha in telo. Mladostnosti se približamo s spremembo v srcu in 

pogledom na svet, v katerem se ne obremenjujemo z ustaljenim načinom razmišljanja in 

življenja (prav tam, str. 46).  

V tem lahko razberemo podobnost z nazori joge – vede, ki daje dragocena in praktična 

navodila za telo in dihanje, koncentracijo, sproščanje in meditacijo … katera so se izkazala 

kot blagodejna pomoč milijonom ljudi (Maheshwarananda, 2009, str. 10). Tako kot pet 

obredov, jogijske vaje delujejo celostno, saj uravnovešajo telo, um, zavest in dušo, s katerimi 

premagujemo vsakdanje zahteve, težave in skrbi. Temu skladno govori pomen besede joga in 

pomeni povezati, združiti – telo, um in duh, navezujoč se tudi na boljše razumevanje nas 

samih ter smisla našega življenja (prav tam, str. 10). 

Jeff Migdow pripisuje velik pomen neokrnjenosti petih obredov, česar pri poplavi modernih 

različic izvajanja joge v zahodnem svetu ne moremo trditi, da se le-ta ni spremenila (Faye 

Taxel, 1999). Obredi so prilagojena različica jogijskih asan, s katerimi učinkujemo na mišice, 

sklepe, dihanje, srce, ožilje, živčni in limfni sistem, vse organe in žleze, tudi na um, psiho in 

čakre. Asane nas ne utrudijo ali izčrpajo, temveč prav nasprotno, napolnijo nas z energijo, 

okrepijo in osvežijo (Maheshwarananda, 2009, str. 17–18).  Migdow izvajanje asan povezuje 

z meditacijo, za katero pravi, da je nepogrešljiv del izvajanja joge in v katero vodijo že same 

asane, saj to pomeni biti v stanju tišine, miru in pozornosti. Meditativno stanje je globok 

proces,  neke vrste iskanje notranje zavesti, prisotnosti v času in prostoru, zavedanje in 

čutenje, ki nam omogoča stik s samim sabo (Faye Taxel, 1999). Izraz meditirati radi 

uporabljamo, kadar odklopimo misli, se umirimo in v dani situaciji občutimo sproščenost kot 

nasprotje napetosti. Včasih se nam to dogaja v družbi, med službo, v naravi, ipd., videti pa je 

kot bi nekam odtavali. Pri otrocih le redkokdaj opazimo tako stanje, prej se nam zazdi, da 

odtavajo in niso prisotni zaradi upada energije. 
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Energijo lahko razumemo kot neko »gorivo« za naše telo. Hindujci ji pravijo prana (dih 

življenja) in po njihovem verovanju kroži po telesu, vpliva na naše misli, čustva in telesno 

počutje (Leviton, 1999).  

»Prana je moč, energija, vitalnost. Je temelj živega sveta oziroma življenjska energija, ki 

zapolnjuje celoten univerzum. S prano je prepojeno vse, kar obstaja« (Maheshwarananda, 

2009, str. 391). 

Proučevanje in poimenovanje energije, energijskih sistemov, je moč najti v različnih kulturah. 

Kitajska tradicionalna medicina jo imenuje »či«, brez katerega ni življenja. Neuravnoteženost 

čija se odraža na vseh področjih človekovega življenja, na katera vpliva kakovost in kroženje 

energije či. Tisočletna tradicija holističnega (celostnega) zdravljenja je razvila akupunkturno 

tehniko uravnavanja pravilnega delovanja in kroženja energije či, ki teče po finih energijskih 

kanalih – meridianih, določenih za posamezne organe, dele telesa, žleze, tkiva (prav tam, str. 

90–91). O podobnem kroženju energijskih sistemov je govoril že britanski zdravnik in 

raziskovalec dr. Walter Kilner, čigar izum – Kilnerjev zaslon, mu je omogočil, da je 

fotografiral življenjsko silo, zbrano v energijskem polju okoli človeškega telesa. Temu danes 

rečemo avra (Leviton, 1999, str. 80). Vsa živa bitja obdaja avra, nevidna energijska polja, za 

katere pravijo, da so jih nekateri posamezniki zmožni videti v različnih barvah.   

Smernice zahodne in vzhodne medicine so se skozi stoletja razločevale predvsem iz vidika 

duhovnosti. Slednja predstavlja veliko vlogo pri obravnavi človekovega počutja, zdravja in 

delovanja, kot smo omenili zgoraj, tudi na podlagi energije. V tem se je v zadnjem stoletju 

zgodil velik premik tudi pri zahodni medicini. Dr. Richard Gerber je sredi 80. let prejšnjega 

stoletja združil prepričanja zahodnjaške in vzhodnjaške medicine, s tem ko je povezal 

delovanje zapletenih (energijskih) sistemov z uravnavanjem delovanja žlez, hormonov, 

živčevja in celic. To nam pojasnjuje, kaj se dogaja, ko vadimo pet obredov (Leviton, 1999, 

str. 80–81).  

Polkovnik Bradford opisuje gibanje življenjske energije skozi sedem energijskih središč v 

telesu, ki jim pravimo čakre (Kelder, 1985). Čakra pomeni »kolo« ali »vrtenje«, katerega 

delovanje lahko primerjamo z dinamom, saj z vrtenjem proizvaja in shranjuje energijo 

(Maheshwarananda, 2009). Danes se omenja osem glavnih čaker, ki so nanizana od dimelj 

navzgor do vrha glave. Obstaja več razdelitev, kjer najdemo tudi nižje pozicionirane čakre in 

potekajo od nožnih prstov navzgor do medenice, prikazujejo pa naš razvojno-zgodovinski 

izvor v živalskem kraljestvu (Maheshwarananda, 2006, str. 50). V tem je moč zaslediti 
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povezanost joge z naravnimi cikli in njenimi elementi, med katerimi so živali, katerih 

položaje se posnema v mnogih asanah (npr. mačka, vrana, kobra, zajec ipd.). 

Pri petih obredih se poudarja pomembnost hitrosti vrtinčenja čaker, saj s hitrim vrtinčenjem 

usmerjajo življenjsko energijo navzgor po telesu. Njihovo vrtinčenje mora biti skladno, v 

enaki hitrosti, vsaka odstopanja ali nepravilno delovanje (nasprotna smer, upočasnjeno, 

prehitro, blokirano vrtinčenje) so namreč odraz nepravilnega delovanja v telesu, oziroma 

stanja porušenega ravnovesja, čigar odraz so razne bolezni. Z vadbo petih obredov naj bi 

uskladili hitrost in delovanje čaker ter s tem vplivali na proces staranja (Leviton, 1999, str. 

82–88).  

Ni dokazano, v kolikšni meri tibetanske vaje vplivajo na staranje, vendar so mnogi prepričani, 

da delujejo vsaj na upočasnitev staranja, kar lahko razlagamo s povezavo zdravega delovanja 

endokrinih žlez, hormonov in živčevja. S tega vidika je bolj pomembna uporabnost vaj za vse, 

ne glede na starost. Pomen joge in tibetanskih obredov za naše telo z medicinskega stališča 

pojasnjuje dr. Migdow (Faye Taxel, 1999, str. 115–117)  

 Pretok krvi – ključ do dobrega zdravja: z vajami neposredno vplivamo na 

prekrvavitev, posledično na proces zdravljenja in krepitev imunskega sistema. Dobra 

prekrvavitev zagotavlja vsaki celici več kisika, hranljivih snovi ter odplavljanje 

odpadnih snovi v telesu. 

  Pomladitev – celica za celico: kri preskrbuje celice s kisikom, sladkorji, hranljivimi 

snovmi, potrebnimi za proizvajanje energije. Ob tem celice proizvajajo ogljikov 

dioksid (odpadna snov), katerega pri procesu dihanja izločamo in boljši kot je pretok 

snovi, učinkovitejše je izločanje odpadnih snovi. 

 Sprostitev – prava pot k obnovitvi: kakršnakoli telesna vadba zahteva umski in fizični 

napor, zaradi katerega pride do mišične napetosti. Ob povečani mišični napetosti, so 

le-te obilno prekrvavljene, zaradi česar vitalni organi niso zadostno prekrvavljeni. 

Sproščene mišice omogočajo normalen dotok krvi v notranje organe, zato sta 

ogrevanje pred in sproščanje po vadbi tako velikega pomena, zlasti v izogib 

poškodbam, visokemu krvnemu pritisku, napetosti ter obremenjenosti srca. 

 Vaje, s katerimi razgibamo vse telo: tibetanske in jogijske vaje so zasnovane v 

zaporedju, ki učinkuje na vsak del telesa, vsa energijska središča, vsak organ in sistem. 

Z njimi urimo ravnotežje, pospešujemo razvoj celic ter vplivamo na kostno rast. Zelo 

pomembno učinkujejo z masiranjem notranjih organov. Tako izvajanje drugega, 
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četrtega in petega obreda sproži pritiskanje, stiskanje in sprostitev napetosti. Podobno 

na pljuča učinkujejo tretji in peti obred, saj očistita mišice, povezane s prsnim 

dihanjem, trebušno prepono ter vplivata na njuno razgibanost. Sproščeno in 

poglobljeno dihanje se nadaljuje tekom celega dneva.   

Enostavnost vaj, za katere je potrebno dokaj malo časa in jih je veliko lažje osvojiti, priča v 

prid tibetanskim obredom. V nasprotju s tradicionalno jogo in njenimi bolj kompleksnimi, 

težavnimi položaji, se obredov – z upoštevanjem navodil, lahko naučimo sami, oz. vodja v 

skupini ne potrebuje posebnega predznanja. Morda je ravno zato ta vadba postala tako 

priljubljena, da se oblikuje vedno več skupin, tudi v Sloveniji, ki se srečujejo in izkušajo 

dobrobiti skupinske vadbe. Na področju slovenske pedagogike je Gordana Schmidt (2008) z 

oblikovanjem enostavnega in nazornega priročnika, »Tibetančki« za otroke, doprinesla k 

uporabi vaj v predšolski in šolski praksi. V slednji narava pouka in tempo dela dopuščata 

manj priložnosti za njihovo izkoriščanje, kar smo želeli tudi raziskati iz več vidikov.  

Tibetanske vaje smo v pouk vključili po zgoraj navedenem priročniku, saj je primeren za 

vzgojitelje predšolskih otrok, učitelje, starše in otroke, ki znajo brati (Schmidt, 2008), njegovi 

sestavni deli pa si sledijo po originalnem izvodu.  

 

5. 2 Ogrevanje 

 

Ogrevanje (po Schmidt, 2008) je pomembna predpriprava na gibanje, pri katerem telo in 

mišice opravljajo drugačno, nevsakdanjo nalogo. Priredila sem ga glede na namen uporabe v 

učilnicah z različnimi prostorskimi kapacitetami.   

Začetek 

Vstanemo in hodimo po prostoru, osredotočeni smo na stopala in dihanje, nato si vsak najde 

svoj prostor, tako da se pri odročenju z rokami ne dotikamo soseda. 

Gora – Tadasana 

Predstavljamo si, da smo gora, ki se dviga iz zemlje in njen vrh sega v oblake. Z nogami se 

vkopljemo v tla in zrastemo kar se da visoko, kot bi se z glavo hoteli dotakniti neba. 
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Vzporedno, malce raznožno stojimo s stopali pritrjeni na tla in rastemo v višino. Ob tem se 

naša hrbtenica vzravna, hkrati se prepričajmo, da je obremenjenost na obeh stopalih enaka. 

Sprostimo roke, ramena in glavo postavimo v os telesa, ki jo primemo kot nevidno vrvico na 

vrhu naše glave, se povlečemo zanjo, da zrastemo še malo višje in se počutimo visoke. Tako 

mogočni kot gora dihamo normalno in poslušamo svoj dih. 

 

Slika 5. 1.: Gora, vir: Schmidt, 2008, str. 5 

V položaju ostanemo glede na potrebe otrok v danem trenutku – bolj razigrano vzdušje v 

razredu lahko zahteva več vdihov, ki usmerja pozornost na posameznikovo telo. Vogelnikova 

(1993) je v plesno-gledališkem priročniku zbrala nekaj vaj za razvijanje pozornosti, s 

poudarkom na notranjem poslušanju, pri čemer učenci usmerijo pozornost na dihanje in s tem 

sproščanje telesa (prav tam, str. 52). Mnogokrat odrasli mislimo, da je – zlasti za mlajše 

otroke, težko izvajati dejavnosti v popolni tišini. Moje izkušnje iz gibalnih delavnic so 

pokazale ravno nasprotno, in sicer je poslušanje tišine ter lastnega dihanja nekaj povsem 

novega za večino otrok, zato se s pravim pristopom lahko vzdržuje ter poglablja njihov 

interes, zaradi katerega vztrajajo pri takih dejavnostih. Dihanje je pomembna sestavina 

vseskozi izvajanja »Tibetančkov«, zato bodimo konsistentni in natančni pri podajanju 

navodil.  
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5. 3 Pet obredov 

 

Prvi obred 

Po začetnem ogrevanju nadaljujemo s prvim obredom, ki služi pospeševanju pretoka energije 

v telesu, in sicer je otrokom zelo znan iz vsakdanje igre (Kelder, 1985). Opis obredov sem 

povzela po priročniku G. Schmidt (Schmidt, 2008; str. 6–15).  

