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IZVLEČEK 

V diplomski nalogi sem raziskovala, ali gibalne igre motivirajo otroke pri učenju 

angleškega jezika in ali bi se angleški jezik lahko vključil v obstoječ letni delovni načrt 

vrtcev.  

V teoretičnem delu sem pisala o zgodnjem poučevanju tujih jezikov v Sloveniji, nato 

pa še o razširjenosti le-tega v Evropi. Vključila sem tudi razloge in prednosti za 

poučevanje tujega jezika v predšolski dobi, primerne pristope za poučevanje in 

stališča Bele knjige o vzgoji in izobraževanju tujih jezikov v vrtcu. Pri tem je največ 

pozornosti dobil pristop celostnega telesnega odziva, ki je glavna tema diplomskega 

dela. 

Empirični del vsebuje načrtovanje in izvajanje angleških dejavnosti v vrtcu. 

Dejavnosti sem izvajala v obdobju treh mesecev. Poseben poudarek sem dala 

gibalnim dejavnostim.  

Po vsej predelani literaturi in po izvedenih dejavnostih sem ugotovila, da bi 

angleščino brez težav vključili v vsakdan otrok v vrtcu. Otroci so vedoželjni in se 

veselijo novih dejavnosti, prav tako pa imajo veliko energije, ki jo lahko pozitivno 

uporabimo pri dejavnostih prek celostnega telesnega odziva, kjer se lahko veliko 

gibajo, obenem pa tudi učijo na zabaven in preprost način.  

 

Ključne besede: Vrtec, otroci, tuji jezik, angleški jezik, celostni telesni odziv, gibalne 

dejavnosti.  

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

In my diploma I was reasearching whether movement activities motivate children in 

learning English language and if English could be integrated into the existing yearly 

plan of kindergartens.  

In the theoretical part I described early learning of foreign languages in Slovenia, and 

in Europe. I included the reasons and advantages of teaching foreign language in 

preschool age, appropriate teaching approaches at this age and attitudes of the 

Slovenian White Paper towards early FL learning. I gave the most attention to the 

Total Physical Response approach which is used in the research. 

The empirical part contains planning and implementation of English activities in 

kindergarten. Activities were performed in the period of three months. I gave special 

emphasis to movement activities.  

After all the literature was studied and the activities were implemented I discovered 

that English could easily be included into children's everyday in kindergarten. 

Children are eager to learn and happily accept new activities. In addition they have a 

lot of energy which we can readily use through Total Physical Response activities. 

They can move and learn in a relaxing and easy way through such activities. 

Key words: kindergarten, children, foreign language, English language, Total 

Physical Response, movement activities. 
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I. UVOD 

Gibanje se opisuje kot pojav, pri katerem se spreminja lega telesa v različnih smereh. 

Že od rojstva razvijamo različne gibe, ki jih celo življenje uporabljamo pri 

vsakodnevnih opravilih in aktivnostih, kot so na primer hoja, umivanje zob, gibamo se 

celo v spanju. Zato ni nič presenetljivo, da se gibanje uporablja tudi pri učenju. Učimo 

se lahko na več različnih načinov, Brewster idr. (2002) pa v svojem delu navajajo 

šest pristopov k poučevanju tujih jezikov, ki naj se bi uporabljali pri poučevanju otrok: 

slušno-jezikovni pristop, komunikacijski pristop, na dejavnostih temelječ pristop, 

medpredmetni pristop, na zgodbah temelječ pristop in pristop celostnega telesnega 

odziva.  

Najbolj sem se osredotočila na zadnji pristop, ki se mu bom bolj posvetila v  

teoretičnem delu. 

Kaj se bomo učili? To vprašanje nas pripelje do jezika. Jezik ima več pomenov, jaz 

pa ga bom uporabila v smislu medsebojnega sporazumevanja. Prvi jezik, ki se ga 

naučimo govoriti, imenujemo materni jezik, vsi drugi jeziki pa so poimenovani kot 

drugi ali tuji. Za svojo diplomsko nalogo sem se odločila, da bom predšolskim 

otrokom predstavila angleščino kot tuji jezik.  

Velikokrat se pojavi vprašanje, zakaj v zgodnji pouk vključujejo učenje prav tega 

jezika in zakaj je angleščina dandanes tako pomemben jezik. Odgovor zasledimo v 

delu Nevenke Seliškar (1995), Zgodnje učenje tujega jezika, ki pojasnjuje, da je 

angleščina najbolj razširjen jezik, ki ga po podatkih Britanskega sveta govori 700 

milijonov ljudi. Več kot polovica svetovnih knjig, časopisov in revij je deloma ali 

popolnoma v angleškem jeziku in tudi na mednarodnih srečanjih se angleščina 

pojavlja pogosteje kot drugi jeziki. Jezikov ne moremo deliti na pomembne in manj 

pomembne, saj je znanje vsakega jezika zaklad in ponos vsakega naroda. Lahko pa 

rečemo, da je angleščina najbolj razširjen in posledično najbolj uporaben jezik.  

V času šolanja sem obiskala vrsto vrtcev in opazila, da je angleščina redko vpletena 

v tedenski načrt. Ker sem mnenja, da je dobro, da se z učenjem tujega jezika začne 

že v predšolski dobi, ko je otrok »goba« za vsrkavanje novih informacij, sem se 

odločila, da si za temo diplomske naloge izberem angleški jezik, ki ga otrokom lahko 
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približam na preprost in zabaven način: z zanimivimi igrami, pesmimi, plesi, skratka z 

dejavnostmi, pri katerih se bodo sprostili, gibali in uživali. Za izvajanje dejavnosti sem 

izbrala enega izmed ljubljanskih vrtcev. Otroke v starosti 5–6 let sem obiskala 14-krat 

in angleščino vpletla v njihov vsakdan.  

Nekateri otroci so bili s tem jezikom že seznanjeni in so že poznali določene besede, 

drugi pa so se z angleščino seznanili prvič. Dejavnosti sem načrtovala vsak teden 

sproti in jih prilagajala napredku otrok. Pri načrtovanju sem si pomagala s primerno 

literaturo, željene nasvete pa mi je nudila mentorica.  
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II. TEORETIČNI DEL 
 

1. ZGODNJE UČENJE TUJIH JEZIKOV 

 

1. 1 ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA V SLOVENIJI 

V zadnjih letih se zgodnje učenje tujega jezika vse pogosteje pojavlja tudi v Sloveniji. 

Z letošnjim šolskim letom, 2015/2016, se začne uvajanje tujega jezika v prvi razred 

osnovne šole kot neobvezni predmet, s prihodnjim šolskim letom, 2016/2017, pa 

bodo vse slovenske šole pričele z učenjem tujega jezika v drugem razredu (Uradni 

list RS, št. 20/14). 

Otroci na predmetni stopnji drugače uzaveščajo jezikovni sistem, kot otroci na 

razredni stopnji in v predšolskem obdobju, zato je slednjemu treba prilagoditi 

didaktično-metodični pristop poučevanja. Razlika je v tem, da gre pri otrocih za 

celostno pridobivanje vrste novih vedenj in spoznanj, in sicer: »spoznavanje 

glasovne podobe tujega jezika, ugotavljanje pomena drugače zvenečih besed, 

opazovanje podrobnosti v pravilih njihove rabe, ugotavljanje razlik in podobnosti v 

vedenjskih vzorcih sporočanja, postopno prehajanje k zavestnemu urjenju jezikovnih 

struktur tujega jezika, primerjanje jezikovne norme obeh jezikov (prvega in tujega) ter 

urjenje v jezikovni sistem.« (Brumen, 2004, str. 7) Pri tem moramo uporabljati 

primerne tehnike poučevanja, metode in strategije. Te naj vsebujejo:  

 številne igre, ki so lahko posnemovalne, raziskovalne, domišljijske ali 

simbolične;  

 rabo in urjenje jezikovnih struktur v kontekstu sporočanja, ki se izvaja skozi 

govor, petje, recitiranje, igranje vlog; 

 spodbujanje pri tvorbi besedil po vzorcu, dopolnjevanje, razvrščanje in 

povezovanje jezikovnih struktur; 

 nebesedni odziv, to pa so ples, gib, risanje, likovno ustvarjanje (Brumen, 

2004). 

Za učenje tujega jezika moramo izbrati aktivnosti, ki so preproste, tako da jih otroci 

razumejo in vedo, kaj od njih pričakujemo. Raziskave kažejo, da se med 

najuspešnejše aktivnosti uvrščajo igre in akcijske pesmi, aktivnosti s popolnim 
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telesnim odzivom, preproste zgodbe in dejavnosti, ki spodbujajo fino motoriko 

(barvanje, lepljenje, rezanje). »Aktivnost mora pritegniti učenca, ga zabavati in učiti. 

Če se učimo z veseljem, se učimo hitreje, znanje je trajnejše« (Seliškar, 1995, str. 

53), to se uvršča med pravila zgodnjega učenja tujega jezika.  

V primerjavi z otroki pa učenci na predmetni stopnji že zavestno spoznavajo jezikovni 

sistem tujega jezika. Znanje povezujejo s svojimi izkušnjami, razumejo pravila 

jezikovne rabe ter imajo kritičen odnos do znanja. V njihov učni proces so zato 

vključene različne sheme, miselni vzorci, tabele, se pravi številna razvrščanja in 

povezovanja jezikovnih struktur v sistem, pa tudi branje z razumevanjem in analizo 

jezikovnih struktur v kontekstu ter tvorbo krajših besedil (Brumen, 2004). 

Motivacijo in občutek veselja pri učenju tujega jezika vzbujajo vsebine, ki so 

predstavljene v konkretni situaciji, vaje in igre ter raznovrstna zanimiva besedila. To 

so učinkoviti jezikovni elementi, kinam pomagajo pri vzgoji večjezičnih učencev, ki 

bodo pripravljeni za življenje v družbi (prav tam).  

1. 2 UČENJE IN POUČEVANJE TUJIH JEZIKOV V SLOVENSKIH VRTCIH 

Na to temo je od leta 2008 pa do leta 2014 potekal projekt, ki je vključeval deset 

vrtcev iz različnih koncev Slovenije. Tuji jezik so poučevale strokovne delavke, ki so 

usposobljene vzgojiteljice z znanjem tujega jezika na nivoju B2, oziroma profesorice 

angleškega jezika, ki so usposobljene za delo s predšolskimi otroki. 

Namen projekta je bilo iskanje in preizkušanje različnih pristopov in učnih strategij na 

področju poučevanja tujega jezika na predšolski stopnji; cilj pa odkriti in preizkusiti 

učne strategije in organizacijske modele učenja, ki so najučinkovitejši. Po številnih 

pripravah, načrtovanjih, izobraževanjih, srečanjih in evalvacijah so strokovne delavke 

prišle do sledečih ugotovitev: otroci so se na dejavnosti v tujem jeziku odzvali 

pozitivno, prav tako so bili zadovoljni tudi starši; vzgojiteljice so otrokom zagotavljale 

občutek varnosti, sprejetost in tako ustvarile prijetno vzdušje za učenje tujega jezika; 

za načrtovanje in evalvacijo v slovenskem in tujem jeziku je pomembno in potrebno 

timsko delo; povezovanje med vrtci – skupne razprave, posredovanje smernic za 

izboljšanje didaktičnih pristopov, vse to jim je omogočalo usposabljanje za refleksijo 

in ozaveščalo lasten napredek, kar je vplivalo na spreminjanje učenja tujega jezika v 

skladu s cilji; s kombinacijo različnih metod so oblikovale uspešne didaktične pristope 
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in strategije; preizkušenih in izdelanih je bilo več različnih didaktičnih iger in 

pripomočkov za učenje tujega jezika.  

Projekt prinaša novosti in izboljšave, saj ima otrok možnost učenja tujega jezika na 

sproščen način preko igre in gibanja, spoznava se z lastno in tujo kulturo. Učenje 

tujega jezika vpliva na otrokov spoznavni, emocionalni, socialni in osebnostni razvoj. 

Pri načrtovanju se upošteva pristop integriranega učenja tujega jezika, saj je ta 

pogosto sredstvo za doseganje ciljev iz različnih področjih kurikuluma. Uvajali so 

različne organizacijske oblike učenja tujega jezika in spremljali učinkovitost. Delo v 

projektu vpliva tudi na osebno rast strokovnih delavk in na kvaliteto njihovega 

pedagoškega dela (Fras Berro, Brumen, 2014). 

Projekt Zgodnje učenje angleščine pa se je v šolskem letu 2010/2011 pričel tudi v 

vrtcu Rogaška Slatina. Planiran je bil za obdobje treh let, vanj pa je bilo vključenih 

sedem oddelkov vrtca Rogaška Slatina. Projekt je bil osnovan na metodi CLIL, glavni 

cilj celotnega projekta pa, da bi bil za otroke prijetna izkušnja. Srečanja so bila 

načrtovana enkrat tedensko, otroci pa so razvijali predvsem slušno razumevanje. 

Po enem letu so zapisali ugotovitve, da se pri otrocih opazi razvoj kognitivnih 

spodobnosti, razumevanja tujega jezika so se lotili na podlagi čutnih zaznav in 

doživetij ter se tako učili kot naravni govorci. Poznavanje besedišča se je poznalo pri 

temah, ki so bile obravnavane dalj časa. Pri metodi CLIL so bile potrebne prilagoditve 

in dopolnitve, vpeljali so tudi metodo celostnega telesnega odziva, preko katerega so 

ponavljali besedišče, pesmi, rime ipd. Zaključna ugotovitev je, da je izbran način dela 

primeren za razvijanje otrokovih komunikacijskih spodobnosti in širšega kognitivnega 

področja. Če bi želeli dosegati tudi jezikovne cilje na področju govorjenja, bi srečanja 

morala potekati vsaj dvakrat na teden (Jankovič, 2011). 

 

1. 3 RAZŠIRJENOST UČENJA DODATNIH JEZIKOV V OTROŠTVU V 

EVROPI 

Bistvo zgodnjega učenja večjega števila jezikov je opredelil Jan Figel, evropski 

komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in več jezičnost, in sicer takole: »V 

razširjeni in večjezični Evropi nam zgodnje učenje (tujih) jezikov omogoča odkrivanje 
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drugih kultur in nas pripravlja na učinkovitejšo zaposlitveno mobilnost.« (Pižorn, 

2009, str. 13) 

Slovenija je kot članica Evropske unije vključena v dva dokumenta s področja 

spodbujanja večjezičnosti: Nova okvirna strategija za večjezičnost (2005) in Akcijski 

načrt (2004–2006) za spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti. Slednji 

nalaga vsem državam Evropske unije, da svojim prebivalcem omogočijo, poleg 

prvega jezika, še učenje dveh tujih.  

Večjezičnost postaja vse bolj razširjena, kar je posledica večjega in enotnega trga, 

povečane mobilnosti znotraj EU, priseljevanje v članice EU in še veliko drugih 

dejavnikov. Za učinkovito in uspešno sobivanje je komunikacija v večkulturni družbi 

nujno potrebna, saj znanje in poznavanje več jezikov omogoča ustrezno 

komunikacijo. Večjezična in medkulturna komunikacija je bila včasih privilegij elit, če 

odštejemo priseljence, ki so se morali naučiti jezik njihove »nove« države.  

Zadnjih dvajset let se je učenje in poučevanje tujega jezika v predšolski dobi razširilo 

po vsej Evropi in Aziji in je vstopilo v marsikatero do sedaj enojezično okolje 

(Graddol, 2006). Vsi državljani Evrope naj bi govorili tri jezike Evropske unije, navaja 

Bela knjiga Evropske komisije (1995, povzeto po Pižorn, 2009, str. 13), ki obenem 

priporoča uvajanje tujega jezika v vrtec in na razredno stopnjo osnovne šole. Namen 

tega je, da bi se učenci na predmetni stopnji lahko učili še drugih tujih jezikov. Ker 

večina staršev v učenju jezikov ne vidi dodatne obremenitve za otroke, zato le-to 

postaja vse pogostejše (Pižorn, 2009). 

V poročilu Eurydice (2005 in 2008, povzeto po Pižorn, 2009, str. 15) zasledimo 

podatek, da se v otroštvu od 3 do 11 let kar 50 % otrok uči najmanj en tuji jezik. 

Študija »Najpomembnejša pedagoška izhodišča za poučevanje jezikov na zelo 

zgodnji stopnji« poroča, da se v enajstih evropskih držav od leta 2009 otroci v prvih 

razredih osnovne šole učijo tujega jezika, in sicer v Avstriji, Italiji, Norveški, Hrvaški, 

Srbiji, Španiji, Poljski, Portugalski, Bolgariji, Luksemburgu, nemškemu delu Belgije in 

v določenih nemških deželah. Vsako leto pa se število držav veča. Z zgodnjim 

učenjem tujih jezikov države omogočajo svojim prebivalcem daljše obdobje za učenje 

in doseganje jezikovnih zmožnosti (Pižorn, 2009). 

Med učenjem tujih jezikov prevladuje angleščina, kar potrjuje poročilo z naslovom 

„Ključni podatki o poučevanju jezikov na evropskih šolah za leto 2012“ (Key Data on 
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Teaching Languages at School in Europe 2012), v katerem je zapisano, da je 

angleščina v skoraj vseh evropskih državah najpogosteje poučevan jezik, z velikim 

zaostankom pa ji sledijo francoščina, španščina, nemščina in ruščina.  

