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PRIMERJAVA KONCEPTA »IGRA – GIBANJE – RAZVOJ« IN 

PROGRAMA NTC-UČENJE 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, september 2015 

 

POVZETEK 

V diplomskem delu podrobneje predstavljamo značilnosti koncepta »igra – gibanje – razvoj« 

(v nadaljevanju: IGR) in programa NTC-učenje ter ju primerjamo med seboj glede na merila, 

ki smo jih sami oblikovali. Ob tem ugotavljamo, katere podobnosti in razlike obstajajo med 

njima ter ali ju je mogoče izvajati hkrati. 

Cilj diplomskega dela je bil sestaviti merila za primerjavo med konceptom IGR in programom 

NTC ter ju na podlagi le-teh primerjati s ciljem, ugotoviti, ali lahko dejavnosti NTC-učenja 

uporabimo v konceptu IGR. 

S podrobnim pregledom teoretičnih spoznanj o otrokovem razvoju, igri in razmerah na 

področju slovenskega družbenega koncepta smo opisali značilnosti koncepta IGR in programa 

NTC-učenje ter preko analize prišli do raziskovalnega problema, ki nas je usmeril v 

postavitev meril za razločevanje med obema konceptoma in iskanje možnosti za njuno 

hkratno izvajanje. Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Pri iskanju in pregledovanju 

literature so nam bili v pomoč domača in tuja literatura, internetne strani, delavnice, seminarji 

in projekti ter tudi lastne izkušnje. 

Koncept IGR in program NTC-učenje smo primerjali po naslednjih merilih: osnovni podatki, 

strokovna izhodišča, načrtovane dejavnosti in dnevna rutina. Ugotovili smo, da sta si koncepta 

podobna v strokovnih izhodiščih in na področju dnevne rutine, precej pa se razlikujeta glede 

na osnovne podatke in na načrtovane dejavnosti. Ugotovili smo, da bi koncept IGR in 

program NTC lahko sočasno uporabili pri delu v vrtcu, in sicer tako, da bi elementi programa 

NTC postali metodične enote pri metodi igre, skozi katero se izvaja koncept IGR. 

 

Ključne besede: razvoj, igra, gibanje, primerjava, koncept »igra – gibanje – razvoj«, program 

NTC-učenje 



 

 
 

COMPARISON BETWEEN THE CONCEPT »GAME – MOVEMENT – 

DEVELOPMENT« AND THE NTC SYSTEM OF LEARNING 

University of Ljubljana, Faculty of education, september 2015 

 

SUMMARY 

In the thesis we present in more detail the characteristics of the concept »game – movement – 

development« (hereinafter IGR) and NTC system of learning and we compare them according 

to the criteria formed by us. While doing this, we establish the similarities and the differences 

between the two and consider whether they can be implemented simultaneously. 

The aim of the thesis was to set up the criteria for comparing the concept IGR with NTC 

system of learning and compare them according to this criteria, with the aim of establishing 

whether we can use the activities of NTC system of learning in the concept IGR. 

With a detailed review of the theoretical knowledge about child development, game and the 

condition of the Slovenian social concept we described the characteristics of the concept IGR 

and NTC system of learning, and through analysis we established the research problem, which 

helped us set the rules for differentiating the two concepts and searching the possibilities for 

implementing them simultaneously. We used the descriptive method. For research we used 

Slovenian and foreign literature, web sites, workshops, seminars and projects and also our 

own experience. 

We compared the concept IGR and NTC system of learning according to the following 

criteria: basic information, factual background, planned activities and daily routine. We 

established that the two concepts are similar according to their factual background and daily 

routine, but differ quite a bit in basic information and planned activities. We have found that 

the concept IGR and NTC system of learning could be used simultaneously in kindergartens, 

by making the elements of NTC system of learning the methodical units for the game method, 

which is used to implement the concept IGR. 

Key words: development, game, movement, comparison, concept »game – movement – 

development«, NTC system of learning 
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1 UVOD 

Razvoj je proces, ki poteka od spočetja do smrti in posamezniku prinaša celo vrsto sprememb, 

ki se kažejo na telesnem, gibalnem, kognitivnem, čustvenem in na socialnem področju 

(Videmšek in Pišot, 2007). Njegov potek je najhitrejši v prvih letih življenja. Najbolj 

izpostavljeno področje v tem času je področje telesnega razvoja, saj se na njem zgodi največ 

sprememb (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Na tem področju se odvija izjemno hiter 

razvoj možganov, v katerih se dogajajo zapleteni procesi rasti, razvoja in zorenja, eden 

najpomembnejših pa je razvoj sinaps. T. Bregant (2015a) poudarja, da le-ta v predšolskem 

obdobju aktivno poteka prek gibanja in igre, ki sta prvi in nenadomestljivi dejavnosti otroka. 

Poznavanje otrokovega celostnega razvoja in igre je izrednega pomena za oblikovanje 

koncepta predšolske vzgoje v vrtcu. V Sloveniji se predšolska vzgoja izvaja v zasebnih in 

javnih vrtcih. Slednji pri izvajanju upoštevajo javno veljavni program Kurikulum za vrtce, ki 

predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcu. Praktično izpeljavo kurikula lahko vrtci 

dopolnijo s svojo življenjskostjo, z vpetostjo v socialni kontekst, aktualnostjo, z izbiro 

različnih metod in načinov dela ... (Bahovec idr., 2013). Vrtci lahko v svoj program vnašajo 

elemente različnih vzgojnih konceptov, med katerimi so verjetno najbolj znani: waldorfski 

vzgojni koncept, koncept Marie Montessori, Reggio Emilia pristop, summerhillski vzgojni 

koncept (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). 

V tem diplomskem delu se bomo osredinili na dva malo manj znana vzgojna koncepta, ki 

dajeta celostnemu razvoju, razvoju možganov in igri velik pomen. To sta koncept IGR in 

program NTC-učenje. S podrobno predstavitvijo značilnosti koncepta IGR in programa NTC 

ju želimo najprej osvetliti v celoti, nato pa ju med seboj primerjati glede na merila, ki jih sami 

oblikujemo. Ob tem želimo ugotoviti, katere podobnosti in razlike obstajajo med njima ter ali 

ju je mogoče izvajati hkrati pri dejavnostih v vrtcu. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 OTROKOV CELOSTNI RAZVOJ 

Razvoj je proces, ki poteka od spočetja do smrti in posamezniku prinaša količinske, 

kakovostne, progresivne in regresivne spremembe (Videmšek in Pišot, 2007). Največ 

sprememb se zgodi v prvih letih življenja, saj takrat razvoj poteka najhitreje, nato pa se 

nekoliko upočasni. Tempo razvoja je odvisen od posameznika, vendar pa mora vsaka 

normalno razvijajoča se oseba preiti skozi vse razvojne stopnje. Vsaka stopnja v razvoju je 

rezultat predhodne in pogoj za prehod na naslednjo stopnjo. Razvoj se praviloma odvija v 

smeri od splošnih k posebnim oblikam vedenja, v tem procesu pa iz splošnih, globalnih 

sposobnosti nastajajo vse bolj ozko usmerjene sposobnosti (Nemec in Krajnc, 2011). 

 

2.1.1 DEJAVNIKI RAZVOJA 

Otrokov razvoj poteka na podlagi določenih dejavnikov, ki delujejo v interakciji med 

dednostjo, okoljem in otrokovo lastno aktivnostjo. Celostni razvoj otroka omogočajo rast, 

razvoj, zorenje in vse izkušnje, ki si jih pridobiva z lastno aktivnostjo in prilagajanjem na 

okolje (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). Dejavniki so med seboj tesno 

povezani in soodvisni. Njihovi vplivi se odražajo skozi cel otrokov razvoj, v različnih 

razvojnih obdobjih se spreminja le njihova pomembnost (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

2.1.1.1 Dednost 

Dednostne dejavnike predstavljajo prirojeni vplivi na razvoj, ki jih nosimo v genih (Papalia, 

Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). V kolikšni meri se bodo prirojene stvari razvile, pa 

je odvisno od okoljskih dejavnikov in otrokove lastne aktivnosti (Zajec idr., 2010). 

 

2.1.1.2 Okolje 

Med dejavnike okolja uvrščamo življenjski stil, prehranjevanje, bolezni in tudi gibalno 

dejavnost (Pišot in Planinšec, 2005). Papalia idr. (2003) med glavne vplive okolja uvrščajo še 

družino, družbenoekonomski status, kulturo ... Vplivi okolja so za otrokov razvoj lahko 
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neprimerni in povzročajo negativne posledice v razvoju. Le vsebinsko bogato, raznoliko in 

stimulativno okolje na razvoj vpliva pozitivno (Zajec idr., 2010). 

 

2.1.1.3 Lastna aktivnost 

Otroci naj bi bili dejavni ustvarjalci svojega znanja, spretnosti in lastnega razvoja. Tudi če 

otroku nudimo vzpodbudno okolje in ima določene predispozicije, še vedno obstaja možnost, 

da je v odnosu do okolja pasiven ali aktiven. In le z lastno aktivnostjo otrok sodeluje v 

preobrazbi sebe in okolja, zato je tudi ta dejavnik razvoja izjemnega pomena (Zajec idr., 

2010). 

 

2.1.2 PODROČJA RAZVOJA 

V predšolskem obdobju so področja otrokovega razvoja tesno povezana in se prepletajo. 

Sprememba na enem izmed področij prinaša vpliv na vsa ostala razvojna področja (Zajec idr., 

2010). 

 

2.1.2.1 Telesni razvoj 

Telesni razvoj zajema anatomske in fiziološke procese ter celo vrsto sprememb v strukturi, 

obliki in v razmerjih, do katerih pride v času posameznikovega razvoja (Horvat in Magajna, 

1987). Pišot in Planinšec (2005) navajata, da na telesni razvoj vplivajo genski in okoljski 

dejavniki. Raziskave kažejo, da je vpliv genskih dejavnikov odločilen, saj ima genotip 

najpomembnejši vpliv na velikost in sestavo telesa ter timing in na hitrost razvoja. Kljub temu 

velik vpliv igrajo tudi okoljski dejavniki, saj vplivajo na to, do katere mere bodo genske 

predispozicije dosežene. Pri tem strokovnjaki poudarjajo pozitivni vpliv gibalne dejavnosti na 

telesni razvoj. Nasprotno pa dalj časa trajajoča gibalna neaktivnost lahko povzroča zaostajanje 

v telesnem razvoju. 

 

2.1.2.2 Razvoj možganov 

Na področju telesnega razvoja ima izjemen pomen razvoj možganov, ki ga bomo podrobneje 

opisali v tem poglavju. 
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 »Možgani so enkraten organ, ki nadzira delovanje vseh drugih organskih sistemov v telesu. 

Možgani predstavljajo osnovo za človekovo mišljenje, posamezniku omogočajo razumeti, da 

»je« ali da »obstaja« in da je različen od okolja. Ob sposobnostih razumevanja in učenja 

omogočajo tudi sposobnost čustvovanja.« (Bratanič, 2009, v Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009, str. 151) 

Odrasli in otroški možgani se razlikujejo tako po teži, videzu, anatomskih in biokemičnih 

značilnostih kot po procesih, ki se v njih dogajajo (Bregant, 2015b). 

Razvoj možganov se začne že v prenatalnem obdobju (Bregant, 2007). Zelo pomemben 

proces, ki se takrat dogaja, je nevrogeneza. To je nastajanje in razrast živčnih celic – 

nevronov, ki je najbolj izrazito v obdobju nosečnosti. Tako ima človek ob rojstvu že skoraj 

vse nevrone, ki jih bodo možgani premogli v življenju. Dokazano je, da nevroni po rojstvu 

predvsem zorijo, lahko pa nastajajo tudi novi (Bratanič, 2009, v Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009), vendar T. Bregant (2015a) izpostavlja, da je število po rojstvu nastalih 

nevronov manjše in nastanek mnogo počasnejši. Drug pomemben proces je sinaptogeneza – 

nastajanje sinaps. »Sinapsa je stik med sosednjima nevronoma.« (Bratanič, 2009, v 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2009, str. 154) Sinaptogeneza poteka vse življenje, najbolj 

izrazita pa je v času zgodnjega otroštva (Bregant, 2015b). Shore (1997, v Pišot in Planinšec, 

2005) navaja nova odkritja, ki kažejo, da so malčkovi možgani (predvsem do tretjega leta 

starosti) dvakrat bolj aktivni kot možgani povprečnega odraslega človeka. Tiste povezave, ki 

jih ne uporabljamo, propadejo, aktivne sinapse pa se med seboj uskladijo in povežejo 

(Bregant, 2015b). 