Začetek 

Zravnano stojimo, odročimo roke v višino ramen, vzporedno s tlemi, pri tem so dlani 

obrnjene navzdol. Prste na rokah držimo skupaj, pogled je usmerjen naprej in brado držimo v 

vodoravnem položaju.  

Gibanje 

Od leve proti desni se zavrtimo tolikokrat, da nam je še prijetno. Za začetek je dovolj 4 ali 5 

obratov, ob tem se poskušamo vrteti čim bolj na istem mestu in ohranimo roke v istem 

položaju. Roke ves čas obdržimo v enakem položaju in ob izvajanju dihamo enakomerno. 

Kelder (1985) omenja pomoč s »trikom, ki ga uporabljajo baletniki in drsalci, da se ognejo 

omotici« in sicer pred vrtenjem osredotočimo pogled na točko pred nami in je ne izpustimo, 

dokler se s telesom ne obrnemo za toliko, da moramo točko izpustiti z vida in takrat zasukamo 

glavo skupaj s telesom, da se s pogledom vrnemo na točko (prav tam; str. 27).   

Opomba 

Avtorica priročnika iz izkušenj ugotavlja, da otroci pri prvem obredu »Tibetančkov« naredijo 

približno toliko obratov, kot so stari (prav tam; str. 6), vendar pri starejših osnovnošolcih ne 

želimo začeti s prevelikim številom obratov, zato začnemo z majhnim številom, t. j. 4–5 

obratov.  

Zaključek 

V razkoraku počakamo, da občutimo ravnotežje, nato se uležemo na tla in sprostimo telo ter 

počakamo, da se nam do konca odvrti. Pripravljeni smo za drugi obred.  
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Slika 5. 2.: Prvi obred, vir: Schmidt, 2008, str. 7 

V spremljavi h knjigi Petra Kelderja – Vrelec mladosti 2 (1999),  Laura Faye Taxel opisuje 

pet obredov, v povezavi z jogo, kot jih je opisal Jeff Migdow in izpostavlja vrtenje kot 

naraven pojav ..., ki je zabaven in se otroci prav zato tako radi vrtijo. Opisuje tudi koristi 

prvega obreda, ki pospeši krvni obtok /.../, poživlja celice in vzpodbuja pretok možgansko-

hrbtenične tekočine, ki vpliva na jasnost misli (prav tam, str. 144–145). Ob upoštevanju 

fiziološkega učinkovanja, lahko sklepamo, da je vaja zelo primerna spodbuda za učence, 

kateri zaradi utrujenosti zapadejo v stanje pasivnosti pri pouku.   

 

Drugi obred 

Začetni položaj 

Uležemo se s hrbtom na tla. Roke so ob telesu na tleh, dlani obrnemo navzdol, pridržimo 

prste skupaj in globoko vdihavamo skozi nos, tako da se nam prsni koš čim bolj dvigne. 

Izdihavamo skozi usta. 

Gibanje 

Globoko vdihnemo, dvignemo glavo in potisnemo brado ob prsni koš – grodnico. Hkrati 

dvignemo noge v navpični položaj in poskušamo kolena zravnati, stopala pa ob tem sproščeno 
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visijo. Riti ne dvigujemo, ostaja ves čas na tleh. Ob izdihu hkrati spustimo glavo in noge na 

tla v začetni položaj. Sprostimo telo in ponovimo vajo. Število ponovitev se povečuje, oz. jih 

naredimo toliko, kot nam ustreza. 

Zaključek  

Umirimo dihanje in pripravljeni smo za tretji obred.  

Koristi drugega obreda so predvsem v krepitvi srčne mišice, trebušne prepone, pospešitvi 

limfnega toka, krepitvi trebušnih mišic, nog in rok ... ter sproščanju spodnjega dela hrbta 

(Faye Taxel, 1999, str. 149). Učence zato spodbujamo k pravilni izvedbi vaje – vendar ne s 

prisilo, in jih ne obremenjujemo s hitrostjo izvajanja. 

 

 

 Slika 5. 3.: Drugi obred, vir: Schmidt, 2008, str. 9 
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Tretji obred 

Začetni položaj 

Pokleknemo na tla in vzravnamo telo. Noge so vzporedne, prsti na nogah pa spodvihani. 

Rahlo upognemo roke in položimo dlani na stranski del stegen, takoj pod ritko. V 

izhodiščnem položaju dihamo enakomerno in globoko.  

 

Gibanje 
 
Vdihnemo, z izdihom počasi sklonimo glavo naprej, dokler se z brado ne dotaknemo 

grodnice. Z vdihom počasi nagnemo glavo nazaj ter nadaljujemo gibanje v smeri nazaj še z 

usločenjem hrbtenice. Oporo nam nudijo upognjene roke, stegna pa ostanejo ves čas obreda v 

navpičnem položaju. Ob izdihu se vzravnamo v izhodiščni položaj. Z vdihom ponovimo vajo 

(mlajši otroci 2x, starejši 3 – 4x) in postopoma večamo ponovitve. 

  

Zaključek 
 
Umirimo dihanje in pripravljeni smo na četrti obred.  

 

Z izvajanjem tretjega obreda krepimo trebušne mišice, trebušno prepono, poglobimo dihanje 

in sprostimo mišice spodnjega dela hrbta in vratu, zato se v teh predelih odpravi bolečine in 

togost. V položaju pri tretjem in četrtem obredu s poglobljenim dihanjem očistimo zamašene 

sinuse ter lajšamo simptome artritisa v vratu in zgornjem delu hrbta (Kelder, et al. 1999, str. 

153–157). 
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Slika 5. 4.: Tretji obred, vir: Schmidt, 2008, str. 11 

 

Četrti obred 

Začetni položaj 

Sedemo na tla z iztegnjenimi nogami naprej. Telo je vzravnano, stopala upognjena tako, da 

prsti stremijo navzgor. Stopala razmaknemo približno 30 cm. Roke v komolcih iztegnemo, 

položimo dlani na tla, se nanje opremo in usmerimo prste naprej. Gledamo naprej in dihamo 

enakomerno ter globoko. To je izhodiščni položaj.  
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Gibanje 

Vdihnemo, z izdihom počasi sklonimo glavo naprej, dokler se z brado ne dotaknemo 

grodnice. Ob vdihu počasi nagnemo glavo in vrat nazaj ter istočasno dvignemo telo v 

vodoravni položaj. Opremo se na roke, ki so navpično. Glavo in stegna držimo v vodoravnem 

položaju, noge pod koleni pa so v navpičnem položaju. Telo je v celoti napeto in takrat malo 

počakamo z zadržanim dihom, ne upogibamo komolcev ali spreminjamo položaja stopal. Naš 

položaj je podoben mizi. Z izdihom se vrnemo v izhodiščni položaj in ponovimo vajo.  

Zaključek 

Umirimo dihanje in pripravljeni smo za peti obred. 

Z vadbo četrtega obreda zmanjšamo simptome artritisa v vratu, kolenih ali kolkih, hkrati 

pospešimo pretok osnovne energije in krepimo imunski sistem (Kelder et al., 1999, str. 157). 

Opomba 

Otroke lahko usmerimo k čim bolj pravilni izvedbi z motivacijskimi elementi kot npr., naj si 

zamislijo, kako trdna in ravna je miza ipd. Primerjava položaja z mizo je dobro izhodišče za 

učiteljevo iznajdljivost pri vodenju k pravilni izvedbi položaja.  
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Slika 5. 5.: Četrti obred, vir: Schmidt, 2008, str. 13 
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Peti obred 

Začetni položaj 

Uležemo se s trebuhom na tla v izhodiščni položaj. Noge razmaknemo približno 30 do 40 cm  

(odvisno od velikosti otroka). Prsti na nogah so spodvihani, roke v komolcih pokrčene, dlani 

pa postavimo ob ramena. Opremo se na dlani in iztegujemo roke ter tako dvignemo prsni koš. 

Pazimo, da pri tem ne dvignemo ramen. Na dlaneh in spodvitih prstih na nogah telo počiva. 

Ob tem nagnemo glavo nazaj in usločimo hrbet. V takem začetnem položaju gledamo navzgor 

ter enakomerno in globoko dihamo.  

 

Gibanje 

Postavili se bomo v položaj »Strehe«: vdihnemo, počasi nagnemo glavo in vrat naprej. 

Upognemo se naprej, z iztegnjenimi nogami dvignemo ritko visoko v zrak. Glava počiva med 

rokami, brado pritisnemo ob grodnico. Gledamo v stopala, ki jih med dvigovanjem ritke 

počasi polagamo na tla, morda ostanejo le pete v zraku. Telo s tlemi tvori obliko trikotnika. 

Pazimo, da komolcev, niti kolen ne upogibamo in obdržimo stopala v nespremenjenem 

položaju. Izdihnemo ter se vrnemo v začetni položaj. Vdihnemo in ponovimo vajo.  

 

Slika 5. 6.: Peti obred, vir: Schmidt, 2008, str. 15 
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5. 4 Dodatna vaja 

 

Učencem približamo izvajanje petih obredov s tem, da s svojo ustvarjalnostjo prispevajo k 

popestritvi in nadgradnji »Tibetančkov«.  

Ustvari svoj kip 

Navodila učitelja za ustvarjalno vajo ustvari svoj kip  so preprosta – izhajajo namreč iz 

splošno znane ljudske rajalne igre okameneli ptiči, njena uporaba pa je lahko zelo raznolika.  

Ustvarjalno nalogo vključimo po koncu izvajanja 5 obredov, torej po »Strehi« in pred 

zaključnim Počivalčkom. Želimo ohraniti povezavo s »Tibetančki«, zato učence vodimo na 

način, da sami oblikujejo dodatni obred.  

Začetek 

Ležimo na trebuhu in globoko dihamo. Z vsakim vdihom se bolj mehčamo, dokler se ne 

spremenimo v plastelin. Ta se pregnete in oblikuje v nenavadno obliko, ki se v trenutku strdi 

kot kamen in postane kip. V tem položaju ohranimo ravnotežje, dihamo in se poskušamo ne 

naprezati preveč. Lahko uporabimo spretnosti gibanja iz petih obredov.   

Zaključek 

Ko kipu postane prevroče, se sprosti in zopet omehča. Ob vsaki ponovitvi izvajanja 

Tibetančkov spremenimo tudi obliko kipa. Uležemo se na tla in zaključimo s sprostitvijo. 

 

5. 5 Sprostitev 

 

Po končani vadbi izvedemo Počivalčka – jogijsko asano. 

Počivalček – Savasana 

Uležemo se na hrbet, upognemo kolena in prekrižamo roke na prsih. Glavo, ramena in boke 

poravnamo v ravno črto. Sprostimo hrbet in v tem položaju enakomerno dihamo približno eno 

minuto.  
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Ob izdihu stegnemo noge – ne držimo jih tesno skupaj, roke pa padejo vstran na tla z dlanmi 

obrnjenimi navzgor. Poskušajmo občutiti telo kot zelo težko ravno črto, ki se z vsakim 

izdihom pogreza vse globlje in globlje v tla. Lahko si predstavljamo, da se pogrezamo v 

mivko, živi pesek, ali pa smo se ulegli na mehek sneg.  

 
 

5. 6 Uporaba »Tibetančkov« za otroke 

 

Vsak pedagoški delavec se odloči za ta poklic z vsaj najmanjšo namero, da vstopi v svet 

otroka, najde v njem željo po raziskovanju, učenju, igri, opazovanju, rasti in razvoju ter ga 

usmerja na njegovi poti k samostojnosti. V kolikor želimo na tej poti razumeti otrokove 

razvojne potrebe in jih upoštevati do te mere, da jih izkoristimo čim bolj konstruktivno, je 

potrebno otroka gledati celostno.  

 

Celostni razvoj 

 

Psihologi ter avtorji posameznih strokovnih smeri že vse 20. stoletje osvetljujejo pomen 

celostnega pristopa k poučevanju, kar sicer za vzhodnjaški humanistični pristop ni novost, v 

zahodni civilizaciji pa se temu spretno izogibamo z usmerjanjem v napredek logično-

matematičnega (znanstvenega) mišljenja. Zurčeva (2007) razlaga t. i. celostni razvoj, pri 

čemer razvojne zakonitosti veljajo in usmerjajo otrokov razvoj na vseh razvojnih področjih – 

na telesnem, gibalnem, kognitivnem, socialnem in čustvenem. Pomembno je, da posameznik s 

prepletanjem vseh petih razvojnih področij prehaja iz nižje v višjo razvojno fazo. Dognanja o 

pomenu medsebojne povezave in soodvisnosti uma in telesa so se iz časa antike ohranila ter 

dokazala v današnji dobi znanosti. Tako govorimo o podsistemih psihosomatskega statusa in 

njihovo tesno medsebojno povezavo, kar pomeni napredek na enem področju napredek tudi 

na drugem in zaostanek na enem zaostanek na vseh ostalih. Razvoja osebnosti kot enovite 

celote namreč ni moč razdružiti (Pišot, 2000; Ismail, 1976; v Zurc, 2007, str. 17–18). 