Poročilo obenem navaja, da se veča število učencev, ki se v okviru obveznega 

izobraževanja učijo dveh jezikov vsaj eno leto. V šolskem letu 2009/2010 je bilo 60,8 

% dijakov, vključenih v nižje sekundarno izobraževanje, ki so se učili dveh ali več 

tujih jezikov, to pa je kar 14,1 % več kot v letu 2004/2005. Ravno tako pa se je v 

istem obdobju zmanjšalo število osnovnošolcev, ki se ne učijo tujega jezika, in sicer z 

32,5 % na 21,8 %. (Evropska komisija, 2012) (http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-12-990_sl.htm)  

Učenje dodatnih jezikov na zgodnji stopnji narašča, starostna meja za začetek učenja 

dodatnih jezikov pa se pomika navzdol, kar nam kažejo sledeči podatki: 

Tabela 1: Prikaz števila učencev, ki se učijo angleščino na zelo zgodnji stopnji (5/6 let dalje) 

Država % učencev Država % učencev 

Norveška 91–100 Grčija 41–50 

Avstrija 91–100 Islandija 41–50 

Španija 81–90 Francija 31–40 

Švedska 71–80 Portugalska 31–40 

Italija 71–80 Slovenija 31–40 

Finska 61–70 Češka 31–40 

Estonija 61–70 Romunija 31–40 

Latvija 51–60 Slovaška 21–30 

Litva 41–50 Madžarska 21–30 

Poljska 41–50 Bolgarija 21–30 

Danska 41–50 Nemčija 11–20 

Prirejeno po Graddol, 2007, v Pižorn, 2009, str. 13 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-990_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-990_sl.htm
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2. RAZLOGI ZA UČENJE TUJIH JEZIKOV V ZGODNJEM 

OTROŠTVU 

V literaturi zasledimo veliko razlogov, zakaj je učenje tujega jezika v zgodnjem 

otroštvu pomembno. Povzela sem jih po avtorici Pižorn, ki jih je navedla v svojem 

delu Dodatni tuji jeziki v otroštvu, 2009. 

Razloge za spodbujanje večjezičnosti in učenja jezikov od zgodnjega otroštva naprej 

predstavlja Resolucija Evropskega parlamenta o ukrepih za spodbujanje 

večjezičnosti in učenja jezikov v Evropski skupnosti: Evropski kazalnik jezikovnih 

kompetenc (2005 in 2008,). Za vse članice Evropske unije je večjezičnost 

pomembna, ker:  

 pospešuje boljše medsebojno razumevanje in sporazumevanje; 

 znanje samo enega jezika za učinkovito komunikacijo ni dovolj, zato bi radi 

uveljavili cilja Lizbonske strategije, kjer bi se vsi državljani poleg maternega 

jezika sporazumevali še v najmanj dveh jezikih in bi tako oblikovali »ljudsko« 

Evropo; 

 prispeva k učinkovitejši porazdelitvi delovne sile v Evropi, zaradi lažjega 

razumevanja in komuniciranja v več jezikih; 

 omogoča bolj razširjeno znanje tujih jezikov, ki je kriterij za ocenjevanje 

napredka pri doseganju cilja, to je: Evropska skupnost postane na znanju 

temelječe gospodarstvo, ki je združena v raznolikosti; 

 se je Evropski svet (Barcelona, 2002) zavzel za uvedbo kazalnika jezikovnega 

znanja, ki pomaga odpraviti pomanjkanje podatkov o jezikovnih in 

sporazumevalnih zmožnosti državljanov Evropske skupnosti; 

 mora Evropska unija povečati prizadevanja za doseganje akcijskega načrta 

»Spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti«; 

 posamezne stopnje znanja tujega jezika še nimajo določenih zanesljivih 

kazalnikov; 

 podatki Komisije kažejo, da je število poučevanih tujih jezikov na srednjih 

šolah daleč od zastavljenega cilja Evropskega sveta v Barceloni – poučevanje 
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dveh tujih jezikov od zgodnjega otroštva naprej. (povzeto po Pižorn, 2009, str. 

5) 

Kot razloge Pižorn (2009) navaja tudi rezultate raziskav: 

 Raziskava v ZDA je potrdila, da učenci, ki se učijo tuji jezik od zgodnjega 

otroštva dalje, dosegajo višje rezultate na verbalnem področju, pa tudi pri 

matematiki, logičnem mišljenju, kreativnosti in reševanju problemov, kot pa 

otroci, ki se učijo le enega jezika. 

 Raziskave o kognitivnem razvoju potrjujejo, da se mlajši otroci jezikov lažje 

učijo zaradi elastičnosti možganov. Vnos tujega jezika v zgodnjem otroštvu 

pospeši rast nevronskih povezav v otroških možganih, to pa olajša učenje 

drugih jezikov.  

 Švicarski jezikoslovec Georges Lüdi je potrdil, da je za razvoj zgodnje 

dvojezičnosti glede na aktivnost možganov najprimernejša starost treh let. 

Poudarja tudi, da moramo pri poučevanju upoštevati individualnost in 

fleksibilnost pri različnih starostih. Podobne ugotovitve je dokazala raziskava v 

Veliki Britaniji, kjer so bolj napredovali učenci, ki so se pričeli učiti dodatnega 

jezika v 3. in ne šele v 5. razredu osnovne šole (Edelenbos in Johnstone, 

1996). 

 Singleton (1989) in Vilke (1988) trdita, da so pri mlajših učencih zaznali 

izboljšanje izgovarjave in slušnih zmožnosti.  

 Pinter (2006) in Moon (2000) pa sta zapisali, da se otroci ne sramujejo, če 

naredijo jezikovno napako, saj se bolj osredotočajo na vsebino kot pa na jezik. 

Razloge za zgodnje učenje dodatnih jezikov navajata tudi Jones in Coffey (2006): 

 Otroci so bolj odprti in dovzetni za slišanje in posnemanje glasov. 

 Mlajši učenci so znani po radovednosti in zanimanju za sodelovanje pri novih 

dejavnostih. 

 Otroci so običajno brez predsodkov, zato lahko že zgodaj začnejo z družbenim 

in kulturnim ozaveščanjem o drugačnosti. 

 Otroci so pri jezikovnem učenju motivirani in to je treba ohranjati in negovati. 
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 Učenje dodatnih jezikov ima pozitiven vpliv na otrokov celostni razvoj: 

kognitivni in jezikovni razvoj ter razvoj pismenosti, hkrati pa tudi na čustveni in 

kulturni razvoj osebnosti. 

 

3. PREDNOSTI UČENJA TUJEGA JEZIKA V PREDŠOLSKI DOBI 

Dokazovanje, ali je učenje dodatnih jezikov na zgodnji stopnji prednost ali slabost, 

traja že kar nekaj desetletij. Uvajanje dodatnih jezikov na zgodnji stopnji se je začelo 

že v zgodnjih letih 20. stoletja in je danes najbolj razširjeno po državah, kot so 

Kitajska, Južna Koreja, Tajvan in Indija. K razvoju vedenj o poučevanju jezikov na 

zgodnji stopnji je prispevala jezikovna politika Sveta Evrope in Evropske unije, ki je 

organizirala seminarje preko projektov uvajanja jezikovnega listovnika, Akcijskega 

načrta jezikovne politike Evropske komisije (2001). Svet Evrope in Evropska komisija 

sta strokovno in finančno podprla znanstvene raziskave o učenju in poučevanju 

jezikov na zgodnji stopnji v Evropi, izšlo pa je tudi kar nekaj publikacij in poročil na to 

temo (Pižorn, 2008).  

Novejše raziskave kažejo, da otroci v starosti med tretjim in sedmim mesecem 

prepoznajo tuji jezik, pri dveh letih pa so že sposobni tekoče izpeljati govor v tujem 

jeziku. Jezik pridobivajo na enak način kot prvi, materni jezik, upoštevati pa moramo, 

da so otroci spontani, neobremenjeni, brez predsodkov in želijo spoznati čim več 

novih informacij, med njimi tudi tuje jezike (Brumen, 2009). 

Strokovnjaki spodbujajo učenje tujega jezika v predšolski dobi in v prvih razredih 

osnovne šole. Novejše raziskave pa potrjujejo, da je najidealnejši čas za seznanitev s 

tujim jezikom med tretjim in petim letom starosti, saj se prednosti učenja tujega jezika 

v otroštvu kažejo skozi vse življenje: 

 V otroštvu se prednosti učenja tujega jezika kažejo predvsem pri izgovorjavi, 

melodiji in ritmu tujega jezika, otrok pridobi jezikovne sposobnosti naravnega 

govorca in se približa tej izgovorjavi. 

 Otroški možgani so v obdobju od 0 do 10 let nagnjeni k jezikovnemu razvoju in 

imajo sposobnost, da se tujega jezika naučijo bolj naravno kot odrasli. Zaradi 

moči učenja jezika je pri otroku vseeno, katerega jezika se uči. Kolikor jezikov 

redno sliši v svojem okolju, toliko se jih lahko nauči. 
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 Dvojezični otroci imajo boljše rezultate pri standardiziranih testih kot 

enojezični. To se kaže zlasti pri bralnem razumevanju, maternem jeziku in pri 

matematiki. Boljši pa so tudi pri jezikovnih in nejezikovnih inteligenčnih testih. 

 Otroci, ki so izpostavljeni tujemu jeziku, imajo boljše učne rezultate kot 

najstniki, tudi če tujega jezika ne obvladajo popolnoma. Prav tako imajo visoke 

zmožnosti za pridobivanje več tujih jezikov.  

 Izpostavljenost tujemu jeziku koristi pri branju, saj se otrok hitro in neprisiljeno 

nauči brati – brez vizualne podpore prepozna zvezo med glasom in črko. Ta 

izpostavljenost koristi otrokovim bralnim sposobnostim, ker ima otrok 

razvitejše sposobnosti za reševanje problemov, je bolj kreativen, ima boljše 

sklepanje in divergentno mišljenje ter kaže boljši kognitivni razvoj.  

 Otroci, izpostavljeni tujemu jeziku, imajo višjo samopodobo, razvijejo 

sposobnost medkulturnega pluralizma, so bolj odprti in kažejo spoštovanje do 

drugih kultur in ljudi.  

 Učenje tujega jezika ne škodi razvoju maternega jezika, temveč spodbuja in 

poveča sposobnosti za učenje le tega. Otroci se o maternem (prvem) jeziku 

veliko naučijo, še posebej če se učijo jezikovne strukture tujega jezika.  

(Pižorn, 2009) 

Učenje tujih jezikov v otroštvu zaradi velikih prednosti spodbujajo tudi v Sloveniji. 

Otroke lahko izpostavimo tujemu jeziku na način poslušanja različnih vsebin v tujem 

jeziku oziroma tuji jezik vpletemo med vsakdanje dejavnosti. Raziskave kažejo 

prednosti takega poučevanja, saj otroci neobremenjeno govorijo v tujem jeziku (prav 

tam).  

 

4. METODA CLIL IN DRUGI DIDAKTIČNI PRISTOPI ZA 

POUČEVANJE TUJIH JEZIKOV 
 

4. 1 METODA CLIL 

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

poučevanje vseh ali le določenih vsebin nejezikovnih predmetov v tujem jeziku. Če 

poenostavimo, gre za poučevanje vsebin npr. zgodovine, geografije v tujem jeziku.   



 
 

12 
 

Izraz je prinesel v uporabo David Marsh z Univerze Jyväskylä na Finskem leta 1994, 

ki je dejal, da se CLIL navezuje na situacije, kjer se predmete poučuje preko tujega 

jezika z jasnim ciljem: učenje vsebine in spontano učenje tujega jezika. 

Pristop CLIL se je v praksi uporabljal že od dobe Babilona pa do zgodnjih šestdesetih 

let, ko je bila v mnogih šolah po svetu predstavljena dvojezična izobrazba. Četudi 

mnogi še niso seznanjeni s tem pristopom, ga mogoče uporabljajo že vrsto let (Coyle 

idr. 2010: 1, 2).  

Metoda CLIL od učencev zahteva, da pišejo in govorijo ne glede na vsebine, ki so 

pogosto pretežke za njihove jezikovne sposobnosti. Ta poizkus samostojnega 

izražanja je ključ do jezikovnega razvoja pri CLIL-u. Če to spremenimo v primero, 

lahko rečemo, da CLIL učence vrže v najgloblji del bazena in se s tem naučijo 

plavati. Ostale učne metode učencem pustijo, da začnejo v plitvem delu bazena, a 

sčasoma bodo tudi oni morali v globlji del oziroma se naučiti plavati. CLIL metoda se 

trudi, da se učenec izraža tudi v globljih konceptih jezika. Pot do rezultata je 

neizogibno valovita, ampak je podprta s prisotnostjo zadovoljstva, saj ima zagotovilo, 

da bo »splaval«, kar mu nudi vsebina poznanega predmeta, ki se ga uči (Ball, 2015).  

Wolff (2002) navaja prednosti CLIL-a v primerjavi s klasičnim poukom tujega jezika, 

in sicer: učenje tujega jezika je individualni proces nadgradnje, kjer učenec razvija in 

dopolnjuje že obstoječi sistem jezika. Ker ima že razvite sheme in koncepte, zdaj 

pridobiva še samo jezik. Pri tujem jeziku usvaja poimenovanja za koncepte, ki jih je 

že pridobil, sam pa se nahaja na višji stopnji kognitivnega razvoja. Torej učencu pada 

motivacija, od njega pa se vseeno pričakuje, da se bo učil izbrane vsebine. Pri 

metodi CLIL pa učenec hkrati pridobiva nove koncepte in sheme ter obenem znake 

in strukture, ki jih označujejo (Wolff, 2002). 

V Sloveniji do šolskega leta 2006/2007 najdemo uporabo metode CLIL v nemščini na 

dveh vrtcih v Mariboru. V enem od vrtcev so bili rezultati zelo dobri, vendar se je 

vseeno pokazalo, da je nujno potrebno izobraževanje vzgojiteljic in vodstva vrtca. 

CLIL so starši sprejeli z navdušenjem in so obžalovali ukinitev programa (Pižorn, 

2009).   
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4. 2 DIDAKTIČNI PRISTOPI ZA POUČEVANJE TUJIH JEZIKOV 

S časom so se iz različnih teorij učenja tujih jezikov razvili različni didaktični pristopi, 

ki so se nekateri bolj, drugi manj uspešno uveljavili v praksi poučevanja tujih jezikov. 

Pristope sem naštela že v uvodnem delu, sedaj pa bom nekatere še na kratko 

opisala.  

Različni avtorji navajajo metode in pristope k poučevanju tujih jezikov. Jaz sem se 

osredotočila na pristope avtorice Brewster idr. (2002), ki so v svojem delu zapisali 

šest pristopov k poučevanju tujih jezikov, ki naj bi bili danes v uporabi: 

 slušno jezikovni pristop (angl. Audio-Lingual Approach), 

 komunikacijski pristop (angl. The Communicative Approach), 

 na dejavnostih temelječ pristop (angl. Tasked-Based Learning), 

 medpredmetni pristop (angl. Cross-Curricular Approach), 

 na zgodbah temelječ pristop (angl. Story-Based Approach), 

 celostni telesni odziv (angl. Total Physical Response). 

4. 2. 1 Slušno jezikovni pristop 

Značilnost slušno jezikovnega pristopa je učenje željenega jezika na pamet, kar je 

velikokrat temeljilo na dialogih. Pouk po navadi poteka frontalno in je tako bolj 

osredinjen na učitelja. Učence spodbuja, da pozorno poslušajo in si poskušajo 

zapomniti besedišče in jezikovna pravila. Pri tem pristopu ni dovolj poudarka na 

samostojnem razmišljanju in ustvarjalnosti pri učenju željenega jezika (Brewster idr, 

2002: 43). 

4. 2. 2 Komunikacijski pristop  

Ta pristop se je razvil okoli leta 1970 in temelji na socialno-interakcijski teoriji, ki 

poudarja socialno druženje in interakcijo pri učenju jezika. Pri tem pristopu se učenci 

učijo tujega jezika prek risanja, branja, pisanja, govora in poslušanja, vse to pa 

temelji na smiselnih dejavnostih. Veliko učbenikov, ki temeljijo na komunikacijskem 

pristopu, uporablja strukturiran učni načrt, ki je pogosto povezan s temami in 

jezikovnimi funkcijami, kot na primer govorjenje o ljudeh, potovanja, delanje načrtov 

… Ta pristop se navezuje na dejavnosti in pogosto uporablja tri tipe aktivnosti: 

aktivnosti za reševanje problemov (prepoznati, povezovati, razvrščati, zaporedja), 

interaktivne aktivnosti (ankete, intervjuji) in kreativne aktivnosti (izdelovanje mask, 
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rojstnodnevnih čestitk …). Vse te aktivnosti pri otrocih razvijajo komunikacijske 

kompetence, med procesom pa skrbijo za otrokove potrebe in navdušenje. Kritika 

tega pristopa je, da se preveč osredotoča na komunikacijo in tako spregleda 

slovnične pravilnosti (Brewster idr, 2002). 

