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POVZETEK 
 

Tekom študija sem na fakulteti obiskovala izbirni predmet ustvarjalni gib pri asistentki 
Vesni Geršak. Na vajah sem bila navdušena nad sproščenostjo in metodo dela. 
Zanimivo mi je bilo to metodo spoznavati in na praksi vključevati v pouk. Opazila sem, 
da je ustvarjalni gib dinamičen in aktiven način poučevanja. Zraven pa vključuje še 
pozitivne komponente socializacije, vzgoje in socialnih stikov. Ravno zaradi tega 
pripomore k večji zapomnitvi učne snovi in pestrosti pouka. V diplomskem delu sem 
raziskovala uporabo metode ustvarjalnega giba pri poučevanju v 2. razredu osnovne 
šole pri vseh učnih predmetih in v vseh etapah učne ure.  

Teoretični del zajema opredelitev pojmov gibanja, ustvarjalnosti in metodo 
ustvarjalnega giba, kot metodo celostnega poučevanja v osnovni šoli. Preko teh pojmov 
sem prišla do vključevanja ustvarjalnega giba v pouk in učenja skozi gibanje.  

Empirični del je razdeljen na dva dela. V prvem delu empiričnega dela so zbrani primeri 
ustvarjalnega giba, glede na cilje iz učnih načrtov, za vsak učni predmet posebej. S tem 
sem potrdila, da lahko z metodo ustvarjalnega giba poučujemo pri vseh učnih predmetih 
v 2. razredu osnovne šole. V drugem delu empiričnega dela diplomske naloge je 
predstavljena akcijska raziskava o poučevanju skozi ustvarjalni gib v 2. razredu 
osnovne šole. Poučevanje z metodo ustvarjalnega giba je bilo usmerjeno v vse učne 
predmete in možnosti vključevanja v različne etape učne ure. V tabeli je predstavljena 
uporabljena dejavnost pri poučevanju določene teme in analiza opaženega. Ugotavljala 
in potrjevala sem raziskovalna vprašanja. Raziskovala sem, če lahko ustvarjalni gib 
uporabimo pri poučevanju v 2. razredu osnovne šole pri vsakem učnem predmetu. 
Zanimalo me je, kako in v katerem delu učne ure lahko v pouk v 2. razredu vključujemo 
ustvarjalni gib in kakšne učinke ter odzive lahko s tem pri učencih dosežemo. 
 
Z preizkušanjem metode ustvarjalnega giba, sem ugotovila, da je ustvarjalni gib še 
precej neznana metoda poučevanja. Učenci jo sprejemajo, vendar ji niso takoj na 
začetku povsem naklonjeni. Če to metodo dlje časa vključuješ, jim postane zanimiva in 
šele takrat pride pri njih do pravih učinkov in odzivov. Predvsem pomaga pri 
izboljšanju socialnih stikov, pokaže kakšni so in v pouk hkrati vnaša dinamiko ter 
sproščenost. 

 
 

KLJUČNE BESEDE: gibanje, ustvarjalnost, ustvarjalni gib, metoda ustvarjalnega giba,  
2. razred osnovne šole, primeri ustvarjalnega giba, cilji iz učnega načrta.
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ABSTRACT 
 

During my study at the faculty, I attended the course in creative movement by Vesna 
Geršak. In lectures, I was impressed by the spontaneity and method of work. I found it 
interesting to discover this method and incorporate it into lessons. I noticed that the 
creative movement is a dynamic and active way of teaching. It includes a positive 
component of socialization, education and social contacts. Precisely because of that it 
contributes to a greater variety of teaching and remembering. I explored the use of the 
creative movement method in teaching all subjects at all stages in the second grade of 
elementary school. 

The theoretical part includes definitions of movement, creativity and creative movement 
method, as an integrated method of teaching in primary schools. Through these 
concepts, I came to introduce creative movement in the teaching and learning through 
movement. 

The empirical part is divided into two parts. At the beginning I included creative-motor 
activities of creative movement in terms of learning objectives from the curriculum for 
each school subject separately. This confirmed that teaching with the creative 
movement method is possible for all school subjects in the second grade of elementary 
school. In the second part of the empirical part I presented an action research on 
teaching through creative movement in the second grade of elementary school. The 
method of teaching creative movement was focused on all school subjects and the 
possibility of integration in different parts of the lesson. The following table presents 
the activity used in teaching certain topic and analysis of observations. I identified and 
confirmed my research questions. I investigated, if creative movement can be used in 
each subject in the second grade of primary school. Next, I researched how and in 
which part of the lesson creative movement can be included in second class , and what 
effects and responses can thus be achieved in pupils. 

By testing the creative movement method, I found that the creative movement is a quite 
unknown method of teaching. Students accept it, but not immediately. If you include it 
in a longer period of time, they become interesting. Only then the students come to the 
right effects and responses. Above all, it helps to improve social contact and show the 
interpersonal relations within the class. Creative movement brings both dynamics, 
relaxation, creativity and serenity into the class. 

 

KEY WORDS: movement, creativity, creative movement, creative movement method, 
second Grade of primary school, examples of creative movement, objectives of the curriculum. 
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1 UVOD 
 

Z ustvarjalnim gibom sem se prvič srečala na Pedagoški fakulteti med študijem 
razrednega pouka. Na predstavitvi izbirnih predmetov, me je le-ta nagovoril, saj me je 
zanimalo, kaj je to ustvarjalni gib. Želela sem se naučiti kaj uporabnega, kar bom 
kasneje lahko uporabila pri poučevanju. Spraševala sem se, kaj to pravzaprav je in kako 
bom to lahko uporabila. Pri vajah ustvarjalnega giba smo vedno imeli nekaj novega in 
spoznali smo vedno kakšen nov način uporabe, kako lahko vključujemo ustvarjalni gib 
v pouk. Dejavnosti so si bile različne, saj sam ustvarjalni gib vsebuje raznorazne 
dejavnosti. Nekako me je čedalje bolj zanimalo, kaj vse vsebuje ustvarjalni gib kot 
metoda. Največji izziv mi je bila praksa v 4. letniku, kjer smo morali ustvarjalni gib 
uporabiti pri vsakem učnem predmetu. Tukaj se je začelo moje raziskovanje. Ker mi je 
vse to predstavljalo izziv, sem se odločila izvedeti še kaj več, raziskati in napisati nekaj 
uporabnega. Tako je nastalo moje diplomsko delo.  

Načelo sodobnega pouka zahteva poučevanje s čim več čutili – multisenzorno. Zato 
mora učitelj pripravljati različne ure in uporabljati različne metode poučevanja. 
Poskrbeti mora za razvijanje učencev na spoznavnem, psihomotoričnem in afektivnem 
področju. Poleg učnih ciljev so zelo pomembni še vzgojni cilji, ki se jih pri pouku 
učenec nevede uči. Vse to lahko uresničujemo s tem novim učnim pristopom, z metodo 
ustvarjalnega giba, saj se z uporabo le-te učenec celostno razvija.  

Pomembno je, da metodo ustvarjalnega giba uporabimo pri vseh učnih predmetih, v 
različnih delih učne ure in da smo ustvarjalni, kot je ustvarjalna metoda sama.  

Diplomsko delo sem razdelila na teoretični in empirični del. V prvem sem predstavila 
gibanje, ustvarjalnost, ustvarjalni gib, vključevanje tovrstne metode v pouk in primere 
vključevanja. 

V empiričnem delu sem oblikovala tabelo s predpisanimi učnimi cilji za 2. razred 
osnovne šole in jim pripisala dejavnosti ustvarjalnega giba za njihovo doseganje. Ta del 
vsebuje tudi analize učnih ur, ki sem jih izvedla v 2. razredu osnovne šole. 

Raziskovanje je bilo resnično zanimivo in sem si pridobila veliko izkušenj, se naučila 
veliko iger in bila ustvarjalna, ko sem si izmišljala svoje igre ter dejavnosti. Predvsem 
mi je neprecenljivo to, da sem z zbranim ustvarila nekaj uporabnega za poučevanje. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 GIBANJE  

 

Vse okoli nas je gibanje in gibanje je tudi v nas. Drevo se ziba v vetru, ptice jadrajo po 
nebu, rastline in živali se gibljejo, avtomobili se premikajo in nazadnje se gibljeta 
Zemlja in Vesolje. Gibanje je zelo pomemben dejavnik v človekovem življenju. Z njim 
ohranjamo zdravje, kondicijo in se sprostimo. Človek je srečnejši, kadar se lahko giblje 
in gibanje je tudi njegova temeljna potreba. Tega se najbolj zavedamo, kadar nam je 
gibanje onemogočeno. Otroci imajo to potrebo še posebej izraženo in jo morajo potešiti.  
 

 

Slika 1: Gibanje v naravi. 
Potreba po gibanju je osnovna potreba  in najlepše ja, kadar si v naravi ali na igrišču. 

 

Učitelji v šolah gibanje zavirajo, ko morajo učenci mirno sedeti in poslušati. Tudi Piaget 
je v svoji razvojni teoriji govoril o velikem pomenu gibalnih aktivnosti v zgodnjem 
otrokovem razvoju, saj ima motorični razvoj odločilno vlogo pri razvoju prvih oblik 
intelektualnih sposobnosti. Z gibanjem tudi komuniciramo s svetom, saj določeni gibi 
izražajo naše telesno, čustveno in psihično komponento počutja. Kadar smo žalostni so 
naši gibi počasnejši, neizraziti in brez tonusa. Gibanje človeka, ki ga vidimo ali 
opazujemo, nam veliko sporoča o njem samem. Zato je le-to zelo pomembno v procesu 
poučevanja, saj preko tega spoznavamo učenca še na tej ravni.  

Veda, ki proučuje človekovo gibanje, se imenuje kineziologija, motorika pa je 
kineziološka disciplina. Izraz »motorika« pomeni (1) gibalnost in (2) nauk o gibalnih 
funkcijah. Predmet proučevanja motorike so fiziološke ravni upravljanja gibalnih 
dejavnosti, gibalne sposobnosti, gibalni vzorci, gibalni razvoj, povezanost čustvenega, 
socialnega in psihomotoričnega razvoja, vpliv telesnih vaj na organizem, a tudi motnje 
v motoričnem razvoju.  
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Kineziologi takole razčlenjujejo človekove gibalne sposobnosti: 
- telesne-funkcionalne sposobnosti so mišična napetost, mišična vzdržljivost,  
srčno-žilna in dihalna sposobnost, gibčnost; 
-  motorične sposobnosti so koordinacija, ravnotežje, moč, gibljivost, hitrost, preciznost; 
- gibalne spretnosti so stabilnost oz. stojnost, manipulacije oz. ročno ali drugačno 
ravnanje z različnimi predmeti ter lokomocije oz. osnovna gibanja, premikanja v 
prostoru. (Kroflič, 1999 str. 27) 
 
Gibalne sposobnosti vključujejo več različnih stvari in vsaka izmed njih je pomembna v 
človekovem razvoju. Nekatere so bolj pomembne in so življenjskega pomena, saj je 
življenje lahko popolnoma drugačno, če sposobnost imamo ali ne. Zato je zelo 
pomembno, da razvijamo vse sposobnosti in večkrat. Seveda pa se bodo pri 
posameznikih drugače razvijale in izrazile, saj so odvisne od tega, če imajo dispozicije 
zanje. 
 
Rudolf Laban je analiziral človekovo vsakdanje, delovno in plesno gibanje. Kadar se 
človek giblje, se giblje v prostoru in času, z določeno močjo in v določenem toku. 
Prostor, čas, moč in tok gibanja so osnovne kategorije, s katerimi je mogoče opredeliti 
vsako človekovo gibanje. (Kroflič, 1992 str. 16) 
 
Z razvijanjem gibalnih sposobnosti pripomoremo tudi k razvoju drugih pomembnih 
stvari. Vygotski meni, da sta gib oz. gesta socialni in komunikacijski pojav v otrokovem 
razvoju. Zveza med gibom in predmetom povzroči, da gib postane gesta. Na podlagi 
socialnih gest se razvijejo besedne geste, ki dobijo simbolni pomen.  
 
Gardner telesno-gibalno inteligentnost v svoji teoriji o »multipli inteligentnosti« 
opredeljuje kot posebno vrsto inteligentnosti. Gre za obvladovanje telesnih gibov in 
spretno ravnanje s predmeti. To sta osrednji prvini telesne inteligence. Ta se kaže v 
spretni uporabi lastnega telesa, v izdelavi orodij, v umetniških dejavnostih, kot so ples, 
igra, pantomima. Telesno-gibalna inteligenca je zelo povezana z možgani. Pri izvajanju 
motoričnih dejavnosti sodeluje večina delov telesa in živčevja. Mišice, sklepi in kite 
delujejo zelo neposredno. Znotraj živčevja pošiljajo veliki deli možganske skorje, 
talamus, bazalni gangliji in mali možgani podatke hrbtnemu mozgu – vmesni postaji na 
poti do izvršitve dejanja. Ko se roka premakne, da bi nekaj prenesla, poteka medsebojno 
sodelovanje oči in roke, pri čemer vsakemu gibu sledi povratno obvestilo, ki omogoča 
natančnejši nadzor nad naslednjim gibom. (Gardner, 1995 str. 240 - 270) 
 
Susan Griss pravi, da otroci uporabljajo svoje telo za igranje, komuniciranje in izražanje 
čustev. Otroci se gibljejo naravno, nihče jih ne uči skakati ob veselju, se valjati po 
ozelenelem hribu. (Povzeto po Griss, 1998 str. 1) 
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Slika 2: Pristno otroško izražanje čustev. 
Kažejo zelo različna čustva in odzive. So veseli, začudeni, navihani in sproščeni. 

 

2.2 USTVARJALNOST 

Smisel življenja vidim v ustvarjanju in v ustvarjanju je brezmejno zadoščenje. 

(Maksim Gorki) 

 

Živimo v svetu, ki od nas vedno znova nekaj pričakuje in nam postavlja izzive. Da jih 
lahko sprejemamo in premagujemo, moramo biti precej iznajdljivi in ustvarjalni. V 
gibanje moramo poleg telesa spraviti tudi mišljenje, da smo čim bolj fleksibilni. 
Ustvarjalnost ima veliko pomenov in je raznolika.  

Krofličeva pravi, da poleg potrebe po gibanju prihaja v ospredje tudi vse večja potreba 
po ustvarjalnosti. Spodbujanje razvoja ustvarjalnosti pri posamezniku je sedaj v 
ospredju psiholoških raziskovanj. Za ustvarjalno mišljenje je potrebna tudi določena 
stopnja inteligentnosti.  

Psihologi ustvarjalnost opredeljujejo kot dejavnost, lastnost mišljenja in način mišljenja. 
Je sposobnost, osebnostna lastnost in poteza. Ustvarjanje je delovanje, odpiranje 
problemov, preoblikovanje situacije v okolju in izvirno preoblikovanje informacij. 
Ustvarjalen človek, ima razvitih več sposobnosti ustvarjalnega mišljenja. To so: 
prožnost, iznajdljivost v mišljenju, bogate zamisli, izvirnost, domišljija in način izvedbe 
zamisli. (Povzeto po Kroflič, Gobec, 1995 str. 27) 
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Slika 3: Oblikovanje pastirčka.  
Učenec je lažje preoblikoval plastelin v razgibanega Pastirčka, 

saj si je ob igri »Kipar, glina« ustvaril boljšo predstavo o razgibanemu kipu. 
 

 

Motivi za ustvarjalno življenje so radovednost, potreba po raziskovanju, ravnanju, 
potreba po dosežkih, potreba po reševanju ustvarjalnih nalog in potreba po 
samopotrjevanju. (Pečjak, 1987 v Kroflič, Gobec, 1995 str. 28) 

Z aktivnimi metodami spodbujanja ustvarjalnih sposobnosti in oblikovanja ustvarjalnih 
stališč v vzgojno-izobraževalnem procesu (v likovni, glasbeni, plesni vzgoji in na vseh 
drugih vzgojnih in predmetnih področjih) olajšujemo prenos ustvarjalnega vedenja v 
vsakodnevne življenjske situacije in dejavnosti ter v sam način življenja posameznika. 
(Kroflič, Gobec, 1995 str. 29) 

 

2.3 USTVARJALNI GIB 
Povej mi in bom pozabil.  

Pokaži mi in si bom zapomnil.  

Vzbudi mi zanimanje in bom razumel. 

(Kitajski pregovor) 

 

Gibanje je lastna ustvarjalnost vsakega posameznika. Vsak posameznik ima lasten način 
gibanja in velikokrat so nam določeni gibi ali geste zanimivi ter po njih spoznamo 
človeka. Pravimo, da so značilni prav zanj in da so nam ravno zaradi načina gibanja 
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posamezniki zanimivi. Če povežemo gibanje in ustvarjalnost, dobimo ustvarjalni gib, ki 
pa je povsem novi pojem raziskovanja. 

Ustvarjalni gib kot pojem, izhaja iz posebnega pojmovanja gibanja, ki se je porajal v 
različnih področjih umetniškega ustvarjanja v sedemdesetih letih 20 stoletja. Takrat so 
ples pojmovali kot enega od mnogih načinov človekovega (ustvarjalnega) gibanja. 
Delovne metode črpa iz teoretskih utemeljitev Rudolfa Labana. Pri ustvarjalnem gibu 
(plesu) si gibe izmišljamo sami, jih ustvarjamo, povezujemo in tako oblikujemo »plesno 
gibanje«. Ne zanima nas zunanjost in oblika giba, pač pa njegova kakovost, izraznost in 
povezovalna dejavnost med ljudmi. Lahko uporabljamo vse stile in načine. Osnovno 
načelo ustvarjalnega gibanja je povezanost med gibanjem in notranjim doživljanjem ter 
čustvovanjem.  

Ustvarjalni gib (ples) je aktivno, telesno izrazno in povezovalno sredstvo. Z njim lahko 
sproščamo napetosti. Napadalnost, togost in apatija se lahko sprostijo na človeško 
sprejemljiv način. Plesati iz jeze ali iz veselja, iz ljubezni ali iz žalosti povečuje našo 
sposobnost izražanja čustev. Nedejaven človek je pogosto mlahav in depresiven. Še 
posebej ustvarjalno gibanje pomaga k integraciji uma, telesa, čustev in duha. Gre za 
razvijanje domišljije, pomnjenja, predstavljanja, mišljenja. Zdi se, da med rastjo, 
zdravjem, lepoto in ustvarjalno dejavnostjo obstaja medsebojna povezava.  
(Vogelnik, 1999 str. 6) 
 
Krofličeva pravi, da ustvarjalni gib ni samo estetsko-vzgojno področje v okviru plesne 
vzgoje, ampak je celostna metoda vzgojno-izobraževalnega dela. Ustvarjalni gib 
vključuje psihomotorično, doživljajsko in spoznavno sestavino. »Vzgajanje s plesom je 
vzgojna in učna metoda, katere sredstvo je oblikovanje, izražanje in ustvarjanje z 
gibanjem. S spodbujanjem ustvarjalnega mišljenja prispeva k razvoju celostne 
osebnosti.« (Kroflič, 1995 str. 13) 
 
Ustvarjalni gib postaja pri pouku uspešno motivacijsko sredstvo, sprostitvena tehnika in 
tudi tehnika, oz. metoda spodbujanja ustvarjalnega mišljenja. Kot celostna in 
poučevalna metoda vključuje psihomotorične, doživljajske in spoznavne sestavine 
pouka. Zato omogoča otroku (in odraslemu) tudi nebesedno izražanje in sprejemanje 
informacij, ne le po tradicionalnih poteh sluha in vida, ampak tudi po kinestetični poti, 
kar prispeva k uresničevanju sodobnega učnega načela: »učiti se z vsemi čutili«. 
Ustvarjanje z gibom poteka skozi igro. (Kroflič, 1995 str. 14) 
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Slika 4: Dejavnost Kipar-glina. 
Pri igri se učenci učijo več, kot menijo, da se učijo.  

Učijo se socialnih stikov, sodelovanja in izražajo lastno ustvarjalnost. 

 

Področje plesne vzgoje za predšolske in mlajše šolske otroke zajema gibanje, ki je 
lastno otroku na določeni razvojni stopnji. To je izražanje z gibanjem, ustvarjanje z 
gibanjem in gibalne oblike, ki jih ustvarjajo ali so jih v preteklosti ustvarjali otroci, oz. 
so jih spontano prevzeli od odraslih, ki so jih opustili (ljudske gibalne in rajalne igre). 
Vzgajanje s plesom poteka v igralni gibalni dejavnosti. Vsebina plesne vzgoje je igra z 
gibanjem. Otrok se igra z gibanjem lastnega telesa, z gibanjem v skupini. Oblikovanje 
gibanja, izražanje z gibanjem, ustvarjanje z gibanjem mu pomeni igro. Plesna vzgoja 
spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti. Plesna vzgoja omogoča in 
spodbuja sodelovanje in uveljavljanje posameznika v skupini. (Kroflič, Gobec, 1995  
str. 16 - 18) 
 
Bognar poudarja pomen gibanja v otrokovem izražanju doživljanja, pa naj si bo to 
kretnja, mimika, ples, pantomima. Domneva, da je doživljanje najpopolneje mogoče 
izraziti prav z gibom. 

Frostigova navaja, da osnovni namen gibalnih dejavnosti ni le spodbujanje motorične 
sposobnosti in spretnosti, ampak prispevati k emocionalnemu, intelektualnemu in 
socialnemu razvoju otroka. Skozi gibalne dejavnosti si otrok razvija zavedanje telesa, 
perceptivne funkcije, govor, višje mentalne funkcije, ustvarjalnost, sposobnosti za 
šolsko učenje, za komuniciranje in interakcijo. Gibalna vzgoja spodbuja razvoj 
samozavedanja in samozavesti s samim gibanjem in s skupinskim delom. (Povzeto po 
Kroflič, 1992 str. 37) 
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2.4 UVAJANJE USTVARJALNEGA GIBA V PROCES POUKA 
 

Šola mora slediti trendom, ki jih zahteva okolje. Polje psihologije in razvoja človeka je 
že zelo dobro raziskano. Novejše teorije opredeljujejo človeka in njegovo inteligentnost. 
Ena izmed teh teorij je teorija multiple inteligence, sedemvrstne inteligence, ki posebej 
opredeljuje telesno-gibalno inteligenco kot posebno vrsto inteligence, ki se v zahodni 
kulturi zanemarja (Rose, Goll, 1993). Zanjo so značilne spretna uporaba telesa, izdelava 
orodij, umetniške dejavnosti kot ples, dramska igra, pantomima. (Kroflič, Gobec 1995 
str. 31) 

V naših šolah je »poučevanje in učenje skozi telo in gib v prostoru (in času) – pouk v 
treh (štirih) razsežnostih, ne le v dveh – table in mize«, še vedno manj znano in manj 
običajno. Vse preveč je vsebin, ki razvijajo predvsem otrokove verbalne sposobnosti, 
zanemarjajo pa neverbalno komunikacijo, oziroma upoštevanje tudi desne polovice 
možganov, ki je bistvenega pomena v ustvarjalnem mišljenju. Z uvajanjem devetletne 
osnovne šole in prenavljanjem programov se posodabljajo tudi metode poučevanja in 
učenja. (Grubešič, Geršak, Bucik, Vogelnik, Kroflič, Šav, Kuzma, 2003) 

Novejša pojmovanja učenja poudarjajo v konceptu šolskega učenja tudi pomen 
neposredne izkušnje, doživljanja, ustvarjalnega reševanja problemov, medsebojnega 
komuniciranja, sodelovanja in potrjevanja. Z vključevanjem ustvarjalnega giba uvajamo 
v proces pouka celosten pristop, premoščamo tradicionalno dvojnost, povezujemo 
telesno z duševnim ter olajšujemo uresničevanje naslednjih značilnosti sodobnega 
pouka: 

- pouk kot celovit proces doživljanja, gibanja, spoznavanja; 
- pouk kot proces aktiviranja telesnih, čustvenih, razumskih in duhovnih 

zmožnosti učenca; 
- pouk kot proces razvijanja ustvarjalnega mišljenja, problemskega učenja, 

inovativnega učenja; 
- pouk kot proces oblikovanja ustvarjalnih stališč; 
- pouk kot proces komunikacije: besedne in nebesedne, vertikalne in horizontalne, 

enosmerne in dvosmerne, dialoške vzgoje, empatije, senzibilizacije skozi 
različne oddajnike in sprejemnike (vizualne, slušne, kinestetične); 

- pouk kot proces kooperativnega učenja, skupinskega ustvarjanja, timskega dela; 
- pouk kot proces zadovoljevanja osnovnih duševnih potreb po moči, zabavi, 

svobodi, ljubezni; 
- pouk kot proces zadovoljevanja potrebe po igri, proces učenja skozi igro; 
- pouk kot proces ekološke vzgoje v najširšem smislu z večanjem občutljivosti in 

strpnosti do okolja, nežive, žive narave, sočloveka, soljudi. (Kroflič, 1999  
str. 11, 12) 
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Slika 5: Igranje na tleh. 
Učenci se lahko učijo tudi na tleh ob igranju igre, ki vsebuje naloge različnega gibanja. 

 
 

V vzgojno-izobraževalni proces na razredni stopnji osnovne šole se ustvarjalni gib, 
kot metoda pouka, počasi vključuje zadnjih nekaj let. Ustvarjalno-gibalne dejavnosti 
so način dela, pri katerem se otroci z gibanjem izražajo, oblikujejo, ustvarjajo 
različne učno-vzgojne vsebine. Oblika dela je lahko frontalna, skupinska ali 
individualna. V poštev pridejo vsi učni in vzgojni predmeti. V predmetnem in 
integriranem pouku. Gibanje, ki služi izražanju, komuniciranju, oblikovanju, 
ustvarjanju, je naravno človekovo gibanje, zato učitelj ne potrebuje posebnega 
gibalnega predznanja, ampak le metodično znanje, iznajdljivost in izvirnost. Pobudo 
v gibalnem ustvarjanju prepušča otrokom oziroma jih na ustrezen način animira in 
spodbuja.  
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2.5 VRSTE GIBALNIH DEJAVNOSTI V UČNO-VZGOJNEM 
PROCESU 

Tako kot je prisilno hranjenje škodljivo, 

učenje brez veselja krni spomin, 

zato v njem ne ostane nič. 

(Leonardo Da Vinci) 

2.5.1 Gibalne in rajalne igre 
 

Se vežejo zlasti na športno in glasbeno vzgojo in so bolj ali manj tradicionalna vsebina 
teh predmetnih področij. Možno jih je vključiti tudi v druga predmetna področja, npr. 
otroško ljudsko igro »Mati, koliko je ura?« v matematiko pri obravnavanju pojmov 
števila, dolžine, velikosti, prostorske smeri. Igre te vrste imajo velik socializacijski 
pomen, saj se otrok vključuje v skupino ob dogovorjenih pravilih z verbalno (petje, 
govor) in neverbalno (telesni stik) komunikacijo. 
 

2.5.2 Pantomima 
 

To je ponazarjanje in uprizarjanje, ki v izvajalcu spodbuja natančno posnemanje 
različnih dogajanj in zato zahteva pozorno opazovanje, ustvarjanje mentalne slike in 
prenos v oblikovanje gibalne strukture. Pomembno je gledalčevo in izvajalčevo 
ubesedenje (verbaliziranje) doživljanja in razlaga zamisli. Z njo udejanjamo vsebine pri 
spoznavanju narave in družbe, pri pouku jezika in na drugih vzgojno-izobraževalnih 
področjih. 
 

2.5.3 Spontane in usmerjene igre z vlogami, gibno, plesno in govorno 
dramatiziranje 
 

Socio-dramatske igre so dejavnosti, v katerih otroci celostno udejanjajo različne 
realistične in domišljijske vsebine z gibalno in besedno dejavnostjo. Otrokom omogoča 
oblikovanje gibanja ob različnih vsebinskih in predmetnih spodbudah (glasba, likovna 
umetnost, ples, vsebine različnih učno-vzgojnih področij, vsebine iz narave in iz 
vsakdanjega okolja ter aktualni dogodki). 
 

2.5.4 Gibalne didaktične igre 

 

Izbiramo jih iz različnih vzgojnih področij (športna in glasbena vzgoja, ljudske otroške 
gibalne igre …), jih prilagajamo in na novo ustvarjamo sami oz. skupaj z otroki. To so 
didaktične igre, v ožjem smislu, s katerimi dosegamo konkretne operativne smotre na 
različnih učno-vzgojnih področjih.  
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Slika 6: Dejavnost Kdaj laže stojimo. 
Učenci preizkušajo sebe in svoje sposobnosti ter se na teh naučijo novih pojmov. Ob tem se gibljejo in 

sprostijo. 
 
 

2.6 UČENJE SKOZI GIBANJE 
 

Gibanje je neposredno povezano s telesom in ravno zaradi tega je tako edinstveno, ker 
ga doživimo multisenzorno. Če se želimo učiti skozi gib in gibanje, se moramo podati v 
gibanje in si dati možnost za izkušnjo. Ko nastopi izkušnja, sledi učenje na podlagi 
preizkušanja, ustvarjanja in doživljanja. Ob tem se v nas prebujajo različni centri v 
možganih in to na obeh hemisferah. Predvsem zadovoljimo in aktiviramo tudi desno 
hemisfero, ki je večkrat zanemarjena zaradi abstraktnega mišljenja. Če se nekaj učimo 
neposredno, se nam dlje ohrani v spominu, kar pomeni, da je pomnjenje boljše. Že 
William Glasser je zapisal, da si zapomnimo 80 % informacij, ki smo jih osebno 
izkusili. Sedaj pa imamo tudi piramido učenja, ki učenje z dejavnostjo in izkustvom 
postavlja v aktivno učenje in si po tej poti zapomnimo tri četrtine informacij. Največ, 
kar 90 %, se naučimo s tem, da vsako pridobljeno znanje posredujemo naprej ali 
praktično uporabljamo.  
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Slika 7: Piramida učenja. 

(http://tgianno22.wikispaces.com/PLN (obiskano: 17. 5. 2011)) 

Zapomnimo si: 

�  5 % vsega kar slišimo, 
� 10 % vsega kar preberemo, 
� 20 % vsega vizualno prikazanega, 
� 30 % vsega demonstriranega, 
� 50 % vsega z diskusijo, 
� 75 % vsega z prakticiranjem, 
� 90 % vsega, ko učimo nekoga drugega ali to praktično uporabljamo. 

 

Pedagoška psihologija opredeljuje ljudi kot vizualne, slušne in kinestetične tipe. Ni čiste 
ločnice med tipi, ampak eden vseeno prevladuje in če je to kinestetični, je še toliko bolj 
pomembno, da v učne ure vključujemo tudi gibanje. To deluje pozitivno, saj zadostimo 
kinestetičnim tipom in hkrati še učencem, ki so težko pri miru. S tem je učenje v učni 
uri lahko bolj efektivno in kakovostno za več tipov učencev.  

Da bi bili pri učenju kar se da uspešni, uporabljamo več čutov. Učitelji se pri svojem 
delu najbolj usmerjajo k slušnemu tipu učencev (15 %), saj s tem ustvarijo učno klimo, 
ki ne moti njihovega podajanja snovi. Pogosto pozabljajo na učence, ki jim zgolj 
poslušanje predavanj ne zadošča in potrebujejo za razumevanje snovi vidne podobe v 
obliki miselnih vzorcev. To velja za vizualni tip učencev (35 %). Obstajajo pa tudi 
učenci, ki se ob učenju sprehajajo, razvrščajo stvari itn. To velja za gibalni oz. 
kinestetični tip učencev, ki jih je po ugotovitvah raziskav največ (40 % vseh). Žal so v 
učnem procesu najbolj zapostavljeni. Takšna zapostavljenost vodi v izgubo motivacije, 
slabe izkušnje in izgubo samozavesti. (Schmidt, 2010) 
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Iz podatkov, glede na do sedaj raziskano, lahko razberemo, da je največ kinestetičnih 
tipov učencev, zato je metoda ustvarjalnega giba zelo smotrna. Menim, da so otroci še 
bolj kinestetični tipi kot odrasli. Če pogledamo otroke, vidimo, da so vedno v gibanju in 
da vedno nekaj počno. Celo pogovarjajo se naglas in igrajo igro vlog. Učitelji se bojijo 
uporabiti metodo ustvarjalnega giba, saj menijo, da jim bo vzela preveč časa. Menijo, da 
imajo ogromno snovi in stvari, ki jih morajo naučiti. Metoda ustvarjalnega giba res 
vzame nekaj časa, predvsem učitelju na začetku, da razišče, kaj to je in da si pridobi 
znanje. Potem sledi posredovanje pridobljenega v razredu. Resnično je potreben čas, da 
učenci sprejmejo to metodo dela. Je pa odvisno od vsakega razreda posebej, koliko časa 
bodo potrebovali, da se prepustijo. 
 
Ustvarjalni gib je aktiven pristop učenja vsebin s pomočjo telesa. Opredelimo ga kot 
pristop, metodo oziroma način dela, pri katerem učenci z gibanjem izražajo, oblikujejo 
in ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine. Ustvarjalno učenje skozi gib klasificiramo 
na gibalno-rajalne igre, ponazarjanje z gibanjem, gibalne didaktične igre, gibalne 
ritmične igre, gibalno dramatizacijo, plesno izražanje in gibalne sprostitvene dejavnosti. 
Pristop učenja in poučevanja skozi ustvarjalni gib za doseganje učnih ciljev je možen 
pri vseh predmetnih področjih v osnovni šoli v prvem in drugem triletju. Celostno 
učenje skozi ustvarjalni gib otroku omogoča celostni razvoj na vseh področjih: 
kognitivnem, čustvenem, socialnem in psihomotoričnem. (http://www.mib.si/events/ 
ustvarjalni-gib-i) 
 
»Umetnost spodbuja zavest o telesnih močeh in zmanjšuje mišične zavore. Otrok 
potrebuje stimulativen umetnostni program, ki mu omogoča dojemati svet. V 
nasprotnem primeru je prikrajšan v možganskem razvoju in s tem tudi v možnostih 
izobraževanja.« (Kroflič, 1995 str. 34) 
 
Človek z gibanjem sprošča napetosti, mišične in duševne, kar blagodejno vpliva na telo 
in ga sprosti. Otrokom je potrebno ponuditi veliko gibanja, saj s tem otroku omogočamo 
razvoj in motiviranost za dejavnosti. Telesno in duševno sprostitev dosežemo, ko otroku 
ponudimo aktivno gibanje z gibalno plesnimi igrami, ko se posameznik vživi v vlogo, 
medtem ko vizualizira in se giblje ter se z gibanjem umiri. Psihofizično sprostitev pa 
dosežemo z umirjanjem in sicer s pomočjo sprostitvenih in meditativnih tehnik. 
Ustvarjanje je še en dejavnik, ki v povezavi z gibanjem omogoča sprostitev. Povezava 
gibanja, ustvarjanja in skupinske dejavnosti ima trojen učinek: sprostitev, izbiro 
ustreznega vedenja in socializacijo.  
 
Specifična načela plesne vzgoje so:  

- načelo naravnosti gibanja, 
- načelo individualnega izražanja z gibanjem,  
- načelo dela majhne skupine, 
- načelo samoupravljanja skupine. 
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Danes se poleg izraza »ples« uveljavlja izraz »ustvarjalni gib«. Ta pojem zanemarja 
estetsko komponento, ki jo običajno vsebuje pojem »ples« in ki je povezana s slogom 
oblikami in tehniko posamezne plesne zvrsti, ta pa se naprej veže na poseben telesni 
trening. Pri ustvarjalnem gibu si gibe sami izmišljujemo, jih ustvarjamo, jih povezujemo 
in tako oblikujemo »plesno gibanje«. Ustvarjalni gib (ples) je aktivno, telesno izrazno in 
povezovalno sredstvo. Ustvarjalno gibanje pomaga k integraciji uma, telesa, čustev in 
duha. (Vogelnik, 1993 str. 6) 

Pri ustvarjalnem gibu je pomembno gibanje in ustvarjalnost, saj s tem omogočamo 
povezavo celotnega telesa v harmonično delovanje. Pomembno je to, da aktiviramo obe 
hemisferi v možganih. 

 

2.7 USTVARJALNI GIB IN UČNI PREDMETI 
 

Cilj vzgoje je dati telesu in duši vso lepoto in popolnost, ki ju moreta imeti. 

(Platon) 

2.7.1 Spoznavanje okolja 
 

Otroci opazujejo in proučujejo gibanje in oblike v okolju - v svetu narave, svetu 
tehnike, vsakdanje človekovo gibanje, delovno gibanje, ples, šport idr.  Po neposrednem 
opazovanju in s pomočjo predstav to podoživljajo in oblikujejo z gibanjem svojega 
telesa (npr. opazujejo gibanje malih žuželk, oblike krošenj dreves, delovanje mlinčka za 
kavo idr.) in jih individualno ali v majhnih skupinah podoživljajo z gibanjem.  
(Kroflič, 1995 str. 32) 
 
Pri poučevanju družboslovja in naravoslovja je zelo pomembno izhajati iz izkušenj 
učencev. V drugem triletju vsebine postanejo zahtevnejše in učencem težje razumljive, 
zato je metoda ustvarjalnega giba zelo primerna pri pouku.  
 