Zaostanek  pridobivanja celovitih izkušenj za otroka v času intenzivnega razvoja pomeni čas, 

ki ga ne bo moč v taki meri nadomestiti v odrasli dobi.  

 

Pouk, kjer se ločuje logično mišljenje od intuitivnega, telesno od duhovnega, ob tem pa se 

spodbuja delovanje leve hemisfere in zanemarja delovanje desne hemisfere, ne omogoča 

celovitih izkušenj ter se nagiba k tradicionalnem pristopu, ki v ospredje postavlja 
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reproduktivno namesto funkcionalnega znanja. Navedena problematika nas opominja, da 

kljub sodobnim didaktičnim smernicam, v slovenskih šolskih klopeh še vedno ostaja problem 

pri izvajanju celostnega pristopa. Res je, da se v zadnjih 20. letih spreminjajo družbene, s tem 

tudi  šolske smernice, ob čemer Krofličeva (1999) ugotavlja, da novejši koncepti v šolskem 

učenju poudarjajo pomen doživljanja, neposredne izkušnje, ustvarjalnega reševanja 

problemov, medsebojnega komuniciranja, sodelovanja in samopotrjevanja. Tako se na šolski 

in osebni ravni poudarja celovito delovanje človeka ter ohranjanje ravnovesja za zdravje – 

umsko, telesno in duhovno, kar je pripeljalo do porasta uporabe vzhodnjaških metod 

sproščanja telesa (joga, meditacija, tradicionalne masaže in terapije ipd.). Današnji čas, ko 

nam je znana terapija z umetnostjo pa nam na plesnem in gibalnem področju da možnost, da 

se lastno gibno izrazimo in tako tudi sprostimo. Danes ti dve področji prihajata v ospredje 

najbolj intelektualnega dela družba, v šoli pa se še vedno zapostavlja pomen gibanja, ki ni v 

točno določenem času (šport, minuta za zdravje, aktivni odmor). S celostno metodo 

poučevanja v V-I procesu dosežemo prepletanje telesnih, doživljajskih, miselnih in socialnih 

dejavnosti ter ob tem gradimo na individualnem in skupinskem gibalnem izražanju, 

ustvarjanju ob obravnavi vseh učnih vsebin (Kroflič, 1999).  

 

Na tem področju je potrebno izpostaviti metodo ustvarjalnega giba. Ustvarjalni gib omogoča 

raziskovanje lastnega gibanja, razvija telesne spretnosti, usmerja energijo, stimulira domišljijo 

in povečuje kreativnost. Njegova funkcija udejanjanja spoznavnih vsebin z doživljanjem je 

sredstvo ustvarjalnega izražanja učnih vsebin, prav zato ga  lahko uporabimo pri vseh 

predmetih razrednega in predmetnega pouka (Kroflič, 1999, v Geršak, 2008, str. 643). Med 

mnogimi instrumenti, ki so jih razvile strokovnjakinje (Kroflič, B., Gobec, D., Vogelnik, M., 

Schmidt, G., Geršak, V. idr.) smo izbrali enega, ki je v zadnjih letih postal priljubljena metoda 

za ohranjanje vitalnosti telesa in duha v Sloveniji, v drugih delih sveta pa je vadba zelo 

razširjena že dober del 20. stoletja. Tibetanske vaje je Gordana Schmidt oblikovala za 

predšolske in šolske otroke. Pri preverjanju uporabe smo se osredotočili na tri vidike, ki se ne 

izključujejo ampak delujejo v medsebojni povezavi. 

 

Gibanje, ustvarjanje, sproščanje 

 

Z gibanjem krepimo telo, z ustvarjanjem hranimo um, s sproščanjem ohranjamo zdravje 

našega duha. Vse skupaj se prepleta in če odvzamemo en element, porušimo ravnovesje. 
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Dandanes je zavedanje o pomenu gibanja za zdravje splošno razširjeno. Navedli smo 

ugotovitve mnogih raziskovalcev, ki poudarjajo povezavo med gibalnim (športnim) 

udejstvovanjem in šolsko uspešnostjo. V učnem načrtu športa za osnovno šolo  tako med 

splošnimi cilji predmeta razberemo pomembnost šolske športne vzgoje kot sredstvo 

nenehnega procesa bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti za oblikovanje 

osebnosti in odnosov med posamezniki. Z redno in kakovostno športno vadbo prispevamo k 

skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, sprostitvi, nevtralizaciji negativnih 

učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih navad. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga 

vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih življenja bogatil svoj prosti čas s športnimi 

vsebinami. Z zdravim življenjskim slogom bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, 

vitalnost in življenjski optimizem. 

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

_sportna_vzgoja.pdf, pridobljeno 14. 1. 2015)  

 

Sprotno skrb za zdravje bi morali obravnavati na ravni vsakodnevnih potreb, česar ne moremo 

doseči le v okviru predpisanih ur športa, zato to znanje in izkušnje bogatimo z drugimi 

pripomočki. Po pregledu »Tibetančkov« je pomembno izpostaviti kratkotrajne in dolgotrajne 

učinke na telo, ki jih pridobivamo z redno vadbo. Schmidt (2008) navaja, da izvajanje 

»Tibetančkov« omogoča telesu prost pretok energije, poveže telo um in duh, hkrati pa vaje 

otroka sprostijo (prav tam, str. 3.) Misli usmerimo v zavestno dihanje, ga povežemo z 

gibanjem in posledično sproščamo mišice, hkrati pa jih krepimo. Samo izvajanje osvetli širšo 

predstavo  o pozitivnih učinkih, saj zajemajo pomemben spekter motoričnih sposobnosti, ki se 

od zgodnjega otroštva naprej razvijajo počasneje, kot so npr. razvoj ravnotežja, moči, 

gibljivosti in vzdržljivosti (Malina in drugi, 2004; Thomas in French, 1985; v Pišot, & 

Planinšec, 2005, str. 205). Te in druge gibalne in funkcionalne sposobnosti (koordinacija, 

natančnost, hitrost) se po učnem načrtu razvija v vseh treh V-I obdobjih. Z vidika 

kineziologije – vede, ki preučuje človekovo gibanje, strokovnjaki razčlenjujejo človekove 

gibalne sposobnosti takole (po Kroflič, 1999, str. 27): 

 Telesno-funkcionalne sposobnosti so mišična napetost, mišična vzdržljivost, srčno-

žilna in dihalna sposobnost, gibčnost; 

 Motorične sposobnosti so koordinacija, ravnotežje, moč, gibljivost, hitrost, preciznost; 

 Gibalne spretnosti so stabilnost oz. stojnost, manipulacije oz. ročno ali drugačno 

ravnanje z različnimi predmeti ter lokomocije oz. osnovna gibanja, premikanja v 

prostoru. 
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Ob pregledu »Tibetančkov« lahko ugotovimo, da so zasnovani tako, da učinkujejo na večino 

zgoraj navedenih gibalnih sposobnosti, kar nakazuje na inteligentno uporabo človeškega 

telesa in le-to je odlika vzhodnjaškega pristopa k ohranjanju ravnovesja v telesu. Z vidika 

metode ustvarjalnega giba smo dejavnost popeljali še korak dlje z ustvarjalno nalogo in s tem 

upoštevali individualnost vsakega otroka – njegovih gibalnih sposobnosti, interesov, 

ustvarjalnosti. Izhajali smo iz zavedanja o pomembnosti vključitve ustvarjalnega procesa pri 

usvajanju novih znanj, tako kot tudi urjenju že znanih gibalnih veščin ter sproščanja.  

 

Coue (1961) piše: »Našega delovanja ne spodbuja volja, ampak sposobnost predstavljanja« (v 

Tepperwein, 1984, str. 26, v Kroflič, 1999, str. 48.) Človek, ki deluje iniciativno, je odprt za 

nove ideje, okolje pa mora biti temu naklonjeno in dopuščati svobodo za izražanje. Tako 

okolje bi moralo biti zagotovljeno v V-I procesu, pri katerem je ključnega pomena celostno 

učenje. Maxine Green (1988, str. 48; v Kroflič, 1999, str. 51) razlaga, da učenje pomeni 

spreminjati se, videti več, odpirati nove perspektive, vendar v odnosu do obstoječega. 

Nadaljuje, da je imaginacija lahko vir za izboljševanje prihodnosti glede na pomanjkljivosti v 

sedanjosti. Katerakoli nova znanja lahko torej uporabimo, izboljšamo, odkrivamo nove naloge 

(probleme) ter jih z uporabo imaginacije tudi uspešno rešujemo. Predstavljanje, »kaj, če …« 

(»imagining«)  je po Weiningerju (1988) otrokova samotna notranja miselna aktivnost in z 

njo otrok razmišlja o rešitvah različnih problemov (npr. gibalnih), s katerimi se srečuje 

(Kroflič, 1999). 

O pomenu ustvarjanja in sposobnosti predstavljanja govori Frostigova (1977, str. 69, v 

Kroflič, 1999, str. 49), ko poudarja večkratno vrednost ustvarjalnega gibanja, s prispevkom k 

razvoju hkratnega zavedanja sebe in okolja in le-to krepi predstavljanje, integrira zavedanje, 

zaznavanje, spominjanje, čustva, misli in akcijo. Ustvarjalno gibalno dejavnost lahko 

vpeljemo v pouk tudi kot dopolnitev drugi dejavnosti (v našem primeru »Tibetančkom«), pri 

kateri otroci z gibanjem izražajo, oblikujejo, ustvarjajo učno-vzgojne vsebine. Ustvarjalna 

naloga Ustvari svoj kip otroke spodbuja h kreativni uporabi na novo pridobljenega znanja iz 

»Tibetančkov«. Hkrati se dotika sposobnosti predstavljanja, iz katerega izhaja njihov način 

gibanja – oblikovanja  kipa iz plastelina v neko trdno, stabilno, kompleksno skulpturo. Z 

gibom se igra, ga preizkuša, oblikuje, išče nove, drugačne oblike, kar Krofličeva (1999) 

navaja kot izražanje preko gibanja, s katerim se sproščata energija in napetost posameznika. 

Učenci izkusijo zadovoljstvo ob oblikovanju svojega edinstvenega kipa, ki je enakovreden, če 

ne več vreden, ostalim obredom. V kolikor upoštevamo, da v takih nebesednih situacijah 
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dobijo več možnosti za sodelovanje in uveljavitev tudi učenci, šibkejši v besedni 

komunikaciji, se razlogi za izvajanje ustvarjalnih gibalnih dejavnosti še podkrepijo. Kos 

(1982) in Langer (1990) pravita, da z gibalno obliko posredujemo sporočila (Kroflič, 1999, 

str. 130), ki ustvarjajo pogoje za  nastanek pozitivnega dialoga med posameznikom in 

skupino. Povezovalne dejavnosti so pomemben dejavnik v šolskem okolju, zato ni 

presenetljivo, da je v zadnjih letih prišlo do porasta uporabe socialnih iger, s katerimi 

premostimo morebitne razlike, zadržke, konflikte med učenci in učiteljem. Obilico tovrstnih 

dejavnosti se izvaja z metodo ustvarjalnega giba, med drugimi je Geršakova (2006) 

oblikovala dejavnost  Model – kipar – glina, ki na podoben način kot naša naloga spodbuja 

igro z gibanjem, vendar zajema širši spekter ciljev, ki jih s to dejavnostjo zajemamo. Bistvo 

je, da se z uporabo ustvarjalnih dejavnosti izkazuje tudi učiteljeva ustvarjalnost in zmožnost 

improvizacije pri svojem delu. Tako delo namreč poteka bolj sproščeno, z večjim 

navdušenjem in zavzetostjo učencev ter učitelja, rezultat tega pa sta večja učinkovitost in 

zadovoljstvo.    

Besedo sprostitev ponekod spremlja že negativni prizvok, saj se jo na vsakem koraku 

izpostavlja kot nujen del življenja, brez katerega človek ne more polno delovati in biti 

uspešen. Ali je težava v tem, da so današnji načini sprostitve preveč nagnjeni k modnim 

smernicam (različni načini vadbe, obiski sprostitvenih centrov, ukvarjanje s športi ipd.), 

katere so odvisne tudi od življenjskega standarda ali pa dejstvo, da smo pozabili, kako 

enostavne so potrebe telesa po sprostitvi?  Spomnimo se, če se znajdemo v panični, stresni 

situaciji, nam najprej šine v glavo: » Dihaj,« mogoče še »zapri oči in preštej do deset«. Naše 

generacije pozabljajo, kako učinkovito in pomembno je dihanje in s tem sproščanje napetosti. 

Za avtorja Huxleya je najmanj, kar omogoča sprostitev napetosti in razumno ravnanje, 5 

globokih vdihov. Na ta način preusmerimo energijo, povzročeno zaradi negativnih čustev kot 

so strah, jeza idr., da postane koristna oz. neškodljiva (Huxley, 1985, v Kroflič, 1999, str. 19). 