4. 2. 3 Na zgodbah temelječ pristop 

Otrokom lahko tuji jezik približamo tudi preko zgodb, saj uživajo v poslušanju pravljic 

in zgodb v maternem jeziku. Pri tem pristopu gre za učenje jezika prek poslušanja 

zgodb in sodelovanja pri dejavnostih, kjer otroci lahko izdelujejo slikovne slovarje, 

likovne umetnije, pojejo pesmi in se igrajo igre; vse na temo zgodbe. Na izvedbo 

takih učnih ur se mora učitelj dobro pripraviti in izbrati zgodbe, ki so nekoliko nad 

znanjem učenca. Učitelj si pomaga z ilustracijami, lutkami, z doživetim 

pripovedovanjem, saj s tem zagotovi boljše razumevanje (Brewster idr. 2002).  

5. CELOSTNI TELESNI ODZIV 

Celostni telesni odziv (angl. Total Physical Response) je metoda poučevanja jezikov, 

ki jo je razvil profesor psihologije na univerzi v Kaliforniji, James Asher. Celostni 

telesni odziv (v nadaljnjem CTO) poskuša učiti jezik prek govora, obenem pa tudi 

prek fizične aktivnosti. Tujega jezika se tako uči na isti način kot maternega jezika 

(Asher v Sühendan, 2013). Vloga otroka je, da najprej posluša in razume, šele nato 

pa je zmožen tudi govoriti. Razumejo navodilo »Zapri vrata.« in to storijo, ne znajo pa 

ga izgovoriti. Učitelji otroke spodbujajo, da govorijo v tujem jeziku, ko so pripravljeni 

in jim nudijo priložnosti za učenje. Ko je CTO vpleten v dejavnosti, so učenci takoj 

seznanjeni s tujim jezikom in se nanj odzovejo. Hitro ugotovijo, da razumejo veliko 

stvari, kar jim vlije samozavest in motivacijo za učenje. Četudi je CTO močna tehnika 

učenja jezikov, ima večji vpliv, če jo podkrepimo z igrami, pesmimi, zgodbami in 

demonstracijami (Sühendan, 2013). Ta pristop torej temelji na dejstvu, da otroci 

razumejo veliko več, kot znajo povedati, in na psihološkem dejstvu, da jih ne silimo h 

govorjenju. Otroci, ki se na ta način učijo tujega jezika, imajo bolj razvite spretnosti 

poslušanja, razumevanja govorjene besede in govorne spretnosti (Seliškar, 1995). 

Mlajši otroci rabijo veliko gibanja in imajo ogromno količino energije, obenem pa ne 

zmorejo dolgotrajne zbranosti in usmerjene pozornosti. Zelo so povezani s svojim 

okoljem in radi sodelujejo pri gibalnih aktivnostih. Po avtorjih Scott in Ytreberg (1990) 

otrokovo razumevanje pride prek rok, oči in ušes. Tako je za otroka vedno 
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dominantna fizična aktivnost. Ko so pri aktivnostih CTO prisotne igre, je to spodbuda 

za vse kinestetične učence, ki se najlažje učijo tako, da si vsebine zapomnijo prek 

premikanja. Poleg kinestetičnih učencev pa je CTO v pomoč tudi vizualnim učencem, 

ki videne vsebine povežejo z danimi navodili. Ko pri CTO uporabljamo pesmi, ima 

prednost tudi slušni tip učencev, saj si vsebine lažje zapomnijo prek pesmi, v katerih 

se besede in ritmi povežejo z gibanjem (Reilly in Ward, 1997).  

Pri metodi CTO ni osnovnega besedila. V začetni fazi učne ure ne zahtevajo uporabe 

materialov, saj so učiteljev glas, dejanja in geste zadovoljive za učne dejavnosti. 

Učitelj lahko uporablja splošne predmete v igralnici, kot so knjige, igrače, lutke, stole 

in podobno (Richards in Rodgers, 2001). Za otroke mlajše od sedmih let, ki še ne 

znajo brati in pisati, pripravimo dejavnosti, ki ne vsebujejo pisal. Pri dejavnostih lahko 

uporabimo slike – otrok pokaže na sliko ob določeni besedi – ali pravljice – otroci po 

prebrani zgodbi z mimiko obnovijo vsebino (Pinter, 2006). 

Richards in Rodgers (2001) sta izpostavila dve glavni značilnosti metode CTO: 

1) Znano je, da se jezikovne aktivnosti dogajajo na levi možganski hemisferi, 

fizične aktivnosti pa na desni. Uporaba CTO pri učenju tujega jezika pomaga 

otrokom, da razvijajo oba dela možganov hkrati (Asher, 1997). 

2) Ob učenju tujega jezika se otroci osredotočijo na gibanje in tako sprejemajo 

tuji jezik nezavedno, kar zmanjšuje stres ob učenju jezika (Krashen, 1982). 

Pri CTO ima učitelj zelo pomembno vlogo. On določi, kaj se bodo učili, predstavlja 

nove pripomočke in izbere materiale, ki so primerni za uporabo v igralnici. Učitelj 

mora biti dobro pripravljen in dobro organiziran, da lahko ura poteka tekoče in po 

predvidenem načrtu. Asher (1977) priporoča, da si je pametno zapisati točne povedi, 

ki jih bo učitelj uporabil, saj se dejavnosti odvijajo zelo hitro in po navadi ni časa, da 

bi jih ustvarjal spontano. Vloga učitelja pa je kljub vsemu, bolj kot na poučevanje, 

osredotočena na zagotavljanje možnosti za učenje (Richards in Rodgers, 2001). 

Učenci imajo pri tej metodi vlogo nastopajočih in vlogo poslušalcev. Pozorno 

poslušajo in se odzovejo fizično na učiteljeve besede. Od učencev se zahteva, da se 

odzovejo tako individualno kot tudi kolektivno. Pri izbiri vsebine imajo učenci malo 

vpliva, saj vsebino določi učitelj (prav tam).  
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CTO lahko z lahkoto vključimo v vsakodnevni program. Učitelj otroke spodbuja, da se 

odzovejo na preprosta navodila, kot so na primer: dvigni roko, vstani, usedi se in 

podobno. Ob učenju opisnih besed, kot so vesel, žalosten, velik, majhen in podobno, 

lahko učitelj uporabi obrazno in telesno mimiko. V mislih moramo imeti, da otroci z 

veseljem oponašajo živali, vozila, vreme, itd. Pri takšnih aktivnostih otroci pogosto 

najprej poslušajo, nato razumejo navodilo ali sporočilo, nato pa se odločijo, kako 

bodo ravnali (Pinter, 2006).  

Igre so najpomembnejša sestavina pri učenju predšolskih otrok. Zelo radi imajo 

aktivne igre, ki se navezujejo na dele telesa, na predmete, ki se jih lahko dotaknejo, 

pantomimo, ugibanje besed prek slik in podobno. Če pesem v tujem jeziku 

spremljamo s telesnimi gibi, ustvarimo CTO element in otroci lažje razumejo pomen 

pesmi. Dobro je, da uporabimo enostavne pesmi, ki se veliko ponavljajo, saj si jo tako 

bolje zapomnijo, hkrati pa jim to prinese samozavest, saj jim pesem hitreje postane 

poznana in domača (Reilly in Ward, 1997).  

6. STALIŠČE BELE KNJIGE O VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU O 

TUJIH JEZIKIH V VRTCIH 

Bela knjiga (2011) navaja, da je bila na področju jezika, v zadnjih desetih letih, 

izpostavljena problematika poučevanja tujega jezika v vrtcih. Vrtci so organizirali 

poučevanje tujih jezikov bodisi v obliki tečajev ali v integrirani obliki (cilji in vsebine 

naj bi bile vključene v izvajanje kurikuluma). Organizirali so poučevanje tujih jezikov 

in razmišljali o možnosti sistemske ureditve poučevanja tujega jezika v vrtcih. 

Mednarodne primerjave sistemskih in kurikularnih rešitev so pokazale, da v nobeni 

od držav v Evropski uniji in v Evropskem gospodarskem prostoru poučevanje tujega 

jezika ni vključeno v kurikulum za vrtce in s tem obvezno za vse otroke. V večini 

držav pa potekajo različni projekti poučevanja tujega jezika, v katere so vključeni 

različno stari predšolski otroci, ki se poučevanja tujega jezika udeležujejo kot dodatne 

dejavnosti. V raziskavah učinki zgodnjega poučevanja in učenja tujega jezika na 

kasnejšo jezikovno kompetenco otrok še niso potrjeni, še vedno pa poteka tudi razvoj 

najprimernejših metod in pristopov za kakovostno poučevanje tujega jezika. Kot 

članica EU se mora tudi Slovenija posvetiti ustreznemu reševanju tega problema.  

V slovenskih vrtcih so bile v zadnjih petih, desetih letih izvedene raziskave, ki so 

preverjala eno bolj preučevanih vprašanj na področju predšolske vzgoje v vrtcu. Gre 
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za stališča vzgojiteljev in staršev o vprašanjih povezanih z jezikom v vrtcu, kar pa je 

sicer tudi preučevano vprašanje v evropskem prostoru. V šolskem letu 2009/10 so 

izvajali poučevanje tujega jezika v različnih oblikah v 47,5 % vrtcev, približno enako 

pogosto v vrtcih v mestu, predmestju, manjšem kraju in na podeželju. Manj pogosta 

oblika poučevanja tujega jezika je bila tečajna oblika, ki jo starši bodisi plačajo ali ne 

in se izvaja v času izvedbenega kurikuluma, najbolj pogosta oblika pa je bil tečaj po 

zaključenem izvajanju kurikuluma, ki ga starši plačajo. Integrirano poučevanje tujega 

jezika pa je bilo druga najpogostejša oblika poučevanja. Tečaje po zaključku 

kurikuluma so najbolj pogosto izvajali zunanji izvajalci, tečaje v času izvedbenega 

kurikuluma pa so izvajali učitelji ali vzgojitelji, ki imajo certifikat o znanju tujega jezika. 

Ne glede na obliko tečaja se je ta izvajal najpogosteje enkrat na teden (Bela knjiga, 

2011). 

Ravnatelji so odgovorili, da se kar v 82,5 % poučuje kot tuji jezik v vrtcu angleščina, 

hkrati so tudi starši mnenja (79,9 %), da je angleščina najbolj primeren jezik za 

poučevanje v vrtcu (Bela knjiga, 2011). Starši kot najbolj primerno starost, pri kateri 

naj bi se otroci učili tujega jezika, ocenjujejo starost petih let oziroma leto pred 

vstopom v šolo, ravnatelji in vzgojitelji pa so mnenja, da naj bi pričeli z učenjem 

tujega jezika od četrtega leta dalje. Večina ravnateljev meni, da so prednosti 

poučevanja tujega jezika za vse otroke, vključene v vrtec od tretjega leta dalje, v 

govornem razvoju otrok in v možnosti, da pridejo v stik z jezikom tudi otroci, ki ne 

kažejo interesa za tuji jezik. Kot slabost pa navajajo, da se poučevanje tujega jezika 

ne nadaljuje v šoli in da v vrtec niso vključeni vsi otroci. Za morebitno uvedbo 

poučevanja tujega jezika v vrtec naštevajo pomembne pogoje: zagotovitev 

nadaljnjega poučevanja v šoli (86,3 %), zadostno število vzgojiteljev, ki imajo 

certifikat o znanju jezika in didaktiki poučevanja (75,8 %) in pa zadostno število 

vzgojiteljev, ki bi z diplomo pridobili znanje za poučevanje tujega jezika (64,4 %). 

Analizirana so bila tudi mnenja ravnateljev iz vrtcev na narodnostno in jezikovno 

mešanih področjih. Pri večini vprašanj so njihova stališča enaka kot stališča 

ravnateljev v ostalih vrtcih, razlikujejo se le pri primerni starosti otrok za začetek 

poučevanja, ki naj bi bila starost petih let, in kot slabost navajajo dejstvo, da bi se 

njihovi otroci na ta način učili že drugi tuji jezik, kar pa bi bilo zanje prezahtevno (Bela 

knjiga 2011 str. 86–87). 
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6. 1 PREDLAGANE REŠITVE NA PODROČJU KURIKULUMA ZA VRTCE 

Bela knjiga predlaga, da mora vrtec ponuditi poučevanje tujega jezika. Na podlagi 

podanih strokovnih informacij v vrtcu se starši odločijo o vključitvi otrok.  

 Vrtec ponudi tuji jezik kot dodatne ure, ki jih v času bivanja otrok v vrtcu 

izvajajo usposobljeni strokovnjaki. Za namene izvajanja oblikujejo skupine 

otrok, ki morajo biti primerno velike, da se otroci lahko učijo v skladu z načeli 

komunikacijskega modela.  

 Dodatne ure za poučevanje tujega jezika so namenjene otrokom v zadnjem 

letu pred vstopom v šolo. Dodatne ure in dejavnosti potekajo v času izvajanja 

kurikuluma oziroma v času bivanja otrok v vrtcu. 

 Število dodatnih ur: 2 šolski uri na teden za poučevanje tujega jezika 

(priporočljivo je deljenje ur na dve enoti, npr. dvakrat tedensko po 45 minut).  

 Izvajanje vseh dodatnih ur na področju jezika zagotovi država oziroma občina. 

 Tuji jezik poučujejo usposobljeni strokovnjaki, vzgojitelj predšolskih otrok pa 

izvaja dodatno učenje govora. Vrtec za te namene dobi dodatna sredstva. 

 V vrtcu se poučuje en tuji jezik, kar je praviloma angleščina, lahko pa se 

poučuje tudi nemščino.  

 Za poučevanje tujega jezika morajo biti na Strokovnem svetu za splošno 

izobraževanje sprejeta vsebinska in metodična izhodišča, ustrezni učni 

pripomočki in gradiva, ki jih pripravijo jezikoslovne stroke v povezavi z 

razvojnopsihološko in pedagoško stroko (Bela knjiga 2011 str. 88–89).  

7. STALIŠČA VZGOJITELJEV O ZGODNJEM UČENJU TUJEGA 

JEZIKA 

Vzgojiteljice so ključen element pri uvajanju tujega jezika v vrtce, zato je pomembno, 

da pozornost namenim tudi njihovim stališčem. Anketo na tem področju je leta 2010 

izvajala Silvija Kovačič, ki je vse rezultate združila v diplomskem delu. Vključeni so 

bili vrtci iz severovzhodne Slovenije, sodelovalo pa je 83 vzgojiteljic. Povzela bom 

nekaj njenih ugotovitev. 

Večina anketiranih vzgojiteljic je bilo mnenja, da zgodnje učenje tujega jezika 

pozitivno vpliva na nadaljnje učenje tujih jezikov, manj pa jih je bilo mnenja, da je 

učenje tujega jezika pozitiven vpliv na otrokov celostni razvoj. Rezultat je zanimiv, saj 

v literaturi pogosto lahko zasledimo, da ima tuji jezik pozitivni učinek na otrokov 
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razvoj. Kot najuspešnejšo obliko poučevanja jih je večina izbrala integrirano obliko 

predvsem zato, ker je ta oblika najbolj naravna, spontana, manj stresna in prisiljena, 

otroci pa se ob vsakdanjih situacijah naučijo tujega jezika.  

Rezultati so pokazali, da večina vzgojiteljic nima izkušenj pri izvajanju dejavnosti iz 

tujega jezika, hkrati je razvidno, da med vzgojiteljicami ni večje razlike v želji po 

dodatnem izobraževanju za izvajanje dejavnosti v tujem jeziku. Dodaten preizkus pa 

je pokazal, da so mlajše vzgojiteljice bolj zainteresirane za dodatno izobraževanje na 

tem področju.  

S kar 92,8 % se vzgojiteljice strinjajo, da učenje tujega jezika ne zavira razvoja 

maternega jezika. Večina jih je mnenja, da ni strahu, da bi tuji jezik vplival na materni 

jezik, saj se ta uporablja vsakodnevno, medtem ko se tuji jezik uporablja le občasno. 

Prav tako se večina vzgojiteljic strinja, da je znanje tujega jezika pomembno. 

Vzgojiteljice se v večini strinjajo z izjavo, da se otrok lažje uči tujega jezika kot 

odrasel človek. Pri trditvi, da če se otroci dovolj zgodaj začnejo učiti tuji jezik, ga 

lahko obvladajo tako dobro, da naglasa ni opaziti, pa so mnenja deljena, saj se 38,6 

% s tem strinja, 33,7 % pa o tem nimajo mnenja. S tretjo izjavo – učenje prvega 

tujega jezika v zgodnjem otroštvu olajša učenje drugega ali celo tretjega tujega jezika 

– se večina vzgojiteljic strinja. Večinsko se strinjajo tudi z izjavo, da naj se otroci 

začnejo učiti tujega jezika že v vrtcu. 

S trditvijo, da neustrezen pristop k učenju tujega jezika slabo vpliva na otroško učenje 

jezika in kasnejše znanje le-tega, se strinja večina vzgojiteljic. Popolnoma se strinjajo 

s trditvijo, da je učenje pesmic, zgodbic in igra vlog uspešen pristop pri zgodnjem 

poučevanju tujega jezika. Prav tako se strinjajo, da spodbudno okolje dobro vpliva na 

učenje tujega jezika in da bi poučevanje tujega jezika v vrtcu moral opravljati 

specialist tujega jezika.  