2.7.2 Slovenščina 
 

Za obvladovanje grafomotorike in branja potrebujejo splošne psihomotorične 
sposobnosti (orientacija v prostoru in v lastnem telesu, telesna shema, koordinacija 
gibov idr. ), ki si jih razvijajo ob različnih gibalnih dejavnostih. Like, ki jih pišejo v 
zvezek, lahko otroci samostojno ustvarjalno oblikujejo s celim telesom, s posameznimi 
deli ali kot skupina v prostoru. 
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Razumevanje govora drugih (receptivni govor) in govorno izražanje (ekspresivni govor) 
spodbujamo tudi z gibalnimi dejavnostmi. Otrok sprejema navodila za gibanje, mora jih 
razumeti, če naj se ravna po njih (npr. »Hodi v krogu, zavrti se, poskoči, spusti na tla! 
idr.). Otrok sprejema besedne spodbude za doživljajsko gibalno izražanje ob zapeti 
pesmi, v rajalnih in gibalnih igrah, iz poezije in proze za otroke. Otrok, se lahko 
govorno izraža ob gibanju na različne načine: glasovno izražanje med gibanjem, 
glasovno ritmično spremljanje gibanja (npr. povezava giba in zlogov, giba in 
izštevanke, giba in ritmičnega besedila), govor ali petje v gibalnih in rajalnih igrah, 
povezovanje giba in govora v dramatizaciji, reševanje gibalnih ugank, dogajanje ob 
pripravi skupinske gibalne kompozicije, razlaganje posameznikovih ali skupinskih 
gibalnih zamisli, razčlenjevanje in kritično vrednotenje gibalne izvedbe ter zamisli 
vrstnikov. (Kroflič, 1995 str. 34) 
 

2.7.3 Matematika 
 

Razvrščanje, urejanje, prirejanje, usvajanje pojma števila, velikostnih, prostorskih, 
časovnih odnosov poteka običajno ob ravnanju s predmeti. Vse to pa je mogoče 
dosegati tudi v različnih gibalnih ustvarjalnih igrah, ki jih razvija vzgojitelj v usmerjeni 
igri v vrtcu ali učitelj pri pouki in tudi sami otroci. (Kroflič, 1995 str. 33) 
 

2.7.4 Glasbena vzgoja 
 

Metodo ustvarjalnega giba lahko zadovoljivo vključujemo v pouk glasbene vzgoje. 
Ustvarjalni gib lahko uporabimo za motivacijo, veliko gibalnih dejavnosti lahko 
izvajamo v osrednjem delu učne ure, lahko pa jih uporabimo tudi v zaključku ure. 
Metodo ustvarjalnega giba lahko uporabljamo pri vseh glasbenih dejavnostih (izvajanje, 
poslušanje, ustvarjanje) ter pri razvoju glasbenih spretnosti in znanj. Glasbena vzgoja 
nam sama po sebi nudi veliko ustvarjalnosti. Tako lahko pri glasbeni vzgoji in tudi pri 
metodi ustvarjalnega giba uporabljamo veliko pripomočkov. Poleg različnih glasbil 
(lastna, Orffova, improvizirana) lahko pri gibanju ob glasbi uporabimo razne predmete, 
maske, blago in kostume. S poslušanjem glasbe in gibanjem ob njej otrok pridobiva 
prve izkušnje in znanja o glasbi. To otrokovo gibanje pa mora učitelj usmerjati z 
različnimi gibalnimi dejavnostmi, preko katerih bo otrok lahko izrazil, kaj čuti, doživlja 
in razume ob glasbi.  
 

2.7.5 Likovna vzgoja 
 

Metoda ustvarjalnega giba se vključuje prav na vsa likovna področja, od risanja do 
grafike. Izbira gibalnih dejavnosti je tako pestra, da se vedno lahko najde dejavnost, ki 
bi se dala uporabiti pri obravnavi določenega likovnega problema na specifičnem 
likovnem področju. Dogaja pa se, da se učitelji predvsem na likovnem področju ne 
čutijo dovolj usposobljeni za integracijo te metode. Dejstvo je, da z vključevanjem 
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omenjene metode postane pouk učencem ne samo bolj zanimiv in pester, ampak 
postanejo posledično učenci tudi bolj motivirani za pouk likovne vzgoje. Omenjena 
metoda pozitivno vpliva tudi na doživljanje likovnih pojmov, saj učenci z njeno 
pomočjo le-te bolj doživeto spoznajo in s tem tudi bolj razumejo, kar pripomore k 
uspešnejšemu reševanju likovno teoretičnega problema. Ne smemo pa pozabiti, da 
vključevanje metode ustvarjalnega giba spodbudi pri učencih tudi večjo ustvarjalnost. 
Učenci postanejo po ustvarjalno-gibalnih dejavnostih bolj sproščeni, poveča se jim 
koncentracija, zaradi tega so pri likovnem izražanju bolj izvirni in ustvarjalni. Na 
ustvarjalnost učencev lahko vpliva tudi učitelj. Preko metode ustvarjalnega giba se 
učenci celostno razvijajo in pouk jemljejo kot igro, pa čeprav le-ta posredno predstavlja 
poučevanje in vzgojo. Temeljnega pomena pri vključevanju metode ustvarjalnega giba 
v pouk likovne vzgoje in tudi v druga predmetna področja je, da se metoda uvaja 
postopoma. Na ta način se učenci postopno navajajo na ustvarjalno-gibalne dejavnosti 
in pokažejo se vsi pozitivni učinki, ki nam jih ta metoda nudi. 
 

2.7.6 Športna vzgoja 
 

Metodo ustvarjalnega giba pri športni vzgoji učitelji uporabljajo, saj so nekatere 
ustvarjalne dejavnosti sestavni del učnega načrta za športno vzgojo pod vsebinami 
Plesne igre v 1. triletju in Ples v 2. triletju, kot na primer pantomima (ponazarjanje 
predmetov, živali, rastlih, pravljičnih junakov), gibalno-rajalne igre, elementarne igre, 
družabno-plesne igre, ljudske igre in plesi. Ples lahko uporabljamo tudi pri drugih 
vsebinah iz učnega načrta (igre z žogo, naravne oblike gibanja in igre …). Metoda 
ustvarjalnega giba lahko uporabljamo pri vseh delih učne ure športne vzgoje, tako pri 
ogrevanju in osrednjem delu, kot tudi pri umirjanju, na primer v obliki sprostitve ali 
fantazijskega potovanja ob glasbi. (http://www.gersak.com/ustvarjalni-gib.info/) 
 
 

2.8 PRIMERI VKLJUČEVANJA USTVARJALNEGA GIBA V 
POUK 

Ne glede na predmet imajo učenci raje dejavnosti, ki jih aktivno pritegnejo in v 

katerih lahko sodelujejo z drugimi. 

(John Goodlad) 
 

2.8.1 Naravoslovje in družboslovje 
 

Primeri: 
• Gibalno ponazarjanje spreminjanja v naravi: 

- letni časi in opravila ter ostale značilnosti, povezane z njimi, 
- gibanje rastlin, živali in ostalih delov narave, 
- vremenski pojavi. 
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• Spoznavanje značilnosti naravnega in grajenega okolja ter človeškega telesa z 

gibalnimi dejavnostmi: 

- poklici in stroji, 
- promet in udeleženci v njem, prometni znaki in prevozna sredstva,  
- vode, 
- gibalne igre za spoznavanje človeškega telesa in dogajanja v telesu. 

• Vživljanje v življenje nekoč in danes ter krepitev socialnih odnosov. 

(http://www.gersak.com/ustvarjalni-gib.info/) 

 

Slika 8: Opazovanje drug drugega. 
Učenci opazujejo sebe in ostale, kako kaj izvedejo. 

2.8.2 Slovenščina 
 

Primeri:  
• različne gibalne vaje za orientacijo v prostoru, 

• prikaz zgodbe z gibanjem in uporaba neverbalne komunikacije, 

• gibalna igra vlog, dramatizacija s plesom, 

• vživljanje v različne situacije, 

• pisanje in sestavljanje črk in besed s celim telesom oziroma s posameznimi deli 
telesa, 

• gibna obravnava glasov in črk,  

• izmišljujemo si zgodbe o črkah, 

• iščemo zvoke, ki spominjajo na glasove, 

• gibalne igre za utrjevanje abecede, branja in pisanja, 

• besedne vrste in stavčni členi predstavljeni skozi ustvarjalni gib, 

• uporaba ustvarjalnega giba in plesa pri kreativnem pisanju (čustva jeze, 
sramežljivosti, strahu in osamljenosti lahko učenec izkusi skozi telesno gibanje 
oziroma ples). Tako njegov opis postane bolj doživet.  
(http://www.gersak.com/ustvarjalni-gib.info/) 
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2.8.3 Matematika  
 

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

oziroma s posameznimi deli telesa (oblikovanje črt s hojo, risanje črt na hrbet), 

• razvrščanje, urejanje, prirejanje z gibanjem in gibalnimi igrami, 

• usvajanje in utrjevanje matematičnih pojmov z gibalnimi in rajalnimi igrami, 

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

• geometrijska ponazorila izražamo s telesi, likovno, glasbeno, 

• iščemo podobnosti v naravi in predmetih, ki nas obdajajo in to prikazujemo, 

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

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

• različne gibalno plesne igre za utrjevanje poštevanke, 

• simetrija skozi ples in igro, 

• merske enote skozi gib, 

• spoznavanje in utrjevanje geometrijskih likov: hoja po likih, oblikovanje likov s 
telesi in hojo, risanje likov na hrbet, iskanje likov v razredu in druge  
gibalno-didaktične igre, 

• oblikovanje geometrijskih likov z elastikami …, 

• spoznavanje in utrjevanje črt: hoja po črtah, oblikovanje črt s telesi in hojo, 
risanje črt na hrbet in druge gibalno-didaktične igre, 

• plesno-ritmične igre, kjer prevladuje gibanje ob glasbi: svobodno ali po 
določenih vzorcih. K plesu se doda matematične naloge, ki jih otroci rešujejo 
kar med plesom ali premorom med dvema cikloma.  
(http://www.gersak.com/ustvarjalni-gib.info/) 
 

2.8.4 Glasbena vzgoja 
 

Primeri: 
• povezovanje gibov in glasbe, 

• gibanje ob petju in ponazarjanje glasbe (bansi), 

• poslušanje glasbe in vživljanje vanjo, 

• izražanje melodije, tempa in ritma skozi gib, 

• izvedba glasbeno-plesne pravljice, 

• izražanje razpoloženja z gibom,  

• glasbene uganke, izštevanke skozi ples, 

• ustvarjalne igre in plesi, otroški in ljudski plesi, gibalne in rajalne igre, 

• sprostitev ob glasbi in plesu,  
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• bere ritmični zapis melodije in ga izvaja (tleska, ploska …),  

• izražanje zvokov z gibom. (http://www.gersak.com/ustvarjalni-gib.info/) 

 

2.8.5 Likovna vzgoja 
 

Primeri: 
• vizualizacija, 

• pantomima (z gibi več delov telesa ponazarja likovne pojme), 

• didaktične igre z gibanjem in plesom, 

• kipar, model, glina ter kipar in glina, 

• odtiskovanje z deli telesa na papir in hrbet, 

• preko igre zaznavamo prostor v katerem smo,  

• opazuje likovna dela in s telesom slika slike, 

• svoje doživljanje likovne umetnosti izrazi z izvajanjem plesnih in rajalnih 
korakov, 

• hodi, skače ali koraka na enostavne ritmične vzorce, 

• s hojo po prostoru (npr. korakanje, skakanje …), z gibi posameznih delov telesa 
izraža likovni ritem, 

• z gibi več delov teles izrazi značilnosti kipa: vbočen, izbočen, visok, nizek …, 

• oblikuje različne prostorske tvorbe iz lastnega telesa, 

• z različnimi deli telesa ponazori, kaj je videl na sliki ali fotografiji,  

• se likovno izraža ob glasbi, 

• se ob učiteljevih ustnih navodilih orientira na risalni površini (levo, desno, 
poševno, naprej, nazaj, spredaj, zadaj, zunaj, znotraj, blizu, daleč ipd.).  
(Povzeto po Trček, 2009) 
 

2.8.6 Športna vzgoja 

Primeri: 

• elementarne igre, 

• sproščanja, 

• masaže, 

• pantomima (ponazarjanje predmetov, živali, rastlih, pravljičnih junakov),  

• gibalno-rajalne igre,  

• družabno-plesne igre, 

• igre z žogo, 

• ljudske igre in plesi. 
(http://www.gersak.com/ustvarjalni-gib.info/) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3. 1 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

a. CILJI 
 

V diplomskem delu bom raziskovala, če lahko poučujemo z metodo ustvarjalnega 
gibanja pri vseh učnih predmetih v 2. razredu osnovne šole. 
Najprej bom naredila tabelo učnih ciljev iz učnih načrtov in za njihovo doseganje 
poiskala ustvarjalno-gibalne dejavnosti. 
Raziskala bom uporabnost tovrstne metode v vseh etapah učne ure: v uvodni motivaciji, 
obravnavi nove učne snovi in zaključku.  
Prav tako bom opazovala, kakšne učinke in odzive dosežemo pri učencih z 
vključevanjem metode ustvarjalnega giba v pouk. 
 
b. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 
1. Vprašanje: Ali lahko ustvarjalni gib uporabimo pri poučevanju v 2. razredu osnovne 
šole pri vsakem učnem predmetu? 

 
2. Vprašanje: Kako in v katerem delu učne ure lahko v pouk v 2. razred vključujemo 
ustvarjalni gib? 

 
3. Vprašanje: Kakšne učinke in odzive lahko dosežemo pri učencih z vključevanjem 
ustvarjalnega giba v pouk? 
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3.2 METODE DELA  
 

� Pripomočki:  
 

� fotoaparat,  
� učni načrti za 2. razred osnovne šole. 

 
� Opis vzorca:  

 
Šolsko leto: 2010/2011 
Šola: JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina 
Razred: 2. razred 
Število učencev: 24  

� Število dečkov: 15 
� Število deklic: 9 

� Postopek: 
 
Glede na dane cilje iz učnega načrta sem želela raziskati, kako in v kolikšni meri lahko 
vključujemo metodo ustvarjalnega giba v 2. razredu pri vseh učnih predmetih in učnih 
etapah pouka. Zato sem ustvarjalni gib poskusila vključiti v uvodno motivacijo, pri 
obravnavi nove učne snovi in pri zaključku. Glede na dani cilj učne ure, sem se trudila 
učencem posredovati snov z gibanjem in igrami. Učne ure sem izvedla na JVIZ I. OŠ 
Rogaška Slatina pri vsakem učnem predmetu posebej in ob tem opazovala učinke ter 
odzive učencev na posamezne igre in gibanja. Zanimalo me je, kako vpeljava 
ustvarjalnega giba vpliva na učence, če bo obravnavana snov razumljivejša, kako se 
bodo učenci odzvali na igro in metodo ustvarjalnega giba, kako ta način sprejemajo 
punce in kako fantje, če se socialni stiki izboljšajo, če igra, kot zanimiva in sproščujoča 
dejavnost, vpliva na miren razred … 
Ob izvajani dejavnosti bom to zabeležila s fotografiranjem. Po končani učni uri bom 
zapisala svoja opažanja in analizirala uro. Na takšen način bom prišla do ugotovitev in 
odgovorov na raziskovalna vprašanja ter jih bom predstavila v analizi rezultatov 
akcijske raziskave. 
 

� Postopki zbiranja in obdelava podatkov: 
 
-  Podroben pregled ciljev učnih načrtov za vse učne predmete v 2. razredu, 
- pregled literature in načrtovanje gibalnih dejavnosti za posamezne cilje iz učnega 
načrta, 
-  poučevanje z opazovanjem, 
-  analiza učnih ur. 
 
Izvedla bom akcijsko raziskovanje. 
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3.3 UMESTITEV USTVARJALNEGA GIBA V UČNI NAČRT ZA  

2. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 

 

*Prirejeno po internem učnem gradivu za predmet USTVARJALNI GIB - PeF 
Ljubljana 
(http://www.gersak.com/ustvarjalnigib.info/index.php?option=com_docman&Itemid=7) 
 

3.3.1 SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

OPERATIVNI CILJI 
PREDMETA 
Učenci: 

USTVARJALNO-GIBALNE DEJAVNOSTI 

Tematski sklop: KDO SMO IN KAKO ŽIVIMO 
 
� spoznajo, različna 

obdobja človekovega 
življenja, 

� vedo, da so vsako leto 
starejši in zrelejši,  

� vedo, kdo je otrok in kdo 
odrasel,  

� spoznavajo pomen 
zdravega življenja,  

� spoznavajo, da smrt 
lahko nastopi v vsakem 
obdobju življenja. 

 

 
Dejavnost: OBDOBJA ČLOVEKOVEGA ŽIVLJENJA 
Učence razdelim v 5 skupin. Vsaka skupina v obliki zgodbe z 
gibi predstavi eno obdobje človekovega življenja: rojstvo 
(življenje dojenčka), predšolsko obdobje, šolsko obdobje (OŠ, 
SŠ, fakulteta), človek v službi, človek v zrelih letih (v pokoju). 
Ostali učenci spremljajo dogajanje in poskušajo ugotoviti, za 
katero življenjsko obdobje gre. Ob koncu se pogovorimo o 
človekovih obdobjih in pomembnejših dogodkih, ki 
zaznamujejo posamezno obdobje. 
 
Dejavnost: STAROSTNA OBDOBJA 
Vsak učenec dobi 4 tablice. Na eni tablici je dojenček, na drugi 
šolarček, na tretji kuharica in na četrti starček s palico. 
Predvajam različne zvrsti glasbe (različna glasnost, tempo, 
uporabljena glasbila …). Učenci upoštevajo vse prej naštete 
elemente in se prosto gibajo po prostoru ob glasbi. Ob vsaki 
glasbi učenec dvigne tablico, za katero misli, da predstavlja 
posamezno starostno obdobje. 
 
Dejavnost: POIŠČI TISTEGA, KI IMA … 
Učenci se sprehajajo po razredu. Izberemo enega, ki poišče 
tiste sošolce, s katerimi ima največ skupnega (npr. enako barvo 
majice, oči, las ipd.) Otroke spodbujamo, da iščejo tudi manj 
vidne skupne lastnosti (npr. ima sestro ali brata, psa, muco, 
stanuje v bloku ipd.). (Vrščaj [et al.], 2004) 
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Dejavnost: ZDRAVO IN NEZDRAVO 
Učenci se razdelijo v pare. Vsakemu paru dam na listku 
narisani iztočnici (npr. gledanje televizije (kar je prečrtano) in 
tek v naravi; človek, ki je čips (prečrtano) in človek, ki je 
jabolko ipd.). Eden v paru prikazuje nezdravi način življenja, 
drugi zdrav način življenja. Ostali učenci ugotavljajo, kaj je 
zdravo in kaj nezdravo. 
 
Dejavnost: TAKŠNI IN DRUGAČNI 
Učenci se sprehajajo po razredu in na znak poiščejo par. V paru 
ugotavljajo razlike med seboj (telesne značilnosti, znanja, želje, 
okusi, sposobnosti, zanimanja, navade …). (Vrščaj [et al.], 
2004) 
 

Tematski sklop: JAZ, TI, MI 
 

� spoznavajo, da ljudje, ki 
živijo ali delajo skupaj, 
vstopajo v določene 
medsebojne odnose 
(ljubezni, spoštovanja, 
skrbi, prijateljstva, 
sodelovanja ipd.), 

� vedo, da se rodimo kot 
moški ali kot ženske,  

� spoznavajo in pozitivno 
doživljajo, da si tako 
otroci kot odrasli ne 
glede na spol svobodno 
izbiramo različne igre in 
igrače, vrste športa, 
zabave, prijatelje in 
prijateljice, poklic oz. 
delo,  

� pozitivno vrednotijo 
delitev dela med člani 
družine,  

 
 
 
 
 

 
Dejavnost: SMEJOČA ŽOGA 
Z učenci naredimo krog. Igro začnem tako, da nekemu učencu 
vržem »smejočo žogo« in rečem: »Žogo dajem Petru, kajti všeč 
mi je, kako pomaga vzdrževati red na hodniku, kadar je 
dežuren.« Učenec žogo ulovi in reče na primer: »Hvala. 
Smejočo žogo bom vrgel Meti, saj mi je danes pomagala 
počistiti tablo.« … (McGrath, Francey, 1996) 
 
Dejavnost: MEDSEBOJNI ODNOSI 
Učenci dobijo na listkih napisano čustvo. Sprehajajo se po 
razredu in pristopajo drug k drugemu ter izrazijo svoje čustvo. 
Lahko naredijo tudi kakšno znano gesto npr. prijateljstvo (se 
nasmehne, poda roko, ga prime za ramena ipd.).  
 
Dejavnost: IGRA SKRITI PRIJATELJ 
Na listke napišemo imena vseh učencev in tudi svojega. Učenci 
žrebajo eno ime. Če izžrebajo svojega, še enkrat žrebajo. Nato 
zapišemo na drugo stran svoje ime in to vrnemo nazaj v 
vrečko. Tako bo učitelj vedel, kdo je komu skriti prijatelj. 
Učenci preko nekoga prijatelju pošiljajo pozdrave: »Tvoj skriti 
prijatelj ti želi dobro jutro.« Skritemu prijatelju kaj pomaga, se 
druži z njim, mu nariše risbico pod katero se podpiše: »Tvoj 
skriti prijatelj.« … (Počitnice Smeh in Biseri) 
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� pozitivno vrednotijo, da 
si lahko ljudje (moški in 
ženske, deklice in dečki) 
svobodno izbiramo 
različne vloge v svojem 
življenju. 

Dejavnost: PRODAJANJE 
Vsak učenec si naredi kartonček za prodajo, zakaj naj bi bil 
zanimiv za nakup. Vsak si na svoj obešalnik naredi obešanko, 
na kateri obeša različne kartice, opremljene z individualnimi 
lastnostmi in veščinami. Vsak dan, en teden, izdelajo kartonček 
in nanj napišejo eno gibalno aktivnost, ki jo tudi prikažejo. Ob 
koncu tedna se pogovorimo o dejavnostih. Pohvalimo vse 
učence, izpostavimo pa tiste, ki so našli čim bolj zanimive 
dejavnosti. (Prirejeno po McGrath, Francey, 1996) 
 
Dejavnost: NASMEHI 
Učence razdelimo v dve skupini, ki se postavita v dve vrsti, 
obrnjeni ena proti drugi. Skupina A skuša igralce skupine B z 
gibi pripraviti do smeha oz. nasmeha. Takoj, ko se kakšen član 
skupine B nasmehne ali celo zasmeji, je izločen in zapusti 
vrsto. Ekipa A si prisluži točko, če uspe v dveh minutah izločiti 
vse igralce ekipe B. Nato si ekipi zamenjata vlogi. (McGrath, 
Francey, 1996) 
 
Dejavnost: VODENA VIZUALIZACIJA 
Učenci ležijo skrčeni na boku (položaj fetusa). 
»Sem čisto majhna pikica, ki raste v maminem trebuščku. 
Tik, tak. Nekaj bije, kot bi bila urica. 
Toda to ni urica. To je srce moje mamice. 
Lepo toplo mi je. 
Čutim, da me ima rada. 
Rad jo poslušam, ko se pogovarja z očkom, ki jo nežno boža po 
trebuhu in ko mi skupaj pojeta uspavanke.  
Ko bom zrasel toliko, da bom že prevelik za mamin trebušček 
in se bom rodil, bosta namesto trebuščka božala mene.  
Takrat mi bo še lepše. In ko bom še malo večji, bom hodil v 
vrtec. Zdaj se pa močno pretegnimo. Smo že prav veliki. 
Odprimo oči in poglejmo naokoli. Res je, hodimo že v vrtec 
(šolo).« (Schmidt, 2006) 
 
Dejavnost: UGANI VODJO 
Eden izmed učencev za trenutek zapusti razred. Vmes 
določimo vodjo, ki izvaja najrazličnejša gibanja, ki jih morajo 
drugi učenci posnemati. Učenec, ki pride nazaj v razred, 
poskuša s pozornim opazovanjem ugotoviti, kdo je vodja. Če 
ugane, postane »odkriti« vodja »uganjevalec«. (Videmšek, 
Šiler, Fišer, 2002) 
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Dejavnost: DEČKI IN DEKLICE 
Učence razdelimo v dve skupini: deklice in dečki. Že na 
začetku dneva jih opozorim, naj deklice skozi cel šolski dan 
opazujejo gibanje, gibe, premikanje in dejavnosti dečkov ter 
dečki deklice. Ob koncu dneva se pogovorimo o tem, kako se 
dečki razlikujejo od deklic po gibanju, obnašanju, dejavnostih. 
 

 
� spoznavajo, da smo 

ljudje različni,  
� razvijajo razumevanje  

različnosti, 
� spoznavajo, da morajo 

biti vsem  (ne glede na 
razlike) dani pogoji da 
živimo človeka vredno 
življenje. 

 

 
Dejavnost: MEŽIKAJOČI MORILEC 
Učence razdelimo v skupine po največ 6 učencev. Ko se igra 
ena skupina, imajo druge skupine drugo zaposlitev. V škatlo 
damo toliko papirčkov, kolikor je igralcev. Vse papirčke razen 
enega pustimo prazne. Na enega napišemo črko »M« 
(mežikajoči morilec). Vsi igralci izvlečejo po en listek, ga 
pregledajo (pri tem pazijo, da jih soigralci ne vidijo) in nato 
vrnejo v škatlo. Tisti, ki dobi na listku črko »M« je mežikajoči 
morilec. Vsi igralci se nato premikajo po prostoru tako, da si 
izberejo neko gibanje, ki ga ves čas ponavljajo. Mežikajoči 
morilec skuša z mežikanjem umoriti soigralca, pri tem pa pazi, 
da ga drugi ne bi opazili in razkrili. Tisti, ki mu je mežikajoči 
morilec pomežiknil, mora nekaj sekund počakati, nato pa se 
mrtev zgruditi. Če nekdo izmed soigralcev posumi, kdo bi 
lahko bil morilec, lahko to pove, vendar šele, ko mu to dovoli 
učitelj. Učitelj mu dovoli šele potem, ko sta na tleh že najmanj 
dve trupli. Če je bil sum neutemeljen, postane truplo tudi 
igralec, ki je neupravičeno sumil. Vsa trupla ležijo popolnoma 
mirno in tiho. Igra se konča, ko so vsi igralci, razen 
mežikajočega morilca mrtvi, oz. takoj ko je mežikajoči morilec 
razkrit. (McGrath, Francey, 1996) 

 
Dejavnost: OSEBNI OPIS 
Dva učenca se med seboj natančno opazujeta, kako je kdo 
oblečen, kakšno pričesko ima, kakšne copate, ipd. vse zunanje 
značilnosti si poskušata zapomniti, obrneta se s hrbtom drug 
proti drugemu, spremenita 3 stvari na sebi in se vnovič obrneta. 
Opazujeta, kaj je kdo spremenil in ugotavljata.  
(Po Petauer [et al.], 2011) 
 
Dejavnost: KAKO SE POČUTIM 
Otrok z gibi in mimiko obraza ponazarja in iz njih odčitava 
sporočila (veselje, jeza, žalost, grožnjo, strah itn.). Hodi po 
razredu in opazuje ostale. (Vrščaj [et al.], 2004) 
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Dejavnost: UČENJE IGRE IZ SVETA 
 
Dejavnost: JAZ TUDI 
Učenci sedijo v krogu. Vsak poišče eno svojo značilnost, za 
katero misli, da ga ločuje od drugih (npr. znam plavati). Če ni 
nikogar, potem je na vrsti naslednji učenec. Če pa zna kdo 
plavati, potem ta vstane in vzklikne: »Jaz tudi!« ter se usede 
igralcu na kolena. Če jih je več, sedejo drug drugemu na 
kolena. Nato se vrnejo na svoja mesta, učenec pa se mora 
spomniti nove značilnosti, ki velja le zanj. Ko mu uspe, je na 
vrsti naslednji. (Vrščaj [et al.], 2004) 
 

Tematski sklop: JAZ IN MOJA ŠOLA 
 

� spoznajo organiziranost 
šole: spoznajo vodstvo 
šole 
(ravnatelja/ravnateljico), 

� vedo, da jih bo učilo 
vedno več učiteljev, 
učiteljic, 

� vedo, da ima šola svoj 
časopis, radio, svoje 
športno moštvo, 

� razvijajo občutek 
pripadnosti "svoji šoli". 

 
Dejavnost: KDO DELA NA ŠOLI? 
Najprej se z učenci pogovorim o vseh pedagoških delavcih 
šole, o njihovih vlogah in nalogah v šoli. Nato učenci odigrajo 
igro vlog. Vsak si izbere enega učitelja (ravnatelja/ravnateljico) 
in odigrajo igro vlog. Ostali učenci opazujejo in na koncu se 
pogovorimo, če je učenec pravilno prikazal vlogo posameznega 
delavca na šoli. 
 
Dejavnost: ŠOLA V RAZREDU 
V razredu naredimo kotičke, ki predstavljajo prostore šole  
(zbornica, razredi, garderoba, prostor za hišnika, čistilke,  
ravnatelja in pedagoginjo, telovadnica, tajništvo, kuhinja, 
knjižnica. Učence razdelimo na delavce šole in nato menjujemo 
vloge, da lahko vsak preizkusi poklic. Lahko igrajo po svoje. 
Učenec potrka ravnatelju na vrata, ta se na določen način 
odzove, enako potrka učitelj … se pogovarjajo in 
dramatizirajo. Dejavnost lahko izvedemo pred spoznavanjem 
šole in prostorov ali po, ko so videli, kako so se do njih 
obnašali delavci šole.   
 

Tematski sklop: PRAZNUJEMO 
 

� spoznavajo, da imamo v 
Sloveniji vrsto praznikov 
(tako lokalnih kot 
nacionalnih), 

 
 

 
Dejavnost: PRAZNIKI, VESELI SE 
Naredimo igro s startom in koncem. Na igralni podlagi 
vključimo praznike. Zraven naredimo listke z opisi in nalogo, 
ki jo morajo učenci narediti ob tem. Lahko je pantomima, 
prikaz običaja, da prinese barve zastave … 
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� spoznavajo različne 
praznike povezane s 
kulturno, versko in 
državotvorno tradicijo. 

Dejavnost: PRAZNIKI 
Učenci predhodno spoznajo najbolj tipične slovenske praznike. 
Učencem predvajam različno glasbo. Ko mislijo, da je glasba 
značilna za določen praznik, se združijo v pare in držijo balon s 
čelom ter plešejo po glasbi. Načine držanja balona lahko 
spreminjamo (z dlanmi, s trebuhom ipd.). Ko glasba utihne, 
povedo za kateri praznik je šlo. (Videmšek [et al.], 2005) 
 
Dejavnost: ODPLEŠI V PROSTOR 
Predvajam različno glasbo. Učenci individualno prosto plešejo 
po prostoru. Ko zaslišijo glasbo, značilno za slovensko kulturo 
odplešejo v prostor označen z rumeno barvo, ko pa zaslišijo 
glasbo, ki ni značilna za slovensko kulturo odplešejo v prostor, 
ki je označen zeleno. Opomba: Pred začetkom igre, otrokom 
točno pokažemo, kateri prostor je zelen in kateri rumen. 
Prostora tudi barvno označimo. 
 
Dejavnost: PRAZNIKI IN OBIČAJI 
Učenci po skupinah dobijo en listek s praznikom. Izberemo 
bolj znane in takšne, ki imajo kakšen običaj. Po skupinah 
naredijo malo dramatizacijo ali pantomimo in prikažejo običaj 
za praznik ali to, kako ga oni doma preživijo s starši. 
Npr.  PUST: se našemijo in gredo na povorko; BOŽIČ: 
okrasijo božično drevesce, večerjajo, igrajo družabne igre, 
odvijajo darila … 
 

Tematski sklop: BILO JE NEKOČ 
 

� spoznavajo različne 
vidike življenja ljudi v 
preteklosti in danes,  

� spoznavajo in 
uporabljajo časovne 
izraze, kot so dan, teden, 
mesec, leto. 

 
Dejavnost: Igranje starih otroških iger: 
FIGURE METAT 
Skupina določi enega učenca, ki bo metal figure. Le-ta prime 
vsakega otroka posebej pod roko in ga vpraša: »Hitro ali 
počasi?«. Če odgovori: »Hitro!«, ga metalec močno in dolgo 
vrti okrog sebe in nato spusti. Če pa otrok odgovori: »Počasi!«, 
ga metalec zelo narahlo zavrti. Učenci se na koncu vrtenja 
spremenijo v najrazličnejše figure in obstanejo kot okameneli. 
Na koncu metalec izbere figuro, ki mu je najbolj všeč in tisti, ki 
se je le te spomnil, postane naslednji metalec figur.  
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Dejavnost: KOLEDAR 
Z učenci se pogovorimo o izrazih: dan, teden, mesec, leto. 
Pogovorimo se o tem, kaj vse se dogaja v enem dnevu, koliko 
dni ima teden … Za vsak dan določimo eno značilnost, da si 
časovni pojem lažje zapomnijo. Poimenujemo mesece in 
poimenujemo značilnosti posameznega meseca, da si lažje 
predstavljajo. Nato pa se gremo igrico. Z učenci se posedemo v 
krog tako, da drug drugemu gledamo v hrbet. Vsak naveden 
časovni pojem bomo skušali ponazoriti z ritmom tako, da bomo 
določali njegovo dolžino. Najprej učitelj pokaže gib, nato na 
znak vsi učenci ponovijo za njim tako, da nežno udarjajo, 
ploskajo po hrbtu sošolca. DAN: učitelj nežno udari 2-krat po 
hrbtu otroka, TEDEN: udari 7-krat, MESEC: udari 10-krat, 
LETO: udari 15-krat. Prvi krog se igra učitelj z učenci, nato pa 
učitelj dviguje tablice npr. DAN 2 -�... 
 
Dejavnost: BANS LAVRENCIJA 
Bans, ki govori o dnevih v tednu. 
Lavrencija, draga Lavrencija, 
Kdaj boš ti k meni v vas prišla, 
La-vren-ci-ja. 
Če prideš ti k meni v PONEDELJEK,  
če prideš ti k meni Lavrencija,  
La-vren-ci-ja. 
Lavrencija, draga Lavrencija, 
Kdaj boš ti k meni v vas prišla, 
La-vren-ci-ja. 
Če prideš ti k meni v PONEDELJEK, TOREK,  
če prideš ti k meni Lavrencija,  
La-vren-ci-ja … 
Dodajamo dneve in na koncu povemo dneve za cel teden: 
Lavrencija, draga Lavrencija, 
Kdaj boš ti k meni v vas prišla, 
La-vren-ci-ja. 
Če prideš ti k meni v PONEDELJEK, TOREK, SREDO, 
ČETRTEK, PETEK, SOBOTO, NEDELJO, 
če prideš ti k meni Lavrencija,  
La-vren-ci-ja. 
Na vsako besedo Lavrencija in na vsak dan v tednu se počepne. 
Lahko se igra prilagodi, ker od počepov bolijo noge. Lahko 
poskočijo, lahko počepnejo le na dneve v tednu. (Počitnice 
Smeh in Biseri) 
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Dejavnost: NEKOČ IN DANES 
Učitelj izdela pare kartic. Na eni kartici je prikazana dejavnost 
v preteklosti, na drugi njena inačica danes (npr. Ženska mesi 
kruh ročno./Aparat za peko kruha.) Učenci se razdelijo v pare 
in poskušajo z gibi prikazati posamezno dejavnost. Ostali 
učenci ugibajo za kaj gre. 
 
Dejavnost: DIAMANT 
Učenci po skupinah dobijo en letni čas (pomlad, poletje, jesen, 
zima) za uprizoriti z diamantom. Ostali ugibajo, kateri letni čas 
predstavljajo. Dejavnost je opisana na strani 44. 
 

Tematski sklop: JAZ IN NARAVA 
 

� spoznavajo živa bitja in 
okolja, v katerih živijo, 

� spoznavajo, da so živa 
bitja povezana med seboj 
in z neživo naravo, 

� spoznavajo sebe, kako se 
gibljejo in kako 
uporabljajo svoja čutila. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dejavnost: PANTOMIMA 
Vsak učenec iz vrečke povleče kartonček, na katerem je 
narisana žival. Ko izvlečejo kartonček, ga pogledajo, vendar ne 
smejo povedati nikomur. Potem pokličemo učence, ki imajo 
isto barvo kartončkov. Gibati se morajo tako, kot se giba žival, 
ki jo imajo narisano. Ostali poskušajo ugotoviti, za katero žival 
gre. Nato pride na vrsto naslednja skupina. (Schmidt, 2002) 
 
Dejavnost: SLEPI LABIRINT 
Med drevesa v višini metra in pol razpnemo vrv, ki bo 
predstavljala mejo našega labirinta. Na pot postavimo različne 
ovire. Pod vrv nastavimo kup zmečkanega časopisnega papirja. 
Na del vrvi pripnemo ščipalke za obešanje perila. Vzdolž 
določenega terena postavimo škatle. Na določen del vrvi lahko 
zavežemo napihnjene balone. Učenci delajo v parih. Eden se 
premika, drugi ga spremlja. Igralec, ki se premika se z roko 
drži za vrv in ji sledi. Spremljevalec ga spremlja, da ne bi padel 
in da ga opozori, kateremu delu labirinta se približuje. Ostali 
igralci se lahko postavijo na določene točke in spuščajo razne 
glasove, pobožajo obraz igralca s krpo, ga požgečkajo po 
nogah … (Allué, 2004) 
 
Dejavnost: ŽIVALSKI PARI 
Vsak učenec povleče kartonček, na katerem je narisana žival. 
Po dva imata isto žival. Nikomur ne smejo povedati, katero 
žival so izžrebali, ampak razmislijo, kako se giba. Gibljejo se 
kot žival, ki so jo izžrebali in opazujejo ostale ter poskušajo 
najti svoj par. 
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 Dejavnost: VODNIK 
Igra poteka v dvojicah. Eden v paru je vodnik, drugi je slepi. 
Najprej ga vodnik vodi počasi, potem pa čedalje hitreje. Vlogi 
še zamenjata. (Zapiski ustvarjalnega giba, 2007/08) 
 

 
� spoznavajo ponavljajoče 

se spremembe in 
spremembe, ki jih 
povzroči človek, vreme, 
ipd., 

� spoznavajo, da so 
spremembe v okolju 
včasih za živali ali 
rastline ugodne, včasih 
pa škodljive. 