O pozitivnem ravnovesju napetosti, ki jo ob negativnem delovanju prenapetosti dosežemo s 

sproščanjem (avtogeni trening, joga, meditacija, molitev, hipnoza idr.), govori tudi 

Tepperwein (1984, str. 52) ob čemer citira Lao Cea, ki je že pred dva tisoč leti razlagal: 

»Celotno vesolje temelji na ravnovesju dveh nasprotujočih si sil, napetosti in sprostitve…če je 

le-to porušeno, postane človek negotov.« (Kroflič, 1999, str. 19). Negotovosti je dandanes ob 

pritiskih, s katerimi se soočamo na vsakem koraku, vedno več. Zanimivo je, kako paradoksno 

družba postavlja visoke zahteve, ki naj bi nam zagotovile »izpolnjeno« življenje, izkazalo pa 

se je, da so te zahteve terjale naše zdravje in sedaj se vračamo k preprostosti bivanja. Zato ni 
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presenetljivo, koliko se ljudje zatekajo k prakticiranju vzhodnjaških modrosti. Med njimi je 

joga, oz. jogijska tehnika relaksacije po raziskavah pokazala pozitivne učinke na sprostitev 

mišične napetosti in reduciranje anksioznosti (Proskauer, 1969, str. 27, v Kroflič, 1999, str. 

19). Dihanje je ključ za integracijo telesa in uma, zato lahko z učenjem zavestnega 

uravnavanja dihanja obvladujemo tudi emocije in um. (prav tam, str. 19). Raziskave kažejo, 

da večina ljudi diha zelo plitvo, zaradi česar telo ne dobi dovolj kisika, tako se pojavijo 

motnje v presnovi, slabo počutje, kar vpliva na naše telesno, čustveno in duševno ravnovesje 

(Maheshwarananda, 2009).  

Tako kot mnoga opozorila strokovnjakov, ki se zdijo malenkostna (npr. vzravnana drža telesa, 

pravilna hoja, tek ipd.), se pravilno dihanje s pogostim urjenjem ozavesti in na ta način lažje 

spontano vpelje v naše vsakdanje delovanje. Zakaj je dihanje tako pomembno, smo že 

navedli, v prid temu pa govorijo mnoge izkušnje z otroki, ki navdušeno sodelujejo pri 

katerikoli dihalni vaji. Morda se sprva zabavajo in pretiravajo, vendar je tudi to način učenja 

in spoznavanja tehnik dihanja, sodelovanja delov telesa pri dihanju in nadgradnja dihalnih vaj, 

ki vodijo v poglobljeno sproščanje. Vsekakor se učiteljice zavedajo pozitivnih učinkov 

sproščujočega dihanja in ga zato v praksi z učenci večkrat izvajajo. Sprostitvene tehnike 

(masaže, avtogeni treningi ipd.) kot del ustvarjalnega giba so med učiteljicami razrednega 

pouka zelo priljubljene, kar v svoji raziskavi ugotavlja Frankova (2011).  

Frankova (2011) v diplomskem delu raziskuje stališča učiteljev o uporabi ustvarjalnega giba 

pri pouku in ugotavlja, da se uporaba te metode postopno veča. Najpogosteje, 19,3%, učitelji 

ob uporabi metode ustvarjalnega giba pri pouku opažajo, da delo v razredu poteka sproščeno 

in da so ob takšnem poučevanju sproščeni tudi učenci. Pogosto je tudi zaznavanje učiteljev, 

da uporabljanje metode ustvarjalnega giba vpliva na motiviranost učencev, 11,8% ter da 

učenci raje sodelujejo pri pouku, saj jim je tak način dela bližji in so nad njim navdušeni, 

10,6%. Večina opažanj učiteljev se nanaša  na spremembe učenčevega vedenja do sebe in 

drugih, na razvoj posameznih zmožnosti, na spremembe učenčevega počutja pri pouku in 

njegovega dojemanja pouka (Frank, 2011, str. 35). Podobne ugotovitve je predhodno navedla 

Geršakova (2004), ki iz seminarjev učiteljic strokovnega usposabljanja Modul 1, celostna 

metoda poučevanja, ugotavlja učinke ustvarjalnega giba pri razvoju socialnih odnosov med 

učenci, sprostitvi, odkrivanju sebe, svojih čustev in s tem utrjevanje poznavanja učitelja 

učencev ter razumevanja njihovih razvojnih potreb (Geršak, 2007, str. 645).  
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Ne glede na, danes že zelo znane, učinke te metode, so stališča učiteljic glede uporabe 

različna, zaradi česar, kot ugotavlja Frankova (2011), postopoma narašča vključevanje 

ustvarjalnega giba v pouk. Učiteljice so, tako kot več kot desetletje nazaj v raziskavi 

Krofličeve (1999), poleg pozitivnih učinkov dela navajale podobne pomisleke, prepreke, 

zadržke. Če jih povzamemo, ugotovimo, da kljub različnim usposabljanjem na področju te 

metode učiteljice še vedno čutijo pomanjkanje usposobljenosti, sproščenosti pri izvajanju, 

težavnost izražanja pri zavrtih otrocih, problem izmišljanja, najpogostejši dejavnik pa je 

premalo časa zaradi prenatrpanega učnega načrta, čemur botrujejo tudi priprave in prostorska 

organizacija za razgibane dejavnosti. Slednje zahteva več priprave in vloženega časa za učno 

uro z uporabo te metode, kar je za nekatere učitelje preobremenjujoče, zlasti če se sami ne 

počutijo dobro pri gibalnem izražanju. Gib pa je otrokom blizu in iz tega vidika se vse 

strinjajo o pozitivnih učinkih na učence, pouk ter odnose v razredu (Frank, 2011; Kroflič, 

1999; Geršak, 2004).  

Za učinkovito poučevanje preko gibanja učitelju ni potrebno biti plesalec, vendar se mora 

naučiti prepoznavati povezave med kurikulumom in ustvarjalnim gibom ter nato učence 

pozvati k učenju z gibanjem (embody learning) (Griss, 2013). 

Razred in njegove specifike ustvarjajo edinstvene pogoje za učenje in med njimi učitelj z 

učenci oblikuje okolje, spodbudno za učenje. Dobro počutje učencev pomembno prispeva k 

razredni klimi, zato je uvajanje gibalnih, sproščujočih dejavnosti toliko večjega pomena kot 

samo v okviru predpisane športne vzgoje.  

Vodilo za učitelje je opazovanje, le-to omogoča učinkovito delo v večji skupini, kjer je 

upoštevanje posameznikovih potreb večji izziv, zlasti ker se le-te izražajo na različne načine. 

Najprej je pomembno zavedanje razredne situacije, v kateri učitelj presodi, kdaj nastopi 

potreba po sprostitvi, počitku in ne nazadnje spremembi trenutnega stanja v razredu. Znaki 

utrujenosti pri učencih nas opozorijo na nujno spremembo in takrat izvedemo aktivnost, za 

katero upoštevamo prostorske zmožnosti učilnice, saj bi nam menjavanje prostora vzelo čas in 

neželjene distrakcije pri učencih. Učitelj mora na tej stopnji že dodobra poznati več raznolikih 

metod sproščanja in njihove zmožnosti izvajanja, hkrati tudi izbrati metodo, s katero bo 

dosegel želeni cilj, v našem primeru – sprostitev in odpravljanje posledic utrujenosti za 

doseganje boljšega psihofizičnega stanja učencev ter tako izboljšavo motivacije in 

koncentracije za nadaljnje delo v razredu. Vsaka aktivnost, ki je usmerjena k otroku, je najbolj 

učinkovita in od voditelja zahteva poznavanje tako skupine kot posameznika.  Tako Pišot 
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(1999) izpostavlja poznavanje otrokovih osnovnih zakonitosti oz. njegovih potreb za 

oblikovanje ustreznega pristopa h gibalni dejavnosti. Ob tem nadaljuje, da enostransko 

zastavljeni cilji, ki izključujejo otrokove primarne cilje (npr. ustvarjalnost, uspeh, veselje, 

zabava, igra), niso skladni s principi motoričnega razvoja in psihomotoričnega učenja (Pišot, 

1999; v Zurc, 2008).  

Ugotovitve o pozitivnih učinkih Tibetanskih vaj spodbujajo k večstranski uporabi, tudi med 

poukom. Prednost »Tibetančkov« je v tem, da za razliko od nekaterih drugih gibalnih 

sprostitvenih tehnik (npr. joga), zajema preproste vaje, za katere ni potrebno posebnega 

usposabljanja in se jih zlahka nauči vodja (učitelj ali učenec), delujejo pa vsestransko, 

celostno ter ne zahtevajo veliko prostora in časa za izvajanje.  

Raven zahtevnosti izvajanja »Tibetančkov« je odprta do te mere, da si jo posameznik (ali 

skupina) s številom ponovitvami prilagaja glede na zmožnosti in interes. Slednji se veča, ob 

upoštevanju, da vaje hitro obvladamo in nas dobro počutje žene v nadgradnjo, različno 

uporabo, ustvarjalni pristop k izvajanju obredov. Marsikaj je moč narediti, ko je prisotna 

radovednost in otroci so pri tem zelo dobri vzorniki.   

 

6.  0 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE  

 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti učinke izvajanja »Tibetančkov« v času pouka, ko se 

pokažejo znaki znižanja koncentracije in motiviranosti pri delu kot posledica utrujenosti in 

statičnosti pri pouku. Ob tem smo preverjali tudi uporabno vrednost vaj za učiteljice na 

razredni stopnji osnovne šole. 

 

6. 1 Cilji 

 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 
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- Ugotoviti učinek vaj na zvišanje ravni zanimanja učencev za delo v razredu, ko le-ta 

pade.  

- Ugotoviti ustreznost vaj glede na razrede učencev iste starosti. 

- Ugotoviti ali je pripomoček »Tibetančki« učinkovito sredstvo za učiteljice na razredni 

stopnji osnovne šole. 

 

6. 2 Hipoteze 

 

Glede na postavljene cilje, smo opredelili naslednje hipoteze: 

H1: Izvajanje »Tibetančkov« vpliva na zvišanje ravni zanimanja za nadaljnje delo učencev  v 

razredu, ko so prisotna stanja: 

a: neosredotočenost 

b: dremavost 

c: nestrpnost 

d: nezbranost 

e: pasivnost 

f: zdolgočasenost 

H2: »Tibetančki« so ustrezen pripomoček, ki uspešno deluje na zvišanje ravni zanimanja za 

delo pri pouku otrok posameznih starostnih skupin razredne stopnje. 

H3: »Tibetančki« so učinkovit pripomoček za učiteljice, ki poučujejo na razredni stopnji 

osnovne šole. 
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7. 0 METODA DELA  

 

7. 1 Raziskovalna metoda  

 

Vrsta raziskave, ki smo jo izvedli, je kvantitativna empirična neeksperimentalna raziskava. 

Uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja, s katero spoznavamo 

pedagoško problematiko na ravni kakovosti in količine (Cencič, 2009).  

 

7. 2 Vzorec merjencev 

 

Naš vzorec je predstavljal 160 učencev, dveh različnih šol, kjer so učiteljice izvajale 

»Tibetančke « ter spremljale njihov vpliv na spremembo ravni zanimanja za nadaljnje delo 

otrok pri pouku. Na OŠ Hruševec je sodelovalo 6 učiteljic, ki so izvajale dejavnost od 1.–5. 

razreda. Na OŠ Mirana Jarca so dejavnost izvajale 3 učiteljice od 1.–3. razreda. Anketna 

vprašalnika s svojimi ocenitvami in mnenji je tako izpolnilo 9 učiteljic. Za sodelovanje v 

pedagoški raziskavi sem se dogovorila z ravnateljem in ravnateljico sodelujočih osnovnih šol 

ter učiteljicami posameznih razredov. Potek raziskave je bil razložen vsem sodelujočim 

učiteljicam v obliki pisnih navodil in osebnega sestanka, hkrati so bili priloženi pripomočki 

ter dva vprašalnika.     

 

7. 3 Vzorec spremenljivk 

 

Za zbiranje podatkov smo uporabili kvantitativne tehnike, strukturirane ali standardizirane, z 

vnaprej določeno, navadno zaprto obliko odgovorov, zato da je postopek zbiranja podatkov 

poenoten in da je nato možna kvantitativna ali statistična obdelava podatkov (Cencič, 2009). 

Dostop do podatkov je posreden, prek anketarjev ..., ker je bolj ekonomičen glede časa 
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izvajanja (prav tam, str. 43) in nam omogoča večji raziskovani vzorec. Anketarji so bili v 

našem primeru učiteljice, ki poučujejo na razredni stopnji osnovne šole.   

Po navedenih značilnosti tehnike zbiranja podatkov smo uporabili instrument zbiranja 

podatkov, t. j. vprašalnik. Uporabili smo dva vprašalnika – oba zajemata sklop vprašanj 

informativne narave (šola, razred poučevanja ter starost učencev), kateri nam poda 

informacijo o neodvisni spremenljivki, t. j. razred oz. starost učencev. 

Prvi vprašalnik je služil ocenitvi stanja  v razredu, ko pade raven zanimanja za delo in vsebuje 

7-stopenjsko številčno ocenjevalno lestvico (priloga 2).  Vprašalnik je bil izdelan na podlagi 

opazovalnega lista Hitro preverjanje (prirejeno po Macbeth, J., & Mcglynn, A., 2002), 

priloženo v prilogi 1,  kjer so učiteljice z ocenami od 1 do 7, kjer 7 pomeni dobro in 1 pomeni  

slabo, ocenile različna stanja v razredu ob padcu ravni zanimanja za delo. Odziv učencev je 

razdeljen na 6 kategorij, ki predstavljajo stanja v razredu ob padcu koncentracije in 

motivacije. Dodana je še 7. kategorija, ki predstavlja oceno splošnega vzdušja v razredu. 