Večina vzgojiteljic se strinja in popolnoma strinja, da je eden izmed ciljev zgodnjega 

učenja tujega jezika, da se otrok sporazumeva z vzgojiteljico v tujem jeziku, 30 % 

vzgojiteljic pa se s tem ne strinja. Večinsko se strinjajo tudi z izjavo, da zgodnje 

poučevanje tujega jezika zbuja zanimanje za jezike in razvija veselje za njihovo 

učenje. S 62,7 % se strinjajo, da otrok s pomočjo zgodnjega poučevanja tujega jezika 

spozna druge kulture, jih sprejema in je odprt do drugačnega. 
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Iz rezultatov avtorice lahko razberemo, da so vzgojiteljice severovzhodne Slovenije 

naklonjene zgodnjemu poučevanju tujega jezika in imajo do tega pozitiven odnos. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Raziskovalni problem moje diplomske naloge je: »Ali gibalne igre motivirajo otroke pri 

učenju angleškega jezika in ali bi se lahko vključile v obstoječ delavni načrt?« 

Otroci so živahni in potrebujejo veliko gibanja vsak dan, obenem pa so tudi 

vedoželjni, zato je pomembno, da se vsak dan naučijo nekaj novega. Da zadovoljimo 

obe potrebi hkrati, to najlažje naredimo prek gibalnih iger. Pri tem so otroci sproščeni, 

se zabavajo in se učijo spontano.  

Ker sem mnenja, da je dobro, da se s poučevanjem tujega jezika začne že v 

predšolski dobi, se mi je zdel način poučevanja prek gibalnih dejavnosti za otroke še 

najprimernejši. Z različnimi dejavnostmi sem jim predstavila nekaj osnov angleščine 

in s tem začasno vključila tuji jezik v delavni načrt. Med procesom sem poskusila 

poiskati odgovore na moj raziskovalni problem.  
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1. 1 CILJI RAZISKOVANJA 

1. Motivirati otroke za učenje angleščine preko gibalnih dejavnosti. 

2. Izvajati gibalne dejavnosti, pri katerih se bodo otroci zapomnili čim več 

angleških besed.  

3. Poživiti vsakdan z novimi in zabavnimi dejavnostmi, ki bodo tudi razvijale 

znanje angleščine.  

1. 2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Ali otroci stari 5–6 let kažejo zanimanje za učenje angleščine v vrtcu? 

2. Koliko besed in fraz v tujem jeziku si otroci okvirno zapomnijo v roku treh 

mesecev, ob enkrat tedenski dejavnosti, ki vključuje gibanje? 

3. Kaj je otrokom ljubše: učenje preko pesmi ali preko gibalne igre? 

4. Kako bi se lahko poučevanje angleščine vključilo v obstoječ delovni načrt? 

5. Ali učenje preko gibalne dejavnosti otroke motivira? 

1. 3 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 

Osnova raziskovalna metoda v moji diplomski nalogi bo deskriptivna.  

»To je metoda proučevanja na nivoju opisovanja dejstev, odnosov, procesov brez 

vzorčnega razlaganja.« (Čagran, idr. 2008, str. 15). 

1. 4 RAZISKOVALNI VZOREC 

Dejavnosti so potekale v enem izmed vrtcev v Ljubljani. V skupini je bilo 22 otrok, od 

tega 15 dečkov in 7 deklic, ki so bili stari 5–6 let.  

Dejavnosti smo izvajali 14-krat, enkrat tedensko, trajale pa so povprečno po 45 

minut, odvisno od interesa otrok in obsega pripravljene dejavnosti.  

Otroci so imeli možnost izbire sodelovanja, a so vsakič sodelovali vsi, tako da smo 

večinoma izvajali dejavnosti skupno, včasih pa tudi po manjših skupinah. 
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1. 5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

V nalogi sem izbrala postopek opazovanja z udeležbo. Postopek zbiranja podatkov je 

trajal 3 mesece, in sicer decembra, januarja, februarja 2014/15. Zbirala sem jih z 

opazovanjem otrokovih reakcij na dejavnosti, ter s pomočjo sprotnih analiz 

dejavnosti.  

1. 6 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

V diplomski nalogi bom uporabila kvalitativno metodo obdelave podatkov.  

Ta metoda daje poudarek na subjektivnih doživetjih opazovalca, ki podatke pridobiva 

z opazovanjem naravnih in konkretnih okoliščin. Podatki so zbrani v besedni in 

slikovni obliki, brez statističnih podatkov.  
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2. PRIPRAVA NA IZVEDBO DEJAVNOSTI V VRTCU 

2. 1 UVOD 

Pri vzgojiteljici sem se pozanimala, kakšne teme naj bi v vrtcu obravnavali, da bi jih 

lahko povezala z angleščino, ampak je dejala, da imam proste roke, ker želi, da si 

otroci med našimi srečanji malce odpočijejo od vsakdanjih tem in jim tako angleščina 

še bolj popestri dopoldan. Tako sem pričela z razmišljanjem, katere teme bi bile 

najprimernejše za predšolske otroke. Pri tem mi je pomagala mentorica, ki mi je 

posodila in predlagala literaturo, v kateri sem našla navdih za izvajanje dejavnosti.  

Otroci v vrtcu vsak dan vsrkajo veliko novih informacij in imajo možgane vedno v 

zagonu, zato sem jim želela angleški jezik predstaviti na preprost način preko 

gibalnih dejavnosti, pri katerih se lahko sprostijo, tečejo in se igrajo, ob enem pa tudi 

učijo novega jezika.  

Otrokom sem pripravila različne gibalne dejavnosti, preko katerih se bodo naučili: 

pozdravljanja, barv, števil, žival, sadja in zelenjave. Vse teme pa bomo sproti utrjevali 

in ponavljali.  

2. 2 MEDVEDEK TEDDY 

Pri vsakem srečanju bo prisoten tudi medvedek po imenu Teddy, ki je iz Anglije in se 

pogovarja le angleško. Njegova vloga je, da s svojim prihodom otroke opozori, da je 

na vrsti ura angleščine. Ker bodo dejavnosti gibalne, bo Teddy opazovalec in 

motivacija za otroke, da se potrudijo govoriti angleške besede, tako da jih lahko tudi 

on razume.  

Na tak način se otrokom lahko približam tudi preko lutke, s katero se lahko 

pogovarjajo, ta pa jih pohvali in spodbuja.  

2. 3 NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI 

Tema, ki so jo trenutno obravnavali v vrtcu je bila »Spoznavanje držav po svetu«, 

zato sem imela priložnost, da povežem to temo z uvodno uro angleščine. Vse 

nadaljnje dejavnosti pa sem načrtovala vsak teden sproti, saj sem tako lahko 

prilagajala težavnost dejavnosti.  

Vsako jutro jih je najprej pozdravil medvedek Teddy, nato pa smo se skupaj 

pozdravili s pesmijo Hello, ki smo jo zapeli in zaplesali. Otroci so postopoma pesem 

osvojili ter že ob prihodu Teddija vstali in se pripravili na ples. 
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Ob vsakem srečanju smo najprej ponovili besede, pesmi in plese, ki smo se jih 

naučili nazadnje. Na ta način sem ugotavljala, ali si otroci besede zapomnijo ter se 

preko gibalnih dejavnostih tudi kaj naučijo.  

Pripravo sem vsak teden poslala vzgojiteljici, ki se je strinjala z načrtovanimi 

dejavnostmi in mi nudila pomoč s pripravljanjem pripomočkov, ki so bili na voljo v 

vrtcu. Pri pisanju priprav mi je nasvete nudila mentorica in mi posodila velik zalogaj 

pesmi, ki sem jih nato uporabila v vrtcu. Veliko idej za izvajanje gibalnih dejavnosti 

sem našla v knjigi »Very Young Learners« avtorjev Reilly in Ward, ki pa sem jih 

večinoma priredila in jim dodala svoje elemente. Nekaj gibalnih dejavnosti pa sem si 

v povezavi s temo izmislila sama. 

Pri načrtovanju sem bila pozorna na časovni obseg, ki je večinoma trajal 45 minut in 

na fleksibilnost dejavnosti, da se lahko prilagodijo načrtovanim dejavnostim 

vzgojiteljice. Sprva nisem vedela, koliko otrok bo pripravljenih na sodelovanje, saj so 

imeli možnost izbire, a vsakič so sodelovali vsi prisotni otroci. Včasih se je zgodilo, da 

od začetka kdo izmed otrok ni želel sodelovati, a nas je vseeno opazoval in se vmes 

priključil pri dejavnostih, ki so mu bile všeč.  

Želela sem tudi gibanje na svežem zraku, zato smo ob lepem vremenu odšli na 

igrišče, oziroma ploščad pred vrtcem, kjer so otroci imeli dovolj prostora za neovirano 

izvajanje vseh načrtovanih dejavnosti. Takšni dnevi so nam vzeli malo več časa, 

ampak se je popolnoma splačalo, saj je večji prostor za gibanje v otrocih vzbudil 

malce tekmovalnosti in so dejavnosti izvajali še z večjim zagonom kot običajno.  

Teme, ki smo jih obravnavali, sem izbrala na podlagi težavnosti, zanimivosti in 

možnosti povezave z gibalnimi dejavnostmi, ki bi se otrokom zdele zabavne. 

Nekatere teme sem razpotegnila na več srečanj, da smo lahko izvedli več gibalnih 

dejavnosti in ponovili že poznane besede.  

Analize dejavnosti sem pisala takoj ob prihodu iz vrtca, saj so bili takrat vtisi še sveži. 

Vsebujejo moja opažanja, odzive otrok na dejavnosti in njihove komentarje na naša 

srečanja.  
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3 IZVEDBA DEJAVNOSTI V VRTCU 
3. 1 UVODNA DEJAVNOST 

Potek dejavnosti 

Z otroki se najprej pogovorimo o različnih jezikih, ki jih govorimo v različnih državah. 

Skupaj si na zemljevidu sveta pogledamo v katerih državah govorijo angleško. 

Predstavim jim prijatelja medveda po imenu Teddy, ki vsakega otroka vpraša po 

imenu. Pogledamo si slike, na katerih so elementi pesmi, ki se jo bomo naučili, in 

naredimo tako, kot na njih kaže (ploskamo, topotamo z nogami, se vrtimo …). Nato 

skupaj zapojemo pesem in jo ob gibalnih elementih večkrat ponovimo. (Priloga 1) 

Za konec se igramo igro s Teddijem – Where's my Teddy Bear? (Priloga 2) 

Učna sredstva: 

 medvedek Teddy, 

 CD zgoščenka. 

Dejavnosti otrok: 

 poslušanje, 

 učenje pesmi s pripevanjem, 

 sodelovanje.  

Besedišče: 

 pozdravljanje – Hello, 

 ime medvedka – Teddy. 

Cilji: 

 otroci se seznanijo z angleškim jezikom, 

 otroci poslušajo jezik, 

 se učijo angleške besede, fraze preko pesmi in gibalne aktivnosti. 

 

Analiza dejavnosti 

Ena deklica je povedala, da zna šteti že do dvanajst, en deček pa je povedal, da se 

on že uči angleško in da že veliko zna.  
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Otroci so Teddiju malce sramežljivo povedali svoje ime in ga pobožali, en deček pa 

se je celo predstavil v celem stavku (My name is …). Otroke sem spraševala, kaj je 

na slikah, oni pa so mi odgovorili v slovenščini.  

Jaz: What's in the picture? 

Otroci: Roke. 

Jaz: Yes, hands. And what are we doing? 

Otroci: Ploskamo. 

To pomeni, da so razumeli, kaj sprašujem, četudi sem govorila v angleščini. Pri 

izvajanju pesmi so prvič otroci samo kazali in vmes rekli kakšno besedo, ko pa smo 

pesem ponovili tretjič je že kar nekaj otrok pelo zraven. Ob koncu pesmi so ploskali in 

bili navdušeni.  

Navodila pri naslednji igri sem povedala v angleščini in z mimiko kazala, kaj 

pričakujem od njih. Otroci so navodila upoštevali in hitro poiskali medveda, le da ob 

tem niso peli pesmice in tudi najditelj ni povedal besedic 'Here it is'. Pesem sem v 

času iskanja pela jaz in nekaj otrok je sčasoma začelo mrmrati melodijo.   

Namen teh dejavnosti je bil, da ugotovim pripravljenost otrok pri sodelovanju in da 

vidim, koliko so že seznanjeni z angleščino. Ugotovila sem, da so otroci navdušeni 

nad dejavnostmi in vsi radi sodelujejo. Vse pripravljene dejavnosti so bile namenjene 

temu, da se otroci spoznajo z jezikom, tako da bomo naslednjič že izvajali dejavnosti, 

ki bodo v povezavi z obravnavano temo. 
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3. 2 SPOZNAVANJE BARV 

Potek dejavnosti 

Z otroki najprej ponovimo pesmico Hello, ki smo se jo naučili nazadnje. Nato jim 

pokažem 5 različnih barv (rumena, zelena, modra, rdeča in črna). Barve nekajkrat 

ponovimo, nato pa jih razdelim v 5 skupin, tako da vsak izžreba eno izmed barv. 

Vsaka skupina skupaj pobarva svoj panj z določeno barvo, nato pa te panje 

postavimo na različne konce igralnice (ali igrišča). Otroci se spremenijo v čebelice, ki 

letajo po travniku. Ko zakličem npr. : 'Yellow bees go home', rumene čebelice odletijo 

do panja. Igro nekaj krat ponovimo, nato pa morajo čebelice v svoj panj nesti med 

določene barve. Npr.: Yellow bees, carry home red honey. Igro nekajkrat ponovimo. 

Nato pa se čebelice postavimo v krog in si pogledamo slike komolca, nosu, prstov, 

nog in rok. Zapojem pesmico Bumblebee on my nose (priloga 3) in zraven kažemo, 

otroci pripevajo.  

Učna sredstva: 

 kartonasti panji, 

 listki z različnimi barvami (med), 

 listki z različnimi barvami (za žrebanje), 

 slike rok, nog, prstov, komolca in nosu. 

 

Dejavnosti otrok: 

 sodelujejo pri ponavljanju pesmi, 

 izžrebajo listek za delitev v skupine, 

 skupaj pobarvajo panje, 

 sodelujejo pri gibalnih igrah, 

 pripevajo pri pesmi s gibanjem. 

Besedišče: 

 5 besed za osnovne barve: yellow, green, blue, red, black, 

 Bees go home, bumblebee,  

 deli telesa: toes, nose, arms, legs, elbow. 
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Cilji: 

 spoznavanje barv v angleščini, 

 učenje pesmi o čmrlju. 

Analiza dejavnosti 

Ko smo se pozdravili in malce ogreli, sem otroke vprašala, če poznajo že kaj barv in 

eden izmed otrok je brž rekel: »Green!« Dvignila sem rdeče pobarvan krogec in 

vprašala: »Is this green?« in otroci so rekli: »Neee!«  

Pomagala sem jim pri rumeni in črni barvi, rdečo, zeleno in modro pa so že 

prepoznali. Barve smo večkrat ponovili. Pokazala sem jim sliko čebele in naučili smo 

se angleško besedo bee. Razdelili smo se v skupine in vsaka skupina je pobarvala 

čebelji panj z določeno barvo, za tem pa smo se odpravili na ploščad. Navodila igre 

sem podala v angleščini in tudi demonstrirala potek. Otroci so različno reagirali, saj 

so nekateri takoj razumeli, kaj morajo storiti, drugi so malce oklevali, nato pa ponovili, 

kar so naredili ostali. Igro smo se igrali nekaj časa, tako da so vsi razumeli potek, 

nato pa sem jo še malce otežila. Tudi tu so od začetka bili malce zmedeni, nato pa 

kar hitro dojeli igro in hitro letali naokrog in pobirali med. Vmes so kaj vprašali in imeli 

zanimive komentarje: »Ali je to 'red'?«; »Ne, mi zdaj pobiramo samo 'green' med, a 

ne Katja?«. 

Igra je bila uspešna, otroci so se vmes zabavali in spoznavali nove barve. Sprva sem 

mislila, da bo dejavnost mogoče prezahtevna, ampak so otroci dobro poslušali, 

sodelovali in si med seboj pomagali.  

Za konec smo se naučili še čmrljevo pesem. Zraven smo kazali in peli. Prvič so otroci 

samo kazali in gledali, drugič so že malce pripevali in tretjič ravno tako.  

Tudi danes so bili otroci pripravljeni sodelovati pri učenju angleškega jezika, med 

seboj si pomagajo in se učijo s posnemanjem in z gibanjem. Današnji čebelji dan je 

bil zabaven in poučen.  
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Slika 1: Čebelnjaki 

3. 3 SPOZNAVANJE BARV (2) 

Potek dejavnosti 

Teddy pozdravi otroke 'Hello!' in skupaj ponovimo pesmico, s katero se najprej 

pozdravimo. Nato ponovimo barve, ki smo jih spoznali nazadnje (Red, blue, yellow, 

green, black). Povemo, kakšne barve je Teddy (white) in spoznamo še nove barve: 

purple, pink, orange in brown. Da utrdimo še nove barve, se igramo igro Please, Mr. 