 

 
Dejavnost: BANS DEŽEVNE KAPLJE 
Tomaž Habe: Deževne kaplje 
Melodija: Tomaž Habe 

Tip, tap, tip, tap, 
drobne kaplje 

tiho, tiho padajo, 
drobni lističi rumeni 

veterčku šepečejo. 
Kam je sonce 
žarke skrilo, 

veš, otrokom je dolgčas. 
Vsi ob oknih zdaj čepijo, 
čakajo, da mine mraz. 

 
Plesna in gibalna koreografija pesmi 
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(http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/GIB.IGRE%20S%20P
ETJEM-BANSI/bansi.pdf) 

 
� spoznavajo, da so si 

nekatere živali in rastline 
podobne, druge pa se 
zelo razlikujejo, 

� da v različnih okoljih 
žive različna bitja. 

 

 
Dejavnost: RASTLINE 
Učenec si zamisli rastlino. Nato učenci hodijo po razredu in 
sprašujejo drug drugega, kaj vse imajo (npr. cvet, sadež ipd.). 
 
 

 
� spoznavajo, kaj 

potrebujejo sami in 
druga živa bitja za 
življenje ter ohranjanje 
zdravja, 

� spoznavajo, da hrana 
vsebuje sestavine, ki so 
nujne za gibanje, rast in 
pravilno delovanje 
telesa. 

 
Dejavnost: IGRA ZA ZDRAVJE 
Lahko se igramo katerokoli igro ali plešemo. Pomembno je 
gibanje in zabavanje. To povežemo z ohranjanjem zdravja. 
 
Dejavnost: MASAŽA PRIPRAVA ZDRAVEGA OBROKA 
Pripravimo lahko recept dveh jedi. Učence razdelimo v pare. 
Eden leži, drugi ga masira ob pripovedovanju priprave obroka 
Npr. Pripravimo zelenjavno juho: »Najprej vzamemo leseno 
desko za rezanje. Jo pobrišemo (učenec briše po hrbtu sošolca). 
Vzamemo korenček in ga nasekljamo (učenec z rokami striže). 
 

 
� spoznajo, da se ljudje in 

živali rodijo, rastejo, 
imajo potomce, se 
postarajo in umrejo, 

� spoznajo, da imajo živali 
potomce, ki imajo 
navadno dvoje staršev, 

� spoznavajo, da so 
potomci podobni 
»staršem« in med seboj, 
toda ne popolnoma,  

 
Dejavnost: MASAŽA SEJALEC FIŽOLA (različica 
masaže Gobar) 
Učenci se razdelijo po parih glede na svoj interes. Vsak par 
poišče svoj poljubni prostor v igralnici. Eden učenec se uleže 
na trebuh in predstavlja zemljo, na kateri bo rasel fižol. Drugi 
(sejalec) pa poklekne ob njem. Z dlanmi in vrečko, napolnjeno 
s fižoli, masira po hrbtu ležečega otroka po navodilih. 
(Benedičič, 2007) 
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� izkusijo, da rastline 
zrastejo iz semen, 
čebulic, gomoljev, 
potaknjencev. 

Dejavnost: MI, RASTLINE RASTEMO 
Učenci se vstanejo in vsak gre na eno stran ob mizi, kjer je 
prostor. Ob pripovedovanju se gibljejo.  
»Na začetku je bilo v zemljo dano seme. Dež in vrtnar sta to 
seme skrbno zalivala, sonce pa ga je grelo. Seme je zato začelo 
kliti in poganjati zelene dele. Iz dneva v dan je raslo in raslo. 
Zraslo je steblo in iz njega listi. Zraslo je veliko listov. Na 
koncu se je odprl velik rdeči cvet.» 

 
� spoznavajo, da ljudje 

pridelujemo hrano, 
� da ljudem stroji 

pomagajo pri sajenju, 
spravilu, ohranjanju in 
premeščanju pridelka. 

 
Dejavnost: ČAROBNE KARTICE 
Učenci so razdeljeni v skupine. Celotna skupina dobi kartice s 
sliko (kmetijska opravila). V skupini sestavijo iz kartic zgodbo, 
ki jo nato s pantomimo uprizorijo. (Zapiski ustvarjalnega giba, 
2007/08) 
 
Dejavnost: MASAŽA DELO NA POLJU 
Učenci razdelimo po parih. Pripovedujemo, kako kmet dela na 
polju. Eden leži, drugi pa ga masira od pripovedovanju zgodbe. 
 

 
� spoznavajo, kako ljudje 

vplivajo na naravo in 
kako lahko dejavno 
prispevajo k varovanju 
in ohranjanju naravnega 
okolja in urejanju okolja 
v katerem živijo. 
 

 
Dejavnost: MORJE BOLI TREBUH 
Iz ostankov modrega blaga, iz vreč ali iz starih modrih rjuh 
sešijemo npr. morje. Več otrok prime morje na robovih in z 
njim valovi. Valovi so večji ali manjši. Tudi burja lahko piha. 
Učitelj pripoveduje zgodbo o morju in med drugim tudi, da je 
danes bolno, saj ga zelo boli trebuh. To pa zato, ker ga ljudje 
na vse mogoče načine onesnažujejo in mečejo vanj odpadke. 
Pri tem lahko meče papir v morje, otroci pa poskušajo smeti z 
valovanjem odstraniti. Lahko naredimo dve skupini: 
onesnaževalce in zaščitnike. Onesnaževalci mečejo v morje 
smeti, zaščitniki pa jih z nihanjem izločajo. (Menih, 1996) 
 
Dejavnost: IGRA Z ODPADKI 
V razred prinesemo veliko odpadnega materiala (plastenke, 
plastične palčke, stiropor, vrečke, pločevinke, kose blaga, doze, 
tulce ipd.). Učence povabimo, da si pogledajo predmete. Nato 
jim povemo, da bomo zaigrali glasbo in vsak si bo izbral en 
predmet, ter ga naredil uporabnega. Otroci se poigravajo in 
prosto gibajo ob glasbi. Ko glasba preneha, predmet vržejo na 
tla. Ko ponovno glasba zaigra, vzamejo nov predmet. Na koncu 
odpadke ločimo po smeteh. To je zaključek vaje.  
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Tematski sklop: JAZ IN ZDRAVJE 
 
� spoznavajo, da se ljudje 

bolje počutijo, če so 
redno telesno aktivni, 

� spoznavajo pomen 
raznovrstne prehrane ter 
razvijajo družabnost, 
povezano s 
prehranjevanjem, 

� pridobivajo znanja, 
veščine in stališča, ki jim 
omogočijo skrbeti za 
lastno zdravje in zdravje 
drugih. 

 

 
Dejavnost: PRI ZDRAVNIKU 
Učenci stojijo v krogu. Sredi kroga stoji učenec (zdravnik). K 
njemu pride učenec iz kroga. Zdravnik ga vpraša, kaj ga boli.  
Ko bolnik odgovori, mu zdravnik predpiše zdravilo: »Trikrat 
počepni, petkrat poskoči …«. Medtem ko učenec izvaja nalogo, 
ostali učenci štejejo. (Zver, 2005) 
 
Dejavnost: POZDRAV SONCU (joga) 
Pozdrav soncu: 
1. izdih: položaj molitve, 
2. vdih: položaj dotika neba, 
3. izdih: položaj punčke iz cunj, 
4. vdih: položaj jezdeca, 
5. izdih: položaj strehe, 
6. zadržimo dih: položaj osmih točk, 
7. vdih: položaj kobre, 
8. izdih: položaj strehe, 
9. vdih: položaj jezdeca, 
10. izdih: položaj punčke iz cunj, 
11. vdih: položaj dotika neba. (Ustvarjalni gib, 2007/08) 
 
Dejavnost: SPOMIN 
Skupaj z učenci na štiri oglate kartončke narišemo različne 
izdelke. Na vsak kartonček po enega. Vsak izdelek ima svoj 
par, ki pa ni identičen, ampak nasproten. Tako je prvi zdrav, 
drugi škodljiv; prvi naraven, drugi umeten … Primer: sveža 
zelenjava – konzervirana zelenjava … Igramo kot običajni 
spomin. Tudi pogovor in različna mnenja so dobrodošla. 
(Menih, 1996) 
 
Dejavnost: PREHRAMBENA PANTOMIMA 
Vsak učenec si izmisli živilo ali jed in s pantomimo predstavi, 
kako se je. Ostali otroci ugibajo, katero živilo oz. jed je to.  
Primerne so: piščanec, testenine (špageti), jajce, grozdje, 
banana, juha, palačinke … (Menih, 1996) 
 
Dejavnost: ZDRAVO, ŠKODLJIVO 
Govorimo besede, učenci se po vzoru igre dan - noč, igrajo 
zdravo - škodljivo. Primer: korenček = zdrav (učenci stojijo), 
gledanje televizije = škodljivo (učenci počepnejo). 
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Tematski sklop: POGLEDAM NAOKROG 
 

� poznajo pravila 
obnašanja v različnih 
prevoznih sredstvih, 

� poznajo prometne znake, 
ki jih srečujejo na svoji 
poti v šolo in znake, 
pomembne za vedenje 
pešcev in kolesarjev,  

� nevarnosti prometa v 
različnih vremenskih 
situacijah,  

� vedo, da udeležba v 
prometu pod vplivom 
alkohola, drog in 
zdravila ogroža vse 
udeležence v prometu, 

� utrjujejo vedenja o varni 
poti v šolo. 

 
 

 
Dejavnost: AVTOBUS, VLAK, AVTO 
Polovica razreda dobi listke z nalogami oz. jim povemo naloge. 
Druga polovica razreda opazuje. Pomembni so odnosi in 
pravila obnašanja na in v prevoznem sredstvu. Nato 
zamenjamo skupini in vloge. (Zapiski vaj družboslovja, 2009) 
 
Dejavnost: SEMAFOR 
Učitelj v roki drži model semaforja. Učenci se gibajo glede na 
to, katero barvo semaforja poveš. Ko poveš RDEČA, učenci 
stojijo popolnoma pri miru. Ko poveš RUMENA, učenci 
korakajo na mestu. Ko poveš ZELENA, se učenci premikajo po 
razredu. Nekajkrat ponovi učitelj zapovedi, potem se semafor 
zamenja. Vlogo prevzame eden izmed učencev. (Zver, 2005) 
 
Dejavnost: IGRA VLOG:  SITUACIJE V PROMETU 
Učence razdelimo v nekaj skupin. Vsaki skupini damo navodila 
o vremenskih situacijah in prometnih sredstvih, ki jih imajo na 
voljo. Njihova naloga je, da uprizorijo, kako pravilno ravnati v 
določeni prometni situaciji. 
 
Dejavnost: PROMETNI ZNAKI IN PROMET IZ TELES 
Učenci lahko sestavijo prometne znake, ovire na cesti in tako 
sestavijo prometno situacijo. Na primer znak STOP (z 
iztegnjeno roko), prehod za pešce (več učencev leži na tleh), 
križišče (dva učenca, eden leži na tleh, drugi pa počez na 
njem), semafor (učenci z rdečo, rumeno in zeleno majico) … 
Nekaj učencev pa se lahko igra tako, da pravilno reagirajo na 
prometne znake. Nato zamenjajo vloge.  
 
Dejavnost: SIMULACIJA PROMETA  
Naredimo prometne znake, ki so pomembni, da jih učenci 
poznajo in takšne, ki se v njihovi okolici pojavljajo. V razredu 
ali avli naredimo cesto s temi prometnimi znaki. Učencem 
damo listke z udeleženci v prometu: pešec, kolesar, motorist, 
avto, avtobus, žival … Učenci se ravnajo po prometnih znakih 
in pazijo na vse udeležence v prometu.  
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� znajo opisati uporabo 

zemljišč v okolici šole, 
� vedo, kdo skrbi za 

določena zemljišča in 
kako lahko sami 
prispevajo za urejen 
videz okolice, 

� se orientirati v šolskem 
okolišu. 

 
Dejavnost: PO SLEDEH 
Organizator igre določi progo, ki jo bodo prešle vse udeležene 
ekipe. Na progo postavi oznake, ki bodo igralcem pomagale, da 
se ne bi izgubili. Oznake lahko narišemo na papir, s kredo ali 
flomastrom na kamne ali drevesa. Igralce razdelimo v ekipe in 
jim damo kratek seznam oznak. Ekipe začnejo v razmiku nekaj 
minut.  Sporočila so lahko sestavljena iz vprašanj in zahtev: 
»Katero je največje drevo v bližini? Naberi vsaj pet različnih 
rož.« Na koncu preverimo, če so bile vse naloge in preizkušnje 
opravljene in zapišemo čas prihoda vsake ekipe. (Allué, 2004) 
 

 
� spoznavajo, da so 

pokrajine po svetu in pri 
nas različne. 

 
Dejavnost: SESTAVLJANKA 
V koledarjih, revijah, na spletu najdemo prelepe fotografije 
različnih pokrajin pri nas in po svetu.  Sliko nalepimo na karton 
iste velikosti in jo z nožem za karton razrežemo na poljubno 
velike koščke. Količina in velikost sta prilagojena starosti 
otrok. (Menih, 1996) 
 
Dejavnost: POTUJEMO PO SLOVENIJI, POTUJEMO 
PO SVETU 
Po razredu postavimo različne pokrajine. 
 
Puščava: folijo posujemo z mivko. 
Gorovje: iz stolov in miz sestavimo dva gorovja, da učenci 
premagajo višino (npr: pručka, stol, miza, stol, miza, stol, 
pručka). 
Dolina: rjuho vpnemo med dve mizi in učenci gredo po dolini. 
Močvirje: v dve banici nalijemo malo vode in dodamo travo. 
Ravnina: zemlja, trava in rože na foliji. 
Morje: banja z vodo. 
Pragozd: veje poškropljene z vodo, orhideja. 
Polarni pas: skleda ledu. 
 
Učenci pa se poskusijo gibati in počno stvari kot živali ali 
ljudje, ki živijo v teh pokrajinah. Prikažejo lahko karkoli, gredo 
skozi ovire …  
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� spoznajo različne načine 

predstavljanja 
geografskega okolja 
(peskovnik, zemljevid, 
globus), 

� znajo narediti preprosto 
legendo s slikovnimi 
simboli. 

 
Dejavnost: VELIKA SLOVENIJA 
Učitelj iz papirja izreže veliko Slovenijo. Učenci se postavijo 
po Sloveniji tako, da prikažejo njeno površje, od ravnin, gora 
do morja.  
Primer: Gore: postavijo se v različne višine. 
             Morje: valovijo.  

Tematski sklop: KAJ ZMOREM NAREDITI 
 
� spoznavajo snovi, ki jih 

uporabljamo, 
� opisujejo in določijo 

lastnosti snovi. 

 
Dejavnost: MASAŽA Z MATERIALI 
Učencem ponudimo škatlo z različnimi stvarmi in materiali. Od 
odpadnega materiala do blaga. S temi materiali se masirajo. 
 
Dejavnost: USTVARJANJE Z MATERIALI 
Učencem ponudimo škatlo z različnimi stvarmi in materiali. 
Učenci poskušajo izbran predmet uporabiti v prostem plesu. 
Primer: Palica je lahko piščal. 
 

 
� razumejo, da je velikost 

luknjic merilo za 
ločevanje pri sejanju. 

 
Dejavnost: TUNEL 
Učenci naredijo različno velike tunele z rokami, nogami in 
telesom. Iščejo različne načine, kako lahko sestavijo tunel. 
Nato ta tunel s telesom premagujejo eden za drugim. Tunel 
spreminjajo tako, da je vedno manjši, do tako majhnega, da 
nihče ne mora skozi.  
 

 
� iz snovi oblikujejo 

telesa, 
� uporabljajo različna 

gradiva (snovi), orodja in  
obdelovalne postopke ter 
povezujejo lastnosti 
gradiv in načini 
obdelave: preoblikujejo, 
režejo, spajajo, 

� za delo se pripravijo in 
po delu pospravijo, 

 
 

 
Dejavnost: KIPAR, MODEL, GLINA 
Učence razdelimo v skupine po tri. Znotraj skupine si razdelijo 
vloge. Prvi učenec je kipar, drugi model, tretji glina. Model se 
postavi v nekakšen položaj, kipar ga mora opazovati in iz gline 
narediti enako skulpturo. Ta dejavnost poteka brez govorjenja. 
Nalogo lahko otežimo tako, da vsi mižijo. (Zapiski 
ustvarjalnega giba 2007/08) 
 
Dejavnost: LOČEVANJE ODPADKOV 
Na sredini razreda imamo kup odpadkov in sličic odpadkov. 
Na tabli so kontejnerji za odpadke in na tleh pravi kontejnerji. 
Prave odpadke vržejo v prave smeti. Naslikane pa prilepijo v 
prave smeti na tablo.  
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� vedo, da pri izdelavi 
nastanejo odpadki, za 
katere je potrebno 
poskrbeti. 

Dejavnost: PAPIR, ŠKARJICE, KAMEN 
Trije tekmovalci mahajo s pestmi in pri tem štejejo do tri. Nato 
vsi trije naenkrat pokažejo enega izmed simbolov: pest (ki 
pomeni kamen), iztegnjeno dlan (pomeni papir) ali dva prsta 
(škarje). Kamen uniči škarje, papir pokrije kamen, škarje pa 
prerežejo papir. (http://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/ 
kamen-papir-skarje) 
 

 
� spoznavajo sledove 

gibanja, 
� razumejo, da po sledi 

lahko, sklepamo, kdo se 
je gibal in kako.  

 
Dejavnost: PO SLEDEH 
Organizator igre določi progo, ki jo bodo prešle vse udeležene 
ekipe. Na progo postavi razne sledi in oznake poti, ki bodo 
igralcem pomagale, da se ne bi izgubili. Oznake lahko 
narišemo na papir, s kredo ali flomastrom na kamne ali 
drevesa. Igralce razdelimo v ekipe in jim damo kratek seznam 
oznak. Ekipe začnejo v razmiku nekaj minut. Sporočila so 
lahko sestavljena iz vprašanj in zahtev. Na koncu preverimo, če 
so bile vse naloge in preizkušnje opravljene in zapišemo čas 
prihoda vsake ekipe. (Prirejeno po Allué, 2004) 
 
Dejavnost: PUŠČANJE SLEDI 
Navodilo je: »Učenci puščajte sledi za seboj.« 
Učencem damo na tla papir večjega formata in tempera barve, 
flomastre, mivko v posodi … Učenci se gibljejo po razredu in 
puščajo sledi. Lahko naredijo odtis roke, prsta, noge, obrišejo, 
roko nogo, pustijo nekje svojo majico, copat …  
 

 
� spoznavajo gibanje 

tehničnih naprav in vozil 
ter njihovih delov. 

 

 
Dejavnost: DIAMANT 
Učenci se razdelijo v skupine po štiri. Postavijo se v obliko 
diamanta in ponazorijo gibanje določenih tehničnih naprav, 
vozil in njihovih delov. Dejavnost je opisana na strani 44 
 

 
� spoznavajo stanja 

ravnovesja, 
� vedo, da se gibajoča 

telesa lahko ustavijo, 
� znajo poimenovati 

značilna stanja 
mirovanja. 

 
Dejavnost: IGRA ZAUPANJA 
Eden učenec je na sredini in drugi si ga podajajo. Stati mora 
mirno in biti dokaj trden. (Zapiski ustvarjalnega giba, 2009/10) 
 
Dejavnost: TEKANJA 
Učenci različno tekajo (hitro, počasi, ravno, vijugajo, 
poskakujejo po eni nogi, sonožno, ipd.). Na znak STOP se 
ustavijo in mirujejo ter nato zamenjajo gibanje.  
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Dejavnost: KDAJ LAŽE STOJIMO 
Učenci preizkušajo lege svojega telesa in ugotavljajo, kdaj 
lažje stojijo (ob steni, na eni nogi, na petah, na prstih, kadar se 
naslanjajo, miže ipd.). Učenci se postavijo tako blizu zidu, da 
se ga dotaknejo s prsti obeh nog. Poskusijo se dvigniti na prste 
nog. Sedijo na stolu in poskusijo vstati, ne da bi se nagnili 
naprej. Nobeden od predlaganih gibov ni možen, ne da bi 
izgubili ravnovesje. Sočasno preizkusijo ravnovesje 
(mirovanje) tudi sede, kleče, v predklonu, na rokah in nogah, 
leže … Kdaj jih je težje premakniti?  
Učenec se postavi na vse štiri in dvigne desno nogo v stran. Ali 
lahko istočasno dvigne tudi levo roko? Leva že gre, kaj pa 
desna roka namesto leve? Potem naredi to ob opori, ob zidu.  
Mirovanje ni vedno enako zahtevno, včasih je lažje, včasih 
težje. (Prirejeno po Vrščaj [et al.], 2004) 
 
Dejavnost: SPROŠČANJE - KO POSTANEŠ BALONČEK 
Učenci se uležejo na tla in zaprejo oči. Učitelj jih vodi zelo 
umirjeno in počasi: 
«Dihaj mirno in globoko. Balon si, ki se v vetru giblje sem ter 
tja. Povsem lahek plavaš v višino. Čutiš, kako se dvigaš više in 
više. Vedno lažji si. Veter se poigrava s teboj, kot bi bil 
peresce. Prijetno ti je. Zadeneš se ob mehek oblaček. Kar 
skozenj te nosi veter, čutiš njegovo mehkobo. Vse naokoli je 
tišina. Počasi se začneš spuščati proti zemlji. Pod seboj ugledaš 
travnik. Ker si lahek kot pero, povsem mehko pristaneš na 
zeleni travi. Počasi odpri oči in se pretegni.«  
(http://stanko.gersak.com/ustvarjalnigib) 
 

 
� spoznavajo pripomočke 

za gibanje, 
� znajo poimenovati 

pripomočke. 
 

 
Dejavnost: PRIPOMOČKI ZA GIBANJE 
Učencem pripravimo različen material (časopis, žoge, palice, 
plastenke, tulce, blago ipd.), ki ga nato smotrno uporabijo v 
gibanju. Lahko telovadijo, si pomagajo z oporo, se kotalijo po 
njem … 
 

 
� spoznavajo zvezo med 

gibanjem Sonca in 
dnevnim časom, 

� znajo opisati razliko med 
dnevom in nočjo. 

 
Dejavnost: DAN, NOČ 
Igra je različica igre dan  noč. Učitelj govori besede in pojme, 
ki so značilni za dan ali noč. Učenci na stvar, ki je podnevi 
stojijo in na stvar, ki je ponoči počepnejo. Npr. luna, pižama, 
postelja … (učenci počepnejo); sonce, žoganje … (stojijo). 
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 Dejavnost: DIAMANT 
Učenci se razdelijo v skupine po štiri. Postavijo se v obliko 
diamanta. Na dano temo (čas dneva: zjutraj, dopoldne, 
opoldne, popoldne, zvečer, noč, dan) se gibljejo in jo 
prikazujejo na takšen način, da začne eden učenec, nato si 
vodilno vlogo podajajo. Učenci, ki v danem trenutku niso 
vodje, ponavljajo za vodjo. Tema je lahko določena, lahko pa si 
jo učenci v sklopu določene vsebine sami izmislijo. Skupine se 
na koncu predstavijo. Ostali učenci ugibajo, kaj določena 
skupina prikazuje. (Zapiski ustvarjalnega giba, 2007/08)  
 
Dejavnost: MOJ DAN IN SONCE 
Učitelj je sonce. Najprej čepi, nato počasi vstaja (vzhod, jutro). 
Nekaj časa zadrži položaj in se počasi premika naprej. Nato se 
počasi še dvigne in ko pride v vzravnani položaj pomeni, da je 
najvišje. Nato se počasi spušča nazaj in hodi na drugo stran 
nasproti vzhoda, da sonce zaide. 
Učenci ob tem počno stvari, ki jih počno v določenem delu 
dneva. Zjutraj se vstanejo, pretegnejo, zajtrkujejo, se umijejo, 
oblečejo, gredo v šolo, pišejo domače naloge, imajo interesno 
dejavnost …  zvečer gredo spat (ritual pred spanjem). 
 

 
� spoznavajo koledar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dejavnost: KOLEDAR 
Na tla prilepimo liste s števili od 1 do 31 (naredimo koledar 
enega meseca) po 7 v eno vrsto. Zgornja vrsta je označena z 
dnevi. Nad njo vedno znova dodamo novi mesec. Vsak učenec 
stopi na dan svojega rojstva na koledar. Najprej se lahko vsi 
postavijo na število svojega rojstnega dne. Tako vidimo, koliko 
jih je na eni številki. Potem lahko gremo po mesecih in učenci 
opazujejo, koliko jih je v enem mesecu rojenih. Števila naj 
bodo malo narazen, tako da lahko vsaj dva stopita na število. 
 
JANUAR 

 
PON TOR SRE ČET PET SOB NED 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 

 



Lončar, D. (2011). Poučevanje skozi ustvarjalni gib v 2. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta v Ljubljani. 

 

45 

 

 
� spoznavajo časovno 

potek dogodkov, 
 
� znajo urediti dogodke po 
časovnem zaporedju. 

 

Dejavnost: PANTOMIMA MOJČIN DAN 
Učenci dobijo na listkih sličico dela dneva, na kateri Mojca 
nekaj počne (zeha, se preteguje, telovadi, si umiva zobe …). 
Učenci žrebajo listek, si ogledajo sličico in jo nato prikazujejo 
s pantomimo. Njihova naloga je, da dogodke uredijo po 
časovnem zaporedju. 
 

 
� spoznavajo vremenske 

pojave: oblaki in veter, 
� povezujejo vremenske 

pojave. 
 

 
Dejavnost: GIBALNO IZRAŽANJE 
Učence povabimo, da gibalno prikažejo naslednje spremembe: 
- Kako se premikajo drevesa, ko piha veter? 
- Kako hodimo, ko proti nam piha močan veter? 
- Kako se premika potok? 
- Kaj se zgodi, ko je potres? 
- Kako se sliši toča? 
- Ali ima kdo kakšno idejo, kako lahko prikažemo v učilnici 
blisk strele? 
- Kaj delate v sončnem vremenu? 
- Kako se počutiš, ko pada dež? (Zver, 2005) 
 
Dejavnost: GIBANJE OB ZGODBI 
Pripovedujemo zgodbo: 
»Manca se je zjutraj zbudila v lep sončen dan. Odločila se je, 
da ga preživi zunaj v naravi. Odpravila se je na pot. Ko je prišla 
ven, je začutila, da piha veter, ko se ji je vpel v lase. Po 
bližnjem travniku se je trava močno zibala v vetru. Plapolale so 
sosedove obleke na vrvici, voda v  mlaki je valovala in butala 
ob rob mlake. Veter je postajal vse močnejši. Ko je Manca 
prišla v gozd, so se krošnje dreves močno zibale. Veter je nosil 
listje po celem gozdu. Ko je Manca prišla nazaj na cesto, je 
videla, kako veter kotali smeti, ki so jih poredneži kar tako 
odvrgli v naravo. Postajalo je vse temneje in na nebu so se 
začeli zbirati oblaki, ki so se združevali v en velik bel oblak. 
Znotraj oblaka so se začele zbirati kapljice. Ko jih je bilo 
preveč, so začele padati na Zemljo. Dež je padal in padal in 
padal. Manca se je smejala in skakala po lužah vse do doma.» 
 
Dejavnost: VREMENSKA MASAŽA 
Ta dejavnost poteka v dvojicah. Učitelj pripoveduje zgodbo, v 
kateri opisuje različne vremenske pojave. Ob zgodbi eden v 
paru masira drugega, potem vlogi zamenjata. (Srebot,  
Menih, 1996) 
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Dejavnost: OBLAKI IN DEŽ 
Najprej naredimo oblak. Primemo se za roke in naredimo krog. 
Ob tem pripovedujemo, kako se kapljice zbirajo v oblaku in o 
kroženju vode. Potem postanemo dežne kapljice. Otrok se iz 
stoječega položaja vedno bolj znižuje (pada na zemljo) in 
spremeni svojo obliko (se razlije). Potem uprizorijo še, kako se 
dežne kaplje združujejo in ustvarijo lužo. Učenci se uležejo na 
tla, pri tem se dotikajo, se zvalijo čez drugega … (Benedičič, 
2005) 
 
Dejavnost: ZAZNAVANJE S ČUTILI 
Naši prstki postanejo dežne kaplje. Učence razdelimo v 
skupine po štiri člane. Eden učenec stoji na sredi kroga, ki ga 
tvorijo ostali učenci. Roke ima prekrižane na prsih. Učenci 
eden za drugim, v manjših presledkih, položijo svoje prste na 
glavo tistega, ki stoji v sredini. Rahlo tapkajo s prsti po glavi in 
potujejo po telesu navzdol do pet in nartov. Ko posameznik 
pride do tal, začne znova pri temenu otroka, na katerega dežuje. 
Tako ima učenec občutek, da dežuje po vsem telesu. 
(Benedičič, 2007) 
 

 
� spoznavajo nastajanje in 

lastnosti zvoka, 
� vedo, da je uho čutilo za 

zvok. 
 

 
Dejavnost: ZVOKI 
Učencem ponudimo različne materiale, ki si jih izberejo sami. 
Z njim poskušajo ustvariti zvok in se po ritmu gibajo. 
Različica: Pri tem lahko polovica učencev zapre uči in posluša. 
Vmes si lahko pokrijejo ušesa z eno roko, obema, si jih 
zamašijo z vato … 
 

 
� spoznajo različne načine 

prenosa informacij, 
� znajo shraniti in 

uporabiti podatke s 
pomočjo preproste 
tehnologije. 

 

 
Dejavnost: TELEVIZIJA 
Učitelj naredi velik okvir za televizijo in listke z vlogami. 
Učenci dobijo na listih napisane vloge in oddaje. Nato imajo 
določen čas, da se pripravijo in sestavijo oddajo, film, 
dokumentarec …  
 
Dejavnost: TELEFON 
En učenec si izmisli eno besedo in jo pove naprej na uho. 
Zadnji pove, katera beseda je prišla do njega. 
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Dejavnost: ELEKTRONSKA POŠTA 
Izberemo enega učenca, ki bo začel igro. Učenci si pošiljajo 
med seboj sporočila. Sporočilo mora priti od enega računalnika 
na drugega. Učenci si zamislijo eno sporočilo, kaj gibalnega 
naj bi naredili in pošta potuje naprej tako, da gre sporočevalec  
do naslovnika in reče: »Dobil si sporočilo.« Nato pove 
sporočilo: »Pozdravljen! Ker si še zaspan, si pomani oči in se 
pretegni.« 
 
Dejavnost: IZ RODA V ROD 
Učenci se gredo eno ljudsko igro, ples ali zapojejo pesem, ki je 
bila prenesena iz roda v rod.  
 
Npr. RDEČE ČEŠNJE RADA JEM 
Gibalni motivi: 
A – Naredimo krog in se držimo za roke. Izbrani otrok je na 
zunanji strani kroga in hodi naokoli v obratno smer kot ostali v 
krogu.  
B – Dvignemo roke in tisti, ki hodi naokoli gre pod našimi 
rokami skozi krog. 
C – Tisti, ki hodi naokoli, se ob besedi najlepša ustavi in 
pokaže na najbližjega. Potem skupaj hodita naokoli in pesem se 
ponavlja toliko časa, da ostane en sam otrok.  
 
Pojemo: 
A  Rdeče češnje rada jem,  

črne pa še rajši, 
v šolo tudi rada grem, 
vsako leto rajši. 
 

B Zato nam prostor dajte, 
 za naše mlade dame, 
 da bo sijalo sončece, 
 na naše mlado srčece 
 
C Ti si lepa, ti si lepa,  
             ti si pa najlepša. 
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� razvijajo sposobnosti 

urejanja podatkov 
(uporaba simbolov), 

� znajo oblikovati 
preproste preglednice za 
vpisovanje podatkov. 
 

 
Dejavnost: SIMBOLNI POZDRAVI 
Učenci dobijo na listih zapisane in narisane simbole. Pomislijo, 
kako bi jih gibalno ponazorili. Nato hodijo po razredu in ko se 
srečujejo se simbolno pozdravljajo. Sledi pogovor o tem katere 
simbole so prepoznali in na tablo lepimo listke. 
 
Dejavnost: SPORAZUMEVANJE S SIMBOLI 
Učenci se sporazumevajo s simboli, neverbalno. Lahko se 
pogovarjajo z obrazno mimiko, gibi telesa …  
 

 
 

3.3.2 SLOVENŠČINA 

 
OPERATIVNI CILJI 
PREDMETA 
Učenci: 

USTVARJALNO-GIBALNE DEJAVNOSTI 

Tematski sklop: UČENCI SPOZNAVAJO IN ZAČENJAJO UPORABLJATI 
PISNI JEZIK ZA SPORAZUMEVANJE, RAZMIŠLJANJE, USTVARJANJE, 
UČENJE IN ZABAVO 
1. Poslušajo različne zvoke, posamezne besede in povedi. 
 
a) Poslušajo različne 
zvoke; navajajo njihov 
izvor/pomen in jih 
gibalno, ritmično, likovno 
ter glasovno izražajo. 
 
 

 

 
Dejavnost: SLIKANJE VESOLJA 1 
Učitelj predvaja razpoloženjsko glasbo. Učenci na širok 
trak na tleh učilnice rišejo in slikajo zvoke in besede, ki jih 
slišijo. Tako ustvarijo svoj "vesoljski svet". (Porenta, 2000) 
 
Dejavnost: DOMIŠLJIJSKO POPTOVANJE V 
VESOLJE 
Predvajamo razpoloženjsko glasbo. Usmerjeno vodimo 
otroke v pripoved. Ob pripovedovanju se gibljejo po 
prostoru, če želijo lahko prikazujejo z gibi, kaj vse vidijo v 
nenavadnem svetu. Pripovedujemo počasi in z gibanjem 
spodbujamo otroke, da se vživijo v nov domišljijski 
prostor: »V vesolju je neki oddaljeni planet. Zdaj smo 
prispeli nanj. Vidimo lep barven planet. Na njem živijo 
bitja, ki so radovedna …« (Porenta, 2000) 
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Dejavnost: IGRA “A, E, I, O, U” 
To raziskovanje in odkrivanje tudi zahteva stik s tlemi. 
Lahko jo izvajamo leže, na golih tleh, če pa sedimo po 
turško, lahko sedimo na blazini. Ne, ni nam treba risati, 
toda to ni prepovedano. Če nas zabava, kar narišimo tudi te 
zemljevide. Torej, sedimo na tleh po turško, lepo 
vzravnani, dlani položimo na kolena. Zamižimo, na ves 
glas in enakomerno izrečemo glas A. Traja naj čim dlje. In 
kaj opazujemo? Glas bomo v našem telesu občutili kot 
tresenje - vibracijo. Na enem delu telesa prav močno, 
drugje komaj zaznavno. Pri vsakem glasu se to območje 
spreminja, je večje ali manjše, vibracije občutimo bolj 
močno ali nežno. Sedaj pa se uležemo na tla na hrbet, 
seveda brez blazine. Ponovimo vaje in opazujmo ter 
občutimo razlike. Telo se nam bo zazdelo, kot velik 
inštrument, kot radijski ali TV aparat, če smo kdaj položili 
roko nanj, ko je bila glasnost visoka. Odrasli smo to 
tresenje občutili na kakšnih glasnih zabavah ali v disku. 
Preizkušamo, kako glasno moramo izgovoriti posamezne 
glasove, da jih občutimo kot vibracijo v telesu. Vse to 
lahko sedaj raziskujemo tudi stoje. 
(http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/zacetniprogramjoge
.pdf) 
 

 
b) Poslušajo posamezne 
besede; v besedah 
prepoznavajo in 
ponavljajo: 
� zloge in njihovo 

zaporedje, 
� začetni in končni zlog 

in navajajo besede na 
isti začetni/končni 
zlog, 

� začetni in končni glas 
in navajajo besede na 
isti začetni/končni 
glas, 

� glasove in njihovo 
zaporedje. 

 

 
Dejavnost: PREPROGA ZLOGOV 
Na preprogi so razprostrti listki z zlogi. Učenci se ob glasbi 
gibljejo in opazujejo zloge. Poskušajo iz zlogov sestaviti 
besede in nato se gibljejo, oglašajo in počno kot jim pravi 
beseda.  
 