Odziv učencev predstavlja odvisno spremenljivko, ki je izražena z ocenami stanj: 

osredotočenost na delo, pripravljenost za delo, sproščenost učencev pri delu, aktivnost 

učencev pri delu, motiviranost pri učencih za delo ter zbranost pri delu.      

Drugi vprašalnik (priloga 4) je kombiniran vprašalnik, ki vsebuje dva sklopa vprašanj. S 

prvim sklopom (7-stopenjska številčna ocenjevalna lestvica) smo pridobili podatke o stanju v 

razredu po izvajanju vaj »Tibetančki«, z ocenitvijo stanj kot pri 1. vprašalniku. Drugi sklop 

vprašalnika vsebuje anketni vprašanji zaprtega tipa, kjer učiteljice podajo svoje mnenje o 

ustreznosti/neustreznosti pripomočka »Tibetančki« in vaj ter anketna vprašanja odprtega tipa, 

s katerimi smo pridobili podatke o učinkovitosti vaj (katera vaja se je najbolj obnesla in 

njihova opažanja). Podatki – ocene učiteljic, so subjektivne narave, vendar temeljijo na 

poznavanju učencev in razreda, hkrati smo z upoštevanjem strokovne usposobljenosti učiteljic 

lahko pridobili podatke o učinkovitosti uporabe vaj pri pouku v daljšem časovnem obdobju.      

 

7. 4 Organizacija meritev 

 

Podatke smo zbirali v času od aprila do junija 2013, ko so učiteljice izvajale vaje in beležile 

zaznane spremembe pri ravni zanimanja učencev za nadaljnje delo.  
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 Pred izvajanjem vaj so učiteljice opazovale začetno stanje, torej so na opazovalnem 

listu (priloga 1) označevale, kakšno mero znižanja ravni zanimanja za delo zaznavajo, 

ko učencem padeta koncentracija in motivacija za delo. Na podlagi opazovanja so 

rešile 1. vprašalnik (priloga 2), kjer so ocenile mero ravni zanimanja za delo učencev 

brez izvajanja vaj.  

 Sledilo je izvajanje vaj, ki je potekalo 3x na teden, pri čemer so učiteljice beležile 

spremembe stanja ravni zanimanja za delo učencev s pomočjo opazovalnega lista 

(priloga 3).  

 Po končanem obdobju izvajanja vaj so učiteljice izpolnile vprašalnik o vplivu vaj na 

nadaljnje delo v razredu ter odgovorile na vprašanja zaprtega in odprtega tipa (priloga 

4).  

Vaje »Tibetančki« za otroke so se izvajale po gradivu, ki ga je pripravila Gordana Schmidt 

(2008), z dogovorjeno dopolnitvijo, relevantno za diplomsko nalogo.  

Pri pedagoški raziskavi sem sodelovala v obliki opazovanja v razredih po predhodnem 

dogovoru z učiteljicami. Z učiteljicami sem imela možnost sprotne diskusije o opažanjih, 

poteku raziskave, hkrati sem dobila vpogled v dogajanje razredu, saj sem bila prisotna pri 

učnem procesu. Vse vprašalnike sem pridobila osebno po omenjenem poteku raziskave. Svoja 

opažanja sem zapisala v obliki dnevniških zapisov, s katerimi sem pridobila informacije kot 

zunanji opazovalec in le-ti prispevajo k interpretaciji rezultatov.  

 

7. 5 Metoda obdelave podatkov 

 

Podatke, pridobljene z dvema vprašalnikoma, sem obdelala s kvantitativno in kvalitativno 

analizo podatkov. Za kvantitativno analizo (številčne ocenjevalne lestvice) sem podatke 

obdelala s statističnim programom SPSS. Za prikaz stopnje pojavljanja po razredih in stanjih 

v razredu je bila uporabljena statistična metoda izračuna povprečnih ocen (aritmetična 

sredina) in primerjava povprečij. Za statistično pomembne sem upoštevala vse razlike med 

ocenitvijo 1. in 2. stanja. 
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Kvalitativna analiza je vsebinska analiza odgovorov na odprta vprašanja vprašalnika, ki sem 

jih razvrstila v smiselne kategorije – po enakosti mnenj. Podatke sem primerjala, jim 

izračunala odstotke in jih tabelirala s programom Microsoft Office Word in Microsoft Office 

Excel.  

Uporabila sem opisno oz. deskriptivno statistiko spremenljivk.  

 

8. 0 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

8. 1 Zviševanje ravni zanimanja za nadaljnje delo v razredu 

 

Anketiranke so izpolnile ocenjevalno lestvico po začetnem opazovanem stanju v razredu 

(imenovali ga bomo 1. stanje) ter po daljšem izvajanju vaj v razredu (imenovali ga bomo 2. 

stanje). V obeh različicah ocenjevalne lestvice je bilo 6 kategorij stanj, z dodatno 7. 

kategorijo, ki predstavlja oceno splošnega vzdušja v razredu. Za vsako stanje so učiteljice 

izpolnile oceno na ocenjevalni lestvici med 1 in 7. Ocene med 1 in 3 predstavljajo mejnik 

slabega stanja v razredu, glede na padec ravni zanimanja pri pouku, ocena 4 nevtralno stanje 

in ocene med 5 in 7 mejnik dobrega stanja. Ocena 2. stanja se nanaša na njihovo zaznavo 

zviševanja ravni zanimanja za nadaljnje delo v razredu.     

 

Tabela 8. 1: Prikaz stanja v razredu, ko pade raven zanimanja za delo, pred ter po izvajanju 
vaj ''Tibetančki'' 

  

Stanja v razredu Število 

meritev 

Povprečje 

ocen 1. stanja 

Povprečje ocen 2. 

Stanja 

Razlike med ocenami 

1. In 2. Stanja 

Osredotočenost na delo 9 3,67 5,00 
1,33 

Pripravljenost za delo 9 3,67 5,22 
1,55 

Sproščenost učencev pri delu 9 4,78 6,11 
1,33 

Aktivnost učencev pri delu 9 3,67 5,67 
2,00 
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Motiviranost pri učencih za delo 9 3,56 5,22 
1,66 

Zbranost pri delu 9 3,44 5,22 
1,78 

Splošno vzdušje v razredu 9 4,78 6,56 
1,78 

Povprečje 9 3,94 5,57 1,63

 
Iz tabele je razvidno, da  je nadaljevanje pouka po izvajanju »Tibetančkov« potekalo v 

znamenju večje aktivnosti in motiviranosti učencev pri delu. Najbolj se je povišala aktivnost 

učencev pri delu, ki je bila pred izvedbo vaj ''Tibetančki'', po padcu ravni zanimanja za delo, v 

razredu nizka, in sicer v višini 3,67, kar predstavlja oceno pod povprečjem vseh merjenih 

stanj v višini 3,94. Omenjeno se nagiba k pasivnemu stanju učencev v razredu. Podatek ni 

presenetljiv, saj je pasivnost pogost znak utrujenosti pri učencih. Po izvajanju vaj se je 

aktivnost učencev povišala na 5,67, kar predstavlja najvišje povišanje povprečnih ocen z 

razliko 2, 00, pri katerem so učiteljice zaznale stanje boljše zbranosti z razliko ocen 1, 78 in 

motiviranosti za delo z razliko ocen 1, 66. Ta stanja so bila po začetnih opažanjih slabše 

ocenjena, zaradi česar je zaznana večja razlika med 1. in 2. stanjem. Omenjeno lahko 

pripišemo fizičnim učinkom vaj na telo, ki zvišujejo raven energije in posledično povzročijo 

stanje višje pripravljenosti za nadaljnje delo pri učencih, ki se je v povprečju zvišalo za 1, 63.  

 

Dejavnik gibalne aktivnosti je tako kot pričakovano močno vplival na »prebuditev« učencev 

in posledično vplival na njihovo še večjo sproščenost pri delu s povprečno oceno 6, 11 ter 

tako pomembno oblikoval izboljšano splošno vzdušje v razredu, s povprečno oceno 6, 56, 

katera sta bila najvišje ocenjena pri začetnem in končnem stanju. Rezultati nazorno 

prikazujejo pozitivne učinke povezovanja gibanja, sproščanja in ustvarjanja pri otrocih za 

nadaljnje delo v razredu.     
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Graf 8. 1: Primerjava povprečij ocen 1. in 2. stanja, ko pade raven zanimanja za delo brez 

izvajanja vaj ter po izvajanju vaj ''Tibetančki''. 

 

 
 
 
 

Grafikon nazorno prikazuje izboljšavo vseh ocenjenih stanj v razredih. Najvišje vrednosti 

prikazuje splošno vzdušje v razredu, sledita mu kategoriji sproščenost in aktivnost učencev pri 

nadaljnjem delu. Ostala stanja so bila zelo podobno ocenjena, kar nakazuje na večstransko 

učinkovitost vaj, le-to pa je odlika gibalnih dejavnosti. Z ustvarjalnim vložkom doprinesemo 

k širši in celostni uporabi gibalnih dejavnosti z zavedanjem, da učenci v OŠ potrebujejo 

aktivno, ustvarjalno vključevanje in soustvarjanje pri učnem procesu.  

 

Hipoteza 1: Izvajanje »Tibetančkov« vpliva na zvišanje ravni zanimanja za nadaljnje 

delo učencev  v razredu, ko so prisotna stanja: 

H1 a: neosredotočenost, lahko potrdimo, saj so zabeležena izboljšanja pri osredotočenosti 

učencev za nadaljnje delo v vseh razredih. 
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H1 b: dremavost, lahko potrdimo, saj jo je v veliki meri nadomestila visoka pripravljenost za 

delo učencev v vseh razredih.  

H1 c: nestrpnost, lahko potrdimo na podlagi visoko ocenjenega izboljšanja sproščenosti 

učencev pri nadaljnjem delu v vseh razredih. 

H1 d: nezbranost, lahko potrdimo, saj so učiteljice ocenile večjo mero zbranosti učencev pri 

nadaljnjem delu v vseh razredih. 

H1 e: pasivnost, lahko potrdimo, saj je z največjo razliko ocen zabeležena povečana 

aktivnost učencev pri nadaljnjem delu v vseh razredih.   

H1 f: zdolgočasenost, lahko potrdimo, saj so bili učenci vseh razredov pri nadaljnjem delu 

bolj motivirani. 

 

Hipoteza 1 je na podlagi predstavljenih podatkov potrjena, saj so vse anketirane učiteljice 

zaznale pozitivno spremembo pri uporabi »Tibetančkov« za otroke v povezavi z zviševanjem 

ravni zanimanja za nadaljnje delo.  

 

 

8. 2  Učinkovitost uporabe »Tibetančkov« po posameznih razredih 

 

Mnoge raziskave in dolgoletne izkušnje pedagoških delavcev so pokazale pozitivne rezultate 

pri uporabi ustvarjalnih gibalnih in sprostitvenih tehnikah (Geršak, 2006; Kroflič, 1999). Pri 

»Tibetančkih« smo razdelali gibalno področje in njegovo učinkovanje na druge fiziološke in 

psihološke procese. Navezovali smo se na doseganje pozitivnih učinkov pri nadaljevanju V-I 

procesa, saj kot smo ugotovili, učencem zaradi različnih dejavnikov utrujenost, padec 

koncentracije in motivacije povzročajo napore pri nadaljnjem delu pri pouku. Primerjava ocen 

stanj v razredu nam prikazuje pozitivne učinke izvajanja vaj, hkrati njihovo učinkovitost 

lahko primerjamo po razredih. Rezultate smo zaradi obsega podatkov razdelili v 3 grafe za 

boljši pregled.   
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Graf 8. 2: Izboljšanje stanj: osredotočenost, pripravljenost, sproščenost pri delu – po  

razredih 

 

 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da se učinki izvajanja »Tibetančkov« različno odražajo pri 

nadaljevanju pouka glede na starost otrok. V drugem triletju se je tako uporaba izkazala za 

najbolj učinkovito pri zviševanju pripravljenosti za nadaljnje delo učencev, z razliko ocen 1,5, 

2 in 2,5. Slednje lahko potrdim na podlagi opazovanj, med katerim se je očitna razlika 

izkazala v 5. razredu, kjer je ob koncu pouka opaziti večjo pasivnost, nemotiviranost učencev 

za delo, zlasti, če je le-to zasnovano monotono, s frontalnim, individualnim delom v šolskih 

klopeh. Učenci so tako kazali znake utrujenosti, med katerimi so nekateri učenci pasivno 

sedeli v klopeh, zehali, niso sledili pouku, nekateri so bili razigrani, nezbrani ter motili ostale 

sošolce. Situacija se je izboljšala že med izvajanjem, ob čemer so bili prisotni, osredotočeni 

na izvajanje, po katerem so bili petošolci polni energije. Nadaljevanje pouka je potekalo brez 

motenj, vidna je bila povečana pozornost, prav tako aktivnost vseh učencev.  