Crocodile.  

Preden začnemo z igro, se z otroki pogovorimo in naučimo, kako rečemo reka (river) 

in katere živali najdemo v njej. Otroci bodo govorili v slovenščini in imena živali samo 

ponovim v angleščini. Ugotovimo, da v veliki reki lahko živi tudi krokodil. Naučimo se 

besed: »Please Mr. Crocodile, can we cross the river.«. 

Igro začnemo tako, da vsak otrok izžreba barvo (in pove, katera je). Ko imajo vsi 

svoje barve, se postavijo na drug konec igralnice (ali igrišča) kot jaz. Za mano je 

postavljena ozka pot, ki predstavlja most. Ko zakličem npr. brown, pritečejo otroci z 

rjavim listkom in vprašajo Please, Mr. Crocodile can we cross the river? Če imajo vsi 

rjavi listek, jim dovolim, da gredo čez most. Če nimajo pravega listka, se vrnejo na 
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začetek. Če bo igra potekala hitro, se lahko igramo dvakrat (krokodil je lahko tudi kdo 

izmed otrok). 

Za konec se igramo še eno igro ob pesmici. Ponavljamo vse barve tako, da ko 

pesmica reče: I see something blue (Priloga 4), se morajo otroci dotakniti neke stvari, 

ki je takšne barve. Tudi to igro lahko ponovimo dvakrat. 

Ko vse barve že poznajo, Teddy vsakega vpraša, katera je njegova najljubša barva. 

Učna sredstva: 

 pot oz. mostiček iz kartona, 

 listki z različnimi barvami (za žrebanje), 

 CD zgoščenka.  

Dejavnosti otrok: 

 Sodelujejo pri ponavljanju pesmi. 

 Ponavljajo barve, ki jih že poznajo in spoznavajo nove. 

 Poslušajo navodila igre in sodelujejo. 

 Poiščejo barvo, kot pove pesem. 

Besedišče: 

 5 besed za barve: purple, pink, orange, brown, white, 

 ponavljanje besed poznanih barv: yellow, green, blue, red, black, 

 Please, Mr. Crocodile can we cross the river. 

 Cilji: 

 Povedo besede za barve, ki jih že poznajo. 

 Spoznavanje novih angleških besed za barve. 

 Poslušanje in razumevanje angleškega jezika. 

Analiza dejavnosti 

Ponovili smo barve, ki smo jih spoznali nazadnje. Nekatere so takoj prepoznali (blue, 

red), pri nekaterih sem samo začela s črko in so se spomnili (black, green), barvo 

yellow pa sem povedala jaz. Nato smo preko lističev spoznali še nove barve. Barvo 

pink so že prepoznali, ostalih pa smo se naučili, tako da ko sem naslednjič dvignila 

listič, so že vedeli, kako se barvi reče v angleščini.  
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Pri igri smo se učili besed, ki jih morajo izgovoriti, da lahko pridejo čez most, a jih je 

bilo očitno preveč, zato so nekateri samo rekli crocodile, nekaj momljali in nato rekli 

še river. Že to se mi je zdelo zelo dobro, saj nekateri niso rekli nič. Pri tej igri so si 

otroci med seboj veliko pomagali, da so vsi srečno prišli čez most. Ko sem otroke 

vprašala, kakšno barvo imajo na listku, so nekateri pravilno povedali, nekateri so bili 

samo tiho, spet drugim pa so prišepnili.  

Nato je bila krokodil deklica in govorila barve v angleščini. Pri tem sem ji malo 

pomagala, tako da sem pravilno ponovila barvo, ki jo je zbrala. Otroci so se pri igri 

zabavali, sodelovali in se učili drug od drugega.  

Igra ob pesmi I see something blue je zelo dobro uspela, saj so otroci pozorno 

poslušali, ponavljali barvo, ki so jo slišali in tekali po igralnici in iskali to barvo. Med 

seboj so si pomagali in v slovenščini po tiho povedali, katera barva je. Če je kdo prijel 

napačno barvo, sem ga vprašala, katero barvo je prijel in smo ugotovili, da ni prava.  

Med samimi igrami moram vmes ponoviti v slovenščini, da razumejo, kaj zahtevam 

od njih, večinoma pa se učijo s posnemanjem in določene besede že razumejo, brez 

da bi se jih posebej učili. Dobro že razumejo, ko jih pohvalim ali ko nečesa ne 

dovolim. Besede povežejo z obrazno mimiko in tonom glasu in se tako tudi učijo 

jezika.  

 

Slika 2: Spoznavanje barv 
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3. 4 DELI TELESA 

Potek dejavnosti 

Za pozdrav si zapojemo pesem Hello, nato pa si pogledamo slike delov telesa, ki jih 

že poznamo in ki jih še ne. Ko pokažem sliko, povem, kako se imenuje in skupaj z 

otroki pomigamo s tem delom telesa. Tako razmigamo roke, noge, prste na rokah in 

nogah, glavo, ramena, nos, usta, ušesa, kolena. Skupaj ponovimo, nato pa jim samo 

povem 'Move your hands' in pomigajo s tem delom.  

Ponovimo pesmico Bumblebee, kjer kažemo na dele telesa. Nato se naučimo pesem 

Head and shoulders. Ob pesmi kažemo na dele telesa. Pesem nekaj krat ponovimo. 

(Priloga 4) 

Po igralnici raztresem dele telesa (glave, noge, roke, dlani, stopala), in ko rečem 'find 

a head', otroci poiščejo ta del telesa. Če so otroci še malce zmedeni, pokažem na ta 

del. Ko dele najdejo, jih zložijo na papir, in ko najdejo vse – sestavijo celega človeka 

– ga prilepijo na papir. Nato ponovimo še barve, vsak del telesa pobarvajo z 

določeno barvo (color the head red).  

Učna sredstva: 

 papirnati možički, 

 CD zgoščenka. 

Dejavnosti otrok: 

 Sodelujejo pri ponavljanju že poznanih pesmi. 

 Kažejo na dele telesa, ki jih spoznavamo. 

 Poiščejo dele telesa, jih sestavijo in pobarvajo z določeno barvo. 

Besedišče: 

 deli telesa: hands, arms, legs, fingers, toes, head, shoulders, nose, mouth, 
ears, eyes, knees, elbow. 

Cilji: 

 petje pesmi, ki jih že poznajo, 

 spoznavanje delov telesa, 

 barvanje možica s pravilno barvo, 

 gibanje z delom telesa, kot je beseda v angleščini.  
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Analiza dejavnosti 

Izvedli smo vse pesmice skupaj z gibanjem. Otroci pripevajo zraven tako, da povejo, 

kakšno besedo in mrmrajo melodijo. Z gibanjem in ponavljanjem za mano se hitro 

učijo, saj so jim pesmi z kazanjem zelo všeč in radi sodelujejo. 

Naučili smo se tudi novo pesem, kjer smo kazali na dele telesa (vključno z našim 

obrazom), ki so jo nekateri otroci že poznali. Sprva smo peli in kazali zelo počasi in 

večkrat ponovili. Spodbujala sem jih, naj pojejo zraven, tako da smo ponavljali 

besede.  

Pri igri so otroci zelo hitro našli pravi del telesa, če niso bili prepričani so pogledali 

okrog, kaj so vzeli drugi otroci ali pa vprašali: »Kaj je že arms? A to so noge?« Pri igri 

so ponavljali besede, ki sem jih rekla in zavzeto iskali prave dele telesa, da so lahko 

sestavili možička. Ko so ga prilepili na papir, smo ponovili še besede za usta, nos, 

ušesa in oči. Nekateri otroci so še pred začetkom narisali celoten obraz, drugi pa so 

risali po navodilih. Vmes sprašujejo, če so naredili prav, in so zelo veseli, ko jih 

pohvalim. Ponovili smo tudi barve, tako da smo narisali črne lase, a sem hitro videla, 

da so začeli barvati po svoje, zato sem vsakega vprašala, kakšno barvo si je izbral. 

Nekateri so povedali pravilno, nekaterim sem pomagala samo s prvo črko, nekateri 

pa niso vedeli in so barvo ponovili za mano.  

Še enkrat smo ponovili novo pesem. Začeli smo počasi, ko pa so že vedeli, kako se 

pleše in katere so prave besede, smo šli vedno hitreje. Zdelo se jim je zabavno in so 

se zelo smejali. Menim, da se preko gibalnih dejavnosti otroci hitro učijo, saj se jim 

zdi zabavno. Potrebujejo veliko utrjevanja, saj sem opazila, da po enem tednu že 

malo pozabijo določene besede, ki so jih prejšnji teden že znali.  
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Slika 3: Spoznavanje delov telesa 

3. 5 DELI TELESA (2) 

Potek dejavnosti 

Za pozdrav zapojemo in zaplešemo pesem Hello, ki jo otroci sedaj že dobro poznajo. 

Ponovimo tudi pesem Head and Shoulders ter zraven kažemo na dele telesa. Otroke 

nato razdelim v pet skupin. Vsaka skupina se poimenuje po enem delu telesa. Hodijo 

ali tečejo po prostoru, in ko zakličem ime skupine, se tisti otroci ustavijo in pomigajo s 

tem delom telesa. Skupine nato še malo zamenjamo. Za lažje razumevanje jim 

zraven pokažem tudi sliko.  

Nato na vsak del igralnice pritrdim sliko določenega dela telesa. Izberem si tudi 

prostovoljca, ki bo pomagal voditi igro. Otroci ob glasbi plešejo ali hodijo po prostoru. 

Ko se glasba ustavi, se morajo postaviti k najbližji sliki telesa. Otrok, ki je moj 

pomočnik, glasno pove ime določenega dela telesa in otroci, ki so pri tisti postaji 

naredijo pet počepov. Nato spet hodijo in igra se ponovi tolikokrat, da so poklicane 

vse slike.  

Zadnjo igro se igramo na igrišču, kjer otroci lahko neovirano tečejo. Na začetku 

izberem 3 otroke, ki predstavljajo bolečino in so lovilci. Ostali otroci predstavljajo dele 
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telesa in tečejo po igrišču. Ko so ulovljeni, se primejo za del telesa, kamor jih je 

napadla bolečina (lahko si izberejo sami) in ko jih kdo skuša rešiti, morajo hitro 

povedati, kako se ta del imenuje v angleščini. Vmes zamenjamo lovilce, tako da 

imajo vsi priložnost biti del telesa.  

Učna sredstva: 

 slike z deli telesa, 

 CD zgoščenka. 

Dejavnosti otrok: 

 Pojejo že poznane pesmi in zraven kažejo. 

 Poslušajo in govorijo angleški jezik (oz. besede). 

 Sodelujejo pri gibalnih igrah. 

Besedišče: 

 Ponavljanje besed za dele telesa: Hands, arms, legs, fingers, toes, head, 

shoulders, nose, mouth, ears, knees, eyes, knees, elbow. 

 My (head) hurts. 

Cilji: 

 petje že poznanih pesmi, 

 ponavljanje in utrjevanje besed preko gibalnih dejavnosti in iger, 

 poslušanje in govorjenje angleškega jezika. 

 

Analiza dejavnosti 

Pesem Head and Shoulder se jim je še malce zatikala, a vseeno so kazali na dele 

telesa, četudi niso vedno zraven peli. Razdelila sem jih v skupine in vsakemu 

povedala, kateri del telesa predstavljajo. Ko sem ustavila glasbo, bi morala z delom 

telesa pomigati samo skupina, ki se tako imenuje, ampak so migali vsi, zato sem igro 

do konca izvedla tako, da smo vse izvajali vsi hkrati.  

Naslednja igra se jim je zdela zabavnejša. Deklica, ki je bila pomočnica, je izbrala del 

telesa in tisti pri sliki so delali počepe. Otrokom se je to zdelo zabavno in so skušali 

vedno iti drugam, da bi lahko delali počepe. Tudi pri počepih smo šteli v angleščini in 

že kar nekaj otrok je poznalo števila do pet. Ker se je otrokom zdela igra zabavna, 

smo se igrali malce dlje, kot je bilo načrtovano.  
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Zadnjo igro smo se igrali zunaj. Navodila sem razložila v angleščini in nato še v 

slovenščini. Povedala sem, da morajo povedati del telesa v angleščini, če želijo biti 

rešeni pri igri. Deček je vprašal: » Kaj pa če ne znamo po angleško?« in povedala 

sem mu, da v tem primeru lahko pove v slovenščini, ampak naj se potrudijo po 

najboljših zmožnostih. Igro so se najprej igrali sami, nato pa sem se priključila in 

vsakega, ki se je držal za del telesa vprašala, kaj ga boli, in nekateri so povedali v 

angleščini, tisti, ki pa so v slovenščini sem ponovila v angleščini. Ta igra je bila 

otrokom zelo všeč, saj so lahko tekli in se lovili, hkrati pa so tudi utrjevali angleške 

besede.  

Med igro so se otroci trudili, da so rekli pravo angleško besedo, zato so se velikokrat 

prijeli za del, za katerega so bili prepričani, da poznajo pravilno besedo. Vmes so se 

tudi zmotili, in ko sem jih popravila, so besedo ponovili za menoj.  

Tudi to igro smo se igrali dlje, kot je bilo planirano, saj so vsi otroci želeli biti bolezen 

– lovilec, zato smo se igrali toliko časa, dokler niso vsi prišli na vrsto.  

Opazila sem, da se pri igrah, kjer lahko tečejo ali se lovijo, še bolj sprostijo in se tako 

tudi lažje učijo. Pri igrah si otroci pomagajo med seboj in se učijo tudi drug od 

drugega. Angleške besede vključujejo med slovenske, npr. »Anja, a tebe tudi 'head' 

boli?« Pri tem se hihitajo in ponavljajo besede, ki se jih učimo.  

 

Slika 4: Otroci se držijo za 'boleči' del telesa 
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3. 6 SPOZNAVANJE ŠTEVIL 

Potek dejavnosti 

V pozdrav zapojemo pesem Hello, nato pa ponovimo še pesem Head and Shoulders. 

Otroke vprašam: »Who is this?« in pokažem na Teddija. Otroci bodo odgovorili, da je 

Teddy, saj ga že poznajo. Pritrdila bom, da je Teddy Bear in ima tudi bratce in 

sestrice. Pokažem jim sliko enega, nato drugega in zraven štejem do 10. Medvede 

nalepim na steno ali mizo in zraven prilepim še številke. Še enkrat skupaj preštejemo 

medvedke, nato pa jim predvajam pesem Ten little Teddy bears. Prvič pesem 

poslušajo, štejejo zraven, kolikor znajo in ponavljajo kretnje za mano. Pesem 

ponovimo in zraven štejemo medvede.  

Nato se odpravimo ven in se igramo igro Run to the number. Po igrišču postavim 

številke od 1 do 10 na različne lokacije. Ko zakličem Run to the number nine, morajo 

otroci steči k pravi številki. Igro lahko ponovimo tudi tako, da številke kliče eden 

izmed otrok.  

Pri zadnji igri se otroci razdelijo v pare tako, da vsak izžreba eno številko. Med seboj 

se poiščejo tisti, ki imajo isto številko, in se primejo za roke. Po igrišču razporedim 

deset obročev, ki jih najprej skupaj preštejemo. Preštejemo še, koliko je parov, in 

ugotovimo, da je toliko parov kot obročev. Otroci nato v parih tečejo okrog obročev, in 

ko zakličem Teddy bears go home, se vsak par postavi v svoj obroč. Opazimo, da je 

vsakič en obroč manj, in jih vedno znova preštejemo. Tisti par, ki izpade, lahko 

zakliče Teddy bears go home ostalim parom, ki so še v igri.  

Besedišče: 

 Števila: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 

Učna sredstva: 

 izrezani medvedi, 

 kartice s števili, 

 obroči, 

 CD zgoščenka. 

Dejavnosti otrok: 

 Pojejo že poznane pesmi. 

 Sodelujejo pri štetju preko petja pesmi. 
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 Spoznavajo števila preko gibalnih aktivnosti. 

 Števila 1–10. 

Cilji: 

 Se učijo števil do deset v angleškem jeziku. 

 Utrjujejo že poznane besede. 

 Medsebojno sodelovanje in usvajanje novih angleških besed. 

Analiza dejavnosti 

Pokazala sem na Teddija in jih vprašala, kdo je to. Nekateri so pomahali in rekli 

'Hello', saj jih Teddy vedno najprej pozdravi, nato pa se je oglasil deček, ki je rekel: 

»Nee, to je Teddy bear.« Otroci so že dobro znali šteti do deset in so že prvič šteli 

zraven. Ko smo poskušali številke prilepiti k številu medvedov, se je malce zatikalo, a 

smo skupaj pravilno rešili in še enkrat prešteli. Otroci so sodelovali pri petju in plesu 

nove pesmi. 

Pri igri je bilo kar nekaj otrok malce zgubljenih in so tekli do napačne številke, nato pa 

so videli, kje jih je več, in so stekli tja. Vmes so angleške besede vpletali v pogovor: 

»Joj no, štiri se reče four.« Med igro so tudi spraševali: »Ali stojim pri pravi številki? A 

je seven pet?« Opazila sem nekaj otrok, ki so vedno stekli k pravi številki in še nekaj 

takšnih, ki so te posnemali. Pri igri so se smejali in zabavali, saj so morali kar dobro 

pogledati, kje je prava številka.  