Dejavnost: GREMO NA POČITNICE 
Nekaj učencev (npr. 3) gre iz učilnice. Ostali učenci se 
zmenijo, da lahko s seboj na počitnice vzamejo le stvari, ki 
se začnejo na njihovo začetnico imena. Nato pride prvi 
učenec nazaj v razred. Ostali učenci začnejo v krogu 
pripovedovati: "Grem na počitnice in s seboj bom vzel/a … 
(nekaj na njegovo/njeno začetnico imena)". Učenec, ki je 
prišel v razred, mora ugotoviti pravilo igre. Ko ugotovi, 
pride naslednji učenec v razred.  
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Dejavnost: JAZ SEM, TI SI 
Učenci stojijo v krogu in nekaj časa korakajo na mestu, da 
pridejo v enakomeren ritem. Začne učitelj in govori 
ritmično glede na korakanje. JAZ SEM (ime učitelja), 
učenci za njim ponovijo TI SI (ime učitelja), nato nadaljuje 
učenec ob učitelju, JAZ SEM (ime učenca), vsi skupaj TI 
SI (ime učenca). Igra se tako dolgo, da so vsi na vrsti. Igro 
nadaljujemo tako, da se usedejo v krog in enako igro 
nadaljujejo s ploskanjem. Učitelj nadaljuje tako, da 
zaploska in ob ploskanju ritmično pove samo ime učenca; 
učenci ponovijo za njim. Vsak učenec zaploska svoje ime 
in ugotovi, kolikokrat je zaploskal. Učitelj nadaljuje tako, 
da učence kliče samo s ploskanjem. Učenci, ki so ob 
ploskanju zaslišali svoje ime, vstanejo. Sproti preverjajo, če 
so vstali pravi učenci. (Štupnikar, 2010) 
 
Dejavnost: BESEDE 
Določen učenec določi črko, nato morajo pomisliti, katere 
besede se začno na to besedo. Nato prikazujejo besede z 
gibanjem. Igro se lahko spremeni tako, da mora biti dana 
črka na koncu besed. Iz besed na dano črko lahko poskusijo 
sestaviti zgodbo. 
 
Dejavnost: KATERA BESEDA JE? 
Učenec, ki je vodja si zamisli besedo. Ostalim učencem 
pove ali je to predmet ali žival … , koliko črk ima in prvo 
črko besede. Prvemu učencu v vrsti nato poda žogico, le-ta 
pa mora uganiti besedo. Če je ne ugane, poda žogico 
naslednjemu učencu. Pri naslednjem krogu vodja pove še 
naslednjo črko besede. Tisti učenec, ki ugotovi besedo, 
postane vodja. Dejavnost lahko poteka v več skupinah, da 
učenci ne čakajo predolgo na možnost odgovora. 
 
Dejavnost: SESTAVLJAMO BESEDE 
Učenci sedijo v krogu. Eden učenec si zamisli besedo in 
pove ali je žival, predmet … Nato pove še prvo črko besede 
in to besedo prikazuje s pantomimo. Ostali učenci 
opazujejo in poskušajo ugotoviti. 
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Dejavnost: ZLOGI IN BESEDE 
Učitelj narekuje učencem nekaj zlogov. Učenci morajo iz 
danih zlogov sestaviti čim več različnih besed in jih 
povezati v zgodbo, nato s pantomimo prikažejo zgodbo. 
 
Dejavnost: IGRA PIKNIK 
Sedimo v krogu. Igramo se, kot da gremo na piknik. Žogica 
potuje od enega k drugemu. Vsak, ki je na vrsti, pove svoje 
ime in kaj bo prinesel na piknik. Besede se začnejo z 
začetnico imena. Primer: Sem Nataša. Na piknik bom 
prinesla nektarine, narcise in nogavice. (Porenta, 2000) 
 
Dejavnost: ŽELIM KUPITI 
Učitelj razdeli učencem različne predmete ali slike 
predmetov, ki jih položijo predse. Učitelj je brez in zato je 
prvi kupec. Kupec reče: »ŽELIM KUPITI … » si izbere in 
poimenuje enega od predmetov. Učenec, ki ima 
poimenovani predmet, reče: »PODARIM TI JO/GA, ČE 
UGANEŠ PRVI IN ZADNJI GLAS.« Kupec določi prvi in 
zadnji glas ter dobi predmet v dar. Pravilo igre je, da se 
predmet lahko kupi samo enkrat. 
 
Dejavnost: SPOMIN 
Za utrjevanje glasov igrajo igro spomin z vsemi znanimi 
glasovi. Učenci iščejo pare slik za začetne glasove (veliki 
in mali format slike je par). Igra teče v krogu, vsak učenec 
ima en poskus. (Štupnikar, 2010) 
 
Dejavnost: PRILETELA MUHA NA ZID 
Učenci zapojejo pesem: 
»Priletela muha na zid, muha na zid, muha na zid …« Nato 
spreminjajo: »Pralatala maha na zad, maha na zad, maha na 
zad. Preletele mehe ne zed, mehe ne zed, mehe ne zed.« 
(Antić, 2001) 
 
Dejavnost: GOVOR, ŠEPET IN BRANJE Z USTNIC 
Učenci delajo v parih. Vsak na listek napiše samoglasnike, 
znane glasove v poljubnem vrstnem redu. Eden jih šepetaje 
narekuje, drugi pa zapisuje. Nazadnje bereta samoglasnike, 
glasove z ustnic in jih zapisujeta. (Antić, 2001) 
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Dejavnost: OGLEDALO 
Učenci prinesejo ogledalo in se opazujejo v njem medtem 
ko izrekajo glasove in črke. (Antić, 2001) 
 

 
c) Poslušajo posamezne 
povedi in prepoznavajo 
ter navajajo: 

  
� začetek in konec 

povedi ter vrsto 
končne intonacije, 

� zaporedje in število 
besed v povedi. 

 

 
Dejavnost: VELIKA ZAČETNICA, KLICAJ, 
VPRAŠAJ IN PIKA 
Učitelj bere povedi in poudarja končno intonacijo. Učenci 
nakazujejo veliko začetnico (s poskokom v zrak), klicaj 
(stojijo z rokami vzročeno), vprašaj (počepnejo in roke 
zvijejo nad glavo v obliki vprašaja) in piko (se zvijejo v 
klobčič).  
 
Dejavnost: IGRA RADOVEDNI VPRAŠAJ 
Eden učenec postane radovedni vprašaj (nadenemo mu 
znak), ostali učenci skrijejo en predmet v škatlo (omarico, 
predal). Vprašaj ugiba, kaj je skriti predmet tako, da 
postavlja vprašalne povedi. Ostali odgovarjajo z da ali ne. 
Ko vprašaj odkrije skriti predmet, določi naslednjega. 
Izbrati mora med tistimi, ki še niso bili nikoli radovedni 
vprašaji. (Porenta, 2000) 
 
Dejavnost: ŠTEVILO BESED V POVEDI 
Učenci dobijo paket slik in kock. V paru se igrajo tako, da 
eden v paru izbere sliko in pove poved, drugi pa predse na 
tla položi toliko kock, kot je besed v povedi.  
 
Npr. DEKLICA IN RDEČ BALON. Učenec položi 4 
kocke. (Prirejeno po Štupnikar, 2010) 
 

2. Seznanjajo se z zapisanimi besedili. 
 
a)Vadijo tekoče in 
pravilno glasno branje 
tiskanih besedil. 
 
b) Vadijo tiho oz. 
šepetajoče branje zelo 
kratkih preprostih besedil. 

 
Dejavnost: BRANJE IN PRIKAZOVANJE 
Učence razdelimo v pare in jim damo kratko zgodbico. 
Eden v paru bo zgodbico bral in drugi prikazoval. Vsak par 
dobi listek 1 in listek 2. Prvi listek je začetek in drugi listek 
nadaljevanje. Vsak enkrat bere in enkrat prikazuje. 
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3. Se učijo in vadijo začetno pisanje. 
 

a) Zapisujejo glasove z 
ustreznimi velikimi in 
malimi tiskanimi črkami 
(lahko tudi z malimi 
pisanimi črkami) po 
dogovorjeni smeri, obliki 
in velikosti. 
 
b) Z gibalno-grafičnimi 
vajami  

- utrjujejo prvine 
črk in povezave 
med pisanimi 
črkami z  
gibalno-grafičnimi 
vajami, 

- utrjujejo spretno in 
pravilno rabo 
pisala, 

- spoznavajo 
strategije za 
zapomnitev in 
priklic grafične 
uvedbe črk. 

 
c) Seznanjajo se z 
računalniško tipkovnico. 
 

 
Dejavnost: SLIKANJE VESOLJA 2 
Učitelj predvaja razpoloženjsko glasbo. Učenci na širok 
trak na tleh učilnice rišejo in slikajo zvoke in besede, ki jih 
slišijo. Na sliko zapišejo tudi glasove in besede. Tako 
ustvarijo svoj "vesoljski svet". (Porenta, 2000) 
 
Dejavnost: PIŠEMO PO HRBTU 
Učenci se razdelijo v pare. Prvi iz para s prstom piše črke 
na hrbet drugemu. Drugi učenec poskuša ugotoviti, katera 
črka je zapisana. Če ugotovi črko, se zamenjata. Če pa se 
zmoti, nadaljuje s pisanjem prvi učenec. (Zapiski 
ustvarjalnega giba, 2007/08) 
 
Dejavnost: Z ENO POTEZO 
Učenci rišejo z roko po veliki površini papirja. Z eno 
potezo (na da bi dvignili prst od podlage) poskušajo narisati 
hišo, drevo, rožo, avto … Nato rišemo na papir še z 
različnimi pisali. (Porenta, 2000) 
Različica: Tudi risanje po zraku, po hrbtu, z različnimi deli 
telesa … 
 
Dejavnost: KIPAR IN GLINA 
Učenci so v paru. Eden je kipar in drugi glina, ki jo 
oblikuje. Kipar oblikuje glino v želeno črko in nato 
pogledamo, kaj so ustvarili še drugi kiparji. Nato zamenjata 
vlogi.  
 
Dejavnost: RAZIŠČIMO A 
Ob lepem vremenu priredimo A-jevo raziskovanje: 
izdelajmo črko A iz trakov, paličic, vejic. Zapišimo črko A 
s kredo na asfalt, s palčko v pesek ali mivko in druge 
različne naravne podlage 
Izmislimo si A-jevo koračnico ter jo odkorakajmo in 
zaplešimo na igrišču. 
Otroci ponazorijo črko A v skupini: dva otroka se poševno 
nagneta drug k drugemu, z rokami se primeta in tako 
naredita prečno črto črke A. Trije pa prikažejo črko A leže. 
(Porenta, 2000) 
 
 



Lončar, D. (2011). Poučevanje skozi ustvarjalni gib v 2. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta v Ljubljani. 

 

54 

 

Dejavnost: ČRKA I SE POKONČNO DRŽI 
Ob večkratnem pripovedovanju pesmi (Črka I …) z roko po 
zraku zapisujemo velik in vse manjši I. Naštevamo, kaj vse 
se začne z glasom I. Besede izgovarjamo poudarjeno, 
povlečemo glas I. Vesoljček je poiskal nekaj predmetov, ki 
so ga spominjali na črko I. Tudi otroci poiščejo čim več 
predmetov iz okolja, ki imajo podobno obliko kot črka I. 
Primer: Palica, slamica, napis, svinčnik, iglice …  
(Porenta, 2000) 
 
Dejavnost: ČRKE 
Risanje črk po zraku, ustvarjati jih s telesom (v paru, 
skupini, individualno), kazanje črk s prsti in gibi. 
 
Dejavnost: GLAS A 
Pojemo tiho, glasno, nizko, visoko, drug za drugim, kanon, 
začudeno, vzklik, zehajoče, presenečeno … (Prirejeno po 
Štupnikar, 2010) 
 
Dejavnost: GIB ZA A 
Učitelj položi v sredino kroga predmete in slike predmetov, 
ki se začnejo z glasom A. Z vajo začne učitelj, vzame 
predmet ali sliko predmeta, ga poimenuje in ko zasliši glas 
A pokaže gib - z rokami pred seboj oblikuje dvojno lestev 
(strehico). Predmet ali sliko odloži na prazen pladenj. 
Določi smer poteka igre. Učenec, ki je izbran, nadaljuje 
vajo na enak način. 
Predmeti in slike predmetov: arašid, ananas, anorak, 
astronavt, alpinist, as, aspirin, avto, avtobus, aktovka, 
akvarij, Afrika, Amerika, antilopa, ajda, abeceda, atlas, 
ambulanta, album, antena, avokado, avion …  
(Štupnikar, 2010) 
Opomba: Igro lahko priredimo še za druge glasove. 
 

4. Spontano in vodeno izražajo pomen s pisanjem. 
 

a) Prepisujejo s table/iz 
knjige krajša besedila 
(tudi z dopolnjevanjem). 

 
 
 

 
Dejavnost: MOJI IN TVOJI OBČUTKI 
Učence razdelimo v pare. Vsak par dobi krajše preprosto 
besedilo, ki ga prebere. Nato prvi iz para pokaže drugemu 
svoje misli in občutke, ki jih je doživljal med branjem 
besedila. Drugi učenec zapiše z besedami ali nariše 
povedano. Vlogi še zamenjata. 
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b) Sledijo počasnemu 
nareku besed in 
enostavčnih povedi. 
 
c) Zapisujejo svoje in tuje 
misli ter občutke (težišče 
je na pomenu, ne na 
pravilni obliki zapisa). 
 
č) Prebirajo besedilo, da 
bi preverili, popravili in 
izboljšali zapis. 
 

Dejavnost: IZRAŽANJE ČUSTEV 
Vsak učenec dobi listek, na katerem je napisano ali 
narisano čustvo. Listek pogleda in malo pomisli, kako bi to 
čustvo pokazal oz. neverbalno izrazil. Učenci prosto hodijo 
po razredu in se ob srečanjih pozdravijo tako, da pokažejo 
svoje čustvo, ki so ga dobili na listku,  
 
Dejavnost: KAKO SE POČUTIM DANES? 
Učenci se vstanejo in pokažejo, kako se počutijo danes. 
Tako se nekaj časa gibljejo po prostoru. Npr. če so zaspani 
se gibljejo počasi, zehajo, imajo napol zaprte oči ....  
 
Dejavnost: MOJ NAJZANIMIVEJŠI ODLOMEK 
Učenci v izbrani knjigi z neumetnostnim besedilom 
poiščejo najzanimivejši dogodek. Nato ga prepišejo z 
malimi tiskanimi črkami. Na koncu se pogovorimo, zakaj 
jim je določen odlomek najbolj zanimiv. Nato dogodek 
gibalno uprizorijo. (Prirejeno po Porenta, 2000) 
 

Tematski sklop: UČENCI SODELUJEJO V POGOVORIH TER USVAJAJO 
TEMELJNA NAČELA DIALOŠKEGA SPORAZUMEVANJA 
1. Pogovarjajo se med seboj, z učiteljem in drugimi sogovorci. 

 
Začnejo pogovor oz. se 
smiselno odzovejo na 
govorjenje drugega. 
 

 
Dejavnost: POGOVARJAJMO SE  
Učence razdelimo v pare ali trojice in jim določimo 
različne teme za pogovor. Pari preko igre vlog predstavijo 
pogovor na določeno temo. Na koncu sledi pogovor. 
 
Dejavnost: NEVERBALNO POGOVARJANJE 
Učenci dobijo nalogo, da se sporazumevajo brez besed. 
Drug drugega morajo opazovati, kdaj se kdo lahko vključi 
v pogovor in kdaj nekdo nekaj želi ter kaj.  
 

2. Spoznavajo temeljna načela sporazumevanja in jih upoštevajo. 
 
a) Spoznavajo spoštljive 
ogovore oseb 
(gospa/gospod namesto 
teta/stric). 
 
 
  

 
Dejavnost: DARILO 
Učitelj pripravi lepo zavito škatlo – darilo. Učenci sedijo v 
krogu in si podarjajo darilo. Vsak, ki podari darilo, pove 
tudi kaj poklanja. Darilo se mora začeti na isto črko kot ime 
sošolca, ki prejema darilo (npr. "To darilo je za Ivano. V 
njem je igrača."). Sošolec, ki dobi darilo, se zanj zahvali. 
Nato ga podari naprej. (Porenta, 2000) 
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b) Spoznavajo tikanje in 
vikanje ter okoliščine za 
tikanje oz. vikanje, 
- kdaj in kako se koga 

pozdravi, 
- kdaj in kako se koga 

kaj prosi, 
- kdaj in kako se komu 

za kaj zahvali, 
- kdaj in kako se komu 

za kaj opraviči, 
- kdaj in kako se komu 

izreče voščilo, 
- kdaj in kako se komu 

izreče priznanje. 
 

c) Uporabljajo: 
- ustrezne ogovore v 

pogovorih, 
- ustrezno različico – 

tikanje oz. vikanje; 
- ustrezne pozdrave v 

pogovorih, 
- vljudnostne izraze 

prosim, hvala in 
oprosti v pogovorih, 

- ustrezna voščila ob 
praznikih sošolcev, 
učitelja in drugih 
oseb. 
 

č) Izrekajo sošolcem in 
drugim priznanje in 
čestitke za njihove 
dosežke. 
 

Dejavnost: POZDRAVLJEN ZEMLJAN – 
POZDRAVLJEN VESOLJAN 
Učence razdelimo v dve skupini, ki tvorita vrsti. V prvi 
vrsti so Zemljani, v drugi Vesoljani. Vsak učenec si izmisli 
besedo (slovensko, iz tujega jezika, izmišljeno vesoljsko 
besedo…) ali gib za pozdrav (stisk roke, priklon, poskok, 
zanimivo zaporedje gibov …). Iz vrste stopita po en 
Zemljan in en Vesoljan. Pozdravita se, nato še vsaka vrsta 
odzdravi drugi – vesoljska z Zemljanovim pozdravom in 
obratno. Vloge lahko tudi zamenjamo. (Porenta, 2000) 
 
Dejavnost: RAZLIČNE OKOLIŠČINE – RAZLIČNI 
POGOVORI 
Učence razdelimo v pare ali trojice. Vsaki določimo temo 
pogovora (zahvala, opravičilo, prošnja, voščilo, čestitka 
idr.), ki jo nato prikaže z igro vlog ali pantomimo. 
Pri igri vlog na začetku povedo, kaj bodo prikazali, pri 
pantomimi pa ostali učenci ugibajo, kaj par oz. trojica 
prikazuje. Pri obeh načinih si lahko učenci tudi sami 
zamislijo, kaj bi predstavili. Na koncu sledi pogovor. 
(Dnevnik pedagoške prakse, 2007) 
 
 

3. V igri vlog vadijo pogovarjanje z različnimi sogovorci. 
 
Presojajo ustreznost 
besedne govorice obeh 
sogovorcev, njuno 
vljudnost in 

 
Dejavnost: TELEFONSKI POGOVORI 
Učence razdelimo na dve skupini – eni živijo v bloku 
(učenci so lahko znotraj skupine razdeljeni na družine od 2 
do 4), druga skupina pa predstavlja uslužbence v raznih 
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njuno nebesedno 
govorico. 

 

ustanovah (policija, trgovina, gasilci, reševalci, knjižnica, 
zobozdravnik, radijski program, časopisno uredništvo …). 
Tudi druga skupina je lahko razdeljena na manjše 
podskupine. Vsaka skupina, ki predstavlja uslužbence, na 
karton zapiše ime ustanove in svojo številko (pri številkah 
za nujno pomoč naj bodo le-te resnične, ostale pa so lahko 
izmišljene). Skupina, ki živi v bloku, ima skupni telefon – 
telefonsko govorilnico. Družinam damo nalogo. Npr. 
»Vašega sinčka boli zob, na streho bloka je splezala mačka, 
podaljšal bi si rad izposojo za neko knjigo, v trgovini si 
izgubil denarnico.« Dogovorimo se za vrstni red 
telefoniranja skupine iz bloka. Kdor želi telefonirati, stopi h 
govorilnici in zavrti številko ustanove, ki bi jo rad priklical. 
Ob tem glasno izgovarja številko, da ostali vedo, koga 
kliče. Ko dobimo povezavo, se predstavimo. Predstavijo pa 
se tudi uslužbenci iz ustanove. Povemo, zakaj kličemo – na 
kratko pojasnimo problem ali željo. Uslužbenci skušajo 
pomagati in svetujejo, kaj naj naredi klicatelj. Ob koncu 
pogovora se poslovimo. Po igranju se pogovorimo o 
upoštevanju pravil pogovarjanja po telefonu, ali so bili 
uslužbenci prijazni … (Porenta, 2000) 
 

4. V igri vlog vadijo pogovarjanje po telefonu. 
 
a) Upoštevajo posebnosti 
pogovarjanja po telefonu 
(pozdrav, predstavitev 
…). 

 
b) Se pogovarjajo o 
uprizorjenem pogovoru. 
 

 
Dejavnost: TELEFONSKA GOVORILNICA 
Učence razdelimo v pare. Učenca sedita s hrbtom drug 
proti drugemu. Zaigrata en telefonski pogovor.  
Npr. 
A. Dring dring, dring dring. 
B. (Dvigne slušalko) Prosim. 
A. Živijo Damjana!  
B. Oooo  Matjaž, živijo! Tebe že dolgo nisem slišala, vse 
odkar si šel na Irsko. Le po elekronski pošti sva si pisala.  
A: Ja res je. Prišel sem danes nazaj in me zanima, če imaš 
kaj časa.  
B: Seveda ga imam. 
A: Super! Bi šla malo kolesarit čez eno uro? 
B: Greva. Se vidiva. Lepo bodi. 
A: Se vidiva.   
Nato lahko pokličejo drugega sošolca. To naredijo 
preprosto tako, da vstanejo in se postavijo s hrbtom proti 
njemu in že začne zvoniti. To počno vsi učenci. 
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Dejavnost: TELEFON 
Učenci sedijo v krogu. Učitelj enemu pove nekaj na uho in 
ta preda povedano naprej tako, da slišano drugemu zašepeta 
na uho. 
 

Tematski sklop: UČENCI POSLUŠAJO IN RAZČLENJUJEJO 
GOVORJENA/GLASNO BRANA/EKRANIZIRANA NEUMETNOSTNA 
BESEDILA TER GOVORNO NASTOPAJO 
1. Poslušajo (in gledajo): 
- poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami spoznavanja okolja, 
- novice o aktualnih/zanimivih dogodkih. 
 
Po poslušanju: 
� odgovarjajo na 

učiteljeva ustna 
vprašanja o bistvenih 
podatkih. 
 

� povedo svoje mnenje 
o besedilu. 
 

� pripovedujejo o svojih 
izkušnjah, občutkih … 
ob besedilu. 
 

� poslušajo v 
posameznih prvinah 
spremenjeno 
besedilo/obnovo 
besedila ter 
popravljajo napake 
(vadijo kritično 
poslušanje). 

 

 
Dejavnost: IZRAŽANJE OBČUTKOV 
Dejavnost izvajamo z malim bobnom. Učenci se gibljejo po 
prostoru glede na mali boben – telesno in glasovno 
reagirajo na različne jakosti in ritem udarcev. Ob tem 
izražajo veselje, jezo, strah, žalost, previdnost, 
nezainteresiranost … Izraz telesa je povezan z izrazom 
obraza. Telesa so odprta/zaprta, napeta/sproščena … 
(Wambach, 1999) 
 
Dejavnost: ČUSTVENI ODZIVI 
Učence razdelimo v skupine po štiri. Učitelj izbere 
situacijo, skupina učencev pa se vanjo vživi in jo skuša čim 
bolj nazorno izraziti z mimiko, gestami in glasovno. Pri tem 
naj bodo učenci pozorni na vsako malenkost. Ostali učenci 
jih medtem opazujejo, nato se skupine zamenjajo. 
Nekaj predlogov: 
- Zavohati neprijeten vonj. 
- Zavohati zelo prijetno dišavo. 
- Slišati grde besede, kričanje, prepir … 
- Občudovati se v ogledalu. 
- Počutiti se krivega. 
- Pohvaljen si. 
- Jesti najljubšo jed. 
- Izgubiti denarnico. Priznanje doma. 
- Poslušati prijetno glasbo. 
- Srečaš najboljšega prijatelja. 
- Opazuješ avtomobilsko nesrečo. 
- Pišeš domače naloge. 
- Nekdo ti stopi na nogo. 
- Nekdo te prime za nos. (Menih, Srebot, 1996) 
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Dejavnost: ŽVEČILNI GUMI 
Ta dejavnost sprošča in pretegne obrazne mišice, primerna 
je pred začetkom petja oz. govorjenja. 
Igra poteka v krogu. Prvi učenec dobi namišljen žvečilni 
gumi. Začne ga žvečiti, dela balončke in jih poka, vleče 
žvečilni gumi iz ust. Ko se naveliča, ga poda naslednjemu. 
Igramo se, dokler ne pridejo na vrsto vsi učenci. Lahko pa 
dejavnost izvajamo tako, da so vsi učenci dejavni istočasno. 
Učencem umirjeno pripovedujemo: 
"Predstavljaj si, da imaš v ustih velikanski žvečilni gumi. 
Najprej ga kolikor moreš močno žveči na levi strani, nato 
na desni. 
Sedaj ga žveči le s sprednjimi zobmi. 
Krepko premikaj čeljusti. 
Naredi balon. 
Žvečilni gumi postaja vedno večji, zato moraš žvečiti 
vedno močneje. 
Ko se naveličaš, žvečilni gumi izpljuneš." 
(Menih, Srebot, 1996) 

2. Govorno nastopajo. 
 
a) Govorno nastopajo: 
� spontano pred 

skupino/razredom, 
� z vnaprej pripravljeno 

temo ob učiteljevih 
vprašanjih (in 
slikovnem gradivu) 
- opišejo svojo 

najljubšo 
knjigo/risanko ipd. 
ter utemeljijo 
svojo izbiro, 

- opišejo svoj 
“delovni 
dan”/delovni dan 
svojih staršev idr. 
 

b) Pazijo, da govorijo čim 
bolj razločno, naravno in 
zborno. 

 

 
Dejavnost: GOVORNO NASTOPANJE 
Učenci prinesejo svojo najljubšo knjigo, igračo … V parih 
si predstavijo to stvar in jo drug drugemu opišejo. Nato si 
zamenjata igrači in gresta do drugega sošolca ter mu to 
igračo predstavi s pantomimo. 
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Tematski sklop: UČENCI BEREJO IN RAZČLENJUJEJO ZAPISANA  
NEUMETNOSTNA BESEDILA TER TVORIJO PODOBNA BESEDILA 
1. Pozivna in povezovalna besedila – Glasno ali tiho berejo enopovedne tiskane 
zapovedi, prepovedi in opozorila iz svojega okolja. 
 
Po drugem branju: 
a) Povedo: 
- kaj poved sporoča, 
- kako je ob njej treba 

ravnati, 
- kje je po navadi 

napisana. 
 

b) Pripovedujejo o svojih 
izkušnjah in doživetjih ob 
podobnih javnih napisih. 

 

 
Dejavnost: DIAMANT 
Učence razdelimo v skupine po štiri. Postavijo se v obliko 
diamanta. Na dano poved (prepoved, opozorilo …) se 
gibajo in jo prikazujejo tako, da začne prvi učenec, nato si 
vodilno vlogo podajajo. Učenci, ki v danem trenutku niso 
vodje, ponavljajo za vodjo. Poved je lahko določena, lahko 
pa si jo učenci sami izmislijo. Skupine se na koncu 
predstavijo. Ostali učenci ugibajo, kaj določena skupina 
prikazuje. (Zapiski ustvarjalnega giba, 2007/08) 
 

2. Pozivna in povezovalna besedila – Sami napišejo zapovedi/prepovedi/opozorila, 
ki jih vidijo/slišijo v svojem okolju. 
 
a) Izražajo 
zapovedi/prepovedi/opozo
rila, izražena v velelni 
obliki, z vljudnejšimi 
izrazi. 

 
b) Predstavijo jih 
sošolcem in se o njih 
pogovarjajo. 
 
c) Pazijo na čitljivost, 
estetskost in pravilnost 
zapisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dejavnost: PREPOVEDI, ZAPOVEDI, OPOZORILA 
Učence razdelimo v pare ali trojice. Vsakemu paru oz. 
trojici določimo poved, ki jo nato prikažejo preko igre vlog 
ali s pantomimo. Pri igri vlog se učenci predstavijo, pri 
pantomimi pa ostali učenci ugotavljajo, kaj par oz. trojica 
predstavlja. Na koncu obeh dejavnosti sledi pogovor. 
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3. Prikazovalna besedila – Glasno berejo krajša, svoji starosti ustrezna tiskana: 
- poljudnoznanstvena  besedila, povezana s temami spoznavanja okolja, 
- novice o aktualnih/zanimivih dogodkih. 
 
Po drugem branju: 
a) Odgovarjajo ustno ali 
pisno ob besedilu na 
učiteljeva ustna/pisna 
vprašanja o bistvenih 
podatkih. 
 
b) Povedo svoje mnenje o 
besedilu ter ga skušajo 
utemeljiti. 
 
c) Pripovedujejo o svojih 
izkušnjah, občutkih … ob 
besedilu. 
 
č) Dopolnijo besedilo 
ustno – predvidijo 
nadaljevanje oz. konec. 
 

 
Dejavnost: DIAMANT 
Učence razdelimo v skupine po štiri. Postavijo se v obliko 
diamanta. Nadaljevanje danega besedila prikažejo z 
gibanjem tako, da začne en učenec, nato si vodilno vlogo 
podajajo. Učenci, ki v danem trenutku niso vodje, 
ponavljajo za vodjo. Skupine se na koncu predstavijo. 
Ostali učenci ugibajo, kaj določena skupina prikazuje. 
(Zapiski ustvarjalnega giba, 2007/08) 
 
Dejavnost: OBČUTKI 
Vsakemu učencu damo kartonček, na katerem je zapisano, 
kako se mora gibati. Kartončkov si med seboj ne smejo 
pokazati. Učenec nato prikaže gibanje, ostali pa morajo 
uganiti, kakšno je njegovo gibanje (veselo, poskočno, hitro, 
vijugasto, brezvoljno … ). Nato drugi prikaže gibanje. 
Pomembno je, da so vsi na vrsti. (Zapiski ustvarjalnega 
giba, 2007/08) 
 

4. Prikazovalna besedila – Sami tvorijo krajša preprosta zapisana besedila. 
 
Narekujejo učitelju ob 
prebranem zgledu in 
slikovnem gradivu krajše 
preprosto besedilo (npr. 
opis, pripoved) – besedilo 
lahko napišejo tudi sami. 
 

 
Dejavnost: ZGODBE, KI JIH PRIPOVEDUJEJO 
SLIKE 
V knjižnici si izposodimo slikanice, kjer nič ne piše. 
Uporabimo lahko tudi različne slike, ki jih že imamo v 
razredu. Ob njih si učenci izmišljajo oz. sestavljajo zgodbe. 
(Porenta, 2000) 
 

Tematski sklop: UČENCI POSLUŠAJO (IN GLEDAJO) UMETNOSTNA 
BESEDILA 
1. Razvijajo zmožnost poslušanja umetnostnega besedila, spremljanja lutkovne in 
gledališke predstave ter filma. 
 
a) Prepoznavajo govorni 
položaj poslušanja 
umetnostnih besedil. 
 
 

 
Dejavnost: SLIKOVNO PREDSTAVLJANJE 
Učenci zaprejo oči in se posvetijo le dihanju. Učitelj si 
izmisli preprost pojem, učenci pa si ga skušajo čim bolj 
slikovito predstavljati. 
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b) Dopolnijo in 
povezujejo besedilo v 
mislih ob poslušanju s 
svojimi domišljijskimi 
podobami ter s svojim 
izkušenjskim in 
čustvenim svetom. 
 

Primer: Vrtnica 
"Pred seboj vidimo prelepo vrtnico. 
Kakšne barve je? Kakšni so cvetni lističi? Ali je v 
razcvetu? 
Ima trne? Se mogoče na njenih listih zrcalijo kapljice 
rose?" 
Po koncu vaje se pogovorimo. 
Dejavnost lahko izvajamo z več različnimi pojmi 
zaporedoma, pomembno je le, da so preprosti. Primerni so 
pojmi iz narave – rastline, živali, sadeži …  
(Menih, Srebot, 1996) 
 
Dejavnost: KO POSTANEŠ BALONČEK 
Učenci se uležejo in zaprejo oči. Učitelj vodi učence: 
"Dihaj mirno in globoko. 
Balon si, ki se v vetru giblje sem in tja. 
Povsem lahek plavaš v višino. 
Čutiš, kako se dvigaš više in više. 
Vedno lažji si. 
Veter se poigrava s teboj, kot bi bil peresce. Prijetno ti je. 
Zadeneš ob mehak oblaček. Kar skozenj te nosi veter in 
čutiš njegovo puhasto mehkobo. 
Vse naokoli je tišina. 
Kako se počutiš? Ti je prijetno? 
Počasi se začneš spuščati proti zemlji. Pod seboj ugledaš 
travnik. 
Ker si lahek kot pero, povsem mehko pristaneš na zeleni 
travi. 
Počasi odpri oči, zazehaj in se pretegni." 
Na koncu se pogovorimo. (Menih, Srebot, 1996) 
 

2. Razvijajo sposobnost za identifikacijo z eno izmed književnih oseb. 
 
a) Oblikujejo v mislih 
svojo domišljijskočutno 
podobo književne osebe. 
 
b) Dopolnijo podatke iz 
besedila s podobami iz 
vsakdanje izkušnje in 
domišljijskimi 
predstavami. 

 
Dejavnost: JAZ IN KNJIŽEVNA OSEBA 
Učitelj govori različne lastnosti določene književne osebe. 
Če lastnost drži tudi za učenca, le-ta vstane. Če pa ne drži, 
se usede. Pri tej igri opozorimo učence, da njihovi odgovori 
ne bodo vedno enaki. 
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c) Primerjajo podobnost 
med seboj in književno 
osebo. 

 
č) Opazujejo besedilno 
stvarnost s svojega 
zornega kota. 

 
d) Zaznavajo motive za 
ravnanje književnih oseb, 
ki jih poznajo iz lastne 
izkušnje. 
 

Dejavnost: ČAROBNI VRT 
Učenci sedijo ali se uležejo na hrbet in zaprejo oči. Učitelj 
začne pripovedovati, počasi in s kratkimi smiselnimi 
premori: 
»Najdi si čim bolj udobno lego, v kateri se počutiš varno in 
prijetno. Ali čutiš svoje dihanje? 
Če te obletavajo misli, jih pospravi v velik kovček. Zapri ga 
in ga postavi na stran. Pozneje ga boš spet odprl. 
Predstavljaj si, da stojiš pred starodavnim, visokim zidom. 
Za njim se razprostira čudovit čarobni vrt – tvoj čarobni vrt. 
Hodiš ob zidu in iščeš vhod vanj. Kar na lepem se znajdeš 
pred visokimi železnimi vrati. Počasi se kljuka vda pod 
tvojo roko in vrata se škripajoče odpro. Vstopiš in stojiš v 
svojem čarobnem vrtu. 
Sprehodi se po njem. Čim bolj natančno si ga oglej. Odkrij 
vse skrite kotičke in skrivnosti, skrite v njem. 
So v njem živali? So jezera, čarobna bitja …? 
Kakšne rastline rastejo?« 
Učencem pustimo 5 minut, da se sprehodijo po svojem 
vrtu, nato vajo ustavimo. 
»Sedaj je čas, da zapustimo čarobni vrt. 
Ali veš, kje je izhod? 
Vrni se po isti poti, po kateri si prišel, in skrbno zapri vrata 
za seboj. Počasi odpri oči in se pretegni ali zazehaj.« 
Vsi skupaj trikrat zaploskamo: »Ena, dva, tri, spet smo 
tukaj vsi!« 
Potem vsak učenec pripoveduje o svojem vrtu, na koncu pa 
ga lahko še narišejo. (Menih, Srebot, 1996) 
 

3. Razvijajo sposobnosti doživljanja in razumevanja besedilne stvarnosti. 
 
a) Prepoznavajo dva časa: 
danes in nekoč. 
 
b) Oblikujejo v mislih 
domišljijskočutno 
predstavo dogajalnega 
prostora. 

 
c) Sledijo časovnemu 
zaporedju dogodkov. 

 

 
Dejavnost: DIAMANT  
Dejavnost je opisana na strani 61. 
 
Dejavnost: UREJANJE KARTIC 
Učence razdelimo v skupine. Vsaka skupina dobi kartice, ki 
prikazujejo različne dogodke iz določene zgodbe. Skupine 
poskušajo čim hitreje razporediti kartice v pravilno 
zaporedje. Zmaga skupina, ki prva pravilno postavi kartice. 
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č) Zaznavajo mejo med 
domišljijskim in realnim v 
besedilu. 