Manjše razlike so se izkazale pri sproščenosti učencev pri nadaljnjem delu, med katerimi 

izstopa 4. razred, ki teh razlik nima zabeleženih, prav tako ne pri osredotočenosti na delo. 
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Dotični razred je po osebnih opažanjih zelo discipliniran, s prevladujočo dobro razredno 

klimo, kjer se učenci veliko povezujejo in sodelujejo, zato rezultati teh dveh kategorij ne 

presenečajo. 

Največji učinek sproščenosti z razliko ocen 2 je zabeležen v 2. razredu, pri katerem so 

zaznane manjše izboljšave pri osredotočenosti in pripravljenosti za nadaljnje delo, kar je 

lahko posledica sproščenega, razigranega vzdušja, ki je nastalo po izvajanju vaj. Otroci v tej 

starosti so še vedno željni gibanja in stalno zahtevajo izzive, kateri bodo zadostili njihovi 

radovednosti, zato je potrebna organizacija razgibanega pouka z aktivno vlogo učencev. 

Podobne ugotovitve so se izkazale tudi v 1. razredu, saj se učenci privajajo na življenje v šoli 

z vsemi novimi dejavnostmi, zadolžitvami in s tem tudi določenimi napori, katere sproščajo z 

igro ter gibanjem.  

V 3. razredu so »Tibetančki« najbolj učinkovali na osredotočenost na nadaljnje delo, z razliko 

ocen 2, ostali dve kategoriji pa z razliko ocen 1,5. Rezultati so zelo spodbudni, saj za učence 

te starosti, ko se zahteve pouka in šolskega dela že znatno razlikujejo od 1. in 2. razreda, 

tovrstne dejavnosti predstavljajo protiutež naporom, hkrati pa pomembno vplivajo na 

oblikovanje novih znanj in interesov o skrbi za zdravje.      
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Graf 8. 3: Izboljšanje stanj: aktivnost, motiviranost, zbranost pri delu – po razredih 

 
 

Graf prikazuje močna izboljšanja v vseh razredih pri aktivnosti, motiviranosti in zbranosti 

učencev pri nadaljnjem delu. Najbolj izboljšana aktivnost se je pokazala v 2. razredu, z 

razliko ocen 2,5, sledijo mu 3., 4. in 5. razred z razliko ocen 2. Vrednosti so zelo visoke tudi v 

kategoriji motiviranosti za nadaljnje delo, med katerimi učiteljice 2. in 5. razreda zaznavajo 

manjši učinek pri učencih.  

Učinek vaj na področju zbranosti pri nadaljnjem delu učencev je zopet pokazal razloček med 

nižjimi in višjimi razredi. V 3. in 5. razredu so učiteljice zaznale znatni napredek z največjo 

razliko ocen 2,5, v 4. razredu pa razliko ocen 2.   

Predstavljene kategorije zelo pomembno vplivajo na V-I proces, med katerimi moramo 

izpostaviti motivacijo, za katero smo ugotovili, da se zaradi nje učenci učijo, vztrajajo pri 

učenju in snov tudi lažje obvladajo. Učitelju predstavlja odlično sredstvo za doseganje učno-

vzgojnih ciljev, če jo le zna pravilno uporabiti in vključiti v nadaljnje delo, ob katerem bodo 

učenci lahko razvijali svoje zanimanje za znanje, ga aktivno preizkušali in usvojili. 

Tako kot motivacija za delo po gibalnih in sprostitvenih dejavnostih se je že v poprejšnjih 

raziskavah Geršakove idr. aktivnost učencev izkazala za pogost učinek vključevanja 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                Marijana Jerković; diplomsko delo 
 

‐ 59 ‐ 
 

ustvarjalnega giba v pouk. Aktivnost sproži tudi interes, ki je po Golemanu (1996) stanje v 

katerem je posameznik usmerjen v nalogo in jo tudi uspešno opravi. Le aktivni učenci lahko 

sledijo pouku, kar se odraža tudi pri zbranosti. V slednji se učenci urijo in se jo z določenimi 

vajami ter nalogami lahko celo učijo. V 1. in 2. razredu je sposobnost zbranega dela pri 

učencih še nizka, kar lahko predstavlja izzive za organizacijo pouka in realizacijo učnih ciljev, 

vendar se moramo zavedati, da otroci postajajo le boljši v svojih sposobnostih in kot 

ugotavljajo strokovnjaki, se tudi to in mnoge druge sposobnosti krepi z gibalnim 

udejstvovanjem. Gibanje je za otroke v intenzivnem razvoju vedno zanimivo, tako sem med 

hospitacijami opazila, da so se tudi najmlajši učenci osredotočili na podrobnosti 

»Tibetančkov« in se zavzeli za pravilno izvajanje vaj, poglobljeno dihanje ter bili pri tem 

vedno bolj uspešni in natančnejši. Mnogi med njimi so izrazili navdušenje ter s takim 

odnosom nadaljevalo vključevanje v pouk. Včasih je za učiteljico to predstavljalo težavo, saj 

je bilo potrebno nekaj časa za vzpostavitev ritma, potrebnega za nadaljevanje frontalnega 

pouka. Ob kateri drugi obliki pouka teh težav ni bilo opaziti.     
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Graf 8. 4: Izboljšanje splošnega vzdušja in ravni zanimanja za delo – po razredih 

 

 
 

Zgornji graf prikazuje dodatno kategorijo, s katero smo želeli pridobiti splošen vtis učiteljic o 

stanju v razredu po izvajanju vaj »Tibetančki«. Največje izboljšanje stanj se je pokazalo v 1., 

3. in 4. razredu z razliko ocen 2. Sledita mu 2. in 5. razred z razliko ocen 1,5 in pri katerih je 

bilo začetno vzdušje v razredu ocenjeno dokaj visoko. Vzdušje v razredu, lahko bi ga 

poimenovali tudi razredna klima ima dolgoročen vpliv na V-I proces, saj se z vzdrževanjem 

pozitivnega okolja, v katerem je prostor za kreativnost, izražanje, sodelovanje, učenje, 

učencem omogoča celostno učenje in s tem pomembno vpliva na njihov psihofizični razvoj. 

Tako Krofličeva (1999) poudarja pomen ustvarjalnega giba na čustveni, kognitivni in socialni 

razvoj, katere so mnogi raziskovalci preverjali in ugotovili ugoden vpliv pri otrocih različne 

starosti. Med učinki vključevanja ustvarjalnega giba v pouk je visoko uvrščena kategorija 

pozitivni odnosi in vzdušje v razredu, navajajo v raziskavi Geršakova in sodelavke (2005). 

Tudi v naši raziskavi se je izkazalo tako, da so učiteljice zelo dobro ocenilo splošno vzdušje v 

razredu po daljšem – dvomesečnem izvajanju »Tibetančkov« pri pouku. 
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Vsak učitelj mora biti v svojem poklicu vsaj malo ustvarjalen, fleksibilen tudi za 

improvizacijo, s katero se lahko prilagaja učnim in danim situacijam v razredu, ko je to 

potrebno – vsak dan. S »Tibetančki« smo v razredih dosegli opisane učinke, z izračunom 

povprečne ocene vseh izboljšanih stanj smo dobili primerjavo uporabnosti po razredih. Med 

visokimi razlikami ocen vseh stanj izstopata 3. razred s povprečno razliko ocen 1, 93 in 5. 

razred s povprečno razliko ocen 1,86. Najmanjše zaznane razlike so se izkazale v 1. in 2. 

razredu, za katere lahko na podlagi opazovanj sklepam, da gibalne dejavnosti pri mlajših 

učencih vzbudijo še večjo željo po celostnem učenju – ne samo z vidom in sluhom kot 

opozarjajo Geršakova, Krofličeva idr., temveč tudi z gibanjem, telesnim dotikom, 

ustvarjanjem in aktivnim sodelovanjem. Za to je res potrebna iznajdljivost in ustvarjalnost 

učitelja, vendar tako kot navaja Geršakova (2006), se ob izvajanju celostne učne metode pri 

pouku ustvarjajo pozitivna čustva med učenci, učenci in učiteljem, učencem približamo težje 

pojme, se ob tem igramo, gibamo in učimo, zato so učni rezultati boljši, znanje trajnejše.      

 

Hipoteza 2: »Tibetančki« so ustrezen pripomoček, ki uspešno deluje na zvišanje ravni 

zanimanja za delo pri pouku otrok posameznih starostnih skupin razredne stopnje. 

Hipotezo 2 lahko na podlagi predstavljenih rezultatov potrdimo, saj so se pokazale razlike 

pri ocenitvi stanj ravni zanimanja za nadaljnje delo v vseh razredih. 

 

8. 3 Uporabna vrednost pripomočka »Tibetančki« za učiteljice  

 

Tretjo hipotezo smo preverjali z drugim delom vprašalnika (priloga 4), kjer so učiteljice z 

odgovorom ''DA'' ali ''NE'' odgovarjale na vprašanje:  

''Ali se Vam zdijo vaje »Tibetančki« za otroke ustrezno sredstvo za uporabo v razredu?'' 

Vseh 9 anketirank je na zastavljeno vprašanje odgovorile pritrdilno.   

Učiteljice so svojo odločitev tudi utemeljile in izrazile svoja mnenja glede pozitivnih učinkov 

uporabe vaj ''Tibetančki'' v razredu. Njihove utemeljitve so vidne v sledeči tabeli. 
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Tabela 8. 2: Utemeljitve učiteljic o ustreznosti »Tibetančkov« za uporabo v razredu  

Utemeljitve 
Število 
učiteljic 

Odstotek 
vseh 

učiteljic 
Učenci se sprostijo. 9 100 % 
Učenci se umirijo. 9 100 % 
Vzpodbuda za nadaljnje delo. 5 56 % 
Počitek in hitri oddih od šolskega dela. 9 100 % 
Povišana koncentracija. 4 44 % 
Povečana aktivnost. 2 22 % 

Povišana motivacija za nadaljnje delo. 2 22 % 

Prekinitev vsakodnevne rutine. 1 11 % 
Preganjanje utrujenosti in nemira v razredu z gibalno 
aktivnostjo. 

3 33 % 

 

Vse sodelujoče učiteljice so ob uvajanju »Tibetančkov« pri učencih opazile učinke na 

sprostitev, umiritev ter oddih od šolskega dela. Učinki so bili pričakovani, saj smo zaradi vse 

večjega pojava utrujenosti otrok zaradi šolskega dela želeli doseči le-to. Sprostitev je v večji 

meri najpogostejši učinek gibalnih in sprostitvenih dejavnosti, kar posledično vpliva na 

pozitivno vzpodbudo za nadaljnje delo, kar so v 56 %  vseh odgovorov zaznale sodelujoče v 

raziskavi. Gibanje vpliva tudi na ostale psihološke, fiziološke procese kot je koncentracija, 

katere povišanje so zaznale 4 učiteljice v 44 % vseh odgovorov. Koncentracija je dandanes 

lahko velik problem, zaradi katerega prihaja do težjega sledenja pouku, razumevanju, 

zapomnitvi snovi. Navedeno lahko vodi do še resnejših posledic na osebnostnem razvoju, 

zaradi katerega je otrokova samopodoba okrnjena, kar se odraža na vseh nivojih življenja. S 

»Tibetančki« smo želeli doseči vpliv na dvigovanje ravni zanimanja za delo tudi z vidika 

koncentracije, kar se je po opažanjih v vseh razredih, zlasti višjih (3., 4., 5.), izkazalo za 

delujoče.   

Zanimalo nas je tudi, katera vaja se je najbolj obnesla in ali je bila katera neustrezna. Nobena 

učiteljica ni bila mnenja, da je katera vaja neustrezna. Na vprašanje: »Katera vaja se je 

najbolj obnesla?« so učiteljice odgovarjale zelo podobno, kar je razvidno iz spodnje tabele. 

Vsaka učiteljica je lahko podala več odgovorov. 
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Tabela 8. 3.: Izbor najučinkovitejših vaj – po opazovanju in mnenju učiteljic 

Vaje  
Število 

odgovorov 

Odstotek 
vseh 

odgovorov 

Prvi obred 
0 / 

Drugi obred 
0 / 

Tretji obred  
0 / 

Četrti obred – miza  1 7% 

Peti obred – streha  2 14% 

Ustvarjalna naloga – kipi  5 36% 

Sprostitev – počivalček 2 14% 

Vse  4 29% 

 

Iz odgovorov učiteljic je razvidno, da so učenci izrazito pokazali navdušenje pri ustvarjalni 

nalogi, kar je izpostavilo 5 anketirank s 36 % vseh odgovorov. Rezultat je bil pričakovan, saj 

kot navaja Krofličeva (1999) se interes za improvizacijo – improvizirano ustvarjanje iz 

predšolskega obdobja nadaljuje tudi v višje razrede OŠ. Med ustno razpravo s sodelujočimi 

sem izvedela, da so se iz tedna v teden učenci sproščali ob ustvarjanju, opazile so tudi njihov 

napredek pri gibčnosti otrok in natančnosti njihovega gibanja. Po svojih opažanjih lahko 

izpostavim razliko med ustvarjanjem v 1. in 2. razredu, kjer učenci niso potrebovali veliko 

besedne spodbude, vključevali so obrazno mimiko in izrazito kazali znake zadovoljstva, 

zabave in ugodja, ki že nakazuje približevanje »biološkemu ugodju« za katerega Pediček 

(1970) razlaga, da se pojavi v človeku ob ritmičnem gibanju telesa, ob katerem se človek 

globlje zave svojega obstoja (Geršak, 2007, str. 640). V kolikor učitelj taka stanja zazna, ima 

ključ do razširjanja ciljev V-I procesa ter ga ustvari zabavnega, sproščenega in celostnega.    