 

Slika 1: Možganska aktivnost 
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Otroški možgani v prvih letih življenja torej ne pridobivajo samo na velikosti in teži, ampak 

se v njih ustvarjajo in aktivirajo možganske povezave. Do petega leta starosti se vzpostavi 

približno 50 % sinaps, do sedmega 75 % ter do dvanajstega leta starosti 95 % vseh sinaps 

(Juriševič, Rajović in Drgan, 2010). Na razvoj možganov v tem obdobju pomembno vplivajo 

tako biološki potenciali kot spodbudno okolje (Bregant, 2015b). 

V procesu razvoja možganov poznamo časovna obdobja, ki omogočajo v tistem času 

najoptimalnejši razvoj določenega področja možganov in jih imenujemo kritična oz. 

občutljiva obdobja. Kar se naučimo takrat, se naučimo hitreje in temeljiteje kot v katerem 

drugem obdobju, to pa pomeni tudi, da zamujeno obdobje kasneje težje nadomestimo. 

Občutljivo obdobje za razvoj govora je v prvih treh letih, obdobje prvih štirih let je 

pomembno za usvajanje osnovnih oblik gibanja in gibalnih spretnosti, optimalno obdobje za 

razvijanje glasbenih sposobnosti je med tremi in desetimi leti, za logiko do četrtega leta ... 

(Bregant, 2015a). 

T. Bregant (2015a) poudarja izjemen pomen gibanja za razvoj možganov, saj vpliva na razvoj 

in zorenje gibalnega sistema, razvoj in zorenje senzoričnih sistemov in njihovo integracijo na 

nivoju osrednjega živčevja. 

 

2.1.2.3 Gibalni razvoj 

Gibalni ali motorični razvoj predstavljajo dinamične in večinoma kontinuirane spremembe v 

motoričnem vedenju, ki se kažejo v razvoju gibalnih sposobnosti (moč, koordinacija, 

ravnotežje, hitrost, preciznost, gibljivost in vzdržljivost) in gibalnih spretnosti (lokomotorne, 

manipulativne in stabilnostne). 

Pomen gibalne dejavnosti in motoričnega razvoja za človekov razvoj v celoti so preučevali 

mnogi znani teoretiki. Freud v svoji psihoanalitični teoriji poudarja, da ima na vsaki stopnji 

osebnostnega razvoja posameznika pomembno vlogo gibalna dejavnost. V teoriji 

psihosocialnega razvoja Erikson odkriva pomen motoričnega razvoja in izpostavlja velik 

vpliv, ki ga prinašajo raznolike gibalne izkušnje za otrokov razvoj, še posebej v času kritičnih 

razvojnih obdobji. Gessel trdi, da ima v razvoju velik pomen motorično vedenje, temeljne 

gibalne spretnosti pa so po njegovem mnenju dobri pokazatelji, na kateri stopnji socialnega in 

emocionalnega razvoja se nahaja posameznik. Havighurst v svoji teoriji poudarja vplive 

okolja ter izpostavlja pomen različnih gibalnih in igralnih dejavnosti. Prav tako izjemen 
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pomen otrokove gibalne dejavnosti, še posebej v zgodnjem obdobju otroštva, opisuje tudi 

Piaget (Pišot in Planinšec, 2005). 

 

Slika 2: Otroci v gibanju 

B. Nemec in M. Krajnc (2011) pravita, da gibalni razvoj poteka v dveh smereh: v 

cefalokavdalni smeri (kontrola gibanja od glave proti trupu in rokam, šele nato k nogam) ter 

proksimodistalni smeri (najprej nadzor gibanja tistih delov telesa, ki so bližje hrbtenici, šele 

nato tistih delov telesa, ki so od nje bolj oddaljeni). 

Razvoj gibanja poteka skozi različna razvojna obdobja, ki jih imenujemo razvojne stopnje. 

Le-te se večinoma pojavljajo v enakih starostnih obdobjih in trajajo približno enako dolgo, 

obstajajo pa tudi izjeme (Zajec idr., 2010). 

Avtorja Gallahue in Ozmun (2006) predstavljata razvojne faze in stopnje v naslednjem 

zaporedju: 

Faze motoričnega razvoja Okvirno starostno obdobje Stopnje motoričnega razvoja 

REFLEKSNA GIBALNA 

FAZA 

– prenatalno obdobje do 4. 

meseca 

– od 4. meseca do 1. leta  

– stopnja vkodiranja 

(zbiranja) informacij 

– stopnja dekodiranja 

(procesiranja) informacij  

RUDIMENTALNA 

GIBALNA FAZA 

– od rojstva do 1. leta 

– od 1. do 2. leta 

– stopnja inhibicije refleksov 

– predkontrolna stopnja 

TEMELJNA GIBALNA 

FAZA 

– od 2. do 3. leta 

– od 4. do 5. leta 

– od 6. do 7. leta 

– začetna stopnja 

– osnovna stopnja 

– zrela stopnja 
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SPECIALIZIRANA 

GIBALNA FAZA 

– od 7. do 10. leta 

– od 11. do 13. leta 

– od 14. leta naprej 

– splošna stopnja 

– specifična stopnja 

– specializirana stopnja 

Tabela 1: Razvojne faze – Gallahue in Ozmun, 2006 

 

2.1.2.4 Kognitivni razvoj 

Kognitivni razvoj zajema intelektualne procese, kot so zaznavanje, predstavljanje, presojanje, 

sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov, ki omogočajo mišljenje, odločanje in 

učenje (Marjanovič Umek, 2004, v Pišot in Planinšec, 2005). 

Najbolj znana teorija kognitivnega razvoja je teorija Jeana Piageta. Razvoj mišljenja je 

razdelil v štiri glavne stopnje, ki prehajajo druga v drugo. Vsaka stopnja ima svoje posebnosti 

in nobene ni mogoče preskočiti (Pišot in Planinšec, 2005). 

 Zaznavno-gibalna ali senzomotorična stopnja (0–2 let) 

Na tej stopnji otroci svet okoli sebe spoznavajo z zaznavnimi in gibalnimi dejavnostmi. 

Ukvarjajo se s predmeti ter usklajujejo zaznavanje in gibanje (Nemec in Krajnc, 2011). 

 Predoperativna stopnja (2–6/7 let) 

Ta stopnja se deli na obdobje simboličnega in intuitivnega mišljenja. Značilno je, da v tej 

fazi pride do kakovostne spremembe mišljenja v smislu rabe simbolov, predstav in 

pojmov (Pišot in Planinšec, 2005). Poveča se tudi otrokova zmožnost ponotranjenja 

dejanj, kar mu omogoča, da si je v mislih zmožen predstavljati pretekle izkušnje (Nemec 

in Krajnc, 2011). 

 Stopnja konkretnologičnih operacij (6/7–11 let) 

V tem času otroci bolje razumejo prostorske pojme, vzročnost, kategorizacijo in 

ohranjanje količin (Nemec in Krajnc, 2011). Pišot in Planinšec (2005) navajata, da je 

otrok že sposoben logično misliti, vendar le na konkretni ravni.  

 Stopnja formalnologičnih operacij (12–15 let) 

Na tej stopnji se razvije abstraktno in hipotetično mišljenje, ki ni več omejeno na 

konkretne predmete (Pišot in Planinšec, 2005). 
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Tako kot na ostalih področjih tudi kognitivni razvoj ne poteka ločeno, ampak se povezuje z 

drugimi področji. Kagan (1971, v Pišot in Planinšec, 2005) pravi, da je razvoj kognitivnih 

sposobnosti nujen za razvoj motoričnih potencialov, saj določena stopnja razvoja kognitivnih 

struktur pogojuje pripravljenost otroka za usvajanje gibalnih spretnosti. Velja pa tudi obratno, 

saj gibalne izkušnje močno prispevajo h kognitivnemu razvoju otroka. Motorične in druge 

problemske izkušnje so za otroka zato izjemnega pomena in imajo v prvih šestih letih 

življenja neprecenljivo vrednost. 

 

2.1.2.5 Čustveno-socialni razvoj 

Ker sta čustveni in socialni razvoj med seboj tesno povezana, ju pogosto obravnavamo skupaj. 

Hkrati se tesno povezujeta tudi z ostalimi področji razvoja (Pišot in Planinšec, 2005). 

M. Zupančič (1994, v Pišot in Planinšec, 2005, str. 27) pravi: »Na otrokov čustveni razvoj 

vplivajo različni dejavniki, predvsem zorenje, učenje in pridobivanje izkušenj, spoznavni 

procesi ter otrokova samodejavnost.« Otrok je sposoben izražati čustva že od rojstva dalje. 

Sprva se pojavijo osnovna čustva (zanimanje, veselje, jeza, presenečenje, strah, žalost), ki so 

podlaga za razvoj sestavljenih/kompleksih čustev (ljubosumje, ljubezen, sovraštvo ...) (Nemec 

in Krajnc, 2011). Z razvojem narašča sposobnost izražanja, obvladovanja in prepoznavanja 

čustev, spreminja se moč doživljanja in izražanja čustev, predvsem pa se izpopolnjuje nadzor 

nad izražanjem čustev, ki postaja vse bolj uravnovešeno in socialno sprejemljivo (Kavčič in 

Fekonja, 2004, v Pišot in Planinšec, 2005). 

Za socialni razvoj je značilno, da otrok v prvih letih življenja nima potrebe po druženju z 

vrstniki, ima pa potrebo po odnosih z odraslimi. To se spremeni okoli tretjega oz. četrtega 

leta, ko otrok vse več časa preživi z vrstniki in vse manj z odraslimi. L. Marjanovič Umek in 

M. Zupančič (2004, v Pišot in Planinšec, 2005, str. 28) navajata: »V zgodnjem otroštvu otroci 

razvijajo nove oblike socialnih interakcij in socialnih kompetenc, predvsem pri razvijanju 

sposobnosti komuniciranja, recipročnosti, empatije in skupnega reševanja problemov.« Prav v 

tem obdobju otroci začnejo prehajati iz obdobja egocentrizma v obdobje empatije (Nemec in 

Krajnc, 2011). V času zgodnjega otroštva se otrokovo socialno okolje vse bolj širi in sega 

med vrstnike v vrtcu in v bivalnem okolju. Otrok se vključuje v skupine in preko tega 

spoznava pravila vedenja in medsebojnih odnosov (Puklek in Gril, 1999, v Pišot in Planinšec, 

2005). 
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Glavna dejavnost skupin, v katere se vključuje predšolski otrok, pa je igra (Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2009). 

 

2.2 IGRA 

»Igra je dejavnost, ki jo posameznik izvaja zaradi lastnega zadovoljstva ne glede na njen 

končni izid in ni vezana na neposredno zadovoljevanje njegovih potreb ali na zahteve, ki jih 

predenj postavlja okolje.« (Zupančič, 1999, v Nemec in Krajnc, 2011, str. 176) 

 

Slika 3: Otroška igra 

 

2.2.1 POMEN IGRE ZA OTROKA 

Različni avtorji se strinjajo, da je igra za otroke izjemnega pomena: 

– »Igra je delo otrok in prispeva k vsem področjem razvoja. Skozi igro otroci spodbujajo 

čutila, se učijo uporabljati mišice, usklajujejo vid z gibi, pridobivajo nadzor nad 

svojim telesom in nove spretnosti. S pretvarjanjem preizkušajo vloge, se soočajo z 

neprijetnimi čustvi, dojemajo stališča drugih ljudi in si gradijo sliko družabnega sveta. 

Razvijejo spretnosti za reševanje problemov, izkusijo veselje ob ustvarjanju in 

postanejo spretnejši v govoru.« (Papalia idr., 2003, str. 265) 

– Skozi igro se otrok sooča tudi z neprijetnimi situacijami, ki mu povzročajo neugodje, 

in jih prek nje postopoma premaguje in se spoprijema s travmatično izkušnjo. 