 

Dejavnost: OBLIKUJMO PROSTOR 
Učence razdelimo v skupine. Vsaki skupini določimo 
dogajalni prostor iz nekega poznanega besedila. Skupina 
nato z različnimi pripomočki (lutke, odpadna embalaža …) 
oblikuje prostor in ga na koncu predstavi ostalim sošolcem. 
(Prirejeno po Porenta, 2000) 
 

4. Književne zvrsti in vrste 
1.  POEZIJA 
 
a) Zaznavajo in doživljajo 
zvočnost pesmi ob 
poslušanju 
interpretativnega branja 
pesmi (sošolčevo in 
učiteljevo branje, 
poslušanje posnetka). 
Npr. S. Kosovel: Burja 
 
b) Zaznavajo ritem pesmi 
ob poslušanju branja 
pesmi in poslušanju 
recitacije. Npr. B. Rudolf: 
Huda mravljica 
 
c) Ob poslušanju razvijajo 
asociativne sposobnosti: 
iščejo tematsko (osrednjo) 
besedo ter nizajo svoje 
asociacije ob taki besedi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dejavnost: GIBALNO IZRAŽANJE OB PESMI 
Učenci so razdeljeni na skupine. Z gibanjem ob poslušanju 
pesmi prikazujejo čustvene sestavine pesmi in njen ritem. 
Pri tem je v ospredju njihovo lastno doživljanje ob 
poslušanju. (Zapiski ustvarjalnega giba, 2007/08) 
 
Dejavnost: LIKOVNO IZRAŽANJE OB GLASBI 
Učenci so razdeljeni okrog velikega formata papirja tako, 
da ima vsak dovolj prostora. Lahko je več papirjev in so po 
skupinah. Ob poslušanju glasbe rišejo kar čutijo, slišijo in 
kaj zaznavajo ob glasbi.   
 
Dejavnost: MOJ RITEM 
Učenci s telesom (lastnimi glasbili, zvoki) ustvarjajo svoj 
lasten ritem in se v takšnem ritmu gibajo po razredu.  
 
Dejavnost: PLESNI VLAK 
Učenci naredijo kolono. Učitelj predvaja posnetek pesmi, 
učenci pa se gibljejo po prostoru. Na določenih delih pesmi 
da učitelj znak, učenci pa se ustavijo in začno z gibanjem 
izražati lastno doživljanje ob poslušanju pesmi. Ko vlak 
potuje dalje, gre prvi učenec iz kolone na konec, vodja 
vlaka postane naslednji učenec. (Zapiski ustvarjalnega giba, 
2007/08) 
 
Dejavnost: ODMEV 
Učitelj daje ritem na različne načine, učenci ga ponavljajo 
za njim. Lahko daje ritem z lastnimi glasbili, z govorom 
besed/zlogov, z oglašanjem, s ploskanjem … 
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č) Ustrezno reagirajo na 
čustvene sestavine 
besedila in besedilo 
označujejo na podlagi 
lastnega doživetja ob 
poslušanju.  
Npr. S. Kosovel: Kje? 

Dejavnost: LE KDO JE TO? 
Učitelj pripravi slike najrazličnejših živali. Učenci na 
kartončke zapišejo živalska imena. Nato se usedejo v krog. 
Vsak učenec prejme sliko živali in se predstavi, kot da je 
žival s slike. Razloži tudi, zakaj ima takšno ime. Npr. »Jaz 
sem slon Koki. Takšno ime sem dobil, ker rad jem kokice.« 
(Porenta, 2000) 
 
Dejavnost: DOMINO – ASOCIACIJE 
Učenci izdelajo domine. V pesmi določijo glavne motive, 
nato nanje nizajo asociacije besed. Te besede nato naslikajo 
na domine. (Prirejeno po Porenta 2000) 
 

2. PROZA (PRAVLJICA) 
 
Prepoznavajo: 
- značilne književne 

osebe, 
- značilen formalni 

konec, 
- značilno pravljično 

dogajanje. 
Npr. Grimm: Pepelka 
 

 
Dejavnost: UPRIZORIMO PRAVLJICO 
Učence razdelimo v skupine. Vsaka skupina nato odigra 
pred razredom poznano pravljico. Pri tem so pozorni na 
značilnosti književnih oseb, značilno pravljično dogajanje 
in formalni konec pravljice. 

3. DRAMATIKA 
 
a) Primerjajo prebrano 
pravljico in predstavo 
(gledališko ali lutkovno) 
po isti predlogi. 
 
b) Primerjajo posnetek 
otroškega filma in 
njegovo literarno 
predlogo. 
 
c) Prepoznavajo glavne 
osebe. 

 
 
 
 

 
Dejavnost: DAN - NOČ 
Učitelj navaja različne lastnosti predstave oz. otroškega 
filma in lastnosti prebrane pravljice oz. literarne predloge. 
Če lastnost velja za obe vrsti besedil, učenci vstanejo. Če 
lastnost velja le za eno od njiju, pa se usedejo. Pri tej 
možnosti še navedejo, za katero besedilo velja dana 
lastnost. 
 
Dejavnost: RISANKA ALI FILM? 
Učitelj govori značilnosti risanke oz. filma. Če določena 
značilnost pripada risanki, učenci skačejo od veselja. Če pa 
pove značilnost filma, se učenci zdolgočaseno usedejo na 
klop. 
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č) Spoznavajo: 
- značilnosti 

književnosti in 
gledališča, 

- značilnosti in 
posebnosti medijev, 

- razlike med risanko in 
filmom. 
 

d) Zaznavajo in doživljajo 
dogajalni prostor 
gledališča in druge prvine 
gledališkega dogodka, 
 
e) Razumejo potek 
dogajanja v predstavi. 
 
f) Povezujejo sporočilo 
dogajanja v predstavi z 
lastnimi izkušnjami. 
 
g) Povezujejo vsebino 
govora, način govora in 
zvočno opremo v radijski 
igri v bogatejše 
domišljijske podobe. 
 
h) Upovedujejo zgodbo 
po ogledu risank. 
 

Dejavnost: NAŠE GLEDALIŠČE 
Učenci izdelajo lutke, ki nastopajo v določenem 
književnem delu. S temi lutkami izvedejo gledališko 
predstavo, ki temelji na obnovi besedila. Na koncu 
predstave se pogovorimo. (Prirejeno po Porenta, 2000) 
 
Dejavnost: RAZVRSTIMO SLIKE 
Učitelj pripoveduje zgodbo, potem pokaže ilustracije, ne da 
bi jih razvrstil. Učenci jih morajo postaviti po logičnem 
vrstnem redu. Nato učenci pravljico ob ilustracijah še 
zapišejo. (Wambach, 1999) 
 
Dejavnost: DIAMANT 
Dejavnost je opisana na strani 61. 
 

Tematski sklop: UČENCI BEREJO UMETNOSTNA BESEDILA 

Razvijajo zmožnost za identifikacijo z eno izmed književnih oseb. 
 
a) Zmožni so se 
identificirati s književno 
osebo, ki je nekoliko 
drugačna od njih, a jim je 
po drugi strani še zelo 
podobna. 
 
 
 

 
Dejavnost: DOBRE IN SLABE OSEBE 
Učitelj navaja različne osebe, ki nastopajo v besedilu. Če je 
navedena oseba dobra, učenci skačejo od veselja. Če pa je 
oseba slaba, se učenci zdolgočaseno usedejo za klop. 
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b) V mislih oblikujejo 
domišljijskočutno 
predstavo književnih oseb 
tako, da se ob branju 
spomnijo, kakšno so si to 
osebo predstavljali, ko so 
poslušali zgodbo/pesem. 
 
c) Opazujejo besedilno 
stvarnost s svojega 
zornega kota. 
 
č) Prepoznajo "dobre" in 
"slabe" književne osebe. 
 

Dejavnost: MOJA NAJLJUBŠA OSEBA 
Učenci preko igre vlog ali pantomime uprizorijo svojo 
najljubšo osebo iz besedila. Pri igri vlog napovejo, katero 
osebo bodo predstavili. Pri pantomimi pa ostali učenci 
ugibajo, katero osebo si je zamislil sošolec. Lahko 
nastopajo tudi pari, trojice ali majhne skupine. Na koncu 
sledi pogovor. 
 

2. Razvijajo zmožnost doživljanja in razumevanja besedilne stvarnosti 
 
a) V mislih si oblikujejo 
domišljijskočutno 
predstavo dogajalnega 
prostora, in sicer tako, da 
se ob branju spomnijo, 
kakšen so si ta dogajalni 
prostor predstavljali, ko 
so besedilo poslušali. 
 
b) Prepoznavajo le dva 
časa: danes in nekoč. 
Sledijo časovnemu 
zaporedju toku dogodkov. 
 
c) Sprejemajo posamezne 
literarne motive kot 
zaokrožene celote. 
 

 
Dejavnost: NEKOČ/DANES 
Učitelj navaja značilnosti za nekoč in značilnosti za 
današnji čas. Če je navedena dejavnost iz današnjega časa, 
učenci skačejo od veselja, če pa je značilnost za nekoč, se 
učenci zdolgočaseno usedejo za klop. (Zapiski 
družboslovja, 2006/07) 
 
Dejavnost: DIAMANT 
Učenci se razdelijo v skupine po štiri. Postavijo se v obliko 
diamanta. Učenci se gibajo in z gibanjem prikazujejo 
dogajalni prostor (takšnega, kakršnega so si ob branju 
besedila zamislili) na način, da začne en učenec, nato si 
vodilno vlogo podajajo. Učenci, ki v danem trenutku niso 
vodje, ponavljajo za vodjo. Skupine se na koncu 
predstavijo. Ostali učenci ugibajo, kaj določena skupina 
prikazuje. (Zapiski ustvarjalnega giba, 2007/08) 
 
Dejavnost: SKUPAJ SMO ENO 
Učence razdelimo v skupine po 4 in jim razdelimo 
kartončke. Na njih so različni motivi. Nato učenci gibalno 
prikažejo ta motiv in se z njim poistovetijo. Npr. motiv rože 
(en učenec se usede na sredino in se skrči, ostali trije se 
uležejo tako, da sredinskemu kažejo noge), to si učenci 
svobodno izmislijo. (Zapiski ustvarjalnega giba, 2007/08) 
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3. Književne zvrsti in vrste 
POEZIJA 
 
a) Razumljivo recitirajo 
pesem. 
 
b) Zaznavajo in doživljajo 
motive v pesmi. 
 
c) Ustrezno reagirajo na 
čustvene sestavine 
besedila (vesela/žalostna 
pesem).  
 
č) Razumejo sporočilnost 
oziroma temo besedila. 
 
 

 
Dejavnost: RAZREDNI RECITAL 
Učence razdelimo v skupine po 4. Pesem čim bolj 
ustvarjalno (kot koherentno zgodbo) prikažejo z gibi in jo 
zraven recitirajo. (Zapiski ustvarjalnega giba, 2007/08) 
 
Dejavnost: OSREDOTOČENJE NA MOTIV 
Učenci sedijo v krogu. V sredino postavim motive iz pesmi, 
ki jih doma izdelam ali jih ponazorim celo s konkretnim 
materialom. Sprva imam na sredini samo en motiv, nato jih 
dodajam. Učenci ga opazujejo približno dve minuti. 
Osredotočijo se le na predmet in se pri tem ne pustijo 
motiti. Opazujejo njegovo barvo, obliko, velikost, manjše 
podrobnosti … (Menih, Srebot, 1996) 
 
Dejavnost: KAKŠNA PESEM SEM 
Učence razdelimo v skupine po 4. Nato s pantomimo 
prikažejo doživljanje pesmi. Ostali učenci pa morajo 
uganiti ali je pesem vesela ali žalostna. (Zapiski 
ustvarjalnega giba, 2007/08) 

PROZA 
 
a) Berejo bogato 
ilustrirane pravljice. 
 
b) Berejo pravljice, ki jih 
že poznajo. 
 
c) Berejo dvodelne in 
tridelne pravljice, tj. take, 
v katerih se dogajanje 
dvakrat/trikrat ponovi (po 
navadi vsakokrat drugi 
literarni osebi). 
 
č) Prepoznavajo formalni 
začetek in konec 
pravljice, pretekli čas, za 
pravljico književne osebe 
in čudeže). 

 
Dejavnost: ZAPOREDJE DOGODKOV 
Učence razdelimo v skupine po 4. Vsak učenec nariše en 
dogodek iz pravljice, ki mu je bil najbolj všeč. Nato se po 
štirje postavijo v vrsto tako, da si dogodki časovno sledijo.  
 
Dejavnost: RAZREDNA ODRSKA PREDSTAVA 
Učence razdelimo v skupine po 6. Skupaj odigrajo pravljico 
od začetka do konca po spominu in lastni interpretaciji. 
Vsaka skupina pravljico odigra. Nato sprašujemo ostale 
učence o začetku in koncu pravljice, o osebah. 
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DRAMATIKA 
 
Uprizorijo besedilo, s tem 
pa besedno umetnino 
nadgradijo z gledališkimi 
izraznimi sredstvi. 
 

 
Dejavnost: RAZREDNA ODRSKA PREDSTAVA 2 
Učence razdelimo v skupine po 6. Učenci najprej izdelajo 
lutke. Nato skupaj odigrajo pravljico po spominu in lastni 
interpretaciji. 
 

Tematski sklop: UČENCI GOVORNO POUSTVARJAJO IN ITERPRETIRAJO 
UMETNOSTNA BESEDILA 
1. Razvijajo zmožnost branja leposlovja. 
 
Uporabljajo poseben 
način govora »pravljični 
ton«. 

 
Dejavnost: KROG TIŠINE 
Učence postavimo v krog. Krog naredimo stoje, primemo se 
za roke in zapremo oči. Enakomerno in globoko dihamo, 
osredotočimo se na roke svojih sosedov, ki počivajo v naših 
rokah. Mirujemo približno eno minuto, potem pa rahlo 
spustimo roke. Nato učenci vlečejo iz vrečke listke, na 
katerih je del pravljice. Vsak učenec svoj del prebere in je 
pozoren na pravljični ton. Pomembno je, da se učenci 
zavedajo pravljičnega tona in ob tem poslušajo sošolce. 
(Menih, Srebot, 1996) 
 

2. Književne zvrsti in vrste 
POEZIJA 
 
a) Tvorijo zvočne nize, 
prepoznavajo in 
posnemajo izrazite vzorce 
iz pesmi, po vzorcu 
tvorijo onomatopoijo. 

 
b) Tvorijo rimane verze 
tako, da dopolnjujejo 
manjkajoče rime na koncu 
verza. 
 
c) Nizajo prilastke ob 
tematskem jedru in 
razvijajo sposobnost 
razumevanja besednih 
zvez. 
 

 
Dejavnost: ONOMATOPOIJA ALI SLIČNOGLASJE 
Učenci se vrtijo v krogu. Govorijo si pesem. Zraven pa 
poudarjajo sličnoglasje. 
 
Dejavnost: RIMA KIMA 
Učenci stojijo v krogu. Izrekajo pesem. Počasi se začno 
gibati. Učitelj je na sredini kroga in ima čarobno paličico. Z 
njo pokaže na učenca in le-ta pove rimo na koncu pesmice. 
 
Dejavnost: VEČ ZNAŠ, VEČ VELJAŠ 
Vsak učenec pokaže z gibanjem novo besedo ali prilastke po 
vzorcu iz besedila in jo/jih izreče na glas. Kdor ve največ 
besed/prilastkov je zmagovalec. (Zapiski družboslovja, 
2007) 
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č) Tvorijo nove besede po 
vzorcu iz besedila. 
 
d) Govorno povzamejo 
vsebino besedila in jo 
povezujejo z lastnimi 
izkušnjami. 

 

Dejavnost: MOJA PREDSTAVA 
Vsak učenec pred razredom zgodbo gibalno predstavi, tako 
da doda v zgodbico eno svojo izkušnjo. 
 

PROZA 
 
Pri tvorjenju pravljic 
uporabljajo že večje 
število pravljičnih prvin 
(konec, čudežni zasuki in 
predmeti ipd.). 

 

 
Dejavnost: MOJA PRAVLJICA 
Vsak učenec si izbere določene predmete (ali pa ima 
namišljene predmete) s pomočjo katerih bo z gibanjem 
uprizoril pravljico. Pri tem uporablja čudežne zasuke.  
 
 

DRAMATIKA  
 
� Sodelujejo v igri vlog, 
� izdelajo lutke, 
� dramatizirajo pravljico, 
� izražajo svoje 

razumevanje besedila 
po ogledu gledališke 
ali lutkovne predstave 
ali po poslušanju 
radijske igre. 

 

 
Dejavnost: IGRA VLOG 
Učenci si izdelajo lutke in odigrajo igro vlog tako, da se 
zraven gibljejo. (Zapiski didaktike družboslovja, 2007)  
 
 
Dejavnost: MOJ GIB 
Učenci svoje občutke izrazijo z gibanjem. Gibajo se po 
razredu in pazijo na druge.  
 

Tematski sklop: UČENCI PISNO POUSTVARJAJO IN INTERPRETIRAJO 
UMETNOSTNA BESEDILA. 
1. Razlikujejo dve vrsti pisanja. 
 
a) Razlikujejo stvarno 
pisanje o resničnem svetu. 
 
b) Razlikujejo ustvarjalno 
pisanje o lastnih 
domišljijskih svetovih. 

 
Dejavnost: ČAROBNO POTOVANJE IN POT V 
ŠOLO 
Z učenci gibalno potujemo na čarobno potovanje, ki ga 
vodi učitelj. Nato gibalno potujemo še po poti v šolo. 
Učenci nato obe potovanji zapišejo v zvezek. 
Primer čarobnega potovanja:  
»Vas zanima, kaj se dogaja v podzemeljskih kraljestvih?  
Podajmo se skupaj na čarobno potovanje v neznani svet. 
Najprej poiščimo vhod, to so lahko vrata ali ozka špranja, 
skozi katerega se splazimo v notranjost. Vsak otrok naj 
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poišče svoj vhod. Pred nami se pokažejo strme stopnice, ki 
vodijo v globel. Prav počasi in previdno se začnemo 
spuščati. Kakšna tema nas obdaja! Zaželimo si luči. Ker 
smo v čarobnem svetu, si jo lahko pričaramo v hipu. 
Vsak naj v mislih izgovori tale stavek:«Luč, razsvetli to 
temo!« Luč se je prižgala. Zdaj vse jasno vidimo pred 
seboj, kam se spuščamo? Kakšna tišina povsod … V 
daljavi prav nekaj tiho zašumi. Prisluhnimo! Le kaj je to? 
Zdi se, kot bi šumela reka. Stopimo do nje. Po zadnjih 
stopnicah se spustimo navzdol in že smo na obrežju. Itn.« 
(Menih, Srebot, 1996) 
 

2. Razvijajo zmožnost za identifikacijo. 
 
Upovedujejo domišljijske 
svetove tako, da postavijo 
sami sebe za osrednjo 
književno osebo oz. 
projecirajo svoje lastnosti 
v vrstnika, žival, predmet. 
Tako si utrjujejo stališče, 
da književnost govori o 
zanimivih stvareh, ki so 
jim blizu in pomembne. 

 

 
Dejavnost: POSTANIMO ŽIVALI 
Učenci se poistovetijo z živalmi. Monolog vodi učitelj. 
Učenci mu sledijo z gibanjem. 
Primer: Žabice 
»Predstavljajmo si, da smo male žabice. Postajamo vse 
manjši in manjši. Tako majhni smo, da lahko sedemo na 
velik lokvanjev list. Sonce nas prav prijetno greje. 
Lokvanjev list se nežno pozibava na gladki vodni gladini. 
Ziblje nas v levo. 
Ziblje nas v desno. 
Poslušamo svoje dihanje. 
Prav prijetno nam je.« (Menih, Srebot, 1996) 
 

3. razvijajo zmožnosti izražanja o besedilni stvarnosti. 
 
a) Izrazijo 
domišljijskočutne 
predstave s kombinacijo 
risbe in zapisa. 
 
b) Upovedujejo s 
kombinacijo risbe in 
zapisa (npr. strip) 
postopoma; motivacijo za 
ravnanje oseb. 

 
 

 

 
Dejavnost: GLASBENA FANTAZIJA 
Učenci si s pomočjo glasbe lažje slikovno predstavljajo in 
ustvarjajo notranje slike. Učencem učitelj zaigra glasbo in  
otroci v ritmu zaplavajo v svet lastne domišljije. Npr. 
Čajkovski: Trnuljčica. Učenci s telesi, z gibanjem izrazijo 
domišljijsko-čutne predstave. Učitelj reče kip in ustvari se 
razredna slika. Nato vse to zapišejo še po zraku. (Menih, 
Srebot, 1996) 
 
Dejavnost: ZGODBA V VRSTI 
Učenci se postavijo v vrsto. Vsak učenec z gibanjem 
ponazori del zgodbe. Prvi učenec - začetek zgodbe, zadnji 
učenec - konec zgodbe. 
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c) Upovedujejo dvoje 
različnih besedilnih 
stvarnosti: 

- dogajanja v 
preteklosti (nekoč – 
pravljica), 
- dogajanja v 
sedanjosti (danes – 
aktualnost dogajanja). 
 

č) Dopolnjujejo risbe z 
zapisi. 

 
d) Obnavljajo zgodbo. 

 

Dejavnost: IGRA STRIP 
Učenci so razdeljeni v skupine po 3 ali 4 učence v dve 
skupini. Prva skupina igra igro in tako predstavljajo sliko. 
Druga skupina dodaja besedilo k prikazanemu. Na koncu 
prva skupina pove kaj je prikazovala. Ena skupina je lahko 
skupina 3 učencev.  
 
Dejavnost: NEKOČ/DANES 
Učitelj navaja značilnosti za nekoč (pravljica) in značilnosti 
za današnji čas. Če je navedena dejavnost iz današnjega 
časa, učenci skačejo od veselja, če pa je značilnost za 
nekoč, se učenci zdolgočaseno usedejo za klop. (Zapiski 
družboslovja, 2006/07) 
 
 

POEZIJA 
 
a) Razvijajo občutek za 
zvočnost jezika, da iščejo 
besedne dvojice, ki se 
rimajo. 

 
b) Nizajo prilastke ob 
samostalniškem 
tematskem jedru. 
 
c) Razumejo tematiko 
besedila in jo izrazijo z 
ilustriranjem. 

 
Dejavnost: SPOZNAJ SVOJ PREDMET IN NJEGOVO 
RIMO 
Učencem zavežemo oči. Nato vsakemu učencu v roke 
položim en predmet. Vsak učenec dobi svojega. Nato 
poberemo vse predmete in jih položim na sredino. Potem 
vsak prepozna svoj predmet. Nato se dvojice, ki se rimajo 
poiščejo. (Menih, Srebot, 1996) 
 
Dejavnost: RIMSALADIM 
Učenci dobijo listek, na katerem je beseda. Vsaka beseda 
ima svojo rimo. Učenci iščejo svojo rimo tako, da gredo do 
sošolca se ustavijo in mu na uho povedo besedo. Če se 
besedi rimata se učenca primeta za roko in iščeta novo 
rimo. Besed, ki se rimajo, je več (vsaj 3 ali 4). Npr. knjiga, 
miga, Žiga, liga. Ko končajo se usedejo na tla in predse 
postavijo listke z besedami. Lahko nadaljujejo tako, da 
sestavijo poved, zgodbico ali pesmico, ki vsebuje te besede. 
Odvisno od izbora besed.  
 
Dejavnost: PRILASTEK 
Učence razdelimo v skupine po štiri. Vsaka skupina vleče 
kartonček z napisom, kjer je napisan samostalnik. Vsak 
učenec nato z gibanjem prikaže prilastek. (Zapiski 
ustvarjalnega giba, 2007/08) 
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PROZA 
 
Kombinirajo sliko in 
besedo (izdelujejo 
slikanice). 

 
Dejavnost: ŽIVA SLIKANICA «POSTANIMO 
ŽIVALI« 
Učitelj bere tekst o določeni živali. Učenci sledijo zgodbi in 
žival z gibanjem oponašajo. 
Primer: DELFINI 
»Danes bomo delfini. Ali vemo, kakšen je delfin? Delfin 
živi v morju. Sončni žarki prodirajo skozi vodno gladino, 
da odseva v čudoviti modrini. Delfini plavajo v topli vodi. 
Kako hitro znamo plavati! Spustimo se malo niže, da bomo 
bolje videli, kaj vse leži na morskem dnu. Pa poglejmo … 
Mogoče si zaželimo skokov iz vode. Z vso močjo, ki jo 
premoremo, se poženemo iz vode in v loku spet pademo v 
valove. Kako zabavno! Zdaj pa prisluhnimo. Slišimo tišino, 
ki vlada tu spodaj … Bližamo se obali. Vidimo otroke, ki 
veselo čofotajo v vodi in se igrajo z žogo. Približamo se jim 
in v njihovo veliko veselje odbijemo žogo s smrčkom. 
Otrokom pustimo, da se dotaknejo naše plavuti in jih 
vlečemo po vodi. Spet si zaželimo tišine in odplavamo v 
neskončno svobodo širnega morja. Počasi se vrnemo v 
sedanjost. Kdor želi, lahko nariše, kar je doživel.« 
 

Tematski sklop: UČENCI RAZVIJAJO ZMOŽNOST LOGIČNEGA 
MIŠLJENJA, SVOJO POIMENOVALNO, UPOVEDOVALNO IN 
PRAVOREČNO ZMOŽNOST, S PISNIMI VAJAMI PA TUDI PRAVOPISNO 
ZMOŽNOST 
1. Bogatijo si besedni zaklad. 
 
a) Nizajo asociacije na 
izbrano besedo. 

 
b) Iščejo protipomenke in 
sopomenke. 

 
c) Tvorijo pridevniške 
izpeljanke iz samostalnika 
(za svojino) in ugotavljajo 
njihov pomen v besednih 
zvezah. 

 
Dejavnost: PROTIPOMENKA 
Učitelj govori besede, učenci pa uprizarjajo, se gibajo n 
izrazijo njihove protipomenke. Npr. Učitelj reče ŽALOST, 
učenci uprizorijo VESELJE (poskakujejo po razredu, se 
smejejo) …  
 
Dejavnost: IŠČIMO PROTIPOMENKE/SOPOMENKE 
Vsak učenec izvleče iz vrečke listek, na katerem je napisan 
pridevnik. Učenec ga najprej sam uprizori z gibanjem. 
Ostali učenci pa ugibajo pridevnik, ki ga prikazuje gibanje. 
Ko vsi učenci prikažejo svoj pridevnik, se razvrstijo v 
protipomenke in sopomenke. (Zapiski ustvarjalnega giba, 
2007/08). 
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Dejavnost: POIŠČIMO PREDMET 
Vsak otrok v razredu poišče določeno stvar.  
Primer: 

• Nekaj živega, 

• nekaj mehkega, 

• nekaj svetlega, 

• nekaj temnega, 

• nekaj trdnega, 

• nekaj hrapavega, 

• nekaj okroglega, 

• nekaj bodičastega. 
 

Nato se poistoveti s predmetom in se skupaj z njim giblje, 
kot ga občuti. Učenec poišče protipomenko ali sopomenko 
svojemu predmetu. Lahko pa se združujejo glede na 
asociacije, ki se mu porajajo ob predmetu. (Prirejeno po 
Menih, Srebot, 1996) 
 
Dejavnost: PRIDEVNIKE TVORIMO IZ 
SAMOSTALNIKOV 
Vsak učenec prikaže samostalnik z gibanjem. Nato ostali 
učenci tvorijo pridevniške izpeljanke iz samostalnika, ki so 
ga prepoznali. 
 

2. Opazujejo bitja/predmete na sliki. 
 
a) Ugotavljajo njihovo 
število/količino in 
povedo, koliko jih je in 
česa je enako/več/manj, 
pri tem vadijo izražanje 
količine z glavnimi 
števniki oz. prislovi mere 
(npr. malo/veliko) ter 
pravilno rabo 
samostalnika in 
povedkovega izraza ob 
količinskih izrazih. 

 
Dejavnost: KLATENJE ZVEZD Z NEBA 
Na sliki (imamo s seboj gradivo) je veliko zvezd. Z učenci 
naredimo vajo klatenje zvezd z neba. S pomočjo te vaje 
utrdijo pojem veliko, ker je na nebu veliko zvezd.  
Primer:  
»Nad svojo glavo si  predstavljamo čudovito z zvezdami 
posejano večerno nebo. Veliko zvezdic se svetlika nad 
nami in videti so nam tako blizu, da si jih zaželimo nabrati 
v naročje. Stegujemo roke in prste in jih skušamo doseči. 
Zdi se nam, da se naše roke podaljšujejo. Tudi prsti 
postajajo vse daljši in segajo prav do neba.« (Menih, 
Srebot, 1996) 
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Dejavnost: PROSTOR NA MOJI DESNI JE PROST 
Učitelj poleg sebe na desni strani naredi prostor, se dotakne 
tega prostora in glasno reče: PROSTOR NA MOJI DESNI 
JE PROST, PROSIM, ____________(ime učenca), BODI 
MOJ GOST. Učenec, ki je poklican, se usede na prazen 
prostor ob učitelju. Nato nadaljuje igro učenec, ki ima 
prostor na desni prost. (Štupnikar, 2010) 
 
Dejavnost: ATOMČKI SE ZDRUŽUJEJO 
Učenci (atomčki) tekajo prosto po prostoru. Ko reče učitelj 
združitev, se najbližji med seboj združijo. Nastanejo 
skupinice po npr. 5, 5, 6, 8. Nato skupine po številu 
primerjamo med sabo (enako/več/manj). (Zapiski didaktike 
matematike, 2007) 
 

 
b) Določijo jim vrstni red 
in povedo, kaj je prvo, 
drugo … 

 
c) Vadijo pravilno rabo 
števnikov. 

 
Dejavnost: VRSTNI RED 
Učenci dobijo slike nekega zaporedja. Npr. Matjažev dan: 
se zbudi in pretegne, si umije zobe in obraz, se preobleče, 
zajtrkuje … Imamo slike z dogajanjem vse do večera, ko 
gre v posteljo. Polovica učencev uprizarja dogajanje, 
polovica pa opazuje in jih poskuša urediti po vrstnem redu. 
Vsi uprizarjajo hkrati, ostali učenci jih postavljajo v 
zaporedje.  
 
Dejavnost: IGRICA STONOGICA MAROGICA 
Učenci prosto tekajo po prostoru. Ko učitelj reče združitev, 
se učenci postavijo v vrsto. Vsak glasno pove, kateri po 
vrsti je. 
 

 
č) Ugotavljajo njihov 
položaj in povedo (kaj je 
zgoraj/spodaj, levo/desno, 
spredaj/zadaj, 
znotraj/zunaj, blizu/daleč, 
bližje/najbližje. 

 
 
 
 

 

 
Dejavnost: ODBIJANJE BALONOV 
Učenci se postavijo tako, da ima vsak okoli sebe dovolj 
prostora; ne smejo se namreč zadevati drug ob drugega. 
Vsak učenec ima svoj balon. Balon postavimo zgoraj, 
spodaj, levo, desno … S to vajo osvoji te pojme s 
konkretnim materialom. (Menih, Srebot, 1996) 
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d) Ugotavljajo kje je kaj; 
pri tem vadijo izražanje 
prostorskih razmerij z 
ustreznimi predlogi (npr. 
v, na, pod, nad, pred, za 
med, pri). 

Dejavnost: IGRA ORIENTACIJE 
Igramo različne igre za orientacijo in gibanje po prostoru. 
Primer:  
V telovadnici imamo obroče. Stopimo (skočimo) v obroč, 
pomigamo s prstki, skočimo iz obroča, hodimo po obroču, 
usedemo se na obroč, vstanemo z obroča … Žoge mečemo 
v koš, nato jih vzamemo iz koša. Koš obrnemo in žoge 
položimo nanj. Žoga stoji na obroču. (Porenta, 2000) 
 
Dejavnost: ORIENTACIJA NA TELESU 
Učitelj (učenec) daje navodila, kaj morajo učenci izvesti. 
Primeri: 
Dvigni roko nad glavo. 
S prstom se dotakni sošolca v klopi pred seboj. 
Položi svojo roko na svojo glavo. 
Pokaži sedem prstov. 
Z desnico se dotakni nosu. 
Poglej svoja kolena. (Pečjak, 1997) 
 

3. Opazujejo konkretni dogodek ali slike dejanj istega dogodka. 
 
a) Povedo katero dejanje 
se dogaja med njihovim 
govorjenjem, katero se je 
zgodilo pred govorjenjem 
in katero se bo po njem. 

 
b) Pri tem vadijo rabo 
časovnih prislovov 
zdaj/prej/potem/danes/ 

včeraj/jutri, rabo 
glagolskih časovnih 
oblik (sedanjik, 
prihodnjik, preteklik). 
 

c) Določijo zaporedje 
dejanj in ga izrekajo s 
časovnimi prislovi: 
najprej/potem/nazadnje/oz
iroma z veznikom ko. 
 
 

 
Dejavnost: ZAČARANI ČAS 
Z učenci se postavimo v krog. Učenci izvlečejo kartončke z 
različnimi vlogami. Vsak učenec vlogo prikaže, ostali pa 
ugotavljajo ali je sedanji, pretekli, ali prihodnji čas. 
Npr. Na listku piše: »Kuža laja.« Učenec se postavi na vse 
štiri in laja. Ostali učenci ugotovijo, da gre za sedanji čas. 
 
Dejavnost: ZAPOREDJE DEJANJ 
Učence razdelimo v skupine po štiri. Vsak učenec nariše en 
dogodek iz pravljice, ki mu je bil najbolj všeč. Nato se po 
štirje postavijo v vrsto tako, da si dogodki časovno sledijo. 
Pravljico nato povedo in zraven pokažejo vsebino z 
gibanjem. Pri tem uporabljajo prislove najprej, potem, 
nazadnje, oziroma, veznik »ko«.  
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4. Vadijo razločno in naravno govorjenje in se postopoma navajajo na zborno 
izreko. 
 
Vadijo razločno in 
naravno govorjenje (npr. 
vezani govor nezložnih 
predlogov) in se 
postopoma navajajo na 
zborno izreko. 

 

 
Dejavnost: HUDA MRAVLJICA JE HUDA, ČE NE 
GOVORIMO ZBORNO 
Z učenci ustvarjalno sestavimo koreografijo na pesem Huda 
mravljica. Potem pa še zborno govorimo in vadimo izreko. 
 
 

5. Vadijo temelje pravopisa. 
 
a) Vadijo rabo velike 
začetnice na začetku 
povedi. 
 
b) Vadijo rabo velike 
začetnice v osebnih 
lastnih imenih. 
 
c) Vadijo rabo pike, 
vprašaja, klicaja na koncu 
povedi. 
 

 
Dejavnost: NAJBOLJ POMEMBEN JE NA ZAČETKU 
Učence razdelim v skupine po štiri. Ti se postavijo v ravno 
vrsto. Vsaka skupina določi prvo vodjo, nato se določijo 
nove vodje. Vodje predstavljajo začetek povedi in so velika 
začetnica (stojijo ravno na začetku povedi). Vodja pove 
prvo besedo, ostali učenci pa poved nadaljujejo in 
predstavljajo malo začetnico vse do končnega ločila.  
 
Dejavnost: MOJE IME JE AKCIJA, KI SE PIŠE Z 
VELIKO 
Učenec stoji pri miru in gibalno prikaže svojo prvo črko v 
imenu. Ob tem se zaveda, da je le-ta pisana z veliko 
začetnico. Nato izvede gibalno akcijo, ki ga spominja na 
njegovo ime. 
  
Dejavnost: PIKA, VPRAŠAJ, KLICAJ SMO NA 
REPKU STONOGE 
Učence razdelimo v skupine po šest. Postavijo se v vrsto. 
Prvi v vrsti začne poved, ostali jo nadaljujejo. Vsak učenec 
predstavlja eno besedo. Zadnji člen pa pove ločilo in ga z 
gibanjem pokaže. 
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Tematski sklop: UČENCI SE Z UČITELJEM/MED SEBOJ POGOVARJAJO O 
SVOJEM JEZIKOVNEM OKOLJU 
 
a) Pogovarjajo se o tem, 
ali vsi ljudje govorijo isti 
jezik, ali doma/s prijatelji 
govorijo slovensko tako, 
kot se govori v šoli/po 
radio/televiziji. 

 
b) Navedejo imena njim 
znanih jezikov. 

 
c) Navedejo nekaj 
neknjižnih 
(pogovornih/narečnih) 
besed ter jih zamenjajo s 
knjižnimi. 

 
č) Povedo o sebi in članih 
svoje družine katere 
jezike znajo. 

 
d) Povedo kako govorijo 
doma, ugotavljajo kateri 
jezik je zanje materni in 
kateri je drugi oz. tuji. 

 
e) Razmišljajo o tem, 
kako bi bilo, če bi s 
starši/z bratom/s prijatelji/ 
govorili knjižno. 

 
f) Razmišljajo o tem, 
kako bi bilo, če bi po 
radiu/televiziji govorili 
neknjižno, 
pokrajinsko/narečno. 

 
 

 
Dejavnost: POZDRAVI SO RAZLIČNI 
Učenci sedijo v krogu. Kdor ve, kako se ljudje po svetu 
pozdravljajo, pride pokazat na sredino svojim sošolcem. 
Primer: 
ESKIMI: se pozdravljajo z noski. 
MAORI: si pokažejo jezik. 
JAPONCI: se priklonijo. 
Vsi ostali učenci ta pozdrav z gibanjem ponovijo. 
 