V ostalih razredih je bilo potrebno več besedne spodbude, za kar sta se učiteljeva vključenost 

in sodelovanje pokazala kot nujen element uvajanja gibalnega ustvarjanja. Nekateri učenci so 

potrebovali več časa za odkrivanje različnega gibanja, opaziti je bilo posnemanje, ponavljanje 

enakih poz iz prejšnjih dni, vendar so taka ravnanja po daljšem izvajanju izginila. Vsesplošno 

so bile vse vaje dobro sprejete, kar je razvidno tudi iz odstotka odgovorov, 29 %.  

Nalogo počivalček kot sprostitev so učiteljice v 14 % izpostavile kot priljubljeno, kar lahko 

potrdim iz hospitacij v vseh razredih. V 3. razredu se je sprva naloga pokazala kot razlog za 
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smeh pri učencih – to se je nadaljevalo do 5. razreda, za kar menim, da je odraz izkazovanja 

njihove podobe, trenutne socialne vloge v skupini in jim je namen biti »cool«. Sčasoma se je 

izkazalo, da niso več čutili zadrege pri nobeni nalogi, temveč so pokazali zanimanje za 

sodelovanje s sovrstniki in samoiniciativno ustvarjali skupinske kipe v mešanih zasedbah 

(dekleta in fantje). Zopet se je izkazalo celostno delovanje ustvarjalnega giba, ob čemer smo 

zaznali učinke tudi na socialnem razvoju v skupini.    

Z zadnjim, odprtim vprašanjem, smo želeli pridobiti še splošna opažanja in mnenja učiteljic, 

ki so jih oblikovale pri vključevanju novega elementa v pouk. Na vprašanje: »Kaj ste še 

opazili ob izvajanju teh vaj v razredu?« so odgovarjale na podlagi subjektivnih izkušenj, ki 

sem jih oblikovala v skupine odgovorov po podobnosti oz. enakosti. 

 

Tabela 8. 4.: Splošna opažanja učiteljic ob daljšem izvajanju »Tibetančkov« pri pouku 

Odgovori učiteljic 
Število 

odgovorov 
Odstotek vseh 

odgovorov 
''Vaje bi morali izvajati redno in od prvega razreda naprej.'' 
(učiteljici petega razreda) 2 7% 
''Za delo so bila dekleta bolj navdušena kot fantje, ki bi rajši 
imeli bolj živahno sprostitev.'' 2 7% 

''Z vajami so se umirili in sprostili.'' 5 19% 

''Učencem so bile vaje všeč in so jih radi izvajali.'' 3 11% 

''Nekaterim vaje niso bile všeč in jih niso radi izvajali.'' 1 4% 

''Za vaje so navdušili tudi starše in stare starše.'' 1 4% 

''Pri nadaljnjem delu so bili bolj zbrani in aktivnejši.'' 4 15% 

''Učenci so sami izrazili željo po izvajanju 'Tibetančkov'.'' 1 4% 

''Dobrodošla novost, ki jo bomo uvedli v našo prakso.'' 2 7% 

''Neverjetni učinek vaj, ki vzamejo malo časa in prostora.'' 1 4% 
''Z nekaterimi otroki sem po izvajanju vaj potrebovala kar nekaj 
energije in časa za nadaljevanje dela.'' 2 7% 

''Nekateri jih izvajajo tudi doma, kadar so utrujeni.'' 2 7% 
''Učenci, ki imajo težave pri učenju in pisanju so si oddahnili, ko 
je prišel čas za »Tibetančke«.'' 1 4% 

 

Zgornje navedbe so splošna opažanja učiteljic in njihovo dojemanje učinkovanja dejavnosti. 

Vseskozi pregledovanja rezultatov se umiritev in sprostitev pojavljata najvišje na lestvici 

učinkov, tudi tokrat z največjim odstotkom, 19 %. Temu sledijo opažanja o aktivnejšem in 
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bolj zbranem nadaljnjem delu v razredu, kar so navedle 4 učiteljice, v 15 % vseh odgovorov. 

Navedeni učinki ustrezajo našim pričakovanjem, za katere smo predvidevali, da jih bodo 

zaznale tudi sodelujoče učiteljice. Pretekle raziskave in evalvacije različnih seminarjev 

ponujajo pričanja učiteljic o odzivnosti otrok ob ustvarjalnem vedenju kot so sproščenost, 

dobri medsebojni odnosi, ustvarjalnost, motivacija, komunikacija idr., zaradi katerih se prav 

tako učitelji počutijo mnogo bolje, kar pozitivno vpliva na njihovo emocionalno stanje 

oziroma zmanjšuje nekatere faktorje negativnega razpoloženja učiteljev (agresivnost, 

negativna samoocena), ki se pojavljajo v tradicionalnem pouku (Kroflič, 1999). 

Pomanjkljivosti tradicionalnega pouka se odražajo zlasti pri otrocih z učnimi težavami, za kar 

smo ugotavljali, da so poleg otrok s posebnimi potrebami rizična skupina, saj so napori ob 

šolskem delu toliko večji, s tem tudi pojav utrujenosti. Prav zato je pomemben podatek, 

čeprav z majhnim odstotkom odgovorov, 4 %, da je dejavnost »Tibetančki« predstavljala 

učencem s težavami pri učenju in pisanju oddih od šolskega dela. Še kako ga potrebujejo, 

vendar jim vedno hitrejši učni tempo v večini primerov tega ne dopušča. Z vključevanjem 

ustvarjalnega giba širimo možnosti kvalitetnega bivanja v šoli vsem otrokom.  

Iz tabele lahko razberemo tudi konstruktivno kritiko ob navajanju potrebe po vključevanju 

tovrstne dejavnosti od 1. razreda dalje, s čimer bi se uporabnost večala, ko bi učenci 

obvladovali vaje in bi jih še lažje, z manjšimi distrakcijami vključevali v pouk. Med drugim 

nekatere učiteljice izpostavljajo ravno enostavnost, časovno praktičnost vaj brez potrebe po 

večjem prostoru, zaradi česar bodo tudi v nadalje izvajale »Tibetančke« pri pouku. Ne samo 

učiteljice, temveč tudi učenci opažajo dobrobiti izvajanja vaj, zaradi česar so jih predstavili 

svojcem in jih uporabljajo doma, kadar so utrujeni. S tem smo potrdili večstransko uporabo 

instrumenta, kateri kot vemo, deluje na razgibanje celotnega telesa, sprostitev in dvig 

energije. Večini učencev so vaje ustrezale, radi so jih izvajali in to tudi izrazili, vendarle se je 

pri nekaterih (zlasti fantih) izkazala potreba po intenzivnejšem gibanju, zaradi česar je učitelj 

postavljen v vlogo improvizacije pri poučevanju – kombiniranje, rekombiniranje figur znotraj 

neke sheme (Schon, 1983, v Moore, 1994, str. 179). Improvizacijski pristop omogoča učitelju, 

da lahko neprestano menjava tako problemski kontekst kot kontekst reševanja problema 

(Kroflič, 1999, str. 110). To je nujno potrebno pri delu z vsemi starostnimi skupinami, 

mogoče je pri mlajših otrocih opaziti večjo potrebo po prilagajanju, improvizaciji, kar se je 

izkazalo tudi v naši raziskavi. Dve učiteljici sta izpostavili problem nadaljevanja dela z 

nekaterimi otroki po izvajanju vaj. Navedli smo različne možne povezave, vse pa izhaja iz 
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otrokovih razvojnih in osebnih potreb, ki se lahko različno odražajo v skupinski dinamiki. 

Številne raziskave, tudi naša, pričajo o več pozitivnih učinkih vpeljevanja ustvarjalno- 

gibalnih in sprostitvenih dejavnosti, kar se z redno prakso še okrepi in tako od učitelja ne 

zahteva več toliko napora in vloženega časa za priprave. Sčasoma je moč opaziti povečano 

ustvarjalnost tako pri učencih kot učiteljih, kar predstavlja veliko prednost v V-I procesu.   

Hipoteza 3: »Tibetančki« so učinkovit pripomoček za učiteljice, ki poučujejo na 

razredni stopnji osnovne šole. 

Hipotezo 3 lahko na podlagi zgoraj predstavljenih podatkov potrdimo. 

Sledeče fotografije so nastale med hospitacijami v vseh razredih. 

                

Fotografija 8. 1: Ogrevanje - gora               Fotografija 8. 2: Prvi obred 

                   

Fotografija 8. 3: Drugi obred                     Fotografija 8. 4: Tretji obred 
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Fotografija 8. 5: Tretji obred – velika skupina     Fotografija 8. 6: Četrti obred  

 

                               

Fotografija 8. 7: Peti obred – začetek          Fotografija 8. 8: Peti obred - gibanje 

                        

Fotografija 8. 9: Ustvarjalna naloga – kipi 1      Fotografija 8. 10: Kipi 2 

                             

Fotografija 8. 11: Kipi 3                              Fotografija 8. 12: Kipi 4 
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Fotografija 8. 13: Kipi 5                     Fotografija 8. 14: Kipi 6 

                     

Fotografija 8. 15: Kipi 7                             Fotografija 8. 16: Skupinsko ustvarjanje – kipi 7 

                     

Fotografija 8. 17: Skupinsko ustvarjanje – kipi 8    Fotografija 8. 18: Skupinsko ustvarjanje – 
kipi 9 

 

Zgornje fotografije prikazujejo izvedbo v razredih z različnimi prostorskimi kapacitetami. 

Razvidno je, da so učenci vaje lahko izvajali tudi v manjših učilnicah, nekatere kar med 

klopmi, saj za izvedbo ne potrebujemo veliko prostora. Za nekatere je to predstavljalo odlično 

priložnost za ustvarjanje skupinskega kipa, česar so se sami domislili. Pri ustvarjalni nalogi so 
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se izkazali tako dečki kot deklice. Njihovi kipi so iz tedna v teden postajali bolj inovativni in 

zahtevni. Iz fotografij je tudi razvidno, da so učenci radi izvajali »Tibetančke« ter se ob koncu 

– pri kipih tudi zabavali.  
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9. 0 SKLEP 

 

Z raziskavo uporabe »Tibetančkov« na razredni stopnji smo ugotavljali prisotnost izboljšanih 

stanj zanimanja za nadaljnje delo pri pouku in njegove pozitivne učinke na učence na ravni 

celotnega razreda. Z vključevanjem dejavnosti, ki ne zahteva veliko dodatnega časa, dela in 

priprav učiteljev za izvedbo, smo preverjali uporabno vrednost tudi za učitelje. 

Gibalne in sprostitvene dejavnosti so se v preteklosti pokazale kot dobro sprejete med učenci 

in učitelji, zaradi česar so jih radi izvajali in vključevali v pouk. Sodelujoče učiteljice so z 

zanimanjem sprejele nove vaje, ena izmed njih pa jih je pred tem že poznala in sama izvajala 

večinoma pri pouku športa. Vključevanje ustvarjalne naloge se je izkazalo za dodano vrednost 

pri motiviranosti učencev in višanju njihovega interesa za vsakotedensko izvajanje v 

časovnem obdobju dveh mesecev. Ob spremljanju njihovega napredka pri izvedbi, ustvarjanju 

z gibanjem ter učinkih na psihofizično sprostitev učencev, sem dobila vpogled v izboljšano 

razredno situacijo po izvajanju vaj. Rezultati izpolnjenih vprašalnikov so pokazali, da se je po 

izvedbi »Tibetančkov« izboljšalo zanimanje za delo učencev v vseh razredih in so v največji 

meri prispevale k povečani aktivnosti, motivaciji ter zbranosti pri delu. Na 7-stopenjski 

ocenjevalni lestvici sta bili v povprečju najvišje ocenjeni sproščenost učencev (6, 11) ter 

splošno vzdušje v razredu (6, 56). Rezultati so bili pričakovani, saj vaje delujejo na sprostitev 

mišične, umske ter čustvene napetosti, ob čemer omogočijo telesu prost pretok energije, 

povežejo telo, um in duh, hkrati pa otroka sprostijo (Schmidt, 2008, str. 4).  

Sprostitev je, ob današnjem vse pogostejšem pojavu utrujenosti že pri najmlajših, zelo 

pomembna. Zaradi kompleksnega pojava, ki se kaže na različne načine – na katere vzroke in 

posledice včasih lahko, včasih ne moremo vplivati, se problem še vedno pojavlja v slovenskih 

šolskih klopeh. Stroka opozarja – otroci se v prostem času veliko manj gibajo in vedno več 

časa posvetijo elektronskim napravam (televizija, računalnik, mobilni telefoni ipd.). 