Pretvarjanje v igri daje otroku možnost za izražanje svojih negotovosti, strahu ... 

(Nemec in Krajnc, 2011). 

– L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) pravita, da otroci v igri razvijajo in 

krepijo prijateljske vezi ter se učijo dogovarjanja, pogajanja in argumentiranja. 
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– Otroku igra predstavlja užitek in veselje, celo takrat, ko je resno zaposlen z 

dejavnostjo (Fromberg, 1987, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2005). 

– T. Bregant (2011, str. 120) pravi, da se z igro, zlasti gibalno, razvijajo naši možgani. 

»Naši možgani intenzivno sooblikujejo gibalne vzorce, ob igri se aktivira kar nekaj 

možganskih prenašalcev: dopamin, serotonin, adrenalin, kortizol in drugi. Gibanje in 

igra sta hkrati procesa, ki ju naši možgani radi izvajajo in sta vir zadovoljstva in 

sprostitve.« 

– Igra koordinira proces učenja in med seboj povezuje različne vrste učenja (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2006). 

 

2.2.2 VRSTE OTROŠKE IGRE 

Najbolj znane vrste igre so: 

 Funkcijska igra 

Prek nje otrok preizkuša svoje zaznavno-gibalne sheme (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2006). Ta vrsta igre zajema različne gibalne aktivnosti (ples, tek, prijemanje ...), uporabo 

različnih predmetov in materialov ter raziskovanje njihovih značilnosti (mehek, trd ...) 

(Nemec in Krajnc, 2011). L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2006) ugotavljata, da je 

funkcijska igra prevladujoča v prvem letu življenja. Pravita tudi, da ta oblika igre s starostjo 

upada, vendar se skozi razvojno višje oblike pojavlja skozi vse predšolsko obdobje. 

 Dojemalna igra 

Toličič (1961, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) opisuje dojemalno igro kot poslušanje, 

opazovanje, posnemanje in branje. 

 Simbolna igra (igra pretvarjanja, domišljijska ali igra »kot da«) 

V simbolni igri otrok reprezentira neko dejanje, predmet, osebo ali pojav iz stvarnega ali 

domišljijskega sveta (Kavčič, 2009, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Prve oblike 

simbolne igre lahko zasledimo že pri enem letu starosti, sicer pa je ta vrsta igre značilna za 

otroke v obdobju od dveh do šestih let (Nemec in Krajnc, 2011). 

 Konstrukcijska igra 
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Otrok si je pri konstrukcijski igri že sposoben določene stvari zamisliti in predstavljati. Pri 

njej so pomembne naslednje sposobnosti: koordinacija oko–roka, natančnost, vztrajnost, 

miselne zmožnosti, razumevanje prostorskih odnosov in ustvarjalnost. Pri igri otrok uporablja 

materiale, kot so pesek, kocke, kamni, da bi zamišljeno konstrukcijo zgradil (Nemec in 

Krajnc, 2011). Prva konstrukcijska igra se pojavi že ob koncu prvega leta, z leti pa postane 

pogostejša (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

 Igre s pravili 

Za igre s pravili je značilno, da otrok prepozna, razume in sprejme vnaprej dogovorjena 

pravila igre in se jim podredi. Sem štejemo skupinske gibalne igre, namizne igre, športne igre 

in igre petja. Te igre se pojavljajo od drugega ali tretjega leta starosti dalje (Nemec in Krajnc, 

2011). 

 

2.3 SLOVENSKI DRUŽBENI KONCEPT 

Vse predhodno opisane ugotovitve, značilnosti in zakonitosti so za predšolsko vzgojo 

izjemnega pomena. 

Predšolsko vzgojo v Sloveniji izvajajo javni in zasebni vrtci. Namenjena je otrokom od 

enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in ni obvezna (Republika Slovenija: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2015). 

Javni vrtci izvajajo javno veljavni program – Kurikulum za vrtce. Zasebni vrtci pa se lahko 

odločijo za izvajanje javno veljavnega programa ali izvajanje programa po posebnih 

pedagoških načelih (Republika Slovenija: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

2015). 

 

2.3.1 KURIKULUM ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce je nacionalni vsebinski dokument, ki predstavlja strokovno podlago za 

delo v vrtcu (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). V njem so predstavljeni njegovi 

cilji in iz njih izpeljana načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in o učenju v predšolskem 

obdobju ter globalni cilji in iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih ter predlagani 

primeri vsebin in dejavnosti na posameznih področjih (Bahovec idr., 2013). 
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Ob zapisanem kurikulu je za doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih 

enako pomembna izpeljava v prakso oz. t. i. izvedbeni kurikulum. Praktično izpeljavo 

kurikula lahko vrtci dopolnijo s svojo življenjskostjo, z vpetostjo v socialni kontekst, z 

aktualnostjo, z izbiro različnih metod in načinov dela ... (Bahovec idr., 2013). 

 

Slika 4: Kurikulum za vrtce 

 

2.3.2 KURIKULARNA NAČELA 

Kurikulum za vrtce vsebuje naslednja načela, ki jih moramo upoštevati pri uresničevanju 

ciljev (Bahovec idr., 2013): 

– načelo demokratičnosti in pluralizma; 

– načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev v vrtcu; 

– načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma; 

– načelo omogočanja izbire in drugačnosti; 

– načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti; 

– načelo uravnoteženosti; 

– načelo strokovne utemeljenosti kurikula; 

– načelo pogojev za uvedbo novega kurikula; 

– načelo horizontalne povezanosti; 

– načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete; 

– načelo sodelovanja s starši; 

– načelo sodelovanja z okoljem; 
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– načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 

spopolnjevanja; 

– načelo kritičnega vrednotenja; 

– načelo razvojno-procesnega pristopa; 

– načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja. 

 

2.3.3 KURIKULARNA PODROČJA 

Kurikulum za vrtce predlaga dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja (Bahovec idr., 

2013): 

– gibanje, 

– jezik, 

– umetnost, 

– družba, 

– narava, 

– matematika. 

Vsako izmed navedenih področij ima zapisane globalne cilje, cilje in primere dejavnosti, ki 

predstavljajo nek okvir za vzgojitelje. Na ravni izvedbenega kurikula vzgojitelji predlagane 

vsebine in dejavnosti povezujejo, nadgrajujejo, dopolnjujejo in vanje vnašajo različne pristope 

in metode dela. 

 

2.3.4 METODE DELA 

Različni avtorji navajajo različne metode dela oz. učne metode in jih različno poimenujejo. 

Mi bomo navedli in opisali klasifikacijo metod, ki jo navaja A. Tomić (2000): 

 Verbalno-tekstualne metode: 

– Metoda razlage (Je enosmerna metoda, ki jo vzgojitelj po navadi uporabi 

takrat, ko govori z otroki.) (Kramar, 2009). 

– Metoda pogovora (Je dialoška metoda, ki je uporabljena takrat, ko teče 

pogovor med vzgojiteljem in otroki.) (Kramar, 2009). 
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– Metoda dela z besedilom (O njej govorimo takrat, ko otroci uporabljajo 

pripravljeno pisno gradivo.) (Kramar, 2009). 

 Ilustrativno-demonstracijske metode: 

– Metoda prikazovanja/demonstracije (Temelji na pridobivanju novega znanja 

skozi čutno zaznavanje predmetov, pojavov in dejavnosti. Prikazuje lahko 

vzgojitelj ali otrok. Sem prištevamo gibalno prikazovanje, dramatizacije, 

kemijsko in biološko prikazovanje …) (Kramar, 2009). 

 Laboratorijsko-eksperimentalna metoda: 

– Metoda primera (Zanjo je značilno, da otroci rešujejo določeno nalogo, jo 

razčlenjujejo, odkrivajo odnose med sestavinami, spoznavajo vzročno- 

posledične zveze, oblikujejo različne rešitve …) (Kramar, 2009). 

 Metode izkustvenega učenja: 

– Metoda reševanja problemov (Pri tej metodi si otrok pridobiva nova znanja 

preko reševanja problemov. Problem predstavlja vprašanje, ki je za otroka 

novo in ga ne more rešiti preko spomina, ampak mora rešitev iskati z 

razmišljanjem.) (Kramar, 2009). 

– Igra (Kot učna metoda je uporabljena takrat, ko vzgojitelj začne igro tako, da 

izbere učno vsebino in nek cilj, ki ga skuša doseči skozi igro.) (Tomić, 2000). 

 

2.3.5 DNEVNA RUTINA 

Poleg dejavnosti na posameznih področjih Kurikuluma za vrtce delo v vrtcu obsegajo tudi 

rutinske dejavnosti. Le-te v Kurikulumu za vrtce niso natančno opredeljene, obstajajo pa 

določena priporočila za izvajanje. Na podlagi priporočil in ob upoštevanju pravic otroka si 

vzgojitelj lahko po svoje zamisli in oblikuje dnevno rutino (Bahovec, 2013). 

L. Marjanovič Umek, U. Fekonja, T. Kavčič in A. Poljanšek (2002) navajajo naslednje 

elemente dnevne rutine: 
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 Prehrana (izbira vrste in količine hrane, urnik prehranjevanja, vključenost otrok v 

proces prehranjevanja, pomoč odraslih pri prehranjevanju, komunikacija in prostorska 

organizacija v tem času). 

 Higiena (umivanje, komunikacija med preoblačenjem in previjanjem, upoštevanje 

individualnega ritma otrok, samostojnost). 

 Počitek in spanje (možnost izbire, zaposlitev za budne otroke, prisotnost odraslih pri 

uspavanju, spanje z igračami). 

 Prihod/odhod iz vrtca (sprejem posameznika, komunikacija med starši in vzgojiteljem, 

starševsko spremljanje otrok). 

 

2.3.6 KONCEPTI PREDŠOLSKE VZGOJE 

Zasebni vrtci lahko izvajajo programe, ki temeljijo na posebnih pedagoških načelih. Tudi 

koncepcija javnih vrtcev pri nas priporoča »oblikovanje kakovostnih vzgojnih programov, 

dopolnjevanje in prepletanje elementov različnih teoretičnih pristopov in praktičnih izpeljav.« 

(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 1995, v Bahovec in Kodelja, 1996, str. 47) Vpeljani 

elementi pa morajo upoštevati otrokove pravice in biti v skladu s Kurikulumom za vrtce 

(Bahovec in Kodelja, 1996). 

T. Devjak idr. (2008) navajajo nekaj najbolj znanih alternativnih vzgojnih konceptov: 

– waldorfski vzgojni koncept, 

– vzgojni koncept Marie Montessori, 

– Regio Emilia pristop, 

– summerhillski vzgojni koncept. 

V našem delu bomo predstavili značilnosti dveh malo manj poznanih vzgojnih konceptov: 

koncepta IGR in programa NTC-učenje. 
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2.4 KONCEPT »IGRA – GIBANJE – RAZVOJ« 

IGR je koncept, »ki izhaja iz otrokovega razvoja, upošteva vsa načela in globalne cilje 

Kurikuluma za vrtce, hkrati pa temelji na učenju pred poučevanjem in na vključevanju otrok v 

dogajanje.« (Gregorc in Cemič, 2013, str. 124) 

Koncept IGR je teoretično nastal ob uvajanju Kurikuluma za vrtce. Kot projekt se je začel 

izvajati leta 2001 v enajstih skupinah vrtca H. C. Andersena, v Enoti Marjetica. Avtorica in 

vodja koncepta IGR je mag. Alenka Cemič. V petnajstih letih izvajanja je prerasel v koncept 

IGR (Cemič, Dolenc in Mohorič, 2002). 

 

2.4.1 CILJ KONCEPTA 

Globalni cilj koncepta IGR: 

– prilagoditi igro – gibanje tako, da prispeva k optimalnemu razvoju otroka (Cemič idr., 

2002). 