Dejavnost: NAREČNO 
Učence razdelimo v pare. Iz vrečke povlečejo kartico, na 
kateri je narisan predmet. Učenec ta predmet prikaže z 
gibanjem in pove, kako se reče temu predmetu. Drugi član 
dvojice pove za ta predmet narečno ime. (Wambach, 1999) 
 
Dejavnost: INDIJANCI 
Učencem pripovedujemo o Indijancih.  
»Indijanci se znajo gibati skoraj neslišno, da sploh ne 
vemo, kdaj se priplazijo. Bodimo Indijanci.« 
Sredi sobe postavimo stol, nanj pa sede učenec z 
zavezanimi očmi. Pod stol položimo predmet, ki ga učenec 
Indijanec straži. Vsi ostali učenci se skušajo čim tiše 
priplaziti do predmeta in ga izmakniti. Takoj, ko čuvaj sliši 
sumljiv zvok, pokaže s prstom v smer, iz katere prihaja. 
Tisti učenec, ki ga zasači, izpade iz igre. Čuvaj se mora 
potruditi in obvarovati svoj predmet. (Menih, Srebot, 1996) 
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3.3.3 MATEMATIKA 

 

OPERATIVNI CILJI 
PREDMETA 
Učenci: 

USTVARJALNO-GIBALNE DEJAVNOSTI 

GEOMETRIJA IN MERJENJE 
Tematski sklop: ORIENTACIJA V PROSTORU 

 
� opredelijo položaj 

predmeta glede na sebe 
oz. glede na druge 
predmete in se pri opisu 
položajev pravilno 
izražajo (nad/pod, 
zgoraj/spodaj, 
levo/desno). 
 

� premikajo se po 
navodilih po prostoru in 
na ravnini (na listu 
papirja) ter navodilo 
tudi oblikujejo.  

 

 
Dejavnost: ALI ZADANEŠ? 
Učenci so razdeljeni v skupine. Vsaka skupina oblikuje 
svoj krog z eno kolebnico. Učenci se postavijo v kolone 
eden za drugim in so 4 do 5 metrov oddaljeni od kroga. V 
skladu z učiteljevimi navodili mečejo žogo tako, da pade 
zunaj, znotraj ali na rob kroga (kolebnice). Zmaga tista 
skupina, ki je največkrat zadela želeno mesto.  
Težavnost lahko povečujemo z večanjem razdalje ali pa 
tako, da učenci žogo mečejo iz različnih položajev: sede, 
stoje ipd. Namesto kolebnice lahko zunaj šole uporabimo 
tudi kredo. (Andrejka Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: POBIRANJE PREDMETOV 
Učitelj v prostoru pripravi tekmovalne steze, na katere 
položi kamenčke v enakomernih razdaljah. Vsak učenec, 
ki mu učitelj z ruto zaveže oči, ima tudi pladenj, ki ga 
pusti na startu (na začetku tekmovalne steze). Učenci 
nosijo na pladenj vsak kamenček posebej. Ostali učenci 
pa pobiralca z zavezanimi očmi usmerjajo s klici ''levo – 
desno'', ''naprej – nazaj''. Zmaga tisti učenec, ki prvi na 
svoji tekmovalni stezi pobere vse kamenčke. (Andrejka 
Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: ČLOVEŠKE OVIRE 
Učenci se sprva razdelijo v dve večji skupini. Ena 
skupina se po parih ali trojicah postavi v žive ovire. 
Druga polovica učencev se postavi v pare. Eden v paru 
ima zavezane oči, drugi pa ga mora z glasom voditi preko 
ovir. Vloge se nato zamenjajo. Dejavnost je lahko 
namenjena izhodišču, kako pomembno je, da si med 
seboj pomagamo in da se pri tem počutimo varno, poleg 
tega pa razvijajo občutek odgovornosti do sebe in drugih. 
(Griss, 1998) 
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Dejavnost: NOTER, VEN, NA 
Učitelj v razredu postavi klopi v obliko pravokotnika in 
govori besede: ''noter, ven ali na''. Ko učitelj izgovori 
noter, morajo vsi učenci v pravokotnik in se ne smejo 
tikati klopi, ko slišijo besedo ven, morajo stati zunaj 
kvadrata in ko slišijo besedo na, se morajo sesti na klop. 
Izpade učenec, ki zadnji opravi zadano nalogo. (Andrejka 
Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: MATRICA 
Učitelj na tla nariše mrežo kvadratov. Mrežo lahko 
predstavlja tudi vzorec na linoleju, ki je po navadi 
položen na tleh v šolskih prostorih. Učenci se postavijo 
na zunanje stranice mreže. Učitelj podaja ustna navodila 
za gibanje po mreži, na primer: »Pojdi 3 polja naprej. 
Stopi 2 polji levo …«  
Različice: 

- Za podajanje navodil se lahko uvede zgodbica o 
različnih živalih, ki se premikajo vsaka po svoje. 
Učenci gredo na primer mišje korake naprej, 
slonje vstran ipd.  

- Posamezen učenec se v nekaj potezah premakne 
po mreži od začetne do končne točke, ki jo 
vnaprej določimo. Učenci – opazovalci ubesedijo 
njegovo gibanje.  (Andrejka Kavčič, 2005). 

 
Tematski sklop: GEOMETRIJSKE OBLIKE 
 
� prepoznajo in 

poimenujejo preprosta 
geometrijska telesa in 
geometrijske like. 
 

� prepoznajo in narišejo 
različne črte (ravne, 
krive, sklenjene, 
nesklenjene, lomljene). 

 
 
 
 
 

 
Dejavnost: RISANJE Z GEOMETRIJSKIMI LIKI 
Učitelj za vsako skupino pripravi velik kos papirja in 
pisala. Učenci v vsaki skupini stojijo v kolonah za črto. 
Prvi v koloni ima pisalo. Naloga vsake skupine je, da v 
čim krajšem času nariše pajaca na kos papirja, ki je na 
določenem mestu. Vsak v skupini dobi nalogo: prvi 
nariše glavo, drugi trup, tretji roke itn. Zmaga skupina, ki 
hitreje dokonča nalogo. Pri risanju naj učenci uporabljajo 
različne geometrijske like. Učenci lahko rišejo različne 
stvari, npr. hišo, avto ipd. (Andrejka Kavčič, 2005) 
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� narišejo in označijo 

točko z veliko tiskano 
črko. 

� označijo presečišče črt. 

 
Dejavnost: GEOMETRIJSKA TELESA 
Učencem pokažem en predmet v želeni geometrijski 
obliki (npr. uro, v obliki kroga). Povabim jih, da 
odkrijejo čim več različnih načinov, kako bi to lahko 
pokazali s svojim telesom in deli telesa. Lahko sami, v 
paru ali skupini. Spodbujam jih, da to naredijo v različnih 
nivojih – stoje, leže, sede. (Zakkai, 1997) 
 
Dejavnost: PREDSTAVITEV OBLIK 
Učenci stojijo v skupinah po tri (trikotnik), štiri (kvadrat, 
pravokotnik, ipd.). Učenci so meter oddaljeni eden od 
drugega. Mesto, kjer stojijo, označijo s kredo ali lepilnim 
trakom. Učitelj šteje ali govori pesem, učenci se gibljejo 
od kota do kota. Giblje se lahko eden ali vsi. Bistvo je, da 
začutijo obliko in ritem. Druge oblike predstavimo na 
podoben način. (Andrejka Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: KJE SEM? 
Učitelj ali učenci na tla narišejo tako velike geometrijske 
like (trikotnik, krog, kvadrat, pravokotnik), da v 
posameznem liku lahko stoji vsaj pet otrok. Narišejo 3 
različice vsakega geometrijskega lika. Učenci se prosto 
gibljejo (lahko tudi ob glasbi) med geometrijskimi liki, ki 
so narisani na tleh. Ko učitelj imenuje določen lik, ga 
učenci čim hitreje poiščejo in skočijo vanj. (Andrejka 
Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: SKLENJENA - NESKLENJENA 
Učitelj učence razdeli v skupine, ki naj imajo največ štiri 
člane. Polovici skupin razdeli zvezane vrvice, ki 
predstavljajo sklenjeno črto; druga polovica skupin pa 
dobi vrvice, ki niso zavezane in predstavljajo nesklenjeno 
črto. Učenci položijo vrvice na tla in na učiteljevo 
pobudo izražajo svoje zamisli o razliki med vrvicami. Z 
vrvicami nato na tleh oblikujejo različne sklenjene ali 
nesklenjene črte in v koloni hodijo po tako oblikovanih 
vrvicah. 
Učenci lahko uporabijo škarje in iz sklenjenih naredijo 
nesklenjene vrvice. (Andrejka Kavčič, 2005) 
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Dejavnost: ČRTE 
Učitelj naj predstavi ravno črto (gospoda Ravna) in krivo 
črto (gospo Krivo). Počasi naj ju nariše na tablo, kot bi 
bil pri kraljevskem opravilu, hkrati pa pripoveduje 
zgodbo. Učenci naj najprej sledijo črtama v gibanju s 
koraki, nato ju rišejo s prsti po zraku in šele nato ju 
narišejo na papir. (Andrejka Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: RISANJE PO HRBTU 
Učenci se posedejo v pare. Učenca v paru sedita en za 
drugim. Učenec, ki gleda sošolca v hrbet začne po 
njegovem hrbtu s prsti risati krive in ravne črte, drugi 
učenec pa ugiba, kakšno črto je narisal. Ob opozorilu 
učitelja vlogi zamenjata. 
 
Dejavnost: KLOPČIČ VOLNE 
Učitelj predstavi muco, ki se najraje igra s klopčičem 
volne. Pokaže jim, kako po navadi muca zaplete klopčič 
volne. Nato razvije klopčič tako, da se nitke prepletajo 
ena čez drugo. Učenci poiščejo presečišča nitk in se 
postavijo na točke presečišč. (Andrejka Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: KDO SEM? 
Učenci se razdelijo v manjše skupine. Vsaka skupina 
mora gibalno predstaviti geometrijski lik (krog, trikotnik, 
kvadrat, pravokotnik), geometrijsko telo (kroglo, stožec, 
valj, kvader, kocko), črto (ravno, krivo, sklenjeno, 
nesklenjeno, lomljeno) ali presečišče črt. Ostale skupine 
po predstavitvi opisujejo, kaj so videle, in poimenujejo 
vrsto lika, telesa ali črte. (Andrejka Kavčič, 2005) 
 

Tematski sklop: TRANSFORMACIJE 
 
� prepoznajo simetrijo pri 

predmetih v svoji 
okolici. 

 
 
 
 
 
 

 
Dejavnost: ZRCALA V VRSTAH 
Učenci si stojijo nasproti v dveh vrstah. Vsak se s 
konicami prstov dotika levega in desnega soseda v lastni 
vrsti. Ena vrsta se giblje kot celota, druga poskuša 
zrcalno slediti njenemu gibanju. Vsakdo naj bo pozoren 
na gibanje lastne skupine in skupine na nasprotni strani. 
(Andrejka Kavčič, 2005) 
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� znajo izdelati simetrično 

oblike z odtisi, s 
prepogibanjem in 
simetrijo grafično 
prikazati (pobarvati in 
narisati s pomočjo 
mreže). 

 

 
Dejavnost: ZRCALO 
Učenci se razdelijo v pare. Eden v paru predstavlja 
osebo, drugi pa njegov odsev v zrcalu. Učenec v paru s 
telesom oblikuje različne poze, drug učenec pa poskuša 
partnerja posnemati. Vlogi čez čas zamenjata. 
 
Dejavnost: DA ALI NE 
Učenci se razdelijo v tri skupine in se postavijo v kolone 
za startno črto. Na drugi konec razreda postavimo 
različne predmete (kozarci, skodelice, žlice, vilice, 
drevesni listi, svinčniki, goba, krede …). Vsak član 
skupine se giba na poseben način (skače po eni nogi, se 
plazi, teče vzvratno, skače kot žaba …). Ko pride do 
predmetov, izbere tistega, v katerem prepozna simetrijo 
in se z njim vrne do startne črte, da lahko naslednji 
učenec nadaljuje igro. Način gibanja izberejo učenci pred 
začetkom igre, za vsakega člana posebej in za vsakega 
drugačno gibanje. Skupine na koncu predstavijo 
predmete in njihovo simetrijo. (Andrejka Kavčič, 2005) 
 
Dejavnosti: SNEGULJČICE 
Učitelj prinese veliko zrcalo. Vsak učenec stopi pred 
zrcalo in se postavi v čim bolj razgiban položaj. Če je 
zrcalo dovolj veliko, lahko pred njim oblikujejo 
skupinsko figuro. Učitelj nato učence razdeli v dvojice. 
Eden v paru predstavlja osebo, drugi pa odsev v zrcalu. 
Nato jim pomaga izbrati situacije, ki naj bi jih 
predstavljali (na primer: muca mijavka, otrok se vozi po 
toboganu …). Učenci se vživijo v določene vloge, zrcalo 
pa jih posnema. Potem vloge zamenjajo. (Andrejka 
Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: POZA 
Učenci so razdeljeni v pare ali v manjše skupine. Vsak 
učenec naj s telesom oblikuje simetrično ali nesimetrično 
pozo. Po predstavitvi naj gledalci povedo ali gre za 
simetrično ali nesimetrično pozo in opredelijo 
simetričnost polovic. (Andrejka Kavčič, 2005) 
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Tematski sklop: MERJENJE 
 
� znajo oceniti in meriti 

dolžino z nestandardno 
(izbrano) enoto in s 
standardnima enotama 
m, cm. 
 

� znajo zapisati meritev z 
merskim številom in 
enoto. 

 
� znajo seštevati in 

odštevati količine enakih 
enot. 
 

� poznajo naprave za 
merjenje dolžine in 
mase. 

 

 
Dejavnost: KOLIKO? 
Učitelj razdeli učence v skupine in organizira njihovo 
kroženje od postaje do postaje. Na vsaki postaji skupina 
izvaja zadano merilno nalogo. Ko skupine naredijo vse 
naloge, učitelj vodi primerjanje rezultatov med 
skupinami. 
Naloge so lahko različne:  

- Koliko korakov je dolga učilnica? 
- Kolikšen je obseg glave tvojega sošolca? 
- Koliko vžigalic je visok tvoj zvezek? 
- ipd. (Andrejka Kavčič, 2005) 

 
Dejavnost: KAJ DELA? 
Učitelj pripravi lističe z različnimi delovnimi nalogami. 
Posamezniki, pari ali skupine dobijo na listkih zapisane 
različne situacije merjenja. Njihova naloga je, da jo brez 
besed uprizorijo. Ostali ugibajo, kaj igralci uprizarjajo. 
Primeri nalog: 

- Šivilja vzame telesne mere, da bo sešila obleko. 
- Oče obriše otroku stopalo, da mu bo lažje kupil 

nove čevlje. 
- Babica tehta moko in sladkor za kolač. 
- Mama meri mizo, da bo kupila nov prt. 
- Gospa Mici hujša. Vsak teden si izmeri obseg 

trebuha. 
- Otroci imajo sistematski pregled. Medicinska 

sestra jim zmeri telesno višino in težo.  
(Andrejka Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: LAŽJE – TEŽJE  
Učenci se prosto gibljejo po prostoru. Lahko vključimo 
tudi glasbo. Ko učitelj postavi trditev (npr. ''Avto je težji 
od letala''), učenci odgovorijo tako, da zavzamejo 
dogovorjeno telesno pozo. Za odgovor DA skočijo čim 
višje v zrak. Za NE počepnejo na tla in se stisnejo v čim 
manjši klopčič. Če se učenci ne morejo odločiti niti za 
DA niti za NE, se naprej prosto gibljejo po prostoru. 
Dogovorjeno pozo od odgovorih DA, NE in SE NE 
MOREM ODLOČITI lahko tudi spremenimo. (Andrejka 
Kavčič, 2005) 
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Dejavnost: OCENJEVNANJE 
Učenci se razdelijo v več manjših skupin in se v skupinah 
glede na različne kriterije razporejajo v vrsto. Učenci 
rezultatov ne izmerijo, ampak jih le ocenijo. 
Naloge so lahko različne:  

- Kako ima največje in kdo najmanjše stopalo? 
- Kdo je najvišji in kdo najnižji v skupini? 
- Kdo ima največjo dlan in kdo najmanjšo? 

 

ARITMETIKA IN ALGEBRA 
Tematski sklop: NARAVNA ŠTEVILA (do 20) in ŠTEVILO 0 

 
� ponovijo in utrdijo cilje 

iz prvega razreda. 
 

 
Dejavnost: PO VELIKOSTI 
Učitelj vsakemu učencu da en balon. Na balonih so 
napisana števila od 0 do 20 (oziroma, kolikor je učencev 
v razredu). Učenci se prosto gibljejo po razredu in si 
podajajo balone. Njihovo gibanje in sodelovanje lahko 
spodbujamo z različno glasbo. Ko glasba utihne, naj vsak 
učenec zadrži en balon. Njihova naloga je, da se z baloni 
razporedijo po velikosti števil, ki so zapisana na balonih. 
(Andrejka Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: KIPI 
Učenci se gibljejo ob glasbi ali spremljavi instrumenta. 
Ko glasba ali instrument utihne, učenci »okamenijo« v 
predlaganih pozah. 
Primeri nalog: 
Okamenite tako, da: 

- se tal dotikate s tremi okončinami. 
- sta v zraku 2 različni okončini. 
- sedem prstov gleda navzgor. 
- štirje deli vašega telesa kažejo v strop. 
- se samo en del vašega telesa dotika tal. 
- trije deli vašega telesa kažejo v različne smeri. 
- se pet delov vajinega telesa dotika tal. 

(Andrejka Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: NAJ ŠTEVILO 
Učenci gibno uprizarjajo svoje najljubše ali najmanj 
ljubo število. Ostali ugibajo, katero je to število. Način 
izražanja z gibanjem prepustimo učencem, učitelj 
spodbuja le izvirnost idej. (Andrejka Kavčič, 2005) 
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Dejavnost: ŠTETJE V KROGU 
Učenci skupaj z učiteljem oblikujejo krog in se usedejo 
na tla. Učitelj predlaga različne vrste štetja. Štejejo lahko 
vsi naenkrat, kar otroke zelo zabava. Bolj pa so pozorni, 
če štejejo zaporedno, eden za drugim. 
Primeri:  

- Štetje po 1 (2) naprej. 
- Štetje od 20 po 1 nazaj. 
- Štejemo po 1 naprej. Tisti, ki bo imenoval števila 

2, 4, 6 … naj vstane. 
- Štejemo po 1 naprej. Pri vsakem petem številu (5, 

10, 15 …) zaploskajo z rokami. 
- Štetje lahko začnemo pri poljubnem številu 

(naprej in nazaj). (Andrejka Kavčič, 2005) 
 

Dejavnost: PREDHODNIK - NASLEDNIK 
Učitelj vsakemu učencu da en balon. Na balonih so 
napisana števila od 0 do 20 (oziroma kolikor je učencev v 
razredu). Učenci se prosto gibljejo po razredu in si 
podajajo balone. Njihovo gibanje in sodelovanje lahko 
spodbujamo z različno glasbo. Ko glasba utihne, naj vsak 
otrok zadrži en balon. Učitelj imenuje določeno število. 
Učenec, ki ima balon z imenovani številom in 
predhodnik ter naslednik tega števila, se postavijo na 
določeno mesto v razredu. Učitelj prižge glasbo in igro 
nadaljujejo vsi učenci. 
 
Dejavnost: VEČJE, MANJŠE, JE ENAKO 
Učenci se razdelijo v trojice. Dva učenca imata vsak 21 
kartončkov, na katerih so zapisana števila od 0 do 20. 
Učenca naj stojita dovolj narazen in sočasno dvigujeta v 
zrak izbrano število. Tretji učenec pa gibno predstavi 
ustrezen znak; večje, manjše ali je enako in s tem določi 
razmerje med podanima številoma. 
Za znak < sklene prste na rokah proti manjšemu številu. 
Za znak > razširi roke proti večjemu številu. 
Za znak = da roke vzporedno skupaj.   
(Andrejka Kavčič, 2005) 
 
 
 
 



Lončar, D. (2011). Poučevanje skozi ustvarjalni gib v 2. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta v Ljubljani. 

 

87 

 

Dejavnost: JURČKU BOMO POMAGALI 
Učenci se postavijo v kolono eden za drugim in pojejo 
pesem Jurčku bomo pomagali hišico zgraditi. Na 
učiteljev znak se učenci ustavijo in prenehajo s petjem. 
Učitelj nato postavi zahtevo po razporejanju otrok v 
koloni. Ko učenci rešijo zadano nalogo, nadaljujejo s 
korakanjem in petjem pesmi. 
Primeri nalog: 

- Osemnajsti v koloni naj pride na čelo kolone. 
- Peti v koloni naj se priključi na rep kolone. 
- Pet otrok naj za nekaj časa izstopi iz kolone.  

(Andrejka Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: POIŠČI SVOJE ŠTEVILO 
Učitelj na tla na igrišču ali v razredu nariše številčno 
vrsto iz desetih (dvajsetih) kvadratov in jih oštevilči. 
Nariše več številčnih vrst; eno za skupino od 6 do 8 
otrok. Nato prekrije vsa ali le nekatera števila na številčni 
vrsti s kosi lepenke. Vsak otrok dobi kartico s številom in 
steče do polja v številčni vrsti, kjer naj bi bilo njegovo 
število. Učitelj nadaljuje igro tako, da učenci dobijo 
vsakokrat drugo število.  
Različice: 

- Učenci naj do svojega števila štejejo naprej in 
nazaj. (Andrejka Kavčič, 2005) 

 
Tematski sklop: RAČUNSKE OPERACIJE 
 
� znajo seštevati in 

odštevati v množici 
naravnih števil do 20 
(prehod preko desetice). 

 

 
Dejavnost: ROKE, NOGE GOR 
Učenci se prosto premikajo po prostoru. Ko učitelj da 
dogovorjen znak, se učenci ustavijo. Učitelj pokaže 
karton, na katerem je zapisan račun seštevanja ali 
odštevanja z rezultatom 0, 1, 2, 3 ali 4. Učitelj počaka, da 
učenci račun izračunajo in na učiteljev vzklik: ''Roke, 
noge gor!'', se učenci uležejo na hrbet in dvignejo toliko 
rok in nog, kolikor znaša rezultat. (Vršič, 1995 v 
Andrejka Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: GREMO SKUPAJ 
Učitelj na tablo pritrdi listke z računi. Učenci račun 
izračunajo in se združujejo skupaj po toliko, kot je 
rezultat  
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Dejavnost: PLUS ALI MINUS 
Učenci so razvrščeni po prostoru. Učitelj na kartonih 
kaže račune, pri katerih je nekdo izbrisal znak plus ali 
minus. Učenci morajo ugotoviti, za katero računsko 
operacijo gre. Če manjka minus, naj se uležejo na tla; če 
manjka plus, naj stojijo vzravnano z nogami skupaj, roke 
pa odročijo pravokotno na telo. (Vršič, 1995 v Andrejka 
Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: RDEČE IN ZELENO 
Učitelj pripravi rdeče in zelene kartice s števili ter nariše 
številsko vrsto. Vsak učenec dobi dve kartici, zeleno in 
rdečo. Učenec vedno najprej pogleda število na zeleni 
kartici, steče do polja na številski vrsti, označenega s tem 
številom. Nato pogleda rdečo kartico in skoči do 
ustreznega polja. Če na primer dobi na zeleni kartici 
število 3 in na rdeči 2, teče najprej k številu 3 ter nato 
preskoči 2 polji, da pride do števila 5; medtem pa zakliče: 
»Tri plus dve je pet.« Na začetku naj bodo števila na 
rdečih karticah za skakanje omejena na 1 in 2.  
Različica: 

- Igro je mogoče igrati tudi tako, da otroci skačejo 
nazaj in pri tem povejo račun odštevanja.  

(Vršič, 1995 v Andrejka Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: SKUPINE 
Učenci se gibljejo prosto ali v skladu z učiteljevimi 
predlogi ob predvajanju glasbe. Ko učitelj glasbo ustavi, 
imenuje določeno število. Učenci se čim hitreje 
razporedijo v skupine z zahtevanim številom (število 2 v 
pare, število 3 v skupino po tri ipd.). Ko učitelj zakliče: 
''prosto'', se učenci ponovno gibljejo individualno.  
(Vršič, 1995) 
 
Dejavnost: PLES V PARIH 
Učitelj pripravi lističe z računi. Število lističev v košari 
naj bo enako številu učencev; dva lističa naj imata račun 
z enakim rezultatom. Učenci prosto rajajo ob glasbi. Na 
določen znak vzamejo lističe iz košare, izračunajo račun 
in poiščejo učenca, ki ima enak rezultat. Nato pari skupaj 
zaplešejo. (Vršič, 1995 v Andrejka Kavčič, 2005) 
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Dejavnost: NAJDI PAR 
Učenci se posedejo v krog. Učitelj učencem razdeli 
kartončke, na katerih so števila od 0 do 20. Vsak učenec 
dobi en kartonček, na katerem je eno število. Učitelj pred 
tablo pove eno število (do 20), učenci vstanejo in 
poskušajo najti sošolca s katerim bodo lahko sestavili 
račun, katerega rezultat bo število, ki ga je povedal 
učitelj. Npr. Učitelj: ''število 5''. Učenec, ki ima na primer 
število 2 poišče sošolca, ki ima število 3, da skupaj 
tvorita račun 2 + 3 = 5. Pari, ki tvorijo ustrezen račun, se 
primejo za roke.  
 
Dejavnost: ŽIVI RAČUNI 
Učenci se razdelijo v večje skupine. Vsaka skupina 
pripravi nekaj računov s pomočjo gibanja in kretenj. Pred 
predstavitvijo pokažejo gib oziroma kretnjo, ki pomeni 
znak +, in gib za –, ki ga bodo uporabljali v računu. Za 
vsako število izvedejo različno gibanje ali kretnjo. Na 
primer za račun: 2 + 5 + 8 naredijo 2 koraka naprej, plosk 
za plus, 5 žabjih poskokov, plosk, osem počepov. Učenci 
(gledalci) štejejo, računajo in povedo rezultat. Učitelj 
vsak primer živega računa povzame in ga zapiše na tablo. 
Različice: 

- Račun lahko predstavi en sam otrok, otroka v 
paru ali več otrok skupaj. 

(Vršič, 1995 v Andrejka Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: BALON, POČAKAJ ME! 
Učitelj pripravi balone s števili. Učenci so razkropljeni 
po prostoru in si podajajo balon. Pri tem lahko vključimo 
tudi gibanje ob glasbi. Ko učitelj uporabi dogovorjen 
znak (npr. ploskne), se učenci ustavijo. Učenec, ki ima 
balon, sestavi poljuben račun s številom na balonu.  
Različice: 

- Učenec mora povedati račun, kjer bo dano število 
vsota ali razlika. 

- Učenci si lahko podajajo več balonov in sestavijo 
račune seštevanja in odštevanja. 

(Andrejka Kavčič, 2005) 
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Dejavnost: ATOMČKI SE ZDRUŽUJEJO PO … 
Učenci se prosto gibajo po prostoru. Na učiteljev znak: 
»Atomčki se združujejo po … (pove eno število).» 
Učenci se združijo v skupine glede na število. Na primer: 
»Atomčki se združujejo po 5.« Učenci se združijo v 
skupine po 5. Nekaj jih ostane brez skupine. Nato učitelj 
reče: » Atomčki se gibljejo.«  
 
Dejavnost: TRDEN MOST 
Učitelj določi dva učenca, ki predstavljata most, ostali pa 
so vojska. Učenci, ki predstavljajo vojsko, držijo drug 
drugega za ramena in hodijo v koloni po prostoru. Pri 
tem ponavljajo refren: ''Kdor računati ne zna, naj ostane 
doma.'' Ko pridejo do mostu, se zapornice mostu spustijo. 
Prvi v vrsti vpraša: ''Tranta, tranta most, ali gre lahko 
naša vojska skoz?'' Most odgovori: ''Seveda gre lahko, le 
zadnji računal bo.« Zapornice se dvignejo, vojska gre 
skozi, le zadnjega most ujame. Učenec, ki je ujet, iz 
košarice izvleče listek, glasno prebere račun in ga 
izračuna. Če pravilno izračuna račun, se postavi za enega 
učenca, ki predstavlja most in ga prime za rame. Če račun 
izračuna narobe, mora še enkrat v vojsko – na konec 
vrste. Računov naj bo več kot učencev. (Vršič, 1995 v 
Andrejka Kavčič, 2005) 
. 
Dejavnost: MOJ KLOBUK IMA 3 LUKNJE 
Pojemo:  

»Moj klobuk ima tri luknje, 
tri luknje ima moj klobuk, 
če ne bi imel treh lukenj, 

ne bil bi moj klobuk.« 
 

Ob besedi 'moj' se z roko udarimo po prsih, ob besedi 
'klobuk' na vrh glave, pri besedi 'tri' pokažemo tri prste, 
pri besedi 'luknje' pa s palcem in kazalcem pokažemo 
krog. Ko pojemo drugič, besede 'moj' ne izgovorimo, 
ampak le pokažemo. Ko pojemo tretjič, spustimo še 
besedo 'klobuk', ... itn. Konča se tako, da besedila sploh 
ne pojemo (razen veznih besed (ima, če ne bi imel, ne bi 
bil). Besede 'moj', 'klobuk', 'tri' in 'luknje' le pokažemo. 
Različice: 
Namesto treh lukenj jih ima lahko poljubno število do 10. 
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Dejavnost: KUPOVANJE VOZNE KARTE 
Učitelj naredi igralno polje: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Učitelj reče: »Vsako polje je postaja vaše železnice.« 
Potem vpraša, kako daleč je od druge do pete postaje. 
Učenec se postavi na polje 2 v številčni vrsti (to je 
njegova domača postaja). Potem mu povemo, da gre vlak 
do pete postaje (do petega polja v številčni vrsti). Učenec 
naj izračuna, kolikokrat se bo vlak ustavil do pete 
postaje. Učitelj napiše nalogo na tablo: Vlak gre od druge 
do pete postaje, to je 2 +  ? = 5. Učenec skače od polja 2 
do polja 5. Pri tem šteje poskoke (postaje). Učitelj napiše 
odgovor na tablo.  
Različice: 

- Vlak se vrača na izhodiščno postajo. 
- Učenci si izmislijo imena za postaje. 
- Spremenijo se lahko načini preskakovanja (npr. 

oponašanje živali). 
- Vpeljemo lahko zgodbico o živalih. 

(Vršič, 1995 v Andrejka Kavčič, 2005) 
 

Tematski sklop: NARAVNA ŠTEVILA 
 
Znajo: 
� šteti, zapisati in brati 

števila do 100 (<, >, =), 
� določiti predhodnik in 

naslednik danega 
števila, 

� oblikovati in nadaljevati 
preprosto zaporedje 
števil, 

� zapisati odnose med 
števili (<, >, =). 
 

� razlikujejo desetiške 
enote (enice, desetice, 
stotice). 

 
 

 
Dejavnost: MATEMATIK, NE JEZI SE 
Učitelj sestavi na A3 format igralno polje v obliki kačice. 
Učenci igrajo igro po vzoru Človek ne jezi se. Za začetek 
morajo na igralni kocki vreči 6. Nato mečejo kocko in 
potujejo po igralnem polju. Na določenih mestih jih čaka 
naloga ali račun in morajo tolikokrat poskočiti kot je 
rezultat (12 + 5 = ?; učenec izračuna in 17x poskoči). 
 
Dejavnost: STOTIČNI KVADRAT 
Učenci se razdelijo v pare in vsak par dobi pomanjkljivo 
izpolnjen stotični kvadrat (zapisanih je le nekaj števil, ki 
so zgolj pomoč za delo) in vrečko s števili do 100. 
Izmenično iz vrečke vlečeta kartončke s števili. Ko 
učenec izvleče število, ga naglas prebere, ga umesti v 
stotični kvadrat in ga zapiše. Kartonček položi na stran 
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� po velikosti uredijo 

množico naravnih števil 
do 100. 

 

 
Dejavnost: DIVJI MOŽ 
Učitelj zariše črto, za katero se postavijo učenci. Določen 
učenec pa nasproti njih zariše črto in stopi za njo. 
Učencem obrne hrbet in šteje do deset (ali po 10 do sto). 
Učenci se mu medtem neslišno približujejo. Divji mož 
preneha šteti in se obrne (lahko se tudi obrne na različno 
dolgo štetje). Učenci morajo obstati kot vkopani. Tisti, ki 
se premakne, mora nazaj na črto. Divji mož šteje 
tolikokrat, dokler se mu eden od otrok ne približa in se ga 
dotakne. Ta postane divji mož v naslednji igri. (Prirejeno 
po Kunaver, Lipovšek, 2006) 
 
Dejavnost: ŠTEVILKE SE ITI 
Igralci sedijo v krogu in vsak si izbere svoje število. 
Pripovedovalec si sproti izmišlja zgodbo, ki vsebuje 
števila. Igralci pozorno poslušajo zgodbo in vstanejo, ko 
zaslišijo svoje število. Če pripovedovalec uporabi 
dvomestno število na primer 28, se morata vstati igralca 
številka 2 in 8, pri 33 pa mora dvakrat vstati igralec 
številka 3. Tisti igralec, ki presliši svoje število ali ne 
vstane pravočasno, dobi kazen. Niko Kurent je v knjigi 
Veselja dom objavil takšen primer: 
»Sinoči ob 5h sem moral na kolodvor, ker prihaja ob 6h 
vlak z Dolenjskega, ki odpelje ob 4h iz Novega mesta, pa 
je imel 3 ure zamude. V 6. vagonu pri 2. oknu sem 
zagledal teto z 8 kovčki. Njena 2 sopotnika in jaz, torej 3 
osebe, smo ji pomagali izstopiti. Čez 4 stopnice je stopila 
na peron št. 5. Vsak od nas je nesel 2 kovčka, ki jih je 
imela označene s številkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Srečal 
nas je postrešček in vprašal, ali naj tetinih 8 kovčkov 
spravi k preostalim 16 kovčkom, ki jih je že imel 
naložene na svojih 3 vozičkih. Dejal je, da bo čez 5 minut 
čakal pri izhodu št. 7. Moja teta mu je dala vseh 8 
kovčkov, on pa ji je dal 2 listka. Tetina 2 sopotnika sta se 
poslovila in s teto sva šla proti 3. izhodu, ki je najbližji 4. 
vratom. Ko sva skozi 3. izhod prišla pred kolodvor, naju 
je tam že čakal postrešček s kovčki št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. Medtem je teta pozabila, koliko kovčkov je imela. 
Trdila je, da jih je 9.« (Kunaver, Lipovšek, 2006) 
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Dejavnost: KOLIKO PRSTOV JE V KROGU? 
Učenci sedijo na tleh v krogu in pred sebe položijo dlan. 
Ugotoviti morajo, koliko je vseh prstov v krogu. Učitelj 
predlaga štetje po 5 in pove, da je štetje hitrejše, če 
štejemo po 5 ali 10 prstov skupaj. Nato jim pokaže takšen 
način štetja. Prvi učenec v krogu dvigne roko in udari z 
dlanjo na tla in reče: »pet«; naslednji reče: »deset«; 
naslednji »petnajst« … Zadnji učenec v krogu pove, 
koliko je vseh prstov v krogu. 
Različice: 

- Štejejo lahko po pet nazaj od danega števila. 
- Učenci predse položijo obe dlani in štejejo po 10 

naprej in nazaj. 
- Če vključimo še stopala, imamo možnost za štetje 

v večjem obsegu naravnih števil. 
(Andrejka Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: KDAJ IMAŠ ROJSTNI DAN? 
Vsak učenec gibno predstavi svoj rojstni datum. Najprej 
naj učenci predstavijo desetice in enice le na en sam 
način. Šele potem dopuščamo vso svobodo gibanja in 
spodbujamo izvirnost. Letnico rojstva izpustimo. Znak, 
ki pomeni konec prejšnjega in začetek novega števila, naj 
vsak otrok razloži pred gibno predstavitvijo rojstnega 
dne. 
Primer: 18. 11. 
Število 18: 1 sonožni poskok, 8 korakov naprej 
                   plosk (pomeni piko). 
Število 11: 1 sonožni poskok, 1 korak naprej 
                   plosk. (Andrejka Kavčič, 2005) 
 
Dejavnost: DESETIŠKE ENOTE 
Vsak učenec ima na listu papirja napisano število. Naloga 
učencev je, da počepnejo, ko učiteljica pove trditev, ki se 
nanaša na njihovo število. 
Primeri: 

• Število ima 2 desetici. 

• Število ima 7 enic. 

• Število nima stotic. 

• Število ima več kot 8 desetic. 

• Število ima več enic kot desetic. 
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Dejavnost: ŠTETJE 
Učitelj ima žogo in začne šteti. Nato poda žogo učencu in 
le-ta nadaljuje štetje ter poda žogo naprej. 
 
Dejavnost: TELESNE DESETIŠKE ENOTE 
Učenec sestavlja števila s telesom. Ostali opazujejo, 
rišejo in ugotavljajo število. Učenec si zamisli število in 
ga prikaže s telesom: 

- Stotice: s telesom naredi kvadrat (se predkloni in 
se z rokami dotika tal). 

- Desetice: vzravnano stoji. 
- Enice: se zvije v klobčič. 