Odgovornost pedagoških delavcev sloni na vzgojnem in izobraževalnem področju, zato je 

prav, da z novimi vključenimi dejavnostmi izvajamo celosten pristop k pouku, katerega cilj je 

pozitivno vplivati na telesni, kognitivni, socialni in čustveni razvoj učencev. Pretekle 

raziskave so pokazale, da se je vpeljava metode ustvarjalnega giba v pouk izkazala za 

učinkovito na vseh navedenih področjih, saj vpliva na izboljšanje medsebojnih odnosov v 

razredu, motivacije, aktivnosti, sproščenosti, zadovoljstva ter dosega boljše in trajnejše 
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zapomnitve učne snovi. Instrument, ki smo ga preizkusili, ni neposredno povezan z učno 

snovjo, vendar z njim posredno dosegamo dolgotrajne učne cilje ter vplivamo na izboljšanje 

psihofizičnega stanja učencev. Učenci so vedno zadovoljni ob prekinitvi monotonega pouka, 

tudi pri naši raziskavi se je izkazalo sprejemanje »Tibetančkov« med učenci in učiteljicami. 

Pogumni med učenci so glasno izrazili zadovoljstvo kot je: »Marijana, res sem se sprostila!« 

ter: »A danes lahko drug kip naredim?«. Njihove iskrene izjave so vedno navdušujoče, zlasti 

če se dobro počutje odraža pri nadaljnjem delu. Vse učiteljice so potrdile, da so se učenci 

umirili in sprostili, kar smo tudi želeli doseči.  

Ustvarjalnost se je zopet izkazala za visoko (skrito) potrebo, s katero v kombinaciji z 

gibanjem dosegamo zelo pozitivne rezultate na vseh področjih otrokovega razvoja in potreb. 

Pričakovano je bilo, da bo ustvarjalna naloga priljubljena med učenci, katero so v najvišjem 

odstotku odgovorov (36 %) izbrale učiteljice. Ustvarjalni gib omogoča, da ob lastnem 

izražanju otrok presega svoje zadržke, omejitve, sposobnosti in prav zaradi tega ustvarjanje 

ob gibanju prinaša toliko zadovoljstva med učenci in učitelji, pravzaprav vsakemu 

posamezniku, ne glede na starost in spol. Seveda so se sprva pokazali zadržki in motnje pri 

izvajanju, zlasti v višjih razredih, vendar so le-ti z obvladovanjem vaj in sproščenostjo 

učencev ob tem popolnoma izginili. Med prisostvovanjem pouka, ki je potekal po izvedbi 

»Tibetančkov«, sem bila pozitivno presenečena nad spremembo situacije v razredu. Učenci so  

iz neaktivnih, motečih, zaspanih, utrujenih in nezadovoljnih, spremenili držo telesa in 

obnašanje v razredu. Po vajah so se zbudili, sodelovali pri pouku, ob čemer nisem več zaznala 

oddaljenosti učencev od učne situacije. Za učitelja in učence je to zelo vzpodbudno in deluje 

motivacijsko za nadaljnji V-I proces. Učinek fizičnih vaj in sprostitve pri odpravljanju 

posledic utrujenosti se je močno pokazal v višjih razredih, medtem ko sem v nižjih razredih 

opazila navdušenje nad vsemi aspekti vaj – dihanje, novi gibalni vzorci, ustvarjanje in 

sprostitev. Mlajši učenci so bili zelo navdušeni in posledično tudi živahnejši, kar učitelj lahko 

izkoristi za nadaljevanje aktivne učne situacije, ali pa mora v nekaterih primerih zaradi tega 

vložiti več energije za vzpostavitev redu, ki si ga je sam zamislil. V 3. razredu se je učiteljica 

temu uspešno izognila s tem, ko je preložila vodenje vaj na učence. Na ta način so dejavnost 

drugače dojemali, saj je različen sošolec/ka vodil/a vsak obred, kar je pomenilo, da je to 

njihova aktivnost in ob tem se je vsak želel izkazati.   

Sama vidim tovrstne izzive kot odlično priložnost za odkrivanje skupinske dinamike in s tem 

oblikovanje ugodne razredne klime glede na značilnosti otrok v skupini. Pretekle izkušnje in 
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strast do gibalnega ustvarjanja so porodile nove ideje o razsežnosti uporabe »Tibetančkov«. 

Pri raziskovanju giba bi nadalje lahko vpeljali element glasbe in razvijali plesnost, s katero bi 

učenci pridobili nove izkušnje na področjih glasbe, motorike, estetike ipd. Posledično bi se še 

okrepilo sodelovanje v skupini – kar se je že izkazalo v nekaterih razredih in le-to bi vplivalo 

na izboljšanje medsebojnih odnosov v razredu. Naše ugotovitve v diplomskem delu se 

nanašajo na skupino otrok in učiteljic, ki so sodelovali v raziskavi. Vendarle je ključnega 

pomena, da učitelj opazuje učence in s tem vedno znova pridobiva nove izkušnje in ideje, v 

katere ga vodijo mali in veliki nadebudneži. Šolsko okolje bi tako moralo spodbujati čim 

večjo aktivno vlogo učencev, ki sooblikujejo učni proces, ob čemer je učiteljeva naloga, da s 

kritično evalvacijo vpeljuje novosti ter z njimi rešuje aktualne probleme.  

V tej fazi se strinjam z Geršakovo (2006), ki opozarja, da bi morala biti sprostitvena vzgoja 

sestavni del vzgajanja otrok današnje družbe, kjer je vse več opaziti živčne prenapetosti zaradi 

prenasičenosti z zunanjimi dražljaji, kateri obremenjujejo že najmlajše. Vzgoja vendarle 

pomeni temeljno popotnico za samostojno, odgovorno in neodvisno življenje posameznikov, 

ki sooblikujejo družbo. Ob tem bi citirala zagovornika miru, Hailea Silassiea, ki pravi: »Vsi 

ljudje, ne glede na družbeni sloj in poklic, bi morali čutiti skrb in aktivno reševati težave, ki 

vplivajo na človeštvo.« 

Pedagoški poklic je vedno bil in vedno bo v aktivni vlogi vzgoje otrok, v kateri jim moramo  

predstaviti tudi, tako kot pravi Geršakova (2006), človekov notranji svet, svet tišine in miru, 

iz katerega črpa nove moči in energijo za soočanje z obremenitvami in negativnimi učinki 

sodobnega življenja.    
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11. 0 PRILOGE 

 

Priloga 1:  

OPAZOVALNI LIST ZA UČITELJICE 

Hitro preverjanje je enostranski vprašalnik, ki vsebuje 7 parnih postavk, kot na primer: 

Aktivnost/pasivnost učencev, pri čemer ocenite raven zanimanja večine učencev, kjer 7 
pomeni najvišjo raven, 1 pa najnižjo raven. 

Opazovalni list služi ocenitvi stanja v razredu, ko padeta koncentracija in motivacija pri 
pouku. Ocenitev stanja se navezuje na večino učencev, oz. po moči vpliva posameznih 
učencev  na celotni razred. Sprotno beleženje po koncu šolske ure je za vašo evidenco, na 
podlagi katere boste imeli boljši vpogled v spremembo stanja in ni material za obdelavo 
podatkov. 

Datum opazovanja:________________ 

 

HITRO PREVERJANJE 

osredotočenost na nadaljnje delo 7 6 5 4 3 2 1 neosredotočenost  

pripravljenost za nadaljnje delo 7 6 5 4 3 2 1 Dremavost 

sproščenost učencev pri nadaljnjem delu 7 6 5 4 3 2 1 Nestrpnost 

aktivnost učencev pri nadaljnjem delu 7 6 5 4 3 2 1 Pasivnost 

motiviranost pri učencih za nadaljnje delo 7 6 5 4 3 2 1 Zdolgočasenost 

zbranost pri nadaljnjem delu 7 6 5 4 3 2 1 Nezbranost 

dobro vzdušje v razredu 7 6 5 4 3 2 1 slabo vzdušje v razredu 

 

Opombe (izbirno):____________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Priloga 2:  

VPRAŠALNIK O STANJU V RAZREDU, KO PADE RAVEN 

ZANIMANJA ZA DELO 

Spoštovani! 

Ocenite z ocenami od 1 do 7 naslednji sklop vprašanj o opaženem stanju pri pouku, tako da 
obkrožite eno oceno od 1 do 7 , kjer 7 pomeni dobro in 1 pomeni slabo glede na padec ravni 
zanimanja za delo. 

Hvala za sodelovanje. 

Pred reševanjem prosim izpolnite naslednje podatke. 

Šola: _____________________________ 
Razred: _____ 
Starost učencev: ________ 
 

 

KAKŠNO JE STANJE V RAZREDU 
KO PADE RAVEN ZANIMANJA ZA DELO  

ODGOVORI 

DOBRO  SLABO 

1. osredotočenost na delo 7 6 5 4 3 2 1 

2. pripravljenost za delo 7 6 5  4 3  2 1 

3. sproščenost učencev pri delu 7 6 5  4 3  2 1 

4. aktivnost učence pri delu 7 6 5  4 3  2 1 

5. motiviranost pri učencih za delo 7 6 5  4 3  2 1 

6. zbranost pri delu 7 6 5  4 3  2 1 

7. splošno vzdušje v razredu 7 6 5  4 3  2 1 
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Priloga 3: 

OPAZOVALNI LIST ZA UČITELJICE 

Hitro preverjanje je enostranski vprašalnik, ki vsebuje 7 parnih postavk kot na primer: 

Aktivnost/pasivnost učencev, pri čemer ocenite raven zanimanja večine učencev, kjer 7 
pomeni najvišjo raven, 1 pa najnižjo raven. 

Opazovalni list služi ocenitvi stanja v razredu po izvajanju vaj »Tibetančki« za otroke. 
Sprotno beleženje po koncu šolske ure je za vašo evidenco, na podlagi katere boste imeli 
boljši vpogled v spremembo stanja in ni material za obdelavo podatkov. 

Datum opazovanja:________________ 

 

HITRO PREVERJANJE 

osredotočenost na nadaljnje delo 7 6 5 4 3 2 1 neosredotočenost  

pripravljenost za nadaljnje delo 7 6 5 4 3 2 1 Dremavost 

sproščenost učencev pri nadaljnjem delu 7 6 5 4 3 2 1 Nestrpnost 

aktivnost učencev pri nadaljnjem delu 7 6 5 4 3 2 1 Pasivnost 

motiviranost pri učencih za nadaljnje delo 7 6 5 4 3 2 1 Zdolgočasenost 

zbranost pri nadaljnjem delu 7 6 5 4 3 2 1 Nezbranost 

dobro vzdušje v razredu 7 6 5 4 3 2 1 slabo vzdušje v razredu 

 

Opombe 
(izbirno):____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                Marijana Jerković; diplomsko delo 
 

‐ 79 ‐ 
 

Priloga 4: 

VPRAŠALNIK O UČINKOVITOSTI UPORABE VAJ »TIBETANČKI ZA 
OTROKE« PRI POUKU 

Spoštovani! 

Pred Vami sta dva sklopa vprašalnika, s katerim bi želeli preveriti učinkovitost izvajanja vaj 
»Tibetančki« za otroke, ki ste jih uporabljali pri pouku, v zadnjih dveh mesecih.  
 

Hvala za sodelovanje. 
 
Pred reševanjem prosim izpolnite naslednje podatke. 
 
Šola: _____________________________ 
Razred: _____ 
Starost učencev: ________ 
  

1. Ocenite z ocenami od 1 do 7 naslednji sklop vprašanj o vplivu uporabe vaj 
»Tibetančki za otroke« na raven zanimanja pri pouku, tako da obkrožite eno oceno od 
1 do 7 , kjer 1 pomeni malo in 7 pomeni veliko glede na Vaša opazovanja po izvajanju 
vaj. 

 

KOLIKO SO VAJE »TIBETANČKI ZA OTROKE« VPLIVALE NA: ALI 
V KOLIKŠNI MERI JE PO IZVAJANJU VAJ T.Z.O. BILA V RAZREDU 
PRISOTNA: 

ODGOVORI 

VELIKO  MALO 

1. osredotočenost na nadaljne delo 7 6 5 4 3 2 1

2. pripravljenost za nadaljne delo 7  6  5  4 3 2 1

3. sproščenost učencev pri nadaljnem delu 7  6  5  4 3 2 1

4. aktivnost učencem pri nadaljnem delu 7  6  5  4 3 2 1

5. motiviranost pri učencih za nadaljne delo 7  6  5  4 3 2 1

6. zbranost pri nadaljnem delu 7  6  5  4 3 2 1

7. splošno vzdušje v razredu 7  6  5  4 3 2 1

 

2. Prosim, da obkrožite ustrezen odgovor in utemeljite svojo odločitev. 

Ali se Vam zdijo vaje »Tibetančki za otroke« ustrezno sredstvo za uporabo v razredu?  

a) DA 
b) NE 
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Utemeljitev:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Katera vaja se je najbolj obnesla? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ali se Vam zdi katera vaja neustrezna? 

a) DA 
b) NE 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA, navedite razloge zakaj. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Kaj ste še opazili ob izvajanju teh vaj v razredu? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