Vključuje torej tri temeljne dejavnike: igro, gibanje in razvoj. Igro in gibanje združuje s 

ciljem optimalnega razvoja, ki ga opredeljuje kot rast, zorenje, izkušnje in adaptacijo ter pri 

tem izhaja iz novih nevroznanstvenih spoznanj o razvoju možganov ter vključuje vse 

elemente celostnega otrokovega razvoja. Koncept daje odgovor na to, kako otroku omogočiti, 

da bo zaradi notranjih pobud ohranjal motivacijo za učenje skozi gibanje in z reševanjem 

gibalnih in drugih problemov v igri sočasno optimalno gradil celostni razvoj (Gregorc in 

Cemič, 2013). 

 

2.4.2 TEMELJ KONCEPTA 

Koncept IGR temelji na: 

– »načrtovanju, izvajanju in analizi kot poznavanju in prepoznavanju dogajanj v otroku 

ter delovanja na celovit razvoj preko in z gibanjem – igro« (Cemič, 2004, str. 2); 

– neločljivi povezanosti razvoja, gibanja in igre; 

– vseh načelih prenovljenega Kurikuluma za vrtce; 

– učenju pred poučevanjem in na vključevanju otrok v dogajanje (Gregorc in Cemič, 

2013). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Urška Bartol, diplomsko delo 

17 
 

2.4.3 STROKOVNA IZHODIŠČA 

A. Cemič (2004) navaja, da imamo na razvoj najmočnejši vpliv prek procesa učenja, ki je 

kontinuiran, sestavljen, integrativen proces in poteka vse življenje, toda z različno 

intenzivnostjo. Nanj lahko gledamo tudi kot na sestavljen proces vhodnih informacij, 

obdelave in izhoda. Ljudje sprejemamo okolje s čutili, odzivamo pa se preko gibanja. Vhodne 

informacije dobimo z dražljaji, ki v čutilih povzročijo občutke. Ti se selektivno prenesejo v 

centre, kjer poteka kompleksna obdelava, ki proizvede zaznave in odgovore, ti pa se gibalno 

izvršijo do izhoda (Cemič, 2008). Avtorica koncepta pravi, da je zaznava osebna predelava 

občutkov in je pogoj za pridobivanje predstav in pojmov (Cemič, 2006). 

Učenje je vezano na zaporedje razvoja, ki je vrojeno (Cemič, 2006). Najprej se pojavijo 

refleksni gibi, ki se nadgradijo v zavestne. Ne smemo prezreti dejstva, da so ob rojstvu 

dozoreli le trije senzorični sistemi: ravnotežje, dotik ter globinsko občutenje in so pripravljeni 

na delovanje. Vsi trije senzorni sistemi pa so tesno povezani z gibanjem (Cemič, 2004). 

Avtorica pravi, da je gibanje torej začetnik in aktivator učenja (Cemič, 2006). 

M. Videmšek in Pišot (2007, v Gregorc in Cemič, 2013) navajata, da se posamezna področja 

otrokovega razvoja tako tesno prepletajo, da sprememba na enem področju vpliva na 

spremembo na vseh ostalih. Na področju gibalnega razvoja otrok v predšolskem obdobju 

prehaja skozi refleksno, rudimentalno in temeljno gibalno fazo, za katere je značilno, da je 

vsak otrokov gib učenje in je torej gib temelj za spoznavanje sebe in sveta okoli sebe 

(Gregorc in Cemič, 2013). 

Gibanje vpliva na razvoj in zorenje celotnega gibalnega sistema, senzoričnih sistemov in 

njihovo integracijo na ravni osrednjega živčevja. J. Gregorc in A. Cemič (2013) pravita, da je 

gibanje sredstvo za normalen razvoj otroka. Prek njega otrok zaznava ter prepoznava sebe in 

okolico, komunicira z okoljem, ponavlja gibe ter se z njimi uči in razvija. 

Učenje pa vpliva tudi na razvoj možganov, povečanje nevronske mreže in aktivno 

sinaptogenezo predvsem v prvih letih življenja (Bregant, 2010, v Gregorc in Cemič, 2013). 

J. Gregorc in A. Cemič (2013) navajata, da je povezava gibanja in razvoja potrjena s strani 

nevrologov, pedagogov, psihologov idr. 

Tretji steber koncepta IGR pa je igra. Ta je v Kurikulumu za vrtce opredeljena kot »tista 

dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v 

primeru, da je opredeljena dovolj na široko, /.../ razumljena kot način otrokovega razvoja in 
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učenja v zgodnjem obdobju.« (Bahovec idr., 2013, str. 19) A. Cemič (2004) navaja, da je 

ravno igra, ki funkcionira z dobrimi pravili in daje možnost ustvarjanja, igranja, spreminjanja 

in sodelovanja, tisto, kar je temelj za učenje v vseh življenjskih obdobjih. 

V predšolskem obdobju vsaka igra vsebuje gibanje in vsako gibanje pomeni učenje. Otroku je 

igra nenadomestljiva potreba, ki pomeni učenje in mu omogoča celovit razvoj (Cemič idr., 

2002). 

 

2.4.4 METODA IGRE 

Vsa ta spoznanja so avtorico koncepta IGR usmerila k načrtovanju sistema dejavnikov, ki 

bodo preko igre celostno vplivali na optimalni razvoj posameznika, k metodi igre (Cemič, 

2004). Gre za metodo dela oz. učenja, kjer se otrok uči prek igre in igrivo postavljenega 

okolja (Gregorc in Cemič, 2013). 

A. Cemič (1997b, str. 255) pravi: »Otroku je igra glavna dejavnost, vzgojitelju pa najboljše 

sredstvo za spoznavanje, usmerjanje in razvijanje njegovih sposobnosti, lastnosti in znanj.« 

Načrtovanje v konceptu IGR temelji na spoznavanju in razumevanju otrokovih razvojnih 

značilnosti, izhodišče načrtovanja pa je ocena razlike med začetno in želeno stopnjo razvoja 

(Cemič, 2006). Metode igre ni lahko načrtovati. Najprej moramo imeti popolnoma jasno 

sliko, kaj želimo otroke naučiti, nato izluščiti elemente, jih povezati z vsemi področji, načeli 

in s cilji ter vse to vključiti v igro, ki bo imela pri otroku drug cilj kot pri vzgojitelju. Poznati 

moramo elemente igre, nato pa z njimi izpeljati pravila ter se jih držati. Vloga vzgojitelja je, 

da se kot prijatelj in soigralec aktivno vključi v igro. Postavitev takega okolja, ki »vleče« v 

gibanje in ustvarjanje, je eden od elementov koncepta (Gregorc in Cemič, 2013). Načrtovanje 

metode igre je torej zelo zahteven strokoven proces, ki zahteva manj strukturirano pripravo in 

bistveno več neposrednega prilagajanja, ki je rezultat znanja, nenehnega analiziranja, 

spremljanja in načrtovanja optimalne zahtevnosti za vsakega otroka (Cemič, 2008). 

»Pomanjkljivo znanje, spremljanje, prepoznavanje in predvidevanje lahko povzroči tudi 

neželene učinke.« (Cemič, 2004, str. 5) Avtorica koncepta pravi, da je uspeh pri takem delu 

zelo odvisen od: poznavanja razvoja in prepoznavanja razvojnih značilnosti otrok; poznavanja 

in razumevanja možnega vpliva; poznavanja in razumevanja kurikula; poznavanja gibanja, 

iger, metod in oblik; ustvarjalnega in logičnega mišljenja; kreativnosti in iznajdljivosti; 
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zmožnosti prilagajanja; iskrene predanosti otroku; izmenjave mnenj in podpore med 

sodelavci, vodstvom in strokovnjaki (Cemič, 2004). 

Igra – gibanje je najbolj naravna možnost za vpliv na celovit otrokov razvoj, ki otroku pomeni 

spontano, vendar aktivno raziskovanje lastnih idej (Cemič idr., 2002). 

 

2.5 PROGRAM NTC-UČENJE 

Program NTC-učenje (NTC: Nurture of Talented Children oz. Nikola Tesla Center) je 

pedagoški pristop (Juriševič idr., 2010) oz. koncept (Terminološki slovar vzgoje in 

izobraževanja, 2015), ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov in nas 

usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in 

utrjevanje možganskih povezav (Juriševič idr., 2010). Avtor programa je dr. Ranko Rajović s 

svojimi sodelavci z Oddelka za nadarjene otroke, ki deluje pod okriljem mednarodne 

organizacije Mensa. Program je nastal v sodelovanju s strokovnjaki z več področij: 

nevrofiziološke znanosti, psihologije, pedagogike, defektologije in pediatrije (Gojkov, v 

Rajović, 2010). Program se izvaja ali je v fazi pilotskega projekta na Hrvaškem, Madžarskem, 

na Češkem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Švici, v Italiji in tudi v Sloveniji (Rajović, 2013). 

Pri nas, v Sloveniji, se je program NTC začel poskusno uvajati v šolskem letu 2009/10 v 

sklopu Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani. Program se je začel poskusno uvajati v treh vrtcih (Morje Lucija, Brdo Ljubljana in 

Nova Gorica) in v Osnovni šoli Antona Ukmarja Koper, do danes pa so se njegove ideje 

razširile še v mnogo vrtcev po Sloveniji (Juriševič idr., 2010). 

 

2.5.1 CILJI PROGRAMA 

Temeljni cilj programa NTC-učenje je otrokov celostni razvoj in spodbujanje razvoja 

njegovih bioloških potencialov ter postavljanje temeljev za poznejše uspešno učenje ne glede 

na intelektualne zmožnosti (Drgan, 2015). 

Cilji programa so: 

– razvijanje intelektualnih sposobnosti otroka; 

– zgodnje odkrivanje nadarjenih otrok in spodbujanje njihovega razvoja; 
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– razvijanje hitrosti mišljenja in sklepanja (Mensa – NTC sistem učenja, 2015); 

– vsakodnevno vnašanje elementov, ki spodbujajo razvoj intelektualnih sposobnosti, 

koordinacije gibov in motorike (Drgan, 2015). 

 

2.5.2 TEMELJ PROGRAMA 

Program NTC temelji na novih spoznanjih o razvoju možganov (Rajović, 2013) in razvijanju 

otroške inteligence v predšolskem in šolskem obdobju (Rudić, 2012). 

 

2.5.3 STROKOVNA IZHODIŠČA 

Avtor poudarja pomen razvoja povezav med možganskimi celicami (t. i. sinapse). Te so 

močno povezane z miselnim razvojem in drugimi možganskimi funkcijami na različnih 

področjih. Razvoj možganov je najbolj intenziven v prvih letih življenja, ko se nevronska 

mreža razvija in oblikuje. Z nenehno stimulacijo se povečuje število povezav med nevroni, 

zaradi šibkejše stimulacije je število povezav manjše, kar zmanjša intelektualne sposobnosti 

človeka. Zato je zgodnja stimulacija otrokovih potencialov, še posebej v času »kritičnih 

obdobij«, izrednega pomena za razvoj (Rajović, 2013). 

Danes v stroki prevladuje stališče, da z učenjem ne smemo prehitevati in ne zamujati. 

Najbolje je izkoristiti tiste prave trenutke, saj je učenje takrat najbolj učinkovito in vodi h 

kakovostnemu znanju. Rajović zato poudarja, da je učenje najbolj učinkovito v času »kritičnih 

obdobij«. Takrat so namreč človeški možgani zmožni ustvarjanja novih povezav med 

živčnimi celicami v največjem obsegu. Navaja, da so prva tri leta otrokovega življenja 

najprimernejša za razvoj govora, obdobje prvih štirih let za usvajanje osnovnih oblik gibanja 

in spretnosti ... (Juriševič idr., 2010). 

Za posameznikov razvoj je še posebej pomembno učenje v otroštvu, saj so možgani zmožni 

ustvarjanja novih povezav med živčnimi celicami v največjem obsegu do desetega oz. 

dvanajstega leta. Te povezave pa so osnova za vse življenje, zato je pomebno, kako se otroci 

naučijo usvajanja znanja – zgolj reproduktivno ali pa na osnovi razumevanja, ki vključuje 

ustvarjalno uporabo znanja v vsakdanjih življenjskih situacijah. Učenje najbolje poteka ob 

otrokovi miselni in telesni aktivnosti ter neposredni vpletenosti v učne situacije in v družbi 

(vrstniki, prijatelji, starši). Avtor programa daje prednost spontanemu učenju, saj je otrok pri 
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učenju zbran, vztrajen in ustvarjalen ter se pri tem sploh ne zaveda, da se uči (Juriševič idr., 

2010). 