Npr. 123:  
1 = s telesom naredi kvadrat (se predkloni in se z rokami 
dotika tal). 
2 = vzravnano stoji. 
3 = zvit v klobčič 3x. 
Vmes med presledki naredi en znak, da učenci vedo in 
štejejo kolikokrat ponovi. 
Različica:  
Učitelj lahko na tablo napiše število in ga skupina 
učencev prikaže.  
Npr. 123: 
1 = dva učenca se primeta za roke in naredita kvadrat. 
2 = zraven stojita dva učenca. 
3 = trije učenci se zvijejo v klobčič. 
 
Dejavnost: TEK ŽIVALI V KROGU 
Učitelj pripravi kartončke s števili in z imeni živali. 
Učenci sedijo na tleh v raztegnjenem krogu. Po vrsti jim 
razdelimo imena živali: muca, žaba, zajec, muca, žaba, 
zajec … Nato jim razdelimo kartončke z napisanimi 
števili. Ko učitelj prebere navodilo, stečejo okrog kroga 
učenci, ki imajo števila, ki ustrezajo učiteljevemu opisu. 
Stečejo enkrat okrog kroga na svoje mesto v slogu živali, 
za katero so bili na začetku igre določeni. 
Primeri nalog: 

- Stečejo učenci s števili, ki so večja (manjša) od 
15. 

- Stečejo učenci s števili med 20 in 30. 
(Vršič, 1995 v Andrejka Kavčič, 2005) 
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Dejavnost: MENJAVA PROSTORA 
Učitelj pripravi kartončke s števili in listke z različnimi 
nalogami. Učenci se posedejo na različna mesta po 
prostoru. Vsak dobi karton z napisanim številom. Učitelj 
ali učenec da povelje za zamenjavo mest. Naloge so 
poljubne, odvisne od izbranih števil.  
Primer naloge: 

- Kdor ima število, manjše od 20, naj zamenja 
mesto. (Vršič, 1995 v Andrejka Kavčič, 2005) 

 
Dejavnost: ČRNI MOŽ 
Učitelj pripravi kartončke z napisanimi števili. Črni mož 
se postavi na eno stran prostora, učenci na drugo.  
Črni mož zakliče: »Kdo se boji črnega moža?«  
Otroci odgovorijo: »Nihče!« in stečejo na drugo stran 
prostora. Črni mož jih lovi; kogar se dotakne, postane 
njegov pomočnik. Igra je otežena s tem, da sme črni mož 
loviti le učence, ki imajo določena števila. V vsaki novi 
igri je drug črni mož in lovi na določeno nalogo. 
Pomočniki mu pomagajo, dokler ne ulovijo vseh otrok s 
števili, ki ustrezajo dani nalogi. 
Primer naloge:  

- Uloviti učence s števili, ki so večja od 21.  
- Uloviti učence s števili, ki so večja od 80.  
- Uloviti učence, ki imajo v številu 6 desetic. 
- Uloviti učence, ki imajo v številu 7 enic. 

(Vršič, 1995 v Andrejka Kavčič, 2005) 
 

Dejavnost: SESTAVI ME 
Učitelj pripravi balone dveh barv s števkami od 0 do 9. 
Mora jih biti dvakrat toliko kot otrok (pol ene, pol druge 
barve). Z učenci se dogovori, katera barva predstavlja 
desetice in katera enice. Učenci se prosto gibljejo po 
razredu vključno z baloni. Učitelj spodbudi gibanje s 
predvajanjem glasbe in različnimi gibalnimi nalogami 
(npr. »Odbijaj balon z glavo, rameni, boki, zadnjico … 
Premikajte se v parih skupaj z enim ali več baloni.«). Na 
določen znak (npr. konec predvajanja glasbe) vsak 
učenec prime dva balona (različne barve) in sestavi 
število. (Andrejka Kavčič, 2005) 
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Dejavnost: DOMOV 
Učitelj pripravi listke z nalogami, obroče ali kolebnice. 
Učenci položijo obroče (kolebnice) na tla in si označijo 
dom. Učitelj en obroč umakne tako, da je en dom manj 
kot je otrok. Učenci se primejo za roke in hodijo na 
poljubne načine po prostoru. Vzorec gibanja narekuje 
prvi v vrsti. Iznenada učitelj zakliče: »Domov!«, učenci 
pa poskušajo hitro zasesti vsak en obroč. Kdor ostane 
brez, mora rešiti nalogo, ki jo izvleče iz košare. 
Primeri nalog: 

- Povej predhodnik in naslednik števila 35. 
- Štej od 15 do 21. 
- Uredi po velikosti števila od največjega do 

najmanjšega 5, 45, 81. 
- Štej po 2 do 36. (Andrejka Kavčič, 2005) 

 
Dejavnost: NOGE, ROKE, PRSTI 
Učitelj na tablo napiše ali nariše neko zaporedje števil, 
učenci pa ga smiselno nadaljujejo. 

• 1 učenec, 2 učenca, 3 učenci … 

• 2 roki, 5 rok, 8 rok … 

• 5 prstov, 11 prstov, 17 prstov … 
 
Dejavnost: OBLIKUJ ZNAK 
Učenci so v parih. Učitelj na tablo pritrdi dve števili. 
Učenci morajo po parih s svojimi telesi oblikovati 
pravilen znak za razmerje med številoma (<, >, =). 
 
Dejavnost: UREDI SE 
Vsak učenec dobi list papirja, na katerem je napisano eno 
število od 0 do 100. Učenci se morajo urediti po 
velikosti, od najmanjšega do največjega naravnega 
števila. 
 
Dejavnost: ZAPOREDJE 
Učenci stojijo v krogu in srednje glasno štejejo od 1 
naprej. Vsak večkratnik števila 2 izgovorijo glasno in 
naredijo prej dogovorjeno kretnjo. 
Različice: 

- Štejejo lahko nazaj od določenega števila. 
- Izvajajo poljubna zaporedja in večkratnike. 

(Vršič, 1995 v Andrejka Kavčič, 2005) 
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Dejavnost: UREJANJE PO VELIKOSTI 
Učenci se lahko urejajo po višini (vrsta zbor), po dolžini 
las, po odtenkih las, po odtenkih barv majic … 
Nato vsak učenec dobi število. Učenci se prosto gibljejo 
in se na določen znak (plosk) postavijo po velikosti glede 
na navodilo, ki ga učitelj pove ob znaku. Imamo različne 
sklope števil v vrečkah in jih menjamo tako, da jih učenci 
izbirajo npr. 5, 10, 15, 20 …; 1, 2, 3, 4 … 
 
Dejavnost: PREDHODNIK, NASLEDNIK 
Učitelj razdeli učencem števila. Učenci se prosto gibljejo 
po prostoru. Ko učitelj zaploska in pove število, učenec s 
tem številom dvigne listek. K njemu pa prideta 
predhodnik in naslednik njegovega števila.  
 

Tematski sklop: RAČUNSKE OPERACIJE 
 
Znajo: 
� seštevati in odštevati v 

množici naravnih števil 
do 100 (brez prehoda), 

� s premislekom reševati 
preproste enačbe:  
a ± = b,  ± a = b 
(poiskati manjkajoči 
člen), 

� deliti na konkretni ravni 
(s konkretnim 
gradivom). 
 

Uporabljajo: 
� na konkretni ravni 

komutativnostni zakon 
seštevanja (zakon o 
zamenjavi), 

� računske operacije pri 
reševanju problemov. 
 
 
 
 
 

 
Dejavnost: SPOMIN 
Učenci se razdelijo v skupine po 6 in igrajo prirejeno igro 
Spomin. Na karticah so napisani računi in njihovi 
rezultati. Učenec mora rezultatu poiskati račun oziroma 
računu rezultat. 
 
Dejavnost: POIŠČI MAJKAJOČI ČLEN 
Učitelj vsakemu učencu pove eno število, nato pa se 
učenci razdelijo v štiri skupine. Postavijo se v kolono na 
eno stran razreda. Na učiteljev znak prvi iz vsake skupine 
teče do table, kjer vzame en listek, na katerem je eno 
število do 100. Na tablo napiše račun: svoje število, 
+____= število, ki ga je izžrebal. Reši enačbo in teče 
nazaj do svoje skupine, kjer preda vrsto naslednjemu. 
Igre je konec, ko skupini zmanjka listkov. 
 
Dejavnost: ATOMČKI 
Učenci se prosto gibljejo po prostoru. Dajem jim 
navodila: 

• v pare, 

• v skupine po 4, 

• v 3 enakovredne skupine. 
Vsakokrat, ko se razdelijo v skupine, jim zastavim 
kakšno vprašanje, da napeljem na deljenje. 
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� spoznajo in uporabijo na 
konkretnem nivoju, da 
sta seštevanje in 
odštevanje nasprotni 
operaciji. 

 
� zapišejo vsoto enakih 

seštevancev v obliki 
produkta. 

Dejavnost: ŠTEJEMO UČENCE 
Učence razdelimo v več skupin. Naloga vsake skupine je, 
da ugotovijo, koliko učencev naše šole ima razred v 1. 
nadstropju (pritličju, 2. nadstropju). Vsaki skupini damo 
navodilo, kje naj začnejo s štetjem oziroma seštevanjem 
(učenci bodo seštevali učence posameznih razredov). Eni 
začnejo na začetku hodnika, eni na koncu, eni s sredine. 
 
Dejavnost: VSTAVI ZNAK 
Učenci dobijo kartice, na katerih so zapisana števila. 
Njihova naloga je, da se med števila postavijo z znakom 
za računske operacije tako, da bo račun pravilen. Znake 
kažejo s telesom. 
 
Dejavnost: GUMBI 
Vsak učenec iz vrečke potegne pest gumbov s po štirimi 
luknjami. Svojemu sosedu na hrbet napiše račun, ta pa 
mora povedati, koliko gumbov je izvlekel prvi učenec. 
Nato zamenjata vlogi. 
 

Tematski sklop: LASTNOSTI OPERACIJ 
 
� uporabljajo na konkretni 

ravni komutativnost in 
asociativnost seštevanja 
(zakon o zamenjavi in 
zakon o združevanju). 
 

� razumejo na konkretni 
ravni, da sta seštevanje 
in odštevanje nasprotni 
operaciji. 
 

� razumejo vlogo števila 0 
in 1 pri seštevanju in 
odštevanju, da je število 
0 razlika dveh enakih 
števil. 

 
Dejavnost: OBRAČANJE 
Matematični problem lahko obrnemo (zakon o 
zamenjavi) za lažje računanje. Učitelj na tablo napiše 
računske operacije in vsak učenec naj vsaj eno računsko 
operacijo ter njeno obračanje prikaže tako, da hodi ali 
skače ob številčni vrsti. Učitelj npr. napiše 4 + 2 = 6. 
Učenec skače do polja 4, nato poskoči še 2 polji naprej. 
Nato problem obrne tako, da skoči vzvratno 2 polji nazaj 
in učitelj na tablo napiše: 6 – 2 = 4. (Vršič, 1995) 
 
Dejavnost: NAJ SE ZAMENJAJO VSI, KI … 
Učenci sedijo v krogu. Učitelj začne igro. Poišče eno 
lastnost in reče: »Naj se zamenjajo vsi, ki imajo rdečo 
majico.« Tako vstanejo vsi učenci z rdečo majico in 
gredo čim prej na en nov prazni prostor. Kdor ostane brez 
prostora ostane v sredini in nadaljuje igro. »Naj se 
zamenjajo vsi, ki imajo rjave lase.« (Počitnice Biseri) 
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Dejavnost: SEŠTEJ 
Vsakemu učencu na majico nalepimo številko do 100. 
Učitelj pove neko vsoto, učenci pa tvorijo račun 
seštevanja s števili, ki jih imajo na majici. Rešitev je 
lahko več, dodatna navodila pa so lahko, koliko učencev 
mora tvoriti računsko operacijo. Poleg tega se morajo v 
vrsto postaviti tako, da najlažje izračunajo račun. 
 
Dejavnost: NIČ  
Učitelj govori račune, učenci morajo račun izračunati. Če 
je rezultat nič počepnejo, če pa rezultat ni nič stojijo. 
 
Dejavnost: + IN – 
Vsak učenec dobi 6 števil na kartončkih, kartonček z 
znakom –, kartonček z znakom + in kartonček z znakom 
=. Učenčeva naloga je, da poišče tri števila, s katerimi 
lahko tvori račun seštevanja in tri števila s katerimi lahko 
tvori račun odštevanja. Namen igre je, da učenec ugotovi, 
da so števila enaka, tako za seštevanje kot za odštevanje. 
 
Dejavnost: NAPREJ IN NAZAJ 
Učitelj na tla nariše številske vrste: eno številsko vrsto za 
od 6 do 8 učencev. Številske vrste naj vključujejo tudi 
število 0. Učenci skačejo po številčnih poljih v skladu z 
učiteljevim navodilom. Učitelj zahteva, naj se učenci 
postavijo na število 0 in skačejo za določeno število polj 
naprej, nato pa za isto število polj nazaj. Učitelj naj 
podaja vedno nova števila, dokler učenci ne ugotovijo, da 
pridejo vedno nazaj na isto polje (to je polje s številom 
0). (Andrejka Kavčič, 2005) 
 

LOGIKA IN JEZIK 
Tematski sklop: LOGIKA IN JEZIK 
 
� razvrščajo predmete, 

telesa, like, števila glede 
na največ dve lastnosti. 

 
 
 
 
 

 
Dejavnost: RAZVRSTIMO SE 
Na tla učilnice naredimo tabelo, v katero se bodo učenci 
razvrstili glede na:  

• barvo majice in dolžino rokava, 

• glede na število svinčnikov v puščici in najljubšo 
barvo, 

• barvo oči in dolžino las … 
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� odkrijejo in ubesedijo 
lastnosti oz. dve 
lastnosti, po katerih so 
bili predmeti, telesa, 
liki, števila razvrščeni. 
 

� prikažejo razvrstitev 
predmetov z različnimi 
diagrami (s puščičnim, 
Carrollovim,  
Euler-Venovim 
diagramom). 

 

Dejavnost: LASTNOST PREDMETA 
Vsak učenec v rokah drži poljuben predmet (lahko si ga 
sam izbere, lahko ga določi učitelj). Učitelj si izbere neko 
lastnost predmeta in nato ob vsakem predmetu jasno pove 
ali ta predmet to lastnost ima ali ne. Na koncu učenci 
ugibajo, kaj je ta lastnost, ki si jo je učitelj zamislil. 
Naslednjo lastnost si izbere učenec, ki je ugotovil 
prejšnjo.  
 
Dejavnost: DIAGRAM 
Učence razdelimo v štiri skupine. Vse skupine dobijo 
enak set matematičnih ploščic. Na vsako steno učilnice 
nalepimo en velik list papirja, en za vsako skupino. Na 
prvem listu bo puščični diagram, na drugem Carrollov, na 
tretjem Euler-Venov in na četrtem stolpčni diagram. 
Vsaka skupina mora svoje ploščice razporediti v svoj 
diagram. To pa tako, da na znak začne prvi iz vsake 
skupine z eno od ploščic, ko se ta vrne začne drugi in 
tako do konca. 
 
Dejavnost: DIAGRAMI 2 
Učitelj na tla nariše različne diagrame. Nato govori 
lastnosti razvrščanja in učenci se glede na to postavijo v 
diagrame. Učitelj na tablo napiše in nariše rezultate. 
 

OBDELAVA PODATKOV 
Tematski sklop: PRIKAZI 
 
� predstavijo preproste 

podatke s preglednico, 
figurnim prikazom in s 
stolpčnim prikazom. 
 

� znajo nastaviti in 
prešteti vse možne izide 
pri najpreprostejših 
kombinatornih 
situacijah (poiskati 
razporedbe največ treh 
različnih predmetov). 
 

 

 
Dejavnost: BARVA 
Vsak učenec si izbere list papirja tiste barve, ki najbolj 
opisuje njegovo trenutno razpoloženje in ga prilepi na 
tablo. Liste iste barve prilepijo enega nad drugega. Ko to 
stori, nekje v učilnici poišče list papirja barve, ki jo je 
izbral in tam počaka toliko časa, da to naredijo vsi. Na 
koncu preštejemo vse učence pri posameznem listu in 
podatke vpišemo v tabelo na tabli. 
 
Dejavnost: KOSILO 
Učence razdelimo v skupine po tri. Naloga vsake skupine 
je, da poiščejo vse možne kombinacije, v kakšnem 
vrstnem redu lahko gredo na kosilo. Kdo bo prvi v vrsti, 
kdo drugi in kdo tretji. Na koncu primerjamo rezultate. 
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� znajo prebrati preprosto 
preglednico, figurni 
prikaz in prikaz s 
stolpci. 

 
� zberejo in uredijo 

podatke ter jih čim 
pregledneje predstavijo 
in preberejo. 
 

Dejavnost: NOVINAR 
Učitelj pripravi vprašanja in liste razdeli učencem. 
Naloga učencev je, da zberejo podatke. Učenci sprašujejo 
drug drugega in si podatke beležijo ter jih nato 
predstavijo. 
 

 

3.3.4 GLASBENA VZGOJA 

 
OPERATIVNI CILJI 
PREDMETA 
Učenci: 

USTVARJALNO-GIBALNE DEJAVNOSTI 

IZVAJANJE 
 
� enoglasno z 

instrumentalno 
spremljavo ali brez nje 
pojejo v ustreznem 
obsegu ljudske in 
umetne pesmi, ki po 
vsebini ustrezajo 
otroškemu čustvovanju, 
igri in dogajanjem v 
ožjem okolju. 
 
 
 

 
 

 
Dejavnost: PALČKI IN ČAROVNIK 
Učenci predstavljajo palčke. Sedijo v krogu, pred seboj 
imajo glasbila in igrajo vsak svojo pesmico. Na obisk 
pride čarovnik (učitelj), ki pa mu direndaj palčkov ni 
preveč všeč, saj se z vsemi hkrati ne more pogovarjati. 
Zato zamahne s čarobno palčko in uspava palčke. Le ti 
odložijo glasbila in zaprejo oči. Čarovnik ima sedaj 
priložnost, da prebudi tiste palčke, ki jih želi kaj vprašati. 
Lahko se pogovarja z enim, dvema, ali pa celo s tremi 
hkrati, saj je pravi čarovnik. Če se dotakne enega samega 
palčka, bo glasbena domislica enoglasna, če se dotakne 
dveh dvoglasna in če se dotakne treh troglasna. Prebujeni 
palčki (en, dva ali trije) odprejo oči, tiho vzamejo 
glasbila in začnejo igrati na čarovnikov znak, prav tako 
pa na njegov znak prenehajo in odložijo glasbila. Speči 
palčki sicer ne morejo govoriti oziroma igrati, lahko pa 
poslušajo in ugibajo, koliko njihovih prijateljev je 
sodelovalo v pogovoru s čarovnikom. Učenci na plosk 
učitelja odprejo oči in dvignejo roke, da bi odgovorili, 
koliko glasov in katere so slišali. (Pesek, 2000) 
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Dejavnost: PLESNA FOLKLORA 
Učenci ob naučeni ljudski pesmi Ob bistrem potočku je 
mlin, plešejo mini folklorni ples za to pesem, ki je 
prilagojen otrokom. 
Par se prime za roke in jih najprej ziba levo in desno (Ob 
bistrem potočku je mlin), nato dvakrat zaploskata (cin, 
cin). Med refrenom (ko mlinček ropoče in voda šumlja, 
pa meni srček igra, igra ...) eden počepne, dvigne desno 
roko z iztegnjenim kazalcem, za katerega se drugi prime 
in teče okoli njega. Nato vlogi zamenjata. Namesto 
počepa se lahko par prime pod roko in izvaja vrtenico 
 
Dejavnost: ENO-, DVO- IN VEČGLASJA 
Gibanje ob skladbi Roberta Novaka: En, dva in tri. 
Učence razdelim v 3 skupine. Vsaka predstavlja določeno 
glasbilo iz skladbe. Glasba je sestavljena iz treh delov. V 
prvem se predstavi ksilofon, v drugem ksilofon in flavta 
in v tretjem ksilofon, flavta in harmonika. (Pesek, 2000) 
 
Dejavnost: ISKANJE DRUŽINE  
Vsaka družina ima štiri člane, ki so napisani na karticah: 
priimek družine in vloga v družini. Učitelj kartice 
premeša in vsak učenec si izbere eno kartico. Na znak 
učitelja se začnejo člani družine iskati tako, da kričijo 
svoj priimek. Ko se družina najde, se predstavi s petjem 
njihove družinske pesmi, lahko pa tudi s plesom. 
(http://www.2.arnes.si/~gschmi) 
 

 
� ritmično izrekajo in 

ritmizirajo otroška 
besedila (izštevanke, 
uganke, reke in odlomke 
pesmi). 
 

 

 
Dejavnost: RITMIČNI KROG 
Učenci se postavijo v krog. Najprej učitelj izreka otroška 
besedila, učenci pa v ritmu poskakujejo ali hodijo v 
krogu. Ko že znajo, lahko tudi sami govorijo in ob tem 
korakajo (poskakujejo) po ritmu. 
 
Dejavnost: PREPOZNAJ PESEM 
Učitelj ali učenec izvaja ritem določene pesmi, učenci pa 
jo morajo prepoznati. Nato jo zapojejo in zraven 
zaplešejo.  
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Dejavnost: HITRO, POČASI 
Poslušajo Camille Saint-Saens: Želva iz Živalskega 
karnevala in Jacques Offenbach: Kankan in oponašajo 
gibanja želv in muc, ki plešejo kankan. 
Izmišljajo si ritmične vzorce za glasbila, ki bodo 
oponašala gibanje počasnih oziroma hitrih živali in jih 
oponašajo. (Pesek, 2000) 
 

 
� igrajo na lastna, ljudska 

in Orffova glasbila. 
 
 

 
Dejavnost: IGRANJE  
Učenci se predhodno naučijo peti eno pesem, ki je 
predlagana v učnem načrtu. 
Na to pesem učitelj sestavi spremljavo za različna 
Orffova glasbila, v slikovni obliki. Vsak učenec dobi 
svoje glasbilo. Vsi učenci poleg izvajanja spremljave, 
pesem tudi pojejo. 
 

 
� z otroškim rajanjem in 

plesom spremljajo petje 
in izreko 
 
 
 

 
Dejavnost: KO SI SREČEN 
Učenci se postavijo v krog in ob petju pesmi tudi z gibi 
prikazujejo zapeto.  
Besedilo: 
Ko si srečen, daj z dlanjo udari v dlan (plosk, plosk), 
ko si srečen, daj z dlanjo udari v dlan (plosk, plosk), 
ko si srečen in ko srečo rad bi še delil z nekom,  
ko si srečen, daj z dlanjo udari v dlan (plosk, plosk). 
V naslednjih kiticah se spreminja le podčrtani del: 
- tleskni s prsti razigran, 
- po kolenih potrepljaj, 
- glasno z nogo butni v tla, 
- glasno vzklikni svoj hura. 
 
Ko si srečen in ko srečo rad bi še delil z nekom, 
ko si srečen brž ponovi vse od prej … Tu ponovimo le 
gibe, ki jih kažemo na telesu. Na koncu tako ponovimo 
vse naučene gibe. 
 
Dejavnost: PLES SNEŽINK 
Claude Debussy: Ples snežink 
Ob poslušanju skladbe ustvarjajo gibe in koreografijo za 
ples. Učenci so lahkotne snežinke. Lahko jim ponudimo 
belo blago, ki ga uporabijo v plesu. 
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Dejavnost: POLKA IN VALČEK 
Predvajamo polko in valček, učenci pa si izmišljajo nove 
korake za ples polke in valčka.  
 
Dejavnost: KDO BO MOJ PLESALEC 
Učencem damo številčna imena od ena do toliko, koliko 
jih je v razredu. Učencem povemo število na uho in mu 
ga nalepim na hrbet. Med petjem pesmi Marko skače, 
zakliče plesalec/plesalka v krogu eno številčno ime in 
učenec, ki ga ima, postane soplesalec polke. (Prirejeno po 
Pesek, 2000) 
 
Dejavnost: UMETNI BANSI NA LJUDSKO PESEM 
Učence razdelim v skupine. Vsaka skupina si izbere eno 
pesem izmed ljudskih pesmi, ki smo jih spoznali in 
poskuša oblikovati gibalno spremljavo za njo kot jo ima  
npr. pesem Moj klobuk ima tri luknje. 
 

USTVARJANJE 

 
� poustvarjajo naučene 

pesmi, besedila in 
instrumentalne vsebine. 
 
 

 
 
 
 

 

 
Dejavnost: DRAMATIZACIJA PESMI 
Učence razdelimo v skupine. Vsaka skupina si izbere eno 
pesem, ki so se jo v šoli že učili. Skupaj sestavijo nemo 
igro vlog, ki to pesem predstavlja. Lahko plešejo, se 
gibajo, prikazujejo … To predstavijo sošolcem, ki potem 
ugotavljajo, katero pesem si je skupina izbrala.  
 
Dejavnost: POJOČE POZDRAVLJANJE 
Učenci si najprej izmislijo svoj pojoči pozdrav. Nato se 
prosto gibljejo po razredu in ko se srečajo s sošolcem, ga 
pozdravijo s petjem.  
 
Dejavnost: ISKANJE DRUŽINE  
Vsaka družina ima 4 člane, ki so napisani na karticah: 
priimek družine in vloga v družini. Učitelj kartice 
premeša in vsak učenec si izbere eno kartico. Na znak 
učitelja se začnejo člani družine iskati tako, da kričijo 
svoj priimek. Ko se družina najde, se predstavi s petjem 
njihove družinske pesmi, lahko pa tudi s plesom. 
(http://www.2.arnes.si/~gschmi) 
 



Lončar, D. (2011). Poučevanje skozi ustvarjalni gib v 2. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta v Ljubljani. 

 

105 

 

 
� izmišljajo si melodije na 

dano besedilo. 
 
 

 
Dejavnost: SKUPINSKI PLES 
Učenci se razdelijo v skupine po najmanj štiri učence. 
Učitelj vsem razdeli enako besedilo, na katero vsaka 
skupina sestavi lastno melodijo in skupinski ples ter ga 
predstavi sošolcem. 
 

 
� oblikujejo ostinatne 

spremljave na glasbilih 
za pesmi in besedila. 
 

 
Dejavnost: USTVARJANJE SPREMLJAVE 
Učenci se razdelijo v manjše skupine. Vsaka skupina 
dobi besedilo pesmi, na katerega skupina potem s 
pomočjo določenih instrumentov, ki so podani zraven 
pesmi, ustvarijo spremljavo. Vsaka skupina ima na 
razpolago drugačno besedilo in glasbila. 
Spremljavo lahko skupina popestri tudi z različnimi 
plesnimi gibi. Svoje izdelke nato skupine prestavijo pred 
razredom. 
 

 
� raziskujejo zvočnost 

glasbil in zvočil ter 
oblikujejo svoje glasbene 
vsebine. 
 

 
Dejavnost: DIRIGENT IN ORKESTER 
Učence razdelimo v več manjših skupin. Vsak učenec 
dobi svoje glasbilo, na katerega bo igral. Skupina se 
postavi v polkrog in predstavlja orkester, ki mu dirigira 
dirigent, ki ga sprva predstavlja učitelj. Nato pa lahko to 
vlogo prevzame tudi eden od učencev.  
Dirigent orkestru z gibi kaže kdaj naj igra kateri 
instrument, koliko časa, kako glasno in kako hitro. 
Melodijo si sproti izmišlja vsak dirigent posebej. 
Medtem, ko ena skupina nastopa, jo druge gledajo ali se 
gibljejo po ritmu. 
 
Dejavnost: HOJA MIMO OVIR 
Izberemo nekaj učencev, jih razvrstimo po razredu in jim 
damo v roke glasbila. Še pred tem pa izberemo enega 
med njimi in mu zavežemo oči. Njegova naloga je, da 
pride z enega konca razreda na drugega, pri tem pa se ne 
sme dotakniti nobenega sošolca. Učenci z glasbili ga 
usmerjajo: če se jim preveč približa, igrajo glasno in 
obratno. Lahko ima več učencev zavezane oči.  
(Pesek, 2000) 
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Dejavnost: NOVI VERZI 
Učenci so v skupinah po 4 in si k obravnavani pesmi 
izmislijo nove verze. Nato svojo pesem predstavijo 
ostalim. Pesem spremljajo z glasbili. Spremljavo si tudi 
sami izmislijo. (Prirejeno po Pesek, 2000) 
Različice: 
Lahko tudi z gibi nakazujejo, ploskajo, igrajo na lastna 
glasbila … 
 
Dejavnost: TIHO, GLASNEJE, GLASNO - ISKANJE 
SKRITEGA PREDMETA 
Enega izmed učencev pošljemo iz razreda. Skrijemo 
določen predmet, ki ga mora potem učenec najti tako, da 
sledi učiteljevi jakosti udarjanja na boben. Če učitelj igra 
vedno tišje, pomeni, da se učenec oddaljuje od predmeta 
in obratno. Pri usmerjanju lahko sodeluje ves razred z 
vedno glasnejšim ali vedno tišjim petjem ali ploskanjem. 
(Pesek, 2000) 
 
Dejavnost: UGANIMO PEVCA IN MU 
ČESTITAJMO 
Učenci zaprejo oči, dotaknemo se enega, ki mora začeti 
peti pesmico Vse najboljše za te (lahko spremenimo v 
Vse najboljše za me). Če se na primer dotaknemo Mojce, 
bo le-ta zapela prva dva verza, tretjega in četrtega (vse 
najboljše, draga Mojca, vse najboljše za te) pa vsi učenci, 
kajti njihova naloga je, da po zvočni barvi prepoznajo 
začetnega pevca. (Pesek, 2000) 
 
Dejavnost: VODENA VIZUALIZACIJA 
Učence popeljemo skozi čarobna vrata tako, da jim 
naročimo, naj se sprostijo, zaprejo oči in pozorno 
poslušajo, kaj jim bomo pripovedovali. Pripovedujemo 
jim zgodbo, v kateri kenguru (klavir) sreča prijatelja 
laboda (violončelo). Skupaj se odpravita na rojstni dan 
oslička (violina). Pri vsaki živali učenci poslušajo zvoke 
npr. violine pri osličku. Učenci se tako seznanijo z zvoki 
glasbil. 
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POSLUŠANJE 
 

� poslušajo ljudske in 
umetne pesmi. 
 

 
Dejavnost: KAJ OBČUTIM? 
Ob poslušanju ljudskih in umetnih pesmi poskušajo 
izraziti značilnost pesmi samo z obrazno mimiko. 
Ugotavljajo in prikazujejo kakšna je pesem (je vesela, 
žalostna, zastrašujoča ipd.) in kako se ob poslušanju te 
pesmi počutijo (jih je strah, so veseli, razigrani ipd.). Ob 
tem se lahko smejijo, jočejo, jezijo, spijo, zehajo … 

 
� pozorno poslušajo krajše 

skladbe s programsko in  
absolutno vsebino, ki so 
blizu otroškemu 
doživljanju. 

 
Dejavnost: KATERI LIST JE PRAVI? 
Učenci mirno poslušajo izbrano glasbo. Ob tem na papir 
vlečejo različne črte (dolge, kratke, debele, tanke, 
sklenjene, nesklenjene ipd.), tako kot skladbo občutijo. 
Ob koncu učitelj pobere liste in jih da v kuverto. Učence 
nato razdeli v skupine po pet ali šest. Vsaka skupina iz 
kuverte izvleče štiri ali pet listov (odvisno koliko je 
skupin in učencev v razredu) ter si iz vseh zbere le enega. 
Tisti list papirja jim predstavlja prostor (učilnico v 
razredu). Vseh pet listov prilepijo na tablo. Nato se 
gibljejo tako, kot kažejo črte na papirju, ki so ga izbrali. 
Ostali pa ugibajo, kateri list skupina predstavlja. 
 

 
� ustvarjalno posredujejo 

povratne informacije o 
glasbenih doživetjih in 
zvočnih vtisih. 
 
 

 
Dejavnost: ZGLEDUJ SE PO MENI 
Učenci poslušajo eno od predlaganih pesmi z učnega 
načrta. Nato se učenci postavijo v krog in primejo 
elastiko z obema rokama. Vsak učenec z gibanjem ali 
kretnjo izrazi svoje doživljanje pesmi. Določimo prvega, 
ki bo igro začel. Z elastiko v rokah naredi gib in ostane v 
takšnem položaju. Učenci v smeri urinega kazalca 
ponavljajo ta gib za njim, dokler niso vsi v tem položaju. 
Nato je na vrsti naslednji in igra se ponovi. Igramo se 
toliko časa, da vsi učenci pridejo na vrsto. 
 
Dejavnost: GIBANJE OB INSTRUMENTALNI 
GLASBI 
Učencem predvajamo glasbo. Ob njej se gibljejo kot 
žival, ki so si jo izbrali.  
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� poslušajo glasbeno 

prireditev. 
 

 

 
Dejavnost: BARVANJE MANDAL 
Učenci se pred začetkom poslušanja razdelijo v skupine. 
Udobno se namestijo na blazine in poslušajo glasbeno 
prireditev. Na sredini imajo postavljenih več listov z 
različno oblikovanimi mandalami na večjem formatu. 
Vsaka skupina skupaj izbere mandalo, ki jo skupinsko 
pobarva. Mandale na koncu poslušanja prilepimo na 
tablo, da so na ogled vsem učencem. Nato se na podlagi 
izdelkov pogovorimo o poslušani prireditvi. 

 

3.3.5 LIKOVNA VZGOJA 

 

OPERATIVNI CILJI 
PREDMETA 
Učenci: 

USTVARJALNO-GIBALNE DEJAVNOSTI 

Likovno področje: RISANJE 
 

Risba in različnost črt 
 
� pridobivajo občutek za 

različnost črt in to 
različnost s pomočjo 
učnega sredstva tudi 
pojasnijo, 
 

� naštejejo primere kaj v 
naravi in okolju vidijo kot 
različne črte, 

 
� razlikujejo črte, narisane 

prostoročno in z 
različnimi pripomočki ter 
se navajajo na sproščeno 
črtno izražanje, 

 
� razlikujejo, opišejo in 

rišejo sklenjene in 
nesklenjene črte, 

 

 
Dejavnost: ČRTE IN ČRTICE 
Učence razdelimo v več skupin. Na tla k vsaki skupini 
položimo papir večjega formata. Posedejo se okoli 
njega, nato na naš znak, s pomočijo prsta, ki ga 
pomočijo v eno izmed tempera barv (vsak izbere svojo 
barvo), začne vleči nepretrgano črto. Na učiteljev znak 
preneha vleči in na nov znak ponovno vleče črto. Tako 
nastajajo na papirju različne nesklenjene črte, ki jih na 
koncu z učenci skupaj opišemo in prepoznamo 
(vijugaste, ravne, kratke, dolge, tanke, debele, močne, 
rahle itn.). Lahko bi vsaka skupina uporabila drug 
risarski material ali drug del telesa, s katerim bi risala. 
� S to igro učimo otroke tudi skupinskega dela, 
prilagajanja, poslušanja in upoštevanja navodil. 
 
Dejavnost: PLESOČI ŠPAGETI 
Učenci se razdelijo v poljubne skupine. Primejo se za 
roke in se spremenijo v špagete (kuhane, surove, trde, 
navite itn.). »Špageti« uprizarjajo po prostoru 
prostoročne in s pomočjo pripomočkov narisane črte. 
Nato se pogovorimo o dobljenih oblikah.  
(Zakkai, 1997) 
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� narišejo risbo z motivom 

s prostoročno črto (brez 
predhodno narisane risbe) 
in jo obogatijo z 
različnimi črtami, 
 

� pojasnijo pojem risba ob 
umetniškem delu in se 
navajajo na samostojno 
izpolnjevanje narisanih 
ploskev. 

 
 

 

 
Dejavnost: ČRTE 
Učenci delajo različne črte s telesi in z združevanjem 
po skupinah. Ko glasba preneha, poda učitelj navodilo 
za postavitev črt (tanke, debele, gosto/redko nanizane, 
sklenjene, nesklenjene, krive, ravne, cik-cak, 
prekinjene, vijugaste itn.). 
 
Dejavnost: DOMINE 
Učenci se postavijo v krog. Nato se vsi obrnejo na 
desno (ali levo) in se usedejo na tla. Noge dajo narazen 
tako, da se vsak učenec usede med kolena učencu, ki 
sedi za njim. Učitelj hodi po obodu kroga in s prstom 
pokaže na enega učenca – »domino«. Ta se »podre«, to  
je, uleže nazaj na učenca za svojim hrbtom, ki zato 
»podre« soseda za svojim hrbtom in tako naprej dokler 
ni ves krog »podrt« in vsi otroci ležijo drug na drugem. 
Nato učiteljica določi novega učenca, ki se bo 
»postavil« oz. se bo dvignil v sedeč položaj. S tem bo 
sprožil dviganje učenca pred seboj in ta učenca pred 
seboj … Ko bodo vsi učenci spet sedeli, bo učitelj spet 
določil učenca, ki bo sprožil »podiranje domin«.  
 
Dejavnost: PLES ČRT 
Učenci izžrebajo listek, na katerem piše, kakšna črta so 
postali (tanka, debela, sklenjena, nesklenjena, kriva, 
ravna, cik-cak, prekinjena, vijugasta itn.). Učenci se 
glede na dano gibljejo in prepletajo z ostalimi črtami 
(učenci). Lahko se gibljejo kot kača, da vsi učenci 
predstavljajo eno veliko črto. 
 