Zadnjo igro smo se igrali v parih. S to igro sem bila zadovoljna, ker otroci zelo dobro 

sodelovali v dvojicah. Celotno igro so se v parih držali za roke, se spodbujali in 

skupaj z mano šteli preostale obroče. Igra se jim je zdela zabavna, ker so lahko še 

malce tekmovali. Tudi tisti, ki so izpadli, so v igri še vedno sodelovali tako, da so 

zavpili Teddy bears go home.  

Mislim, da je bil današnji dan časovno v redu razporejen, saj so dejavnosti potekle po 

predvidenem času. Včasih se zunaj zadržimo malce dlje časa, ker so otrokom 

zunanje igre zelo všeč. Opazila sem, da zunaj še rajši sodelujejo, ker lahko veliko 

tečejo in imajo več prostora. Ko sem jih vprašala, če so se jim današnje dejavnosti 

zdele zanimive, je ena deklica dejala: »Ja, ampak si nisem zapomnila pesmice od 

Teddija.« Povedala sem ji, da bomo pesmico še ponovili in se jo bomo skupaj naučili.  
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Slika 5: Štetje ob pesmi 

 

Slika 6: Igra 'Run to the number' 
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3. 7 SPOZNAVANJE ŠTEVIL (2) 

Potek dejavnosti 

Kot po navadi, za pozdrav zapojemo pesmico Hello, nato pa ponovimo še Head and 

Shouders. Še enkrat preštejemo vse medvede tako kot zadnjič in ponovimo pesmico 

o štetju medvedov. Pokažem jim sliko medvedov in sprašujem, koliko jih je na sliki. 

Ko ponovimo štetje, odidemo ven, kjer se igramo igro lokomotiva. (Priloga 5)  

Pred začetkom igre se sprehodimo od postaje do postaje, kjer jim pokažem, kakšne 

so naloge, da jih bodo potem znali sami izvesti. 

Učna sredstva: 

 kartončki z številkami, 

 listki, oz. vstopnice s številkami, 

 slike medvedov, 

 2 obroča, 

 CD zgoščenka. 

 

Dejavnosti otrok: 

 Sodelujejo pri ponavljanju že poznanih besed. 

 Preko igre se učijo štetja v angleškem jeziku. 

 Izvajajo vaje na določenih postajah. 

 Štejejo skupaj z menoj. 

 

Besedišče: 

 Števila 1–10. 

Cilji: 

 petje že poznanih pesmi, 

 ponavljanje števil preko gibalnih dejavnosti, 

 izstop ob pravilni številki, 

 izvajanje gibalnih vaj, 

 učenje števil v angleščini preko igre. 
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Analiza dejavnosti 

Ponovili smo pesmi, na željo otrok največkrat pesem o medvedih. Povedali so, da jim 

je pesem hecna in jim je všeč.  

Pri naslednji igri so morali sami vedeti, pri kateri postaji morajo izstopiti, in to jim je 

šlo še kar dobro. Vmes so pozabili, kaj morajo na določeni postaji narediti, saj nam je 

ponagajal veter in nekatere liste odpihnil, a so jih otroci hitro pritrdili nazaj in smo 

skupaj ponovili vajo ter zraven šteli. Pri vsaki postaji je nekdo izstopil ali vstopil in pri 

tem zamenjal vozovnico. Prišli smo tudi do praznih postaj, saj so nekateri otroci 

pozabili, kje morajo izstopiti in so šli na tisto postajo, kamor je šel njihov prijatelj. Pri 

igri sem opazila, da so se nekateri otroci tako vživeli v igro, da so na angleščino 

malce pozabili, drugi pa so pri vsaki vaji glasno šteli.  

Igra se mi je zdela uspešno izvedena, saj sem videla da se otroci zabavajo in učijo. 

Igra jim je bila zanimiva in so si vedno kazali, katero vstopnico imajo sedaj in 

povedali številko v slovenščini, ko pa sem jih spomnila na angleščino, so se potrudili 

izgovoriti tudi angleško. Všeč mi je bilo, ker so se pri izgovorjavi potrudili, tudi če niso 

bili prepričani v pravilnost besede, in so nato še ponovili za mano. Ko sem jih 

pohvalila, seveda v angleščini, se jim je na obrazu narisal nasmešek in so hitro 

nadaljevali z vajo.  

Ko smo šli z vlakom zadnji krog, so morali dati vstopnice, a ne izžrebati novih, so bili 

kar malce razočarani, saj so vsi hoteli ponovno izžrebati, ker niso uspeli obiskat vseh 

postaj, a nas je čas že priganjal, zato smo morali zaključiti. Ker je bila otrokom igra 

všeč, bi se jo lahko šli še prihodnjič, je pa res, da je vzela malce več časa kot 

dosedanje dejavnosti.  

Po koncu igre, sem otroke vprašala, kako se jim je zdela naša lokomotiva in otroci so 

dali različne komentarje (imena so izmišljena):  

Klara: »Zelo zabavno, pa še pesmica mi je bila zelo všeč.« 

Maks: »Ful je bilo fajn, pa smešno, ker smo klicali tiste, ki so se zmotili pri postaji.« 

Lina: »Men je bilo super.« 

Lan: »Odlično je bilo. Res sem veliko tekel in glasno štel.« 
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Maja: » Veliko smo šteli in telovadili. Samo mene malce noga boli, zato nisem veliko 

telovadila.« 

 

Slika 7: Igra lokomotiva 

3. 8 PONAVLJANJE 

Potek dejavnosti 

Ker so bili nedavno prazniki in novo leto, se vmes nismo videli nekaj časa, zato sem 

se odločila, da bo tokrat ponavljalna urica. Z otroki bomo preko iger ponovili nekaj 

tem, ki smo jih do sedaj spoznavali.  

Za pozdrav bomo zapeli pesem Hello, nato pa bomo ponovili barve. Do sedaj smo 

spoznali že kar nekaj barv in pred igro jih bomo najprej skupaj ponovili. Nato pa se 

bomo igrali že poznano igro I see something … Ob pesmi se sprehajamo ali plešemo 

po prostoru, in ko v pesmi slišimo: Find something blue, otroci hitro poiščejo nekaj, 

kar je takšne barve in se tega dotaknejo. Ko ponovimo vse barve, ponovimo še dele 

telesa s poznano pesmijo Head and Shoulders. Ponovimo še štetje, najprej 

medvedov, nato pa še s pesmijo. Ko ponovimo vse to, preberem zgodbo, v kateri je 

vse kar že poznamo združeno. (Priloga 6). Z otroki ob zgodbi ponavljamo. 
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Najprej vse ponavljam z otroki, drugič pa malce počakam, da otroci poskusijo narediti 

sami, da vidim, če že kaj razumejo.  

Učna sredstva: 

 CD zgoščenka, 

 Zgodba o medvedu, 

 Slike medvedov in medved, 

 Nogavice. 

Dejavnosti otrok: 

 Sodelujejo pri ponavljanju že poznanih pesmi in dejavnosti. 

 Poslušajo zgodbo. 

 Naredijo tisto, kar medved naredi v zgodbi. 

Besedišče: 

 Pozdrav: Hello, 

 Barve, 

 Deli telesa, 

 Števila 1–10, 

 Find something (blue). 

Cilji: 

 Utrjevanje že poznanega besedišča, 

 Poslušanje in razumevanje angleškega jezika, 

 Petje poznanih pesmi. 

Analiza dejavnosti 

Ko smo pričeli, sem z medvedom pomahala in otroci so že pomahali nazaj in rekli 

Hello. Vstali so in se pripravili na pesem, ki jo vsakič zapojemo in zaplešemo na 

začetku. Pesem otroci že dobro poznajo in tudi, če ne pojem zraven, otroci vseeno 

pojejo sami.  

Vse barve so povedali pravilno, zataknilo se je le pri vijolični (purple) in pri rjavi 

(brown). A tudi pri teh dveh so se spomnili, ko sem povedala prvo črko. Pri igri Find 

something blue, je bil danes boljši odziv, kot ob prvem izvajanju. Ko je bila omenjena 

barva, so otroci takoj začeli iskati barvo po igralnici in me klicali: »Katja, glej tukaj je 

green!« Veliko je bilo samo vprašujočih pogledov, in ko sem prikimala, so se 
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zasmejali in spet plesali in čakali na novo barvo. Med igro je prišel deček do mene in 

dejal: » A veš kaj? Ta igra mi je pa ful všeč!«  

Pri pesmi Head and Shoulders se otrokom zdi zabavno, če pojemo vedno hitreje, ker 

je potem potrebno tudi hitreje kazati in pri tistih, ki se nikoli ne zmotijo, sem začutila 

kanček ponosa. 

Pri številkah so si nekateri zapomnili le vrstni red in so potrebovali več časa, da so 

povedali pravilno številko, ko pa štejemo po vrsti gre tekoče. Nekateri so vseeno 

poznali vse številke in so jih nato skupaj razvrstili v pravilni vrstni red. Pesem o 

medvedih je otrokom zelo všeč, zato smo jo ponovili kar trikrat. Zraven plešejo, 

pojejo in štejejo. Najbolj se veselijo zadnjega dela, ko kažejo na številke in hitro 

preštejejo do deset. Pri zadnji aktivnosti so otroci ob dodatnih vprašanjih dobro 

izvedli vse aktivnosti, brez dodatne pomoči pa jim to zaenkrat še ne bi uspelo.  

Otroci so si zelo veliko zapomnili in sodelovali so pri vseh dejavnostih. Mislim, da je 

bilo dobro, da smo imeli eno ponavljalno uro, saj smo obnovili znanje in sem tudi 

ugotovila, da otroci v eni uri na teden pridobijo veliko znanja. Všeč mi je, da imajo 

pozitiven odnos do učenja angleščine, saj se vsakič, ko pridem, veselijo in 

sprašujejo, kaj bomo počeli danes. V skupini je nekaj otrok, ki včasih ne sodelujejo in 

samo opazujejo, a tudi ti se velikokrat postopoma pridružijo.  

3. 9 ŽIVALI 

Potek dejavnosti 

Po našem pozdravu s pesmijo na hitro ponovimo še Head and Shoulders in pesem o 

medvedu, ki je namenjena za utrjevanje štetja. Nato bomo spoznavali živali.  

Spoznali bomo leva, slona, krokodila, kačo, opico, kamelo, povodnega konja in 

papigo. Najprej bom pokazala sliko živali in vprašala, če kdo mogoče že ve angleško 

besedo, nato pa jo bom povedala, otroci pa ponovijo za mano. Da si lažje zapomnijo, 

pri vsaki živali naredimo gib, ki je značilen za določeno žival. Lev je ponosen (hodimo 

izprseno, ponosno); slon je velik in mogočen (nakažemo njegovo velikost); krokodil je 

nevaren (z rokami naredimo njegova usta); kača je dolga in se zvija (to ponazorimo z 

rokami); opica se pači in skače; kamela hodi sem in tja; povodni konj sedi v blatu 

(sedimo na tleh, se malce zibamo) in papiga veliko govori (z roko ponazorimo kljun, 

ki se odpira in zapira).  
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Otroci lahko sami predlagajo ideje za oponašanje živali. Nato se igramo igro, kjer jih 

začaram v živali. Najprej so otroci, in ko jih začaram v določeno žival, npr. kačo, se 

gibajo v vzorcu, ki smo ga določili za kačo. Vse živali nekaj krat ponovimo, nato pa z 

istimi gibi plešemo ob pesmi.  

Dejavnosti otrok: 

 Sodelujejo pri ponavljanju že poznanih dejavnosti. 

 Ponovijo angleške besede za živali za mano. 

 Podajo ideje za gibanje živali in sodelujejo pri gibanju. 

 Sodelujejo pri učenju nove pesmi. 

Učna sredstva: 

 kartice s slikami živali, 

 CD zgoščenka. 

Besedišče: 

 Besede za poimenovanje živali: lion, elephant, crocodile, snake, monkey, 

camel, hippo, parrot. 

Cilji: 

 spoznavanje in učenje besedišča za živali, 

 učenje gibov živali, 

 učenje nove pesmi, 

 poslušanje in govorjenje v angleškem jeziku. 

Analiza dejavnosti 

Otroke sem vprašala, katere živali poznajo. Pričakovano, so me vsi samo gledali, ker 

niso razumeli, nato pa sem jim pokazala sliko leva in še enkrat vprašala, katera je ta 

žival. Otroci so takoj odgovorili, da je to lev. Potrdila sem: »Yes, this is a lion.« Otroci 

so novo besedo ponovili, nato pa sem jih spodbudila, da pokažemo še gibanje. 

Otroci so takoj šli na vse štiri noge in oponašali rjovenje leva. Otroci so za vsako žival 

povedali v slovenščini, jaz sem za njimi ponovila v angleščini in oni za mano v 

angleščini.   

Otroci so takoj ob živali začeli oponašati po svoje, zato smo uporabili njihove ideje. 

Ob igri sem najprej poskusila spreminjati samo z besedo živali in nekateri otroci so 

razumeli in drugi so ponavljali za njimi, nato pa sem jim zraven pokazala še sliko, 
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Slika 8: Oponašanje živali - sloni Slika 9: Oponašanje živali - kamele 

tako da so vsi razumeli in naredili povezavo med sliko in besedo. Nato smo še enkrat 

ponovili besede s slikami, da so otroci sami povedali besedo v angleščini z malce 

pomoči.  

Ob pesmi smo poskušali zaplesati vse gibe, ki smo jih naredili za določeno žival, a 

sem hitro videla, da se v pesmi hitro menjajo živali in smo težko sledili. Otrokom sem 

povedala, da se v pesmi zelo hitro menjajo živali in da moramo biti zelo pozorni. 

Poskusili smo z njihovimi gibi in smo z majhnim zamikom uspeli kazati ob pesmi. 

Nato pa sem še enkrat pokazala gibe, ki sem jih prvotno imela načrtovane in smo s 

temi gibi še enkrat poskusili plesati ob pesmi. Tako nam je uspelo kazati prave gibe 

za pravo žival.  

Zdi se mi dobro, da smo se vseeno naučili prvotnih gibov, da smo lahko odplesali na 

pesem, ideje otrok za gibe pa smo nato uporabili le pri igri. Opazila sem, da tudi tisti, 

ki se včasih niso vedno igrali z nami, sedaj sodelujejo in se trudijo govoriti angleško.  

Otroci, ki so danes že poznali besede, ki smo jih spoznali, so bili ponosni nase in se 

veselo smejali in zagreto sodelovali. Tudi tisti, ki se prvič učijo, si besede zelo dobro 

zapomnijo in ponavljajo za mano. Če bi današnjo dejavnost ponovila, bi spremenila 

to, da bi dodala kakšno gibalno igro več za utrjevanje besed, nato bi se učili gibe in 

pesem. Te besede bomo utrjevali še prihodnji teden, tako da bo še dovolj priložnosti 

za uresničitev tega.  
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3. 10 ŽIVALI (2) 

Potek dejavnosti 

Otroci pesmi že dobro poznajo in jih z veseljem ponavljajo, po njihovi želji jih 

ponovimo večkrat. Nato ponovimo vse živali, ki smo jih spoznali prejšnji teden, in jih 

upodobimo z gibanjem. Otroke vprašam, če imajo doma kakšnega hišnega 

ljubljenčka, če nimajo pa, kaj bi želeli imeti. Povemo, da se v angleščini hišni 

ljubljenčki imenujejo pets, še enkrat pa ponovimo besedo za živali, ki smo jo že 

spoznali – animals.  

Za vse živali povemo besedo v angleščini, nato pa se ob slikah naučimo živali: pes, 

mačka, hrček, podgana, želva, kača, zajec, miš, papiga, opica in konj. Nekaj od teh 

živali smo že spoznali prejšnji teden, sedaj pa ugotovimo, da so vse te živali lahko 

hišni ljubljenčki. Besede več krat ponovimo in ob tem kažem na slike. Ko nekajkrat 

ponovimo živali, zrecitiram pesem, ki se jo bomo naučili (Priloga 7). Ob tem še vedno 

kažem na slike. 

Pesem nekaj krat ponovimo in otroke spodbujam, da najprej povejo vsaj živali. Nato 

si za vse te živali izmislimo gibanja in še to nekajkrat ponovimo. Za tem se razdelimo 

v dve skupini. Ena skupina oponaša žival in druga skupina poskuša ugotoviti, katera 

žival je to. Skupini se nato zamenjata. 

Dejavnosti otrok: 

 Ponavljajo poznane pesmi. 

 Sodelujejo pri spoznavanju novih besed. 

 Izmislijo se gibe za živali, ki smo jih na novo spoznali. 

 Učijo se recitirati novo pesem. 

 Oponašajo živali in poskušajo ugotoviti žival glede na gibe. 

Učna sredstva: 

 CD zgoščenka, 

 kartončki s slikami živali. 

 

Besedišče: 

 Besede za poimenovanje živali: dog, cat, hamster, rat, turtle, snake, mouse, 
rabbit, parrot, monkey, horse. 
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 Beseda za poimenovanje hišnih ljubljenčkov: pets. 

Cilji: 

 Otroci se učijo novih angleških besed za živali in hišne ljubljenčke. 