Dejavnosti programa NTC-učenje potekajo prek igre, ki je naravna oblika aktivnosti otroka, 

otroka močno pritegne k udeležbi in ga motivira ter vzpodbudi k ponavljanju. Pri tem se v 

možganih ustvarjanjo nove povezave, otrok se uči in s ponavljanjem novo znanje utrdi in ga 

popelje na višji nivo (Juriševič idr., 2010). 

Odrasli imamo v obdobju otrokovega učenja pomembno vlogo. Otroka moramo varovati, 

spremljati, spodbujati in po potrebi usmerjati. Pomembno je, da opazujemo otrokovo učenje 

in prepoznamo, kaj ga zanima, kaj pritegne njegovo pozornost ter tudi kaj ga ovira ali celo 

odvrača od dejavnosti. Prav tako moramo poskrbeti, da bo učno okolje otroku zagotovilo 

dovolj konkretnih situacij, vsebin in materialov. Zavedati se moramo, da otroci potrebujejo 

dovolj časa in okolje, v katerem lahko nemoteno v igri in drugih učnih dejavnostih odkrivajo, 

raziskujejo in sprašujejo ter ob tem gradijo svoje znanje. Program starše, vzgojitelje in učitelje 

spodbuja k ustvarjalnemu delu, k oblikovanju novih igralno-učnih situacij in dejavnosti 

(Juriševič idr., 2010). 

Juriševič idr. (2010) pravijo, da program NTC dobro dopolnjuje razvojnopsihološka izhodišča 

Kurikuluma za vrtce ter ga bogati s predlogi konkretnih ciljno usmerjenih telesno-gibalnih in 

mislenih iger ter dejavnosti. Te so uporabne na različnih področjih: jezikovnem, gibalnem, 

umetnostnem, matematičnem, družboslovnem in naravoslovnem. 

 

2.5.4 DEJAVNOSTI PROGRAMA NTC-UČENJE 

Program je sestavljen iz treh sklopov dejavnosti, ki spodbujajo razvoj in aktivnost sinaps v 

možganih, prispevajo k spodbujanju intelektualnega razvoja, dobri koordinaciji, motoričnemu 

razvoju, razvoju pozornosti in vztrajnosti, prispevajo k učinkovitejšemu pomnjenju ter 

razvijajo funkcionalno mišljenje (Juriševič idr., 2010). 

Dejavnosti so razvrščene po naslednjih sklopih (Juriševič idr., 2010): 

1. Spodbujanje razvoja sinaps v možganih: 

 telesno-gibalne igre, 

 igre za akomodacijo, 

 grafomotorične igre. 
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2. Spodbujanje pomnjenja z asociacijami: 

 igre s simboli, 

 igre spomina, 

 glasbene dejavnosti. 

3. Spodbujanje funkcionalnega mišljenja: 

 uganke/problemska vprašanja, 

 igre za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja. 

 

2.5.4.1 Spodbujanje razvoja sinaps v možganih 

Avtor progama NTC priporoča, da se te igralne dejavnosti začnejo izvajati med tretjim in 

četrtim letom otrokove starosti (Juriševič idr., 2010). 

Telesno-gibalne vaje 

Pomen enega najbolj zahtevnih premikov v prostoru, vrtenja okoli lastne osi, razumemo, ko 

spoznamo, katere strukture ga sestavljajo. Center za ravnotežje, ki se nahaja v notranjem 

ušesu, prenaša impluze do struktur možganskega debla, od tam pa do velikih in malih 

možganov. Ti so povezani s tretjim, četrtim in šestim lobanjskim živcem, ki vpliva na gibanje 

oči. Tak zapleten fiziološki proces se mora razviti v zgodnjem življenjskem obdobju, saj je v 

poznejših letih nanj težje vplivati (Rajović, 2013). 

Predlogi igralnih dejavnosti: vrtenje, skakanje na trampolinu, hoja po črti (za mlajše) ali gredi 

(za starejše) (Juriševič idr., 2010). 

Vaje za akomodacijo 

Očesna akomodacija je eden najpomembnejših procesov za kasnejše funkcionalno branje, 

učenje in koncentracijo. Z gledanjem televizije, igranjem videoigric in z uporabo računalnika 

vse bolj zanemarjamo razvoj te funkcije oči. Rajović (2013) pravi, da se ta fiziološki proces 

razvija prek očesne aktivnosti – s hitrimi gibi, sledenjem premikajočemu se predmetu, z 

njegovim odmikanjem ali približevanjem, s tekom, s preskakovanjem ovir ... 

Predlogi igralnih dejavnosti (Juriševič idr., 2010): igre z žogo, opazovanje, različne gibalne 

dejavnosti (tek, preskakovanje, plazenje, plezanje ...). 
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Grafomotorične vaje 

Te vaje so namenjene razvijanju fine motorike – natančnih gibov rok, ob vzdrževanju dobre 

koordinacije med prsti in očmi (Juriševič idr., 2010). 

Predlogi igralnih dejavnosti: prijemanje, držanje in izpuščanje igrač, držanje žlice in 

samostojno hranjenje, prijemanje drobnih predmetov, slačenje in oblačenje oblek in obutve, 

zavezovanje vezalk, delanje vozlov, zapenjanje in odpenjanje gumbov in patentov ... 

(Juriševič idr., 2010). 

 

2.5.4.2 Spodbujanje pomnjenja z asociacijami 

Te igralne dejavnosti je priporočljivo izvajati med četrtim in petim letom starosti (Juriševič 

idr., 2010). 

Igre s simboli 

M. Juriševič idr. (2010) pravijo, da je učenje branja in prepoznavanja simbolov eden najbolj 

zapletenih procesov v otrokovem učenju, zato je pomembno, da se ga spodbudi čim bolj 

zgodaj. Igre s simboli so izredno koristne za razvoj funkcionalnega mišljenja. 

Predlogi igralnih dejavnosti (Juriševič idr., 2010): prepoznavanje logotipov športnih klubov, 

avtomobilov, zastav ... 

Igre spomina 

Pojme, ki jih otrok med igro spoznava, lahko uporabimo za klasične spominske in za 

specifične igre za razvoj ustvarjalnosti in funkcionalnega mišljenja (Rajović, 2013). 

Glasbene dejavnosti 

Rajović (2013, str. 23) navaja, da »glasbene dejavnosti (poslušanje, petje, igranje, ustvarjalno 

glasbeno izražanje in doživljanje) posredno in neposredno vplivajo na vse vidike razvoja tj. na 

celovito osebnost otroka.« 

Predlogi igralnih dejavnosti: učenje pesmi s simboli, poslušanje himen, prepoznavanje zvoka 

inštrumentov, lastno ustvarjanje na inštrumentih ... (Juriševič idr., 2010). 
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2.5.4.3 Spodbujanje funkcionalnega mišljenja 

M. Juriševič idr. (2010) navajajo, da je spodbujanje funkcionalnega mišljenja s postavljanjem 

ugank, problemskih vprašanj ter igrami za spodbujanje ustvarjalnega učenja pomemben del 

programa NTC. S temi dejavnostmi želimo pri otrocih spodbujati razmišljanje oz. 

povezovanje raznih podatkov med seboj ter različne načine njihove čim bolj izvirne uporabe. 

Izvajanje naslednjih igralnih dejavnosti je priporočljivo med petim in šestim letom starosti 

(Rajović, 2013). 

Uganke 

Zastavljene so tako, da morajo pri reševanju sodelovati tudi starši, vzgojitelji, vrstniki ali 

starejši prijatelji, saj otroci mnogih ugank ne bodo zmogli rešiti sami (Juriševič idr., 2010). 

Igre za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja 

Pri teh igrah otroke spodbujamo k iskanju različnih in izvirnih idej. Pomembno je, da 

ustvarimo prijetno vzdušje, otroku omogočimo, da se izrazi brez zadržkov, in da sprejmemo 

njegove ideje (Juriševič idr., 2010). 

Primeri igralnih dejavnosti: uporaba nestrukturiranega materiala na različne načine, 

izmišljanje lastnih iger, plesov ... (Rajović, 2013). 

 

V tem diplomskem delu smo želeli podrobneje predstaviti značilnosti koncepta IGR in 

programa NTC in ju primerjati med seboj glede na merila, ki smo jih sami oblikovali. Ob tem 

smo želeli ugotoviti, katere podobnosti in razlike obstajajo med njima ter ali ju je mogoče 

izvajati hkrati. 
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3 CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

Skladno s predmetom in problemom diplomskega dela smo si zastavili naslednje cilje: 

– Sestaviti merila za primerjavo med konceptom IGR in programom NTC. 

– Primerjati koncept IGR in program NTC po izbranih merilih. 

– Ugotoviti, ali lahko dejavnosti NTC-učenja uporabimo v konceptu IGR. 
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4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Skladno s cilji diplomskega dela smo si zastavili naslednja vprašanja: 

1. Po katerih merilih lahko primerjamo koncept IGR in program NTC? 

2. Katere podobnosti in razlike obstajajo med konceptom IGR in programom NTC glede 

na izbrana merila? 

3. Kako bi ju lahko sočasno uporabili pri delu v vrtcu?  
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5 METODA DELA 

Diplomsko delo je monografsko. Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Z delom smo 

primerjali koncept IGR in program NTC. Pri iskanju in pregledovanju literature so nam bili v 

pomoč domača in tuja literatura, internetne strani, delavnice, seminarji in projekti ter tudi 

lastne izkušnje. 
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6 REZULTATI 

Rezultate bomo predstavili kot odgovore na raziskovalna vprašanja. 

 

6.1 PO KATERIH MERILIH LAHKO PRIMERJAMO KONCEPT IGR 

IN PROGRAM NTC? 

Skladno s predmetom in problemom našega diplomskega dela smo si postavili cilj, da bomo 

sami sestavili merila za primerjavo med konceptom IGR in programom NTC. Merila bomo 

sestavili na podlagi vseh informacij o konceptu IGR in programu NTC, ki smo jih na različne 

načine že pridobili, ter na podlagi lastnih izkušenj. 

Kot prvo merilo za primerjavo med konceptom IGR in programom NTC-učenje smo postavili 

osnovne podatke o njima. V ta segment primerjave bomo zajeli poimenovanje 

koncept/program. Eden se imenuje koncept, drugi pa program, zato želimo primerjati, kako 

sta opredeljena v teoriji. Zanimala nas bosta tudi oba avtorja. Primerjali ju bomo glede na to, 

kdo sta avtorja in kakšna je njuna in izobrazba, saj bomo tako lažje razumeli izhodišča, na 

katerih sta gradila svoja koncepta. Ogledali si bomo primerjavo glede na razširjenost 

konceptov, v katero bomo zajeli, kdaj sta koncepta nastala, koliko časa se izvajata in kje se 

izvajata. V prvem delu primerjave se bomo osredotočili tudi na to, komu sta koncepta 

namenjena. Zanimalo nas bo še, ali sta koncepta povezana s Kurikulumom za vrtce ter kakšen 

je cilj in temelj konceptov. 

Za naše drugo merilo smo določili strokovna izhodišča, na katerih sta avtorja gradila 

koncepta. Oba koncepta v svojih teoretičnih izhodiščih izpostavljata pomen razvoja 

možganov, gibanja in igre. Primerjali bomo, kakšne poglede imata na ta tri navedena 

področja. Zanimalo nas bo, ali so njuni pogledi na razvoj možganov, gibanje in igro podobni 

ali se razlikujejo ter kateremu pogledu dajeta koncepta večjo težo. 

V tretjem delu primerjave bomo koncept IGR in program NTC-učenje primerjali glede na 

načrtovane dejavnosti v vrtcu. Primerjali bomo, ali imata koncepta dejavnosti, preko katerih 

se izvajata, tudi zapisane ter ali so te dejavnosti ponovljive. Zanimalo nas bo tudi, ali 

dejavnosti obeh konceptov vključujejo vsa kurikularna področja in ali so ta med seboj 

povezana ter kakšnih metod dela se poslužujeta. V tem segmentu želimo koncept IGR in 
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program NTC primerjati tudi glede na didaktične pripomočke, ki jih uporabljamo pri 

dejavnostih. Ugotavljali bomo še, kakšna je vloga vzgojitelja pri enem in drugem konceptu. 

Za naše zadnje, četrto, merilo pa smo določili dnevno rutino v vrtcu. V tem delu bomo 

koncept IGR in program NTC primerjali glede na elemente dnevne rutine, ki jih postavljajo L. 

Marjanovič Umek idr. (2002): prihod/odhod iz vrtca, prehrana, počitek in spanje ter higiena. 

Primerjali bomo, kaj pravita koncepta o navedenih elementih oz. ali glede teh elementov 

koncepta sploh dajeta odgovore. 

Koncept IGR in program NTC-učenje torej lahko primerjamo po naslednjih merilih: 

1. OSNOVNI PODATKI 

– Poimenovanje koncept/program 

– Avtor 

– Razširjenost 

– Cilj 

– Temelj 

– Komu je namenjen 

– Povezanost s Kurikulumom za vrtce 

2. STROKOVNA IZHODIŠČA 

– Pogled na razvoj možganov 

– Pogled na gibanje 

– Pogled na igro 

3. NAČRTOVANE DEJAVNOSTI 

– Zapisanost dejavnosti 

– Vključenost kurikularnih področij 

– Metode dela 
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– Didaktični pripomočki 

– Ponovljivost dejavnosti 

– Vloga vzgojitelja 

4. DNEVNA RUTINA 

– Prihod/odhod iz vrtca 

– Prehrana 

– Počitek in spanje 

– Higiena 

 

6.2 KATERE PODOBNOSTI IN RAZLIKE OBSTAJAJO MED 

KONCEPTOM IGR IN PROGRAMOM NTC GLEDE NA IZBRANA 

MERILA? 

Podobnosti in razlike med konceptom IGR in programom NTC bomo predstavili kot 

primerjavo v tabeli glede na merila, ki smo jih predhodno določili. 

                         

                                 Koncept 

 

               Merilo 

KONCEPT 

»IGRA – 

GIBANJE – 

RAZVOJ« 

PROGRAM NTC-

UČENJE 

1. OSNOVNI 

PODATKI 

Poimenovanje 

koncept/program 

Izvajati se je začel kot 

projekt Vrtca H. C. 

Andersena. Skozi leta 

delovanja pa je 

prerasel v koncept 

(Gregorc in Cemič, 

2013). 

Avtor ga sicer poimenuje 

program, definiran pa je kot 

pedagoški pristop (Juriševič 

idr., 2010) oz. koncept 

(Terminološki slovar vzgoje 

in izobraževanja, 2015). 
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Avtor Mag. Alenka Cemič, 

uni. diplomirana 

psihologinja in 

profesorica športne 

vzgoje, predavateljica 

in višja predstojnica za 

motopedagogiko na 

Pedagoški fakulteti 

Ljubljana (Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška 

fakulteta, 2015). 

Avtorica je Slovenka. 

Dr. Ranko Rajović, 

specialist interne medicine 

in magister 

nevroendokrinologije, član 

MENSE in predsednik 

Odbora za nadarjene otroke 

(NTC sistem učenja, 2015), 

s svojimi sodelavci, 

strokovnjaki s področja 

nevrofiziološke znanosti, 

psihologije, pedagogike, 

defektologije in pediatrije 

(Gojkov, v Rajović, 2010). 

Avtor je Srb. 

Razširjenost Koncept je teoretično 

nastal ob uvajanju 

Kurikuluma za vrtce, 

leta 1999. Od leta 2001 

pa se praktično izvaja v 

11 skupinah vrtca H. 

C. Andersena, v Enoti 

Marjetica, v 

sodelovanju s 

Pedagoško fakulteto 

Ljubljana, Oddelkom 

za predšolsko vzgojo 

(Cemič idr. 2002).  

Izvaja se tudi preko 

predmeta Motorika 

predšolskega otroka in 

Gibanje na PeF v 

Ljubljani na oddelku 

Začetki programa segajo v 

leto 2001 (Nikola Tesla 

Centar (NTC), 2015). 

Program se izvaja na 

Hrvaškem, Madžarskem, na 

Češkem, v Srbiji, Bosni in 

Hercegovini, Švici, Italiji, v 

Sloveniji (Rajović, 2013). 

Pri nas se je začel uvajati v 

šolskem letu 2009/10 v treh 

vrtcih (Morje Lucija, Brdo 

Ljubljana in Nova Gorica) 

in v Osnovni šoli Antona 

Ukmarja Koper (Juriševič 

idr., 2010). Do danes so se 

njegove ideje razširile še v 

vrtce po Ljubljani, Polzeli, 

Velenju, Novi Gorici in 

Mostu na Soči. Načrti 
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za Predšolsko vzgojo, 

kjer se vzgojitelje 

poučuje od leta 2001. 

obstajajo še za Sežano in 

Šmartno pri Litiji (Banjanac 

Lubej, 2013). 

Cilj Prilagoditi igro – 

gibanje tako, da 

prispeva k 

optimalnemu in 

celostnemu razvoju 

otroka (Cemič idr., 

2002). 

Otrokov celostni razvoj in 

spodbujanje razvoja 

njegovih bioloških 

potencialov ter postavljanje 

temeljev za poznejše 

uspešno učenje ne glede na 

intelektualne zmožnosti 

(Drgan, 2015). 

Temelj Neločljiva povezanost 

razvoja, gibanja in 

igre, prednost učenja 

pred poučevanjem in 

vsa načela 

prenovljenega 

Kurikuluma za vrtce 

(Gregorc in Cemič, 

2013). 

Nova spoznanja o razvoju 

možganov (Rajović, 2013) 

in razvijanje otroške 

inteligence v predšolskem in 

šolskem obdobju (Rudić, 

2012). 

Komu je 

namenjen 

Razbrali smo, da je 

koncept namenjen 

izvajanju v vrtcu, torej 

vzgojiteljem. Izvajajo 

ga zaposleni v Enoti 

Marjetica in tudi 

študenti Pedagoške 

fakultete Univerze v 

Ljubljani, ki tam 

opravljajo praktične 

nastope iz predmeta 

Namenjen je vzgojiteljem, 

učiteljem in staršem 

(Juriševič idr., 2010). Avtor 

predvideva, da po programu 

delajo vzgojitelji in učitelji, 

toda za uspeh programa 

velik del odgovornosti 

prelaga tudi na starše in 

druge otroku bližnje osebe. 
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Gibanje. 

Povezanost s 

Kurikulumom za 

vrtce 

Koncept se povezuje s 

Kurikulumom za vrtce, 

temelji na njegovih 

načelih in jih upošteva 

(Cemič, 2004). 

Program se povezuje s 

Kurikulumom za vrtce in ga 

bogati s predlogi konkretnih 

ciljno usmerjenih telesno-

gibalnih in miselnih iger ter 

dejavnosti (Juriševič idr., 

2010). 

2. 

STROKOVNA 

IZHODIŠČA 

Pogled na razvoj 

možganov 

Avtorica se opira na 

razlago dr. medicine T. 

Bregant o novih 

spoznanjih o razvoju 

možganov. Ta pravi, 

da se otrokovi možgani 

najintenzivneje 

razvijajo skozi gibanje 

in igro v prvih letih 

življenja. Koncept torej 

z gibalno igro 

pozitivno prispeva k 

razvoju možganov. 

Temelj programa so nova 

spoznanja o razvoju 

možganov, na katerih avtor 

gradi celoten program. 

Predlogi igralnih dejavnosti 

so sestavljeni tako, da se z 

izvajanjem krepijo obstoječe 

možganske povezave in 

nastajajo tudi nove. Avtor 

predlaga izvajanje določenih 

igralnih dejavnosti ravno v 

času kritičnih obdobji za 

razvijanje posameznih 

sposobnosti. 

Pogled na 

gibanje 

Avtorica gradi koncept 

na spoznanjih o 

otrokovem gibalnem 

razvoju in 

sposobnostih ter 

izpostavlja, da je 

gibanje aktivator 

učenja in se preko 

njega otrok razvija na 

vseh ostalih področjih 

Avtor poudarja, da vsako 

gibanje aktivira določene 

centre v možganih in poveča 

število sinaps (Rudić, 2012). 

Predlagane igralne 

dejavnosti sicer vsebujejo 

gibanje, preko katerega se 

otrok gibalno razvija in s 

tem vpliva tudi na razvoj 

možganov. Na ostalih 
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(Cemič, 2004). Celoten 

koncept je zamišljen 

tako, da otrok preko 

gibalne igre ter fizične 

in miselne aktivnosti 

usvaja znanja in 

spretnosti na vseh 

področjih razvoja. 

področjih razvoja pa se 

otrok razvija skozi 

dejavnosti, pri katerih je 

sicer miselno aktiven, 

gibalno pa velikokrat 

pasiven (npr. uganke, 

ugankarske zgodbe …). 

Pogled na igro Avtorica meni, da je 

igra za otroka 

nenadomestljiva in se 

skozi njo razvija na 

vseh področjih (Cemič, 

2006). Koncept temelji 

na gibalni igri in se 

izvaja preko metode 

igre. Gre za učenje 

skozi igro in igrivo 

pripravljeno okolje. 

Metoda igre ima 

močno izraženo 

domišljijsko 

komponento, saj otroka 

preko neke zgodbe in 

gibalne aktivnosti 

pritegne k dejavnosti. 

Avtor meni, da je igra 

nepogrešljiva za otroka 

(Rudić, 2012). Program daje 

velik pomen učenju skozi 

igro in predlaga konkretne 

igralne dejavnosti (Juriševič 

idr., 2010). Nekatere 

dejavnosti potekajo skozi 

igre, pri katerih otroci 

sledijo navodilom odraslega 

in pravilom igre. Pri 

nekaterih dejavnostih pa 

program predvideva, da 

otroci sami oblikujejo 

pravila igre in jih skozi 

dogovore lahko tudi 

spreminjajo. 

3. 

NAČRTOVANE 

DEJAVNOSTI 

Zapisanost 

dejavnosti 

Koncept IGR nima 

zapisanih konkretnih 

dejavnosti. Avtorica v 

svojih člankih navaja 

samo značilnosti 

dejavnosti, ne daje pa 

Dejavnosti so zbrane in po 

sklopih zapisane v 

Rajovićevih delih Iq otroka 

– skrb staršev in Metodički 

priručnik za vaspitače ter v 

gradivu NTC učenje (avtorji: 
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tudi konkretnih 

predlogov zanje. S 

konkretnimi 

dejavnostmi se srečajo 

samo študentje 

Pedagoške fakultete v 

Ljubljani pri predmetu 

Gibanje, ki metodo 

igre izvajajo kot 

praktične nastope, ter 

zaposleni v Enoti 

Marjetica, kjer se 

koncept izvaja. 

Juriševič, Rajović, Drgan). 

Zapisane predloge 

dejavnosti smo našli tudi na 

spletnih straneh različnih 

vrtcev, ki so vključeni v 

program NTC-učenje. 

Program predvideva, da 

poleg zapisanih dejavnosti 

vzgojitelji izvajajo tudi 

dejavnosti, ki jih sestavijo 

sami ali skupaj z otroki. 

Vključenost 

kurikularnih 

področij 

Koncept predvideva 

vključevanje vseh 

področji Kurikuluma 

za vrtce in daje 

poudarek na njihovem 

povezovanju. V eni 

dejavnosti oz. metodi 

igre naj bi vzgojitelj s 

področjem gibanja 

povezal tudi ostala 

področja. 

Predlagane dejavnosti 

vključujejo vsa področja 

Kurikuluma za vrtce. 

Opazili pa smo, da določeni 

predlogi igralnih dejavnosti 

vključujejo le po eno 

področje dejavnosti 

naenkrat, pri drugih 

dejavnostih pa so področja 

povezana med seboj. 

Metode dela Koncept ima kot 

metodo dela oz. način 

poučevanja 

opredeljeno metodo 

igre (Gregorc in 

Cemič, 2013). 