 Učijo se z ponavljanjem in preko gibanja. 

 Poslušanje in govorjenje v angleškem jeziku. 

Analiza dejavnosti 

Ob današnji ponovitvi vseh naših pesmi, sem bila zelo vesela, saj otroci vse znajo že 

sami zapeti, tako da sem jim pomagala le z kazanjem, peli pa so sami.  

Pri živalih jim je težave povzročila papiga, a so hitro ponovili za menoj. Ob kazanju 

slik sem vprašala za ime živali, oni pa so takoj pričeli z gibanjem. Sem in tja se je 

oglasil otrok, ki je povedal pravilno besedo v angleščini, večina otrok pa pove kar v 

slovenščini. Otroke sem vprašala, kaj pomeni beseda animals in nihče ni vedel, zato 

sem povedala, da so to živali. Ob vprašanju, katere hišne ljubljenčke imajo doma, so 

večinoma odgovorili psa in mačko. Trikrat smo ponovili pesem z rimami, a so otroci  

dejali, da jim ni tako zelo všeč. Izmislili smo si gibanja za vse nove živali in to dvakrat 

ponovili. Igra se je otrokom zdela zabavna in tudi živali so ugotovili precej hitro. 

Velikokrat sem jih morala opomniti, da žival povejo še v angleščini, in ko so malo 

razmislili, so uspeli pravilno ugotoviti vse živali. Še enkrat sem povedala pesem in 

bila tiho pri delu, ko se pove žival, tako da so otroci iz slike povedali pravo besedo za 

pravo žival. Vmes so se malce motili in zamešali katero žival, ampak na koncu nam 

je uspelo pravilno dokončati pesem.  

Menim, da se preko gibanja otroci hitreje zapomnijo živali, saj jih oponašajo in 

naredijo neko povezavo med gibom, besedo in sliko. Za potrditev tega je bila 

današnja igra v skupinah, saj so otroci tudi nove živali ugotovili ravno tako hitro.  

3. 11 ŽIVALI (3) 

Potek dejavnosti 

Po pesmih ob slikah ponovimo vse živali, ki smo jih spoznali do sedaj. Slike 

pregledamo in povemo besede dvakrat, zatem pa ponovimo še gibanja za živali. 

Otrokom samo povem besedo in jim za preverjanje pokažem še sliko. Spomnimo se 

tudi pesmi o živalih, ki jo recitiramo. Otroci povejo ime živali, jaz pa vmesne dele 

pesmi. Ko ponovimo vse živali, spoznamo še nekaj novih.  
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Otrokom povem angleško besedo za kmetijo in jih vprašam, katere živali živijo na 

kmetiji. Domnevam, da bodo otroci naštevali živali v slovenščini, zato jih sproti 

prevedem. Ob slikah tako spoznamo še kravo, raco, pujsa, ovco, kokoš. Povemo 

tudi, da na kmetiji živijo tudi nekatere živali, ki jih že poznamo. Skupaj poskusimo 

ugotoviti katere so to (pes, mačka, konj). Za vse te živali si zamislimo gibanja, ki jih 

bomo uporabili v pesmi Old MacDonald Had a Farm. Za živali, ki živijo na kmetiji, še 

povemo, kako se oglašajo, nato pa se poskusimo naučiti pesem. Zraven kažemo 

gibanja za živali in tudi pomagamo si s slikami živali. Pesem ponovimo dvakrat. Če 

imamo dovolj časa, se lahko igramo isto igro kot prejšnji teden – igra z ugibanjem 

živali, glede na gibanje. Seveda, dodamo še na novo spoznane živali.  

Dejavnosti otrok: 

 Ponovijo poznane pesmi in besede. 

 Sodelujejo pri spoznavanju novih besed. 

 Učijo se nove pesmi. 

 Ponavljajo gibanja za živali in si izmislijo še nekaj novih za nove živali. 

 

Učna sredstva: 

 kartončki z slikami živali, 

 CD zgoščenka. 

Besedišče: 

 Besede za poimenovanje živali na kmetiji: cow, duck, pig, sheep, chicken, 
dog, cat, horse. 

 Beseda za poimenovanje kmetije: Farm. 

Cilji: 

 ponovitev vseh že poznanih živali, 

 spoznavanje novih angleških besed, 

 sodelovanje pri spoznavanju nove pesmi, 

 oponašajo živali preko gibanja. 
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Analiza dejavnosti 

Otroci so si živali zelo dobro zapomnili, pozabili so samo besedo za hrčka in 

podgano. Pri določenih oponašanih živalih si otroci dajo duška in glasno oponašajo, 

na primer rjovenje leva ali oglašanje opice. Pri tem se zelo zabavajo in se smejijo 

drug drugemu. Pesem z recitiranjem je všeč samo parim otrokom, tako da ostali pri 

tem ponavljanju ne poslušajo, pri naslednji dejavnosti pa se spet priključijo. 

Otroke sem vprašala, če vedo, kaj pomeni beseda 'farm'. Otroci so skomignili z 

rameni, nato pa se je oglasil deček in glasno zavpil 'kmetija!'. Vprašala sem še, 

katere živali živijo na kmetiji, in isti deček se je oglasil: 'Horse!', nato pa smo skupaj 

našteli še ostale živali. Ugotovili smo tudi, kako se vsaka žival oglaša, nato pa sem 

zapela pesem Old MacDonald. Otroci so melodijo poznali in kmalu so začeli peti 

zraven, vsaj tiste dele, ko se oglašajo živali.  

Pri igri so ugotovili tudi živali, ki smo jih spoznali na novo. Pri določenih živalih sem 

jim morala pomagati, da sem začela s črko in so nato hitro ugotovili. Pri ugibanju so 

med seboj tekmovali, kdo bo prej pravilno povedal. Deček, ki je pravilno povedal ime 

živali, je nato glasno rekel: 'Haha, prvi!' in nato ostali otroci: 'drugi', in 'tretji' in tako 

naprej. Iznašli so še igro znotraj igre. Veliko je bilo besed v slovenščini in sem jih 

opomnila na angleščino in so pričeli razmišljati. Deklica je dejala: 'Ne nam povedat, 

se bomo sami spomnili.' Ko so razmišljali zelo dolgo, pa je eden izmed otrok dejal: 

»A nam poveš samo prvo črko?« 

Po koncu sem otroke vprašala, če so si zapomnili vse živali, in so pritrdili in ena 

izmed deklic je dejala, da si je nekatere lažje zapomniti kot druge. Dečka, ki je vedel 

vse besede, sem vprašala, če hodi na angleščino pa je rekel: 'Ne, jaz samo znam.'  

3. 12 SADJE 

Potek dejavnosti 

Za začetek ponovimo že poznane pesmi, ponovimo živali preko slik, nato pa 

ponovimo še barve.  

Tokrat bomo spoznavali sadje, in sicer preko slik in gibanja. Najprej jim pokažem 

sliko sadja in jim povem, kako se imenuje, zatem pa jih vprašam, kakšne barve je. 

Spoznamo osnovno sadje: jabolko, banana, pomaranča, grozdje, hruška in jagoda. V 

spoznavanje sadja vpeljem gibanje tako, da povemo kje raste, npr.: Apples grow on 
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the trees ( se stegnemo visoko, kot da pobiramo jabolka z dreves). Apples are jummy 

(se pobožamo po trebuhu). 

Na mizo nalepimo sadeže in otroci zraven sadja prilepijo pravo barvo. Nato skupaj 

ponovimo barvo in sadje. Npr. Yellow banana. Če imamo dovolj časa, otroci 

pobarvajo svojo sliko s pravo barvo. 

Sadje na tak način večkrat ponovimo, nato pa se igramo igro sadna solata. Vsak 

otrok dobi sliko enega sadja in pove, katero sadje je dobil. Ko imajo vsi slike, 

pokličem vsako sadje posebej in ti dvignejo roke. Nato se usedemo na stole v krog. 

Ob imenu sadja, ki ga imajo otroci v rokah, zamenjajo stole. Npr.: Ko zakličem 

'Oranges', vsi tisti, ki imajo pomarančo na sliki, zamenjajo mesta. Ko zakličem 'Fruit 

salad', vsi zamenjajo mesta.  

Nato slike med sabo zamenjajo in se igramo še eno igro. Otroci hodijo ali plešejo po 

prostoru, jaz pa nabiram sadje za sadno kupo. Ko rečem 'For my fruit bowl I choose 

npr. apples', vsi tisti, ki so jabolka, dvignejo svoje slike v zrak, ostali sadeži pa 

počepnejo. Izberem eno jabolko, ga primem za roko in igra se ponovi. Tako tvorimo 

verigo sadežev. Otrok, ki se zadnji priključi, lahko izbere naslednji sadež in tako 

ponavljajo in utrjujejo nove besede. 

Dejavnosti otrok: 

 Ponovijo že poznane pesmi. 

 Sodelujejo pri ponavljanju živali in barv. 

 Učijo se novih angleških besed. 

 Spoznavajo besede za sadje preko gibalnih iger. 

Učna sredstva: 

 kartončki s slikami sadja, 

 CD zgoščenka. 

Besedišče: 

 Besede za poimenovanje sadja: apple, banana, orange, grape, pear, 
strawberry. 

 Fraze v povezavi s sadjem: Apples grow on trees, Apples are yummy, Fruit 
salad. 

Cilji: 

 sodelovanje pri ponavljanju že poznanih pesmi in besed, 



 
 

53 
 

 usvajanje novih angleških besed in fraz za sadje, 

 sodelovanje pri gibalnih igrah, 

 govorjenje in poslušanje angleškega jezika. 

 

Analiza dejavnosti 

Danes smo spoznavali sadje preko slik. Otroke spodbujam, da nove angleške 

besede ponovijo za menoj. Ponovili smo barve in še enkrat sadeže, tu pa sem 

opazila, da sem otroke z barvami malce zmedla, saj so nato začeli govoriti barvo 

sadja in ne kateri sadež je na sliki, zato sem pri vsaki sliki še posebej poudarila, kako 

se imenuje sadež.  

Otroke sem vprašala, katero sadje je na sliki, a si besed še niso dobro zapomnili, 

zato sem vsakemu povedala, kateri sadež je na sliki in ga spodbudila, da ponovi za 

menoj. Otroci so hitro razumeli igro in sprva je šlo počasi. Ime sadja sem večkrat 

povedala, vmes tudi enkrat po slovensko in otroci so se med seboj spodbujali: 'Apple, 

Matic, ti imaš jabolko, zamenjaj se.' Opozarjali so, če se je kdo zmotil: 'Ne, Luka se je 

kar zamenjal pa sploh ni bila hruška na vrsti, Katja je rekla strawberry.' Tudi 

spraševali so: 'Katja, kaj je že hruška?'; ' A apple je jabolko?' Ko smo imeli 'Fruit 

salad', so otroci navdušeno skakali in iskali proste sedeže in vmes še spomnili, če je 

kdo pozabil, kaj to pomeni: 'Ej, zdaj se vsi zamenjamo, ko je rekla fruit.' Nato sem 

dala otrokom možnost, da vodijo in kličejo sadje. Javilo se je le nekaj otrok in vsak je 

nekaj časa klical sadeže. Največkrat so bili izbrani banana in pa orange, ker so si ta 

sadeža najhitreje zapomnili, pri ostalih pa so se potrudili z izgovorjavo in sem jih 

popravila, če so se zmotili. Ena deklica se je večkrat zmotila in namesto pear, rekla 

parrot, zato sem ji razložila razliko. Proti koncu igre so otroci že večkrat uporabili 

angleško besedo za sadje, še vedno pa so bile po večini slovenske besede.  

Pri drugi igri so se otroci med seboj opominjali, kdo ima katero sadje in kdo mora 

počepniti. Nato pa so hitro ugotovili, katero sadje morajo reči, da se jim priključi tisti, s 

katerim se druži. Zato so si gledali slike in izbirali svoje prijatelje. To sem dovolila, v 

kolikor so povedali pravilno besedo sadja v angleščini. Tako so se otroci potrudili in 

skupaj razmišljali, katera je prava beseda.  

Otroci so danes dobro sodelovali in se trudili pri izgovorjavi malce težjih besed. 

Seveda so na koncu vprašali, če lahko slike obdržijo, zato sem jim dala še dodatno 
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nalogo, ki ni obvezna, naj jih pobarvajo z bravo, kakršne je sadež, in naj vadijo 

angleške besede. Večina otrok se je takoj usedlo in začelo barvati, kar me je 

razveselilo. 

3. 13 ZELENJAVA 

Potek dejavnosti 

Na začetku ponovimo že vse poznane dejavnosti (pesem Hello, Head and Shoulders, 

Teddy's song, živali, barve) vključno s sadjem, ki smo ga spoznali nazadnje. Preko 

slik tokrat spoznamo še zelenjavo. Otroci spoznajo korenje, krompir, solato, 

paradižnik, čebulo in brokoli. Najprej si pogledamo slike in večkrat ponovimo nove 

besede. Nato se igramo isto igro, kot prejšnji teden, ko smo spoznavali sadje, in sicer 

zelenjavni miks. Vsak otrok dobi sliko zelenjave in ga spodbujam, da pove, kaj je na 

sliki. Otrokom razložim, da je igra ista kot smo se že igrali, le da imamo tokrat nove 

besede, saj spoznavamo zelenjavo. Igro najprej vodim jaz in kličem ime zelenjave, 

otroci s to zelenjavo pa morajo med seboj zamenjati sedeže. Ko zakličem 

'Vegetables mix', vsi poiščemo novo mesto. Otroci tako več krat slišijo besede in si jih 

tako lažje zapomnijo. Tokrat igro vodim manj časa, tako da ima vsak otrok, ki želi, 

možnost voditi igro in s tem utrjevati svoje znanje na novo usvojenih besed.  

V igralnici naredim prostor in na različna mesta prilepim slike zelenjave. Otrokom 

razložim, da ko bom zaklicala ime zelenjave, hitro stečejo k pravi sliki. Tudi tu lahko 

čez čas igro vodi otrok, ki si to želi.  

Otroke nato razdelim v pet skupin, in sicer tako, da vsak izžreba zelenjavo (eno 

odstranim), in tisti, ki imajo isto zelenjavo, se poiščejo in so skupina. Vsaka skupina 

dobi kartonček, na katerem je pri vsaki skupini v različnem vrstnem redu narisana 

zelenjava, da pa lažje preverim razumevanje novih besed, na kartonček dodam tudi 

tri slike sadja. Otrokom povem, da so po igralnici skrite slike, na katerih je narisana 

zelenjava. Ko zakličem ime zelenjave, npr. carrot, morajo otroci po igralnici poiskati 

pravo sliko in nato na kartončku pokriti pravo sliko, se pravi korenje. Skupina, ki bo 

pokrila vse slike z zelenjavo, zakliče bingo in jaz preverim, če so rešili pravilno. 

Preden začnemo z igro pa še enkrat ponovimo vse besede, ki so na kartončku, 

vključno s sadjem.  

Dejavnosti otrok: 

 Sodelujejo pri spoznavanju novih besed. 
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 Ponavljajo že poznane dejavnosti. 

 Sami vodijo poznano igro. 

 Tečejo do pravilne zelenjave. 

 Pravilno rešijo kartonček s slikami zelenjave. 

 Sodelujejo v skupini. 

Učna sredstva: 

 slike zelenjave, 

 kartončki z zelenjavo in slike za pokrivanje, 

 CD zgoščenka. 

Besedišče: 

 Besede za poimenovanje zelenjave: carrot, potato, salad, tomato, onion, 
brocoli. 

Cilji: 

 ponavljanje poznanih dejavnosti, 

 utrjevanje novih besed preko gibalne aktivnosti, 

 poslušajo in govorijo na novo usvojeno besedišče za zelenjavo. 

Analiza dejavnosti 

Spoznali smo nove besede za zelenjavo. Otroci so ponavljali za menoj in tako smo 

dvakrat ponovili besede. Otroci so sedeli v krogu in navodila sem povedala v 

angleščini, nato pa je eden od otrok še enkrat ponovil navodila v slovenščini. Od 

začetka je igra potekala počasi, nato pa vedno hitreje. Na koncu so otroci klicali 

zelenjavo, ki se mora zamenjati. Igra se jim je zdela zanimiva, sploh ko so vsi hkrati 

morali zamenjati mesta, so se smejali in iskali prosti sedež.  

Pri naslednji igri so bila navodila preprosta in otrokom sem samo demonstrirala 

potek. Ko sem zaklicala ime zelenjave, so hitro stekli k pravi sliki, ki je bila nalepljena 

nekje v igralnici. Pred začetkom igre smo skupaj odstranili vse predmete, ob katere bi 

se lahko spotaknili. Nekateri otroci so se velikokrat zmotili, nato pa hitro stekli k tisti 

skupini, kjer je bilo največ otrok. Pri igri so se zabavali, ker so lahko tekli in seveda, 

tekmovali, kdo bo prej.  