Metode dela niso natančno 

določene, ampak so odvisne 

od igralne dejavnosti in 

vzgojitelja. V predlaganih 

dejavnostih NTC-učenja 

prepoznamo metodo 

razlage, pogovora, 

prikazovanja, reševanja 
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problemov, metodo primera 

in igro. 

Didaktični 

pripomočki 

Koncept ne predvideva 

točno določenih 

didaktičnih sredstev, 

ampak si jih izbere 

vzgojitelj glede na 

načrtovano dejavnost. 

Po naših izkušnjah 

sodeč, vzgojitelj 

največkrat uporabi 

športne pripomočke, ki 

so mu na voljo, ali pa 

sam izdela sredstva, ki 

jih potrebuje za 

dejavnost. 

Program ima pri nekaterih 

predlaganih igralnih 

dejavnostih predvidena tudi 

didaktična sredstva. 

Večinoma so to preprosti 

pripomočki, ki jih lahko 

izdela vzgojitelj ali pa kar 

otroci sami. Program NTC 

dopolnjujejo tudi didaktična 

sredstva, ki jih je razvil 

avtor s sodelavci: 

sestavljanki Evropa in 

Amerika, kocki Afrika in 

Azija, NTC – delovni 

zvezek (NTC Learning 

System, 2015). 

Ponovljivost 

dejavnosti 

Metoda igre je težko 

ponovljiva. Točno 

določena metoda igre 

zahteva določene 

pripomočke in vodstvo 

vzgojitelja. 

Ko otrok usvoji pravila igre 

in ravnanje s pripomočki, so 

igralne dejavnosti večinoma 

lahko ponovljive. Otrok 

lahko kadar koli in 

kolikorkrat hoče ponavlja 

določeno igralno dejavnost 

in se tako samostojno uči. 

Vloga vzgojitelja Njegova vloga je 

načrtovanje sistema 

dejavnikov, ki bodo 

preko igre celostno 

vplivali na optimalni 

razvoj posameznika. 

Avtor pravi, da moramo 

odrasli otroka varovati, 

spremljati, spodbujati in po 

potrebi usmerjati. Pozorni 

moramo biti na to, kaj 

otroka zanima, in na podlagi 
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Na podlagi poznavanja 

razvoja, opazovanja in 

individualnih 

značilnosti otrok 

načrtuje in izvede 

metodo igre. Vzgojitelj 

vodi metodo igre, 

prevzame vlogo v igri 

in je njen aktiven člen 

ter preko aktivnosti 

spreminja in nadzoruje 

dogajanje. Otrokom 

mora vseeno puščati 

popolno participacijo, 

ustvarjalnost in 

možnost izbire. 

opažanj poskrbeti za 

spodbudno učno okolje in 

materiale. Program prelaga 

odgovornost za uspeh ne 

samo na vzgojitelje in 

učitelje, ampak je uspeh v 

veliki meri odvisen tudi od 

staršev, starih staršev in 

drugi ljudi, ki so otroku 

blizu. Program sicer daje 

konkretne predloge 

dejavnosti, ampak 

vzgojitelje spodbuja k 

ustvarjalnemu delu, k 

oblikovanju novih igralno-

učnih situacij, dejavnosti in 

materialov. 

4. DNEVNA 

RUTINA 

Prihod/odhod iz 

vrtca 

Koncept ne daje 

odgovora na ta del 

dnevne rutine. 

Program ne daje odgovora 

na ta del dnevne rutine. 

Prehrana Koncept tega dela 

dnevne rutine nima 

opredeljenega. 

Program tega dela dnevne 

rutine nima opredeljenega. 

Počitek in spanje Koncept ne daje 

odgovora glede počitka 

in spanja v vrtcu. 

Avtor sicer navaja, da je 

dolžina REM faze spanja 

najdaljša ravno v prvih letih 

življenja in med njo prihaja 

do mielinizacije, tj. do 

dozorevanja živčnih poti 

(Rajović, 2013). Vseeno pa 

program ne daje odgovora 

glede počitka in spanja v 
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vrtcu. 

Higiena Koncept tega dela 

dnevne rutine nima 

opredeljenega. 

Program tega dela dnevne 

rutine nima opredeljenega. 

Tabela 2: Primerjava koncepta IGR in programa NTC-učenje 

 

6.3 KAKO BI JU LAHKO SOČASNO UPORABILI PRI DELU V 

VRTCU? 

IGR je koncept, ki predvideva, da se pedagoški proces izpelje prek metode igre. Gre za način 

poučevanja, ki vzgojitelja postavi v sodelovalno vlogo pri igri, prek katere ima moč vodenja 

in vplivanja na njen razplet. Pomemben del metode igre je njeno načrtovanje, ki za vzgojitelja 

ni lahka naloga. Najprej mora imeti popolnoma jasno vodilo, kaj želi otroke naučiti, nato 

izluščiti elemente, jih povezati z vsemi kurikularnimi področji, načeli in cilji ter vse to 

vključiti v igro, ki bo imela pri otroku drug cilj kot pri vzgojitelju (Gregorc in Cemič, 2013). 

Načrtovanje metode igre je torej zelo zahteven strokoven proces, ki zahteva manj 

strukturirano pripravo in bistveno več neposrednega prilagajanja, ki je rezultat znanja, 

nenehnega analiziranja, spremljanja in načrtovanja optimalne zahtevnosti za vsakega otroka 

(Cemič, 2008). 

Glede na to, da načrtovanje metode igre od nas zahteva veliko časa, znanja in idej, bi nam 

lahko vpeljava elementov programa NTC-učenje v koncept IGR precej olajšala delo. Program 

NTC, ki je razdeljen na posamezne sklope (npr. igre za akomodacijo), predlaga tudi konkretne 

dejavnosti v vsakem sklopu (npr. metanje na koš). Skozi predloge igralnih dejavnosti 

programa NTC-učenje bi vzgojitelji lahko lažje in hitreje našli ideje za načrtovanje in izvedbo 

metode igre. 

V primeru, da bi si vzgojitelj za cilj metode igre postavil razvijanje akomodacije očesa, bi 

metanje na koš uporabil kot metodično enoto v svoji igri. Metodična enota je tisto, kar otrok 

ponavlja. Seveda pa bi moral načrtovati celotno okolje, ki bi otroka vleklo k igri in 

ponavljanju. Npr. vzgojitelj bi v zgodbi prevzel lik žalostnega strojevodje, ki bi otroke 

nagovoril k pomoči pri pospravljanju tovora (žog), ki se je pri prevozu stresel z vagona. 

Otroci bi morali tovor (žoge) metati v vagone z določene razdalje, saj ne bi smeli prečkati 

tirnic pred vagoni zaradi nevarnosti prihoda drugega vlaka. Da bi v metodo igre vključili še 
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kakšno drugo kurikularno področje, bi npr. otroci lahko žoge razvrščali po barvah (modre v 

moder vagon …), po številih (žoga z eno piko v vagon z eno piko …) ... Med pobiranjem žog 

bi otroci lahko premagovali zahteven teren in tako še bolj urili akomodacijo ter druge gibalne 

sposobnosti (ravnotežje, koordinacijo). Igra ne potrebuje zaključka v smislu »ves tovor na 

vlaku, konec igre«, pač pa bi pripeljal nov vlak, drugačen tovor itd. Vzgojitelj na ta način 

vpliva na motivacijo, dozira intenzivnost igre, metanja in vpliva tudi na ostala kurikularna 

področja z vrsto tovora, ki se strese z vlaka in ga je treba naložiti. 

Na tak način bi v metodo igre lahko vključili različne elemente programa NTC ter tako oba 

koncepta istočasno uporabili v vrtcu. Tako bi elementi programa NTC postali metodične 

enote za načrtovanje metode igre. 
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7 RAZPRAVA 

Cilji diplomskega dela so bili sestaviti merila za primerjavo med konceptom IGR in 

programom NTC, oba primerjati po izbranih merilih ter ugotoviti, ali lahko dejavnosti NTC-

učenja uporabimo v konceptu IGR. 

Z raziskovanjem sodobne slovenske in tuje literature o konceptih in programih ter ob 

upoštevanju teoretičnih izhodišč in praktičnih izpeljav v vrtcih po konceptu IGR in programu 

NTC smo iskali možnosti za postavitev meril, po katerih bi lahko primerjali koncept IGR in 

program NTC-učenje. Želeli smo jih postaviti tako, da bi bila primerjava čim bolj smiselna in 

pregledna. Glavno vodilo pri postavljanju in oblikovanju meril je bilo, da bodo iz naše 

primerjave razvidne enakosti, podobnosti in razlike, saj je po našem mnenju to smisel 

primerjave. Najprej smo postavili štiri glavna merila (osnovni podatki, strokovna izhodišča, 

načrtovane dejavnosti in dnevna rutina), potem pa ta merila razdelili na več manjših 

segmentov in s tem dosegli večjo preglednost. Med prebiranjem in preučevanjem različne 

literature smo našli tudi nekaj drugih primerjav med različnimi koncepti. Ugotovili smo, da so 

nekatere res naslovljene z besedo primerjava, pri izvedbi pa gre le za opisovanje enega in 

drugega koncepta, ne pa za dejansko primerjavo med njima po določenih merilih. Tak način 

dela smo opazili v raziskovalni nalogi Primerjava koncepta javnega vrtca s konceptom Marie 

Montessori (Žnidar, K. in Rakuša, U., 2013) in v diplomskem delu Primerjava med gibalnimi 

dejavnostmi v klasičnem vrtcu in vrtcu Marie Montessori (Strmšek, H., 2008). Podoben način 

dela, kot smo ga uporabili mi, pa smo zasledili v diplomskem delu J. Starman (2013) 

Primerjalna analiza ciljev javnega in Montessori vrtca ter predopismenjevalne veščine otrok. 

Tudi v tem delu so si postavili jasna merila, ki so jih razčlenili na posamezne segmente, ter 

tako dobili primerjavo, iz katere so razvidne enakosti, podobnosti in različnosti med enim in 

drugim konceptom. 

Drugi cilj diplomskega dela smo realizirali s primerjavo med konceptom IGR in programom 

NTC po izbranih merilih. 

V prvem delu primerjave smo se osredinili na osnovne podatke o konceptih, v katere smo 

zajeli: poimenovanje koncept/program, avtor, razširjenost, cilj, temelj, komu je namenjen in 

povezanost s Kurikulumom za vrtce. Ugotovili smo, da sta si v tem delu primerjave koncepta 

precej različna. Koncept IGR se izvaja samo v enem vrtcu in na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani, program NTC pa je razširjen v mnogih evropskih državah in se še vedno širi. Glede 
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na to predvidevamo, da ima program NTC veliko večjo možnost postati eden izmed bolj 

znanih konceptov, kot so to npr. koncept Marie Montessori, waldorfski koncept, koncept 

Reggio Emillia … Mogoče je za njegovo razširjenost zaslužno tudi to, da je nastajal pod 

okriljem mednarodne organizacije Mensa in v sodelovanju s strokovnjaki z različnih področji. 

V nasprotju z njim pa je avtorica mag. Alenka Cemič koncept IGR postavljala na podobnih 

spoznanjih različnih strokovnjakov, sama postavila teoretična izhodišča za koncept in ga v 

sodelovanju z vrtcem H. C. Andersena uspešno preizkusila v 15-letni praksi (Gregorc in 

Cemič, 2013). Ugotovili smo tudi, da je koncept IGR v trenutni fazi namenjen samo izvajanju 

v vrtcu, program NTC pa, poleg vzgojiteljem in učiteljem, ponuja svoje rešitve tudi staršem in 

drugim ljudem v otrokovi okolici. Prav okolje je eden izmed treh dejavnikov, ki usmerjajo 

otrokov razvoj. M. Videmšek in Pišot (2007) pravita, da le raznoliko, vsebinsko bogato in 

dovolj stimulativno okolje lahko zagotavlja razvojne spodbude, ki so pogoj, da otrok 

vzpostavi primeren odnos z objekti in osebami v okolju. Glede na to, da se program NTC-

učenje lahko izvaja tako v vrtcu kot doma, poudarjamo, da otrok z obojestranskimi 

spodbudami lahko hitreje napreduje in se vsestransko razvija. Prav vsestranski razvoj pa je 

glavni cilj obeh konceptov. V tem sta si koncepta zelo podobna. Podobna so si tudi strokovna 

izhodišča za delo z otroki, največja razlika je verjetno prav v opredelitvi izvedb, kjer NTC 

daje natančna navodila za posamezno nalogo, IGR pa prepušča vzgojiteljem, da sami iščejo 

pravila, ki bi čim bolje ustrezala skupini otrok in specifikam, ki jih vzgojitelji poučujejo. 