Opazila sem, da otroci zelo radi tekmujejo med seboj, zato sem zadnjo igro v 

zadnjem hipu malce priredila. Tisti, ki so prvi končali in pravilno povedali vse besede, 

so bili na prvem mestu, ostali pa so si sledili za njimi. Ta igra jim je bila še posebej 



 
 

56 
 

všeč, saj so iskali slike povsod, tudi v najmanjših kotičkih. Ena izmed deklic je dejala: 

»Ta igra je bila zelo zabavna, podobno kot iskanje zakladov.« Še ena deklica je 

rekla: »Meni je bilo všeč tisto, ko smo tekli.« Eden od fantov pa je bil tudi navdušen 

nad tekom od zelenjave do zelenjave in večina fantov se je z njim strinjala. 

 

Slika 10: Tek do zelenjave 

3. 14 PODELITEV DIPLOM 

Potek dejavnosti 

Ker bo tokrat naše zadnje srečanje, bo potekalo malce drugače. Z otroki se usedem 

v krog in na sredino razgrnem velik plakat. Povem jim, da smo tokrat zadnjič skupaj 

in zato se bomo pogovarjali o tem, kako smo se imeli. Otrokom razdelim listke, na 

katerih so obrazi od nasmejanega do žalostnega. S plakata preberem vprašanje, 

otroci pa prilepijo vesel obraz tam, kjer se strinjajo, žalosten obraz tam, kjer se ne 

strinjajo, in resen obraz, če niso prepričani. Primer: So se vam zdele ure angleščine 

zanimive?  = DA,  = NE, resen obraz = NEKAJ VMES.   

Otroke vprašam še, kaj se jim je zdelo bolj zabavno: ples, pesmi ali igre. Otroci na isti 

način, le z drugačnimi listki, označijo tisti prostor, kjer je narisana dejavnost, ki jim je 

bila najbolj všeč. Pri vprašanju o najljubši pesmi, dejavnosti ali temi odgovore pišem 

na plakat po nareku otrok. Zadnje vprašanje pa se navezuje na prihodnost, in sicer 
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če bi si otroci še želeli učenja angleščine na tak način, kot smo se učili do sedaj. 

Otroci odgovorijo z obrazki, tako kot pri prvem vprašanju.  

Z otroki poskušamo našteti vse teme, ki smo jih do sedaj obravnavali, nato pa se 

igramo igro, pri kateri mora vsak otrok povedati katerokoli angleško besedo, ki si jo je 

zapomnil. Igra poteka v krogu, tako da vsak pove besedo in poskušamo se jih 

spomniti čim več.  

Od otrok se poslovi tudi naš Teddy, ki je spremljal vse naše ure. Podelim jim diplomo, 

na kateri so pohvaljeni za sodelovanje pri angleškem jeziku, vsak pa dobi tudi 

čarobno palico z medvedkom, ki jih spominja na naše ure angleščine.  

Dejavnosti otrok: 

 Lepijo obraze na plakat. 

 Odgovarjajo na vprašanja. 

 Sodelujejo pri igri ponavljanja. 

Učna sredstva: 

 plakat, 

 listki z obrazi in risbami dejavnosti, 

 diploma in medvedek na palički. 

Besedišče: 

 Besede, ki so si jih otroci zapomnili čez vsa naša srečanja. 

Cilji: 

 Otroci podajo svoje mnenje o dejavnostih. 

 Ponovijo angleške besede, ki so se jih zapomnili. 

 Se poslovimo v angleščini. 

Analiza dejavnosti 

Danes sem prišla v skupino in ena izmed deklic mi je že povedala, da imajo 

presenečenje zame in da so se nekaj naučili v angleščini. Usedli smo se v krog in na 

sredino sem položila plakat. Pogovarjali smo se o vprašanjih na plakatu.  

Za tem smo ponovili teme, ki smo se jih učili. Jaz sem v angleščini povedala nekaj 

besed, otroci pa so ugotovili, katera je ta tema. Pravilno so ugotovili vseh 6 tem. Nato 

sem jih spodbudila, da so povedali besede, ki se jih spomnijo, in besede so se usule 

in našteli smo zelo veliko besed. Nisem uspela zabeležiti vseh, nekatere od naštetih 
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so: one, pink, yellow, ten, snake, blue, hello, orange, crocodile, lion, teddy bear, 

head, toes, ears, elephant, apple, mouse, two, pig, red, cow, dog, cat, knees, 

monkey, broccoli, banana, salad, goodbye.  

Ena deklica je zapela kar celo pesem Head and Shoulders in dejala, da pozna vse te 

besede.  

Za konec sem vsakemu podarila medvedka na palčki, ki jih bo vedno spominjal na 

angleščino in naše ure skupaj. Vsak je dobil tudi diplomo za sodelovanje pri učenju. 

Otroci so bili navdušeni nad medvedi in so takoj vprašali, če se lahko nanje 

podpišejo. Otroci so me presenetili in s pomočjo vzgojiteljice na glas povedali: 

»Thank you for playing with us.« 

Nato smo se poslovili, seveda v angleškem jeziku. 

 

Slika 11: Podelitev diplom 
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3.15 MNENJE OTROK O UČENJU ANGLEŠČINE 

Otroke sem vprašala, če so se jim zdele ure angleščine zanimive, in vsi so takoj rekli: 

»Ja!« Spodbudila sem jih, da so odgovor prilepili z znaki na plakat. Nekateri so 

prilepili, drugi so samo povedali. Pri drugem vprašanju, kaj je bilo najbolj zabavno: 

ples, pesmi ali igre, je bil odgovor večine: »Meni je bilo vse všeč.« Nekaj odgovor je 

bilo še: »Meni je bilo tudi vse všeč, a potem lahko tri smejkote prilepim?«; »Pesmice, 

ki smo jih peli.«; »Kadar smo šli ven se igrat.«; »Meni so bile pesmice všeč, pa ko 

smo zraven plesali.«; »Meni pa igre, ko smo lahko tekli«; »Ja, ko smo zunaj tekli.« 

Prisotnih je bilo 19 otrok in s smejkoti so ponazorili, da je večini bilo najbolj všeč vse 

in se niso želeli opredeliti, zato so vesele obraze lepili vse povprek (6 otrok), 

nekaterim je bila najbolj všeč igra (5 otrok), nekaterim ples (4 otroci) in pesmi (4 

otroci). 

Tudi pri najljubši dejavnosti, temi sem dobila nekaj podobnih odgovorov: 

 »Meni je bilo všeč, ko smo šteli.« 

»Meni je bilo všeč vse, vse, vse!« 

»Najbolj mi je bilo všeč, ko smo izdelovali človečke.« 

»Ko smo se igrali zunaj.« 

»Ko smo lahko tekli in se igrali.« 

»Meni pa je bilo všeč, ko smo plesali.« 

»Zunaj, ko smo bili vlak.« 

»Takrat ko smo se igrali tisto igro, da smo živali.« 

Vprašala sem jih še, če bi se še radi učili angleščino na tak način, in otroci so po 

večini vsi odgovorili, da bi se. Ena deklica pa je dejala: » Jaz sem dala resen 

obrazek, ker jaz se že doma igram z očijem šolo.« 

Rezultati s plakata kažejo, da so se večini otrok zdele naše skupne ure zanimive. 

Največ otrok je dejalo, da jim je bilo najbolj zabavno kar vse, zato so znaki polepljeni 

vsepovsod. Na splošno so radi sodelovali pri vseh dejavnostih, še posebej radi so 

imeli igre, pri katerih so lahko tekli in plesali, kar dokaže, da se otroci radi učijo preko 

gibalnih aktivnosti. Tudi besed in fraz so si zapomnili kar precej, saj so našteli vsa 

števila, kar nekaj barv, veliko živali, vse dele telesa, ki smo jih spoznali s pesmijo, 

najmanj pa so našteli sadja in zelenjave. Tako da lahko rečem, da so otroci od 

našega druženja odnesli veliko znanja, ki so ga pridobili prek gibalnih dejavnosti. 
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4. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Po izvedbi vseh dejavnosti sem ugotovila vse odgovore na moja raziskovalna 

vprašanja:  

 Otroci stari 5–6 let definitivno kažejo veliko zanimanja za učenje angleščine v 

vrtcu.  

 Kar me je najbolj presenetilo, je število besed in fraz, ki so se jih otroci 

zapomnili. Na žalost ne morem podati natančnega števila besed, saj so iz 

otroških ust letele prehitro, da bi si uspela vse zabeležiti, vendar če 

zaokrožimo, so jih skupaj našteli približno 50.  

 Ne morejo se dokončno odločiti, katera dejavnost jim je ljubša, pesmi s 

plesom ali gibalne igre, ker jim je všeč vse. 

 Poučevanje angleščine se lahko po mojih izkušnjah brez težav vključi v 

obstoječ delavni načrt, saj se lahko poveže z aktualnimi temami v vrtcu, lahko 

pa obravnava tudi ločene teme, ki se povezujejo le v sklopu angleščine. Izvaja 

se lahko enkrat na teden ob istem času ali večkrat na teden s krajšim 

trajanjem, tako da se otroci privadijo na idejo angleščine v vrtcu Brewster, idr. 

2002). 

 Gibalne dejavnosti otroke zelo motivirajo, saj radi tečejo, plešejo in se ob tem 

učijo brez napora.  
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III. ZAKLJUČEK 

Moram priznati, da me je bilo pred začetkom pisanja diplome in izvajanjem dejavnosti 

v vrtcu malce strah, saj nisem vedela, kako bo to potekalo in ali bom v vrtec prinesla 

nekaj pozitivnega ali pa otroci angleščine sploh ne bodo marali. A že ob prvem 

obisku sem ugotovila, da je strah popolnoma odveč, saj sem bila v vrtcu lepo 

sprejeta, tako s strani vzgojiteljic kot tudi s strani otrok, ki so pokazali zanimanje za 

angleščino in veselo sodelovali pri vsaki pripravljeni dejavnosti. Že ob vstopu v 

igralnico so glasno pozdravljali: 'Hello Katja' in me spraševali, kaj se bomo učili 

danes. Načrtovanje dejavnosti ni bilo naporno, saj sem na podlagi odziva zasnovala 

aktivnosti za prihodnjič. Otroke sem tudi povprašala, o čem bi se radi učili, in sem 

tako zbrala nekaj izvedljivih idej.  

V vrtec sem vedno prihajala ob isti uri in tako sem hitro opazila, da se angleščina 

brez problema vključi v že obstoječ delovni načrt. To je potrdila tudi vzgojiteljica, ki je 

dejala, da zaradi angleščine otroci nič manj ne sodelujejo pri kasneje izvedenih 

dnevnih dejavnostih. Tako sem prišla do odgovora na moje raziskovalno vprašanje. 

Otroci nas vedno presenečajo, včasih tudi s svojo sposobnostjo zbranosti. Ker pa 

učenje angleščine prek gibalnih dejavnosti predstavlja sproščeno uro, kjer otroci 

lahko tečejo in se igrajo, ti nimajo občutka, da se ob enem tudi učijo. Tako so še 

vedno dovolj zbrani za vse ostale dejavnosti in na tak način angleščino lahko 

vključimo v obstoječ delavni načrt. Gibalne aktivnosti so pri otrocih zbudile še več 

navdušenja za sodelovanje, saj tudi tisti otroci, ki jim angleščina ni ravno najljubša, 

še vseeno radi tečejo in se igrajo, zato so se slej ko  prej vsi pridružili. Prek pesmi, 

plesa, iger, pa tudi malce tekmovanja smo se učili različnih angleških besed, ki smo 

jih sproti ponavljali, da bi se lažje usedle v spomin.  

Čas preživet z otroki in z učenjem angleščine je minil hitro in verjamem, da je tako 

kot meni tudi njim popestril vsakdan. Pri tem pa otroci niso edini, ki so se naučili 

nekaj novega. Naučila sem se, da so otroci resnično kot »gobe«, ki vsrkajo nove 

informacije, te vedno presenečajo s svojimi izjavami, znanjem in spominom ter ti 

vedno podajo nov material za razmišljanje. Upam, da v prihodnosti lahko pričakujemo 

spremembe na področju poučevanja angleškega jezika v vrtcih in vsak korak, ki nas 

pripelje bližje temu, je pomemben. Moje trenutno zadoščenje pa je, da sem otrokom 

predstavila nov jezik, ki jim že sedaj pomaga širiti obzorja.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Pesem »Hello Hello« (Super Simple Songs) 

Hello, hello. (Wave one hand, then the other hand) 

Can you clap your hands? (Clap!) 

Hello, hello. (Wave!) 

Can you clap your hands? (Clap!) 

Can you stretch up high? (Stretch!) 

Can you touch your toes? (Bend down and touch your toes) 

Can you turn around? (Turn around) 

Can you say hello? (Wave, then say hello to as many people as you can!) 

Hello, hello. (Wave!) 

Can you stamp your feet? (Stamp your feet.) 

Hello, hello. (Wave!) 

Can you stamp your feet? (Stamp your feet.) 

Can you stretch up high? (Stretch!) 

Can you touch your toes? (Bend down and touch your toes) 

Can you turn around? (Turn around) 

Can you say hello? (Wave, then say hello to as many people as you can!) 

Hello, hello. (Wave!) 

Can you clap your hands? (Clap!) 

Hello, hello. (Wave!) 

Can you stamp your feet. (Stamp your feet!) 

 

Priloga 2: Igra » Where's my teddy bear?« 

Navodila igre: Medveda skrijemo na ne preveč vidno in ne preveč skrito mesto in 

skupaj z otroki pojemo pesem (na melodijo pesmi Row, row, row your boat):  

Where's my Teddy bear? Where's my Teddy bear? 

Teddy bear, Teddy bear, 

Where's my Teddy bear? 

 

Priloga 3: Pesem »Bumblebee on My Nose« 

(Tune: Jingle Bells)  

Author Unknown 

Bumblebee, bumblebee 

Landing on my toes. 

Bumblebee, bumblebee, 

Now he's on my nose. 

On my arms, 
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On my legs, 

On my elbows. 

Bumblebee, oh, bumblebee, 

He lands and then he goes. 

 

Priloga 4: »I see something Blue« 

Artist: Super Simple Learning 

Album: Super Simple Songs 

Blue! I see something blue. 

Blue! I see something blue.  

Blue, blue, blue, blue,  

I see something blue! 

Find something blue! 

Isto se ponovi še z barvami: Yellow, Red, Purple. 

Blue, yellow, red, purple, 

I see colors everywhere! 

 

Priloga 5: »Head and shoulders« 

Head and shoulders, knees and toes, 

knees and toes, 

head and shoulders, knees and toes  

knees and toes, 

and eyes and ears and mouth and nose, 

head and shoulders, knees and toes, 

knees and toes. 

 

Priloga 6: Igra »lokomotiva« 

Po igrišču nalepim števila od 1 do 10, ki bodo predstavljala postaje. Najprej sem 

strojevodja jaz in so otroci potniki za mano. Vsak potnik dobi svojo karto, na kateri je 

številka postaje, kjer mora izstopiti. Vlak vozimo po igrišču in pri vsaki postaji morajo 

tisti potniki s pravo številko izstopiti. Na vsaki postaji jih čaka naloga. Zraven številke 
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postaje je nalepljen še možic, na katerem je označeno, kateri del telesa naj otroci 

premikajo. Pri izvajanju je zaželeno, da si štejejo v angleščini, če že znajo. 

1 – označena glava: otroci lahko glavo premikajo na kakršen način želijo. 

2 – prsti na rokah: premikajo po želji. 

3 – ramena: kroži z rameni trikrat. 

4 - dlani: štirikrat plosknejo, zraven štejejo. 

5 – prsti na nogah: se jih petkrat dotaknejo. 

6 – kolena: naredi šest počepov. 

7 – noge: naredi sedem poskokov. 

8 – roke: kroži z rokami osemkrat. 

9 – boki: krožijo devetkrat. 

10 – naredijo deset poskokov iz obroča v obroč. 

Zraven povemo, katera postaja je to (number one), tako več krat ponovimo števila. 

Ko na vsaki postaji izstopi en potnik in se vrnemo na prvo postajo, lahko potnik spet 

vstopi in pokaže svojo karto in pove, katera številka je to. Dobi novo številko, da 

lahko izstopi na drugi postaji. Čez čas lahko kdo izmed otrok prevzame mesto 

strojevodje. Igro se igramo hitro, tako da otroci na postajah ne čakajo. 

Priloga 7: Zgodba o medvedku 

Here is our white teddy bear. (Which colour is white? Find a teddy bear). He has four 

socks. (one, two, three, four) One is green, one is purple, one is black and one is red. 

(Find teddy's socks). In the morning he washes his eyes (we touch our eyes) and his 

mouth (we touch our mouth). Teddy likes to work out. Every day he does 5 squats 

(we do 5 squats) and he touches his toes 7 times. (we touch our toes 7 times). He 

jumps two times (we jump) and then he listens to music (we touch our ears). Teddy's 

favourite colour is blue. (Find something blue). When he goes to sleep, he counts the 

teddy bears: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten and it's morning 

here again. 
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Priloga 8: Pesem »I've got a lot of pets« 

I've got a dog and I've got a cat, 

I've got a hamster, I've got a rat, 

I've got a turtle, I've got a snake, 

I've got a lot of pets.  

I like animals, I like pets, I like animals, I like pets. 

 

I've got a rabbit, I've got a mouse, 

I've got a parrot in my house, 

I've got a monkey, I've got a horse, 

I've got a lot of pets. 

I like animals, I like pets, I like animals, I like pets. 

 

 

 