Zanimiva je tudi primerjava med avtorjema. Mag. A. Cemič je psihologinja in profesorica 

športne vzgoje in je po naših ugotovitvah dala večjo vrednost pedagoški komponenti, dr. 

Rajović pa je nevroendokrinolog in je temeljil na strokovnih spoznanjih o možganih. Kljub 

različnim temeljem se oba koncepta povezujeta s Kurikulumom za vrtce, saj upoštevata 

njegova načela in predvidevata delovanje na vseh njegovih področjih. 

V drugem delu primerjave smo koncepta primerjali glede na strokovna izhodišča, v katerih 

smo zajeli pogled na razvoj možganov, pogled na gibanje in pogled na igro. Ugotovili smo, da 

sta si koncepta v tem delu precej podobna, saj oba izhajata iz spoznanj s področja razvoja 

možganov, gibanja in igre, vendar dajeta različno težo tem pogledom. Dr. Ranko Rajović 

največji pomen pripisuje spoznanjem o razvoju možganov, kar se sklada z njegovo izobrazbo 

iz nevroendokriniologije. Njegov program temelji na tem, da se otrok celostno razvija preko 

igralnih dejavnosti, ki spodbujajo razvoj in nastajanje sinaps v možganih. Tudi mag. Alenka 

Cemič v koncept IGR vključuje spoznanja o razvoju možganov. Sklicuje se na spoznanja T. 

Bregant (2011), ki prav tako poudarja pomen razvoja sinaps, vendar skuša vse skupaj 
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postaviti v celosten otrokov razvoj, ki je neločljivo povezan z igro in gibanjem. Večji 

poudarek zato nameni načinu dela vzgojitelja s celo skupino otrok. Ne daje receptov, kot je to 

bolj značilno za program NTC-učenje, saj meni, da so specifike otrok kot tudi skupine kot 

celote tako velike, da je bolje, da vzgojitelj sam postavlja pravila igre in išče ustrezne gibalne 

izzive znotraj svojih možnosti. A. Cemič trdi, da preko gibalne igre lahko dosežemo 

optimalen razvoj otroka na vseh področjih razvoja. Pišot in Planinšec (2005) v svojem delu 

navajata spoznanja nekaterih avtorjev, ki gibalnim dejavnostim in motoričnemu razvoju 

pripisujejo izjemen pomen za človekov razvoj v celoti. Freud v psihoanalitični teoriji 

poudarja, da ima na vsaki stopnji osebnostnega razvoja posameznika pomembno vlogo 

gibalna dejavnost. V teoriji psihosocialnega razvoja Erikson odkriva pomen motoričnega 

razvoja in izpostavlja velik vpliv, ki ga prinašajo raznolike gibalne izkušnje za otrokov razvoj. 

Gessel trdi, da ima v razvoju velik pomen motorično vedenje, temeljne gibalne spretnosti pa 

so po njegovem mnenju dobri pokazatelji, na kateri stopnji socialnega in emocionalnega 

razvoja se nahaja posameznik. Havighurst v svoji teoriji izpostavlja vplive okolja ter poudarja 

pomen različnih gibalnih in igralnih dejavnosti. Prav tako izjemen pomen otrokove gibalne 

dejavnosti, še posebej v zgodnjem obdobju otroštva, opisuje tudi Piaget. Spoznanja teh 

avtorjev potrjujejo izhodišča koncepta IGR, ki daje največji pomen gibanju. 

V tretji del naše primerjave smo vključili načrtovane dejavnosti v vrtcu. V tem segmentu smo 

ugotovili, da se koncept IGR in program NTC-učenje pri praktični izvedbi v vrtcu precej 

razlikujeta. Program NTC ima predlagane dejavnosti zapisane in razvrščene po sklopih. 

Opisuje njihov potek, navaja cilje dejavnosti in predlaga tudi didaktične pripomočke. V tem 

se koncept IGR zelo razlikuje od njega, saj ima zapisano le teoretično osnovo načrtovanja 

dejavnosti po metodi igre, medtem ko t. i. praktičnega prikaza oz. recepta ne da. Tudi to 

opredeli kot strokovno izhodišče in zato vzgojitelje usposablja preko konkretnega dela s 

skupinami otrok. Menimo, da vzgojitelji zato raje izbirajo dejavnosti po programu NTC, saj 

jih je enostavneje poiskati in izvajati. Izvede se lahko npr. predlagano dejavnost ali pa se na 

podlagi navodil programa NTC sestavi druga, nova dejavnost. V tem delu je program NTC 

zelo podoben Kurikulumu za vrtce, ki prav tako predlaga dejavnosti na posameznih področjih, 

in tudi vzgojnemu konceptu Marie Montessori. T. Devjak idr. (2008) navajajo, da ima 

omenjeni koncept prav tako določene in zapisane aktivnosti, ki so organizirane v petih 

področjih in vključujejo posebna sredstva in materiale. Koncepta, ki smo ju preučevali, se 

razlikujeta tudi glede na metode dela, ki jih uporabljata. Pri programu NTC smo zasledili 

različne metode dela (metoda razlage, pogovora, prikazovanja, reševanja problemov, metoda 
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primera in igro). Vse te metode dela kot možne metode pri delu v vrtcu navaja A. Tomić 

(2000). Avtorici A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010) pa izmed teh metod največjo 

težo pripisujeta igri. Igra naj bi bila prevladujoči način dela v vrtcu, ker je aktivnost otrok pri 

njej večja kakor pri drugih metodah učenja. Tega vodila se drži koncept IGR, saj svoje delo 

načrtuje preko metode igre. Gre za skrbno načrtovano učenje skozi igro in igrivo postavljeno 

okolje. Za razliko od iger s pravili, ki jih vključuje program NTC, ima metoda igre pravila 

postavljena tako, da je moč znotraj pravil izražati domišljijo na vseh področjih razvoja. D. G. 

Singer in Singer (1990, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) navajata, da domišljijska igra 

pozitivno vpliva na boljše verbalno izražanje, porast socialnih interakcij, napredek v različnih 

spretnostih, samozavedanje, lastno zabavo … Glede na to lahko trdimo, da metoda igre ne 

vpliva samo na razvoj gibanja, ampak že sama po sebi pripomore k razvoju prej zapisanih 

dejstev. Vygotsky (1978, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006, str. 18) trdi, da »otroci v igri 

z razvitejšim partnerjem, ki njihovi razvojni ravni ustrezno strukturira igralno situacijo, hitreje 

napredujejo pri usvajanju različnih spretnosti kot otroci, ki nimajo take socialne opore.« S to 

trditvijo je usklajena metoda igre, saj igro strokovno načrtuje in vodi vzgojitelj, ki prevzame 

vlogo soigralca in s tem omogoča otroku optimalnejši razvoj. 

Zadnji del primerjave je zajemal rutinske dejavnosti v vrtcu. Ugotovili smo, da sta si koncepta 

tukaj popolnoma enaka, saj nobeden od njiju ne daje odgovora glede rutinskih dejavnosti. V 

primerjavi s konceptom IGR in programom NTC-učenje pa drugi koncepti dajejo dokaj 

natančna navodila glede rutinskih dejavnosti. Vzgojni koncept Marie Montessori natančno 

opredeljuje uvajanje ter prihode in odhode otrok. Vstop je tih in miren, otroci se sami 

preobujejo in preoblečejo, nato pa starši otroka oddajo vzgojiteljici, sami pa nikoli ne vstopajo 

v sobo, tudi pri uvajanju otroka ne. Določeno je tudi, da otroci s seboj ne prinašajo nobenih 

igrač, stekleničk, dudic ali kakršnih koli drugih predmetov od doma (Akademija Montessori, 

2015). Glede prehranjevanja v vrtcu daje natančen odgovor waldorfski vzgoji koncept. Na 

jedilniku imajo predvsem jedi iz polnovrednih žit, neglaziranega riža, sveže zelenjave in 

sadja. Nikoli ne pripravljajo rdečega mesa. Zelo pomembno je, da se pri pripravi uporabljajo 

biodinamični in biološko pridelani proizvodi (Devjak idr., 2008). Glede na to, da koncepta, ki 

smo ju zajeli v naši primerjavi, dopolnjujeta Kurikulum za vrtce, sklepamo, da pri teh 

dejavnostih predvidevata ravnanje po priporočilih le-tega. 

Naš tretji cilj je bil ugotoviti, kako bi koncept IGR in program NTC-učenje sočasno uporabili 

pri delu v vrtcu. Glede na to, da ima koncept IGR dobro opredeljen postopek načrtovanja 

metode igre, vzgojiteljem pa najpogosteje manjka idej za postavljanje metodičnih enot, bi 
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lahko zapisane dejavnosti programa NTC uporabili kot ideje pri načrtovanju metode igre. 

Tako bi elementi programa NTC-učenje postali metodične enote za načrtovanje metode igre. 
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8 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu smo primerjali koncept IGR in program NTC-učenje glede na merila, ki 

smo jih sami določili, in ugotavljali, kako bi ju lahko sočasno uporabili pri delu v vrtcu. 

V prvem delu smo določili naslednja merila: osnovni podatki, strokovna izhodišča, 

načrtovane dejavnosti in dnevno rutino. Ta merila smo razdelili na več manjših enot in s tem 

omogočili sistematično in pregledno primerjavo. Primerjava med konceptom IGR in 

programom NTC je potekala v drugem delu raziskave. Ugotovili smo, da sta si koncepta 

precej podobna v strokovnih izhodiščih, razlikujeta se glede na osnovne podatke in 

načrtovane dejavnosti, enaka pa sta si na področju dnevne rutine v vrtcu. V tretjem delu 

raziskave smo ugotovili, da bi koncept IGR in program NTC lahko sočasno uporabili pri delu 

v vrtcu, in sicer tako, da bi elementi programa NTC postali metodične enote pri metodi igre, 

skozi katero se izvaja koncept IGR. 

Menimo, da imata oba koncepta vsak svoje prednosti in pomanjkljivosti. Po konceptu IGR je 

celosten razvoj otroka mogoče doseči preko gibanja, NTC-učenje pa poudarja najprej 

kognitivno komponento, ki jo poveže z gibanjem. Koncept IGR ponuja za svojo realizacijo 

metodo igre, ki temelji na pravilih in svobodi znotraj njih, NTC pa igralne dejavnosti, ki so 

izrazito ciljno naravnane. Največja pomanjkljivost, ki smo jo opazili pri konceptu IGR, je 

prevelika svoboda vzgojitelja, ki ji običajno ni kos in se zato raje odloča za konkretnejše 

predloge, ki pa jih NTC-učenje ponuja. Menimo, da bi bilo v prihodnje smiselno in potrebno 

preučiti in poiskati ideje, ki bi vsaj na teoretičnem nivoju kazale možne realizacije in bi se 

vzgojitelji pogosteje odločali za delo po tem konceptu. Prednost, ki smo jo opazili pri 

programu NTC, je ta, da ima sistematično zbrane in zapisane dejavnosti. Mislimo, da to 

omogoča lažje načrtovanje vzgojitelju, saj mu daje konkretne predloge, ki pa jih lahko 

uporabi tudi samo kot smernice za načrtovanje lastnih aktivnosti. Po našem mnenju je 

pomanjkljivost programa NTC-učenje ta, da daje premalo pozornosti metodam dela in 

celostnemu učenju ter procesno naravnanemu kurikulu. Zdi se, da je zelo ciljno postavljen 

program. 

Zaključujemo z mislijo, da je sočasna uporaba obeh konceptov smiselna, saj s tem poskrbimo 

za kvalitetne dejavnosti, ki jih izvedemo preko kvalitetne metode dela, in s tem dosežemo 

procesno-razvojno naravnan cilj – sočasen vpliv na celosten razvoj otroka. 
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