Dejavnost: USTVARJANJE ČRT Z LASTNIM 
TELESOM 
Učenci so razdeljeni v skupine po 4. Vsaka skupina 
dobi listek, na katerem je narisana črta (ravna, kriva, 
vodoravna, navpična itn.). Učenci v skupini z lastnimi 
telesi naredijo črto, ki je narisana na listku. Ostali 
učenci opisujejo značilnosti uprizorjene črte. Nato 
vsaka skupina poišče en primer podobne črte v okolju. 
(Trček, 2009) 
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Postopek risanja risbe 
 

� spoznajo pojme: cela 
risalna ploskev, velikost 
le-te,  posamezna risalna 
ploskev, linijsko 
izpolnjena ploskev, 
neizpolnjena ploskev,  

� se navajajo na risanje 
risbe od celote k 
detajlom, 

� opredelijo posebnosti 
razporeditve narisanih 
podob po risalni ploskvi, 

� razvijajo zmožnost 
različnega  razporejanja 
izpolnjenih ploskev,  

� narisan motiv bogatijo z 
izpolnjenimi oz. 
neizpolnjenimi 
ploskvami,  

� razvijajo likovno 
domišljijo. 
 

 
Dejavnost: RISANJE 
Učenci dobijo eno sliko in nato razmislijo kako bi jo 
gibalno uprizorili, narisali. Najprej narišejo celoto in 
nato dodajajo detajle. 
 
Dejavnost: ŽIVA RISBA 
Učenci so v skupinah po 5 do 10. Na tla narišemo okvir 
slike, učenci pa si zamislijo motiv in s svojim telesom 
ustvarijo risbo.  
 
Dejavnost: SESTAVLJANJE DELOV V CELOTO  
Učence razdelimo v pare in jih razporedimo po 
prostoru. Na glasbo plešejo drug z drugim, oponašajo 
svoj par, se gibljejo sinhrono in vsak zase. Na učiteljev 
znak ali del skladbe (predhodna navodila morajo biti 
jasna) se učenci postopoma združujejo v manjše 
skupine. Te skupine se povežejo med seboj, naredijo 
zunanje in notranje kroge. Na koncu se skupine 
spontano združijo v en velik krog. Gibljejo se vsi 
enako, v isto smer, postanejo celota. Priklonijo se drug 
drugemu in se spustijo. (Zapiski iz delavnice  
M. Wambacha)  
 

 
Črta, trdi in tekoči 
materiali ter orodja 

 
� naštejejo trde in tekoče 

materiale,  
� rišejo črte z različnimi 

trdimi in tekočimi 
materiali na ustrezne 
podlage, 

� razvijajo občutek za 
različnost sledi tekočih in 
trdih materialov in z 
različnimi pripomočki, 

� opišejo posebnosti trdih 
in tekočih, materialov in 
orodij, 

 
Dejavnost: OBČUTI RAZLIČNE PODLAGE 
Učencem damo na voljo veliko različnih podlag in 
formatov. Učenci so v parih. Eden je vodja in vodi 
drugega, ki miži, od papirja do papirja. Vzame list in 
mu ga ponudi, da ga potipa, ga poboža z njim, mu ga 
da za povohati, gre z njegovo roko po robu, da začuti 
velikost, mu pomaga, da odtrga košček, ga zmečka, 
zloži … Nato sledi drugi del, ko se učenec glede na 
občuteno giblje po prostoru. Če je bila podlaga zanj 
mehka in krhka, se učenec tako tudi giblje vse do druge 
podlage. Nato vlogi menjata. 
Različica: 
Lahko dodamo še tekoče in trde materiale. 
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� naštejejo risarske podlage 
ter podlage primerne za 
risanje s tekočimi 
materiali, 

� prepoznajo risalo po 
značilnostih trdih 
materialov, 

� rišejo črte z različnimi 
trdimi in tekočimi 
materiali na ustrezne 
podlage, 

� nizajo in križajo črte v 
različnih gostotah z  
različnimi debelinami 
risal,  

� razvijajo smisel za 
različno nizanje črt, 

� bogatijo smisel za gosto 
in redko nizanje črt, 

� ob opazovanju 
umetniških del (npr. 
znanih ilustratorjev) 
primerjajo črte glede na 
material in gostoto, 

� narišejo risbo z uporabo 
različnih materialov, 
gostoto črt in na različnih 
podlagah, 

� opišejo značilnosti linij 
risanih s tekočimi 
materiali in različnimi 
pripomočki, 

�  se navajajo na sproščeno 
risanje velikih podob. 

 

Dejavnost: TANKO, DEBELO/VISOKO, NIZKO 
Učencem razdelimo A3 risalne liste. Učenci pripravijo 
risala z različnimi debelinami. Ko učenci zaslišijo v 
skladbi visoke, vesele, razigrane tone … - rišejo s 
tanjšimi risali. Ko pa zaslišijo nizke, temačne, počasne 
tone … - rišejo z debelejšimi risali. Na koncu 
poskušajo poimenovati podobo, ki je nastala na 
risalnem listu. 
 
Dejavnost: RISANJE PO ZRAKU 
Učenci se gibljejo po prostoru z velikimi gibi in 
zamahi. Rišejo veliko risbo in velike podobe na njej. 

Likovno področje: SLIKANJE 
 

Barve, barvna linija in 
ploskev 
 

� poimenujejo barve, 
 

 
Dejavnost: SPREMENI ZVOK V SLIKO 
Na kaseto posnamemo nekaj zanimivih zvokov 
(korake, kapljanje vode, ptičje petje ipd.), ki vsebujejo 
določen ritem. Učenci ob poslušanju zvokov ritmično 
rišejo na dolg list papirja. (Trček, 2009) 
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� naštejejo osnovne 
slikarske materiale in 
pripomočke, 

� opišejo posebnosti barvne 
linije, 

� pojasnijo nastanek barvne 
ploskve, 

� na umetniškem delu 
ugotovijo način izražanja  
z barvno linijo in 
ploskvijo,  

� naslikajo sliko z barvno 
linijo in ploskvijo, 

� naslikajo sliko z barvnimi 
ploskvami, 

� pridobivajo spretnost za 
pravilno uporabo barvnih 
materialov in njihovih 
pripomočkov, 

� privzgajajo odgovornost 
za oblikovanje slike, 

� razvijajo skrb za čistost 
delovne površine in 
smiselno uporabo 
materialov. 
 

Dejavnost: POIŠČI PAR 
Učencem razdelimo A4 liste. Nekateri imajo na listu 
barvno ploskev, drugi barvne linije, ki ustrezajo obliki 
barvne ploske. Med seboj se morajo poiskati pari po 
obliki, ni pa nujno, da so enake tudi barve linij in 
ploskev, za lažje ločevanje pri prekrivanju. 
 
                                    par 
 
 
 
 
 
 
Dejavnost: RITMIČNO RISANJE OB GLASBI 
Učenci ustvarjajo v dvojicah. Vsaka dvojica ima en list 
papirja za ustvarjanje. Pomembno je, da zbrano 
poslušajo glasbo in so pozorni na ritem glasbe in ostale 
značilnosti (glasnost, tempo ipd.). Značilnosti glasbe 
upodobijo na papir in to iz črt in pik. (Trček, 2009) 
 

 
Mešane barve 

 
� spontano spoznajo 

postopke mešanja barv, 
� pojasnijo razlike med 

nemešanimi in mešanimi 
barvami, 

� mešajo barve po 
predstavljenih postopkih, 

� razvijajo občutek za 
postopno mešanje barv, 

� naštejejo primere 
nemešanih in mešanih 
barv v okolju in naravi, 

 

 
Dejavnost: MEŠAMO BARVE 
Učenci dobijo barvne listke, ki si jih pritrdijo na prsni 
koš. Učenci se gibajo po prostoru in ko učitelj zakliče 
»mešam barve«, se učenci združujejo po 3 tako, da 
naredijo mešanico. 
    1. osnovna     2. osnovna     mešanica 
 
      
                      +                     = 
 
 
 
 
 
 



Lončar, D. (2011). Poučevanje skozi ustvarjalni gib v 2. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta v Ljubljani. 

 

113 

 

� se navajajo na 
opazovanje različic ene 
barve na predmetih v 
okolju ter rastlinah in 
živalih v naravi, 

� z mešanimi barvami 
naslikajo sliko z 
motivom, 

� opišejo barve na 
umetniških delih, 

� privzgajajo doslednost  
pri mešanju barv.  

 

Dejavnost: BARVE 
Učenci se gibljejo po prostoru v skladu z navodili: če 
pokažemo svetlo barvo, veselo tekajo, če temno, hodijo 
počasi. Npr. Pokažem rumen kartonček - učenci tekajo 
po prostoru. Pokažem rjav kartonček - učenci hodijo po 
prostoru. (Trček, 2009) 
 
Dejavnost: SLIKAR MEŠA BARVE 
Določimo enega učenca, ki je slikar, ki meša barve. 
Stoji na enem koncu telovadnice, drugi pa na drugem 
koncu. Učencem na majico prilepimo listek z določeno 
osnovno barvo: rumeno, rdečo, modro. Določimo pa 
tudi nekaj belih in črnih, saj barve lahko tudi svetlimo 
in temnimo. Če slikar zakliče npr.: »Mešam, mešam, 
mešam barve v … zeleno!«, morajo učenci, katerih 
barve se ob mešanju spremenijo v zeleno, zbežati na 
drugo stran telovadnice. Tisti, ki so ujeti, so izločeni. 
Igra se konča, ko so ujeti vsi. Slikar lahko reče tudi, da 
meša barve v npr. temno modro ali svetlo oranžno. 
(Mavsar, 2011) 
 
Dejavnost: BARVE 
Učenci se sproščeno namestijo na sedežih, zaprejo oči 
in si predstavljajo barve. Po navodilih »zaplavajo« 
vanje. V mislih nato plešejo in se igrajo z njimi, se 
poistovetijo in vživijo v barve (3 minute). Na koncu se 
poslovijo od barv, se jim zahvalijo in počasi odprejo 
oči. (Payne, 2003)  
 
Dejavnost: BARVE SE ITI 
Igralci sedijo v krogu in vsak si izbere svojo barvo. 
Pripovedovalec si sproti izmišlja zgodbo, ki vsebuje 
barve. Igralci pozorno poslušajo zgodbo in vstanejo, ko 
zaslišijo svojo barvo. Če pripovedovalec uporabi 
mešano barvo, na primer vijolična, se morata vstati 
igralca z modro in rdečo barvo. Tisti igralec, ki presliši 
svojo barvo ali ne vstane pravočasno, dobi kazen. 
(Kunaver, Lipovšek, 2006) 
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Postopki slikanja slike 
 

� spoznajo osnovne 
postopke slikanja slike, 

� primerjajo posebnosti 
risbe in slike, 

� brez predhodno narisane 
risbe naslikajo sliko, 
 

� spoznajo posebnosti 
uporabe enovitega 
materiala za risanje risbe 
in slikanje slike, 

�  razvijajo samostojnost  
pri izbiri podlag in 
kombinaciji ustreznih 
materialov in orodij, 

� razložijo posebnosti 
razporejanja naslikanih 
podob po slikovni 
ploskvi, 

� razvijajo občutljivost za 
orientacijo na slikovni 
ploskvi, 

� sliko gradijo od risbe do 
poslikave ploskev. 

 
Dejavnost: ODPLEŠIMO SLIKO 
Učencem damo v vpogled znano umetniško delo ali 
celo dve deli, če učence razdelimo v dve skupini. 
Poslušajo glasbo in skupinsko uprizorijo oz. odplešejo 
prizor na sliki, kakor so jo sami razumeli. Na koncu 
poslušamo še obrazložitev vsake skupine in jih ne 
kritiziramo! (Zapiski iz delavnice M. Wambacha) 
 

 
Trdi in tekoči slikarski 
materiali, orodja, 
pripomočki in podlage 
 

� poimenujejo trde 
slikarske materiale ter od 
njih ločijo tekoče 
slikarske materiale, 

� ob umetniških delih 
opišejo posebnosti 
posameznega slikarskega 
materiala (debelina sledi, 
barva, svetlost ...), 
 

 
Dejavnost: S PLESOM IN RISBO USTVARIM  
SLIKO 
Skupina učencev pleše na glasbo. V drugi polovici 
razreda si vsak izbere sošolca, ki ga opazuje in nariše 
oz. naslika. Skupini se nato zamenjata. Na koncu 
zlepimo vse sličice skupaj in nastane ogromen plakat, 
ki krasi učilnico. Za zaključek vsi skupaj zaplešemo. 
 
Dejavnost: SKUPINSKA MANDALA 
Skupina učencev s skupinskim delom oblikuje in izdela 
veliko mandalo. Vključijo trde in tekoče slikarske 
materiale ter kompozicijo dopolnijo z lepljenjem 
barvnih ploskev (trganka). (Zapiski ustvarjalnega giba, 
2007/08) 
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� naštejejo posebnosti 
tekočih materialov 
(gosta, redka barva), 

� ugotovijo različnost 
slikarskih podlag 
(debelina, hrapavost, 
vpojnost vode, barva, 
oblika, velikost ...), 

� opredelijo pomen 
ustrezne podlage, barve, 
velikosti, oblike … 

� naslikajo sliko na velik 
format in uporabijo trde 
materiale, ki puščajo 
široko sled, 

� naslikajo sliko z omejeno 
paleto barv (dve, tri 
barve), 

� naslikajo sliko z manj 
poznanimi tekočimi 
slikarskimi materiali, 

� izdelajo sliko s 
kombiniranjem trdega in 
tekočega slikarskega 
materiala, 

� z uporabo raznovrstnih 
trdih slikarskih 
materialov privzgajajo 
smisel za njihovo 
različno izbiro,  

� privzgajajo občutek za  
povezavo slikarskega 
materiala in podlage, 

� oblikujejo kompozicijo z 
lepljenjem barvnih 
ploskev, 

� se navajajo na spontano 
izražanje in posredovanje 
individualnih značilnosti 
izraza, na doslednost in 
vztrajnost.  
 

Dejavnost: PODAJANJE ŽOGICE 
Učenci sedijo v klopeh. Učitelj ima žogico in vsakič 
pove eno trditev ter vrže žogico enemu učencu. Tisti, ki 
žogico ujame, pove ali trditev drži ali ne. Če učenec 
žoge ne ujame, pove nasprotje trditve. 
Trditve: 

- Voščenke spadajo med trde likovne materiale. 
- Pri delu s tekočimi likovnimi materiali nujno 

potrebujemo pripomočke, npr. čopiče. 
- Tuš spada med trde likovne materiale. 

(Trček, 2009) 
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Svetlitev in temnitev 
barv 
 

� ločijo svetle in temne 
barve, 

� določijo najsvetlejšo in 
najtemnejšo barvo, 

� opišejo posebnosti 
svetlih in temnih barv, 

� pojasnijo posebnosti 
mešanja barve z belo in 
črno, 

� razvijajo zmožnost 
svetlitve in temnitve 
barve, 

� naslikajo sliko s 
svetlitvijo in temnitvijo 
barv, 

� se navajajo na 
doslednost. 
 

 
Dejavnost: BARVICE 
Določimo kupca, prodajalca in barvice (svetle/temne). 
Učenci »barvice« se po tihem domenijo, kakšne barve 
predstavljajo. Določimo območje trgovine, doma in 
območje, po katerem lahko barvice zbežijo kupcu.  
Kupec pride v trgovino in pozdravi: »Dober dan. Ali 
imate barvice?« Prodajalec: »Dober dan. Kakšne barve 
pa?« Kupec: »Rad bi ____ barvo.« V primeru, da je 
med otroki takšen, ki predstavlja želeno barvo, reče 
prodajalec: »Gospod kupec, doma ste pozabili prižgan 
štedilnik!« Kupec mora steči domov in ugasniti 
štedilnik, medtem se skuša barvica izmuzniti iz 
trgovine. Kupec jo skuša ujeti, še preden se barvica 
vrne v trgovino. Če barvici to uspe, dobi vlogo 
prodajalca, kupec pa postane barvica, prodajalec pa 
kupec in igra se začne znova. Če pa kupec ujame 
barvico, še preden se ta vrne v trgovino, ostane barvica 
in se vrne v trgovino. (Schmidt, 2002) 
 
Dejavnost: VIZUALIZACIJA DAN - NOČ 
Učenci se razporedijo prosto po prostoru in se uležejo 
na tla, v položaj, ki jim najbolj ustreza. Sledi 
vizualizacija na temo dan in noč. Učitelj doživeto 
prebere besedilo: »Zapri oči. Predstavljaj si, da se 
sprehajaš po cvetočem, dišečem travniku. Na obzorju 
pred teboj tone velika zlata krogla za gore v daljavi. 
Nebo okoli nje je odeto v zlato-rdečo barvo. Gledaš, 
kako sonce počasi izginja. Topel večerni veter pihlja in 
ti nežno boža lase. Vse postaja vedno bolj tišje, nebo pa 
postaja vedno bolj temno. Na njem se sveti polna luna, 
obdana z milijoni lesketajočih se zvezdic. Vse je tiho. 
Čisto popoln mir te obdaja. Počasi tudi sam zdrsneš v 
globok spanec. Nenadoma se prebudiš. Pogledaš okrog 
sebe. Nad teboj je modro nebo, sonce je že visoko na 
nebu in ti prijetno greje telo. Nežen vetrič nagiba 
travne bilke. Med njimi pridno delajo marljive mravlje. 
Pisani metulji letajo od cveta do cveta in se gugajo na 
njih, čebele glasno brenčijo. Po nebu letajo ptički in si 
veselo pojejo. Sliši se žuborenje majhnega potočka. Od 
daleč zaslišiš kričanje otrok, ki se igrajo na travniku, 
vstaneš in jim stečeš v pozdrav.« (Prunk, 2008)  
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Dejavnost: DAN, NOČ 
Učenci so prosto razporejeni po prostoru, eden od njih 
stoji pred njimi in ima pregled nad vsemi. Ta učenec 
govori približno v enakih presledkih besedi DAN ali 
NOČ. Kadar otroci slišijo NOČ, morajo počepniti, 
kadar pa DAN, vstanejo (namesto NOČ in DAN 
uporabimo svetle in temne barve). Kdor se zmoti, 
izpade in prevzame vlogo govornika. (Schmidt, 2002) 
 

Likovno področje: KIPARSTVO 
 
Kip, kipar, kiparski 
material 

 
� ob tipanju kipa ugotovijo 

njegove značilnosti, 
� razložijo pojem kipar, 
� naštejejo kiparske 

materiale (trde, mehke, 
tekoče, upogibne), 

� naštejejo kiparska orodja 
in pripomočke, 

�  razvijajo zmožnost 
dojemanja posebnosti 
kipa, 

� pridobivajo občutljivost 
za rokovanje z mehkimi, 
upogibnimi in trdimi 
materiali ter orodji, 

� sestavijo kiparsko 
kompozicijo iz trdega 
materiala (naravnega, 
odpadnega), 

� oblikujejo enostavne 
kiparske oblike iz 
upogibnega materiala, 

� oblikujejo polne in votle 
oblike iz mehkega 
materiala z odvzemanjem 
in dodajanjem. 
 
 

 
Dejavnost: PLESNA IGRA KIPI 
Učenci prosto plešejo ob dani glasbi. Ko učitelji ugasne 
glasbo, učenci obstanejo kot kip. Tisti kip, ki se 
premakne, izpade. Učenci naj si izmišljajo raznorazne 
kipe. Učitelj ga lahko tudi vpraša, kaj predstavlja.  
 
Dejavnost: GLASBENI KIPI 
Predvajamo glasbo in učenci se ob glasbeni spremljavi 
gibljejo (hodijo, skačejo, plešejo ipd.). Predvajamo 
glasbo različnega značaja: hitro, počasno, poskočno 
glasbo. Ko glasbo prekinemo, morajo učenci 
»okameneti« - obmirovati. To naredijo nekaj krat. 
Potem si vsak poišče par in še v paru ponovijo vajo. 
(Prirejeno po Schmidt, 2002) 
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Oblikovanje kipa 
 

� razumejo pojme: poln, 
votel, velik, majhen, 
razgiban, nerazgiban, 

� razložijo pojme: celota, 
sestavni deli kipa, 

� obnovijo pojma: trdnost 
in stabilnost kipa, 

� oblikujejo razgibane 
obhodne (prostostoječe, 
sedeče, ležeče … figure) 
kiparske oblike, 

� oblikujejo polne, statične 
kiparske oblike iz 
enovitega materiala, 

� razvijajo občutek za 
tretjo dimenzijo, 

� se navajajo na 
oblikovanje stabilne in 
razgibane figure, 

� razvijajo ročno spretnost 
pri rokovanju z 
različnimi materiali in 
orodji. 

 
Dejavnost: KIPAR - GLINA 
Učenci so v parih. Eden je kipar, drugi pa kip. Kipar 
oblikuje kip tako, da ga postavlja na vse možne načine. 
Premika mu postavitev rok, nog, prstov, ramen, glave, 
bokov … Kip mora trdno stati na mestu, kot ga kipar 
postavi. Pri tej dejavnosti je lahko v ozadju glasba. Ko 
učitelj ugasne glasbo, kipar pove, kaj bi lahko 
predstavljal njegov kip. Nato si vlogi zamenjata.  
 
Dejavnost: KIPAR, MODEL, GLINA  
Učenci so razporejeni v trojice. Eden je kipar, drugi 
model in tretji glina. Glina ima zavezane oči z ruto. Na 
znak učitelja se model postavi v določen položaj, kipar 
položaj modela »prenese« na glino (učenec se mora 
postaviti tako, kot je postavljen model). Ko kipar 
opravi svoje delo, pove glini, da lahko pogleda model 
in pove, kako dobro je kipar opravil svoje delo. Vloge 
nato zamenjajo.  
 

 
Zvrsti kipov 
 

� razvijajo domiselnost pri 
nizanju in oblikovanju 
različnih oblik, 

� razvijajo smisel za 
enakomerno nizanje 
oblik, 

� v ploščice mehkega 
materiala odtiskujejo 
različne materiale, 

� se navajajo na 
samostojnost reševanja 
likovnega problema, 
 

 
Dejavnost: PLES PRAVLJICE 
Učencem pokažemo slikanico, ne da bi jim prebrali 
pravljico. Sami si zamislijo glavne junake zgodbe in 
sam potek zgodbe. Izberemo primerno glasbo in učenci 
pričnejo z gibi pripovedovat zgodbo. Ko glasbo 
ugasnemo, povemo besedo (velik, majhen, visok, 
nizek), učenci se tako postavijo, da naredijo takšen kip.  
 
Dejavnost:RELIEF 
Učenci so v parih. Eden leži in njegovo telo predstavlja 
pokrajino (relief), drugi pa oblikuje pokrajino.  
 
Dejavnost: VZOREC 
Pet učencev naredi s telesom nekakšen vzorec. Ostali 
učenci se pridružijo tako, da enakomerno nizajo oblike. 
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� ritmično oblikujejo 
kiparske oblike iz 
ploskovitega materiala, 

� usvojijo pojme: velik, 
majhen, visok, nizek, 
nizanje, ponavljanje, 

� na umetniških delih 
ugotovijo navedene 
pojme. 
 

Dejavnost: VZORCI 
Na tabli je narisan vzorec, ki ga učenci gibno 
ponazorijo. Vsaka skupina dobi en primer.  
Npr. I _ (en učenec stoji, drugi leži). 
☺ � (eden se smeji, drugi je žalosten). (Trček, 2009) 
 
Dejavnost: SENCE 
Učenci so v parih. Dogovorijo se, kateri bo prvi kazal 
gibanje. Nato se postavita drug za drugim. Prvi hodi, 
kaže različne gibe in se giblje. Vse to pa za njim 
ponavlja drugi učenec, ki je njegova senca.  
 
Dejavnost: KIPI 
Učence razdelimo v 3 skupine. Z izštevanko v vsaki 
določimo kiparja. Kipar prime učenca za roko, ga 
zasuče okoli sebe in spusti. Učenec mora obstati v 
istem položaju, v katerem se je ustavil. Na koncu, ko 
kipar vse učence spremeni v kipe, med njimi izbere 
najlepšega. Učenec, ki je bil izbran, postane naslednji 
kipar. Igre je konec, ko se vsi otroci zvrstijo kot kiparji. 
(Kunaver, Lipovšek, 2006) 
 
Dejavnost: VELIK, MAJHEN, VISOK, NIZEK 
Vsak učenec izžreba listek, na katerem je napisan en 
pridevnik: majhen, velik, visok, nizek. Njihova naloga 
je, da se glede na napisano gibljejo ob glasbi. 
 
Dejavnost: SRČNI UTRIP 
Učenci poiščejo svoj srčni utrip. Za nekaj časa zaprejo 
oči, prisluhnejo in čutijo svoj utrip. Učenci vstanejo in 
poskušajo, vsak po ritmu svojega srčnega utripa, 
korakati na mestu in nato v različne smeri. Nato učenci 
zmerno tečejo po razredu in preverijo ritem svojega 
srčnega utripa. Učitelj jih spet spodbudi, da korakajo na 
mestu v ritmu srčnega utripa in še po razredu.  
(Nelson, 2005 v Prunk, 2008)  
 
Dejavnost: RITEM INSTRUMENTA 
Učitelj igra različne ritme na instrument. Nato povabi 
učence, da ga ponovijo. Učenci lahko hkrati ploskajo 
po ritmu igranja. Nato ritem odkorakajo po razredu. 
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Likovno področje: PROSTORSKO OBLIKOVANJE 

�  
Prostor in oblikovanje 
prostorov 
 

� naštejejo bivalne prostore 
in jih opišejo, 

� ločijo zunanji prostor od 
bivalnega prostora,  

� se orientirajo v zunanjem 
in bivalnem prostoru, 

� naštejejo zunanje oblike 
zgradb in notranjih 
prostorov ter velikosti, 

� spoznajo delo načrtovalca 
prostora (arhitekta), 

� sestavljajo različne 
prostorske tvorbe s 
sestavljankami, 

� gradijo različne oblike 
prostorov iz različnih 
materialov na prostem, 

� oblikujejo različne 
prostorske tvorbe iz 
embalažnih škatlic, 

� privzgajajo smisel za 
izražanje lastnih idej, 

� razvijajo zmožnost 
samostojnega 
interpretiranja, 

� se navajajo na usvajanje 
zahtevnejših likovnih 
pojmov. 

 
Dejavnost: ZAZNAVA PROSTORA 
Učenci si dobro ogledajo prostor, v katerem se 
nahajajo. Postavijo se v pare, kjer si en učenec zaveže 
oči, drugi pa ga vodi po prostoru. Vodeni učenec mora 
zaupati sošolcu. Na učiteljev znak se ustavijo. Učitelj 
reče npr. vrata, tabla, okno, omara, umivalnik … 
Vodeni učenec pokaže z roko, kje se ta stvar nahaja. 
Tako razvijajo občutek za prostor in orientacijo v 
prostoru. Pari še zamenjajo vlogi.  
 
Dejavnost: VAL 5 RITMOV 
Z učenci izvedemo sprostitveno dejavnost, metodo 
plesa petih ritmov. Učence vodimo od tekočega ritma, 
preko stakata, kaosa, liričnega do globoke tišine. Pri 
vsakem ritmu jim pomagamo tako, da jih nekaj časa 
gibalno vodimo. Pri globoki tišini se postavijo v pare in 
drug drugega zmasirajo. (Zgoščenka: Bojana Boh: Val 
5 ritmov) 
 
Dejavnost: POIŠČI PAR 
Vsak učenec izžreba en kartonček. Na enih kartončkih 
so zapisani notranji prostori (npr. spalnica, kopalnica, 
kuhinja itn.), na drugih je slika opreme, ki spada k 
določenemu prostoru s prvega kartončka (npr. postelja, 
kad, štedilnik itn.). Naloga učencev je, da poišče svoj 
par tako, da prosto hodijo po prostoru, lahko tudi na 
glas govorijo, kaj iščejo. (Trček, 2009) 
 
Dejavnost: IGRA VLOG 
Učenci se razdelijo po skupinah, od katerih vsaka dobi 
fotografijo notranjega ali zunanjega prostora. Skupina 
si zamisli neko aktivnost/dejavnost, ki se lahko izvaja v 
tem prostoru in jo odigra. Ostali učenci na podlagi 
odigrane dejavnosti pomislijo, kje se le-ta lahko izvaja 
in tako ugotovijo, za kateri prostor gre ter ali je to 
notranji ali zunanji prostor. (Trček, 2009) 
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Estetska ureditev 
prostora 

 
� opišejo opremo v 

prostoru glede na njen 
namen, 

� naštejejo materiale za 
izdelavo pohištva, 

� spoznajo načine 
izdelovanja pohištva 
(ročno, strojno),  

� pojasnijo različnost barv 
v bivalnem prostoru 
(živahne, umirjene, 
svetle, temne …), 

� pojasnijo pomen okrasnih 
predmetov v bivalnem 
prostoru, 

� iz embalažnih škatel in 
tanjšega kartona izdelajo 
opremo za različne 
bivalne prostore in jo 
popestrijo z barvami,  

� likovno uredijo šolsko 
učilnico, 

� pri oblikovanju opreme 
razvijajo domiselnost, 

� z smiselnim 
nameščanjem okrasnih 
predmetov in izbiro barv 
razvijajo estetski čut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dejavnost: BIVALNI PROSTOR 
Sestavimo skupine po 4 ali 5 učencev. Na igralne 
kartončke zapišemo ime določene opreme v bivalnem 
prostoru (kuhinja: miza, lijak, omara itd.). Učenci se 
tako postavijo, da prikažejo en del opreme, ostali pa 
ugibajo, v katerem bivalnem prostoru se nahajajo.  
 
Dejavnost: VIZUALIZACIJA 
Učenci se udobno namestijo, zaprejo oči in nekajkrat 
ob umirjeni glasbi globoko vdihnejo in izdihnejo, da se 
sprostijo. Še vedno imajo zaprte oči, v ozadju igra 
umirjena glasba. Začnemo jim pripovedovati zgodbo, 
oni pa si vse predstavljajo.  
»Hodiš po stopnicah navzdol. Hodiš, hodiš in hodiš, 
dokler ne prispeš do ogromnih vrat. Tam se ustaviš in 
počakaš, da se vrata odprejo … Vrata se odprejo in za 
njimi je zanemarjena klet. V njej ni ničesar, le 
pajčevina in ogromno prahu. Ti moraš urediti prostor 
tako, da bo prijeten, topel in tebi najlepši. Poskrbi za 
vse. Barvo zidov, okna, zavese, vso opremo. Prični 
urejati prostor in uživati v tem, kako je lep. Ko končaš, 
si ga dobro oglej in dodaj če še kaj manjka. Nato počasi 
odpri oči in počakaj v tišini, da te pokličem.« 
Učenci pripovedujejo, kakšen prostor so uredili.  
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Likovno področje: GRAFIKA 
 

Tiskarstvo, tiskanje, 
odtis 
 

� razložijo pojme 
tiskarstvo, tiskanje, odtis, 

� spoznajo postopke za 
izvedbo najenostavnejših 
grafičnih tehnik (tisk s 
pečatniki, kolažni tisk, 
monotipija), 

� spoznajo tiskarske 
pripomočke (valjček, 
plošča za valjanje barve, 
lopatka, preša), 

� ob primerjavi risbe, slike 
in odtisa pojasnijo 
razlike, 

� odkrijejo posebnosti 
označitve odtisa, 

� uredijo kompozicijo iz 
naravnih materialov in jo 
odtisnejo, 

� tiskajo iz samostojno 
izdelanimi pečatniki, 

� razvijajo tipne zmožnosti, 
� razvijajo občutek za red 

in čistočo izdelka, 
� se postopoma navajajo na 

izvajanje postopkov za 
izvedbo grafične tehnike. 

 

 
Dejavnost: ODTIS  
Učitelj pripravi večjo papirnato površino. Učenci si 
pobarvajo dlani in stopala z barvami za prstno 
barvanje. Učitelj predvaja glasbo in učence vodi tako, 
da pove del telesa, s katerim naj delajo odtise (npr. 
desna noga, leva roka, leva noga, desna roka itd.). 
Toliko časa, dokler ne nastane mešanica barv odtisov 
rok in stopal.  
 
Dejavnost: ODTISKUJEMO Z DLANJI IN PRSTI 
Učence razdelimo v pare. Učenec z dlanjo in prsti tiska  
po hrbtu drugega učenca. Drugi učenec ugotavlja, kaj 
mu je odtisnil, koliko odtisov mu je odtisnil … Nato 
vlogi zamenjata. (Trček, 2009) 
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3.3.6 ŠPORTNA VZGOJA 

 

OPERATIVNI CILJI 
PREDMETA 

USTVARJALNO - GIBALNE DEJAVNOSTI 

Tematski sklop: NARAVNE OBLIKE GIBANJA IN IGRE 
 

Naravne oblike gibanja: 
različne oblike hoje, teki, 
elementarni meti, skoki, 
poskoki, preplezanja, 
plezanja, lazenja, valjanja, 
visenja, nošenja, kotaljenja, 
potiskanja ...  

 

 
Dejavnost: RAZLIČNA HOJA 
Učence vprašamo, na koliko načinov lahko hodimo (npr. 
naprej, nazaj, postrani, počasi, hitro, ravno, v krogu, 
vijugamo, po črti, z dolgimi koraki, po prstih ipd.) in jim 
damo malo časa, da razmislijo. Nato prosto hodijo po prostoru 
na eden izmed načinov. Ko učitelj zaploska spremenijo hojo.  
 
Dejavnost: RAZLIČNI TEKI 
Učence vprašamo, na koliko načinov lahko tečemo. Malo 
razmislijo. Nato prosto tekajo po prostoru na eden izmed 
načinov. Ko učitelj zaploska spremenijo način teka (npr. 
naprej, nazaj, postrani, počasi, hitro, ravno, v krogu, vijugajo).  
 
Različica:  
Dejavnost: RAZLIČNI SKOKI (v daljino, sonožno, po eni 
nogi, po levi/desni nogi, z eno nogo naprej, z menjavo nog, 
razkoračno, sonožno ipd. )  
 
Dejavnost: TEKANJE SKUPIN 
Igralce razdelimo v male skupine po pet do sedem. Prvi, vsake 
skupine, vodi svojo vrsto poljubno po telovadnici. Vsak 
vodnik pa mora paziti, da ne prekriža ostalih vrst. Na 
učiteljevo znamenje vsaka skupina menja vodjo. Bivši vodja 
se postavi na zadnje mesto in vrsto vodi drugi v vrsti. Mesta 
vodje se menjavajo toliko časa, da vsi pridejo na vrsto vodje. 
(Lavrenčič, 1959) 
 
Dejavnost: KLIP - KLOP 
Na KLIP napravi vsak igralec gib, ki ga pokaže vodja igre, na 
KLOP pa ne sme napraviti nobenega giba. Vodja skuša 
igralce zavesti v zmoto in ko reče KLOP, napravi kakšen gib 
(igralec ga ne sme izvesti). Kdor se zmoti in na KLOP napravi 
gib, mora iz igre in 10-krat narediti neko vrsto gibanja 
(počepi, poskoki, predkloni ipd.). (Lavrenčič, 1959) 
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Dejavnost: TEKANJE V KROGU 
Učenci tečejo v krogu, na določeno znamenje (žvižg, tlesk 
ipd.) se učenci: 
1. ustavijo, 
2. usedejo,  
3. pokleknejo, 
4. ležejo na hrbet/trebuh, 
5. plazijo po vseh štirih/po treh okončinah, 
6. plazijo, 
7. skačejo enonožno/sonožno … (Lavrenčič, 1959) 
 

 
Igre z različnimi  
vzgojno-izobraževalnimi 
cilji: zadovoljevanje potrebe 
po gibanju, razvoj 
koordinacije gibanja z 
izvajanjem naravnih oblik 
gibanja (teki, skoki, meti, 
plazenja, lazenja, plezanja 
ipd.), razvoj gibalnih in 
funkcionalnih sposobnosti, 
ogrevanje ali umirjanje, 
popestritev postopkov 
učenja, razvijanje 
ustvarjalnosti, vzgajanje in 
socializacija, razvedrilo ter 
družabnost. 

 
Dejavnost: ŠALJIVI LOV 
Določimo enega lovca in ta skuša ujeti enega od bežečih ter se 
ga dotakniti na čim bolj neobičajno mesto na telesu. Novi 
lovec se mora za to mesto držati in loviti. Prejšnji lovec pa se 
pridruži bežečim. Primer: Lovec bežečega prime za gleženj. 
Ujeti postane lovec in se drži za gleženj ter s poskakovanjem 
po eni nogi lovi ostale bežeče. Če jih lovi predolgo lahko 
popestrimo igro, da se vsi primejo za isti del kot lovec. Lovca 
pa označimo s kapo na glavi. (Pistotnik, 1995) 
 
Dejavnost: DOMOV 
Po prostoru se poljubno označijo domovi na 2 metra razmika. 
Udeleženci igre se primejo za roke in vodnik vodi kolono v 
teku (ali z drugimi načini gibanja) v vijugah po prostoru, med 
domovi. Učitelj med potepanjem umakne  obroč, da je eden 
manj, kot je otrok. Nenadoma vodnik vzklikne: »Domov!« in 
vadeči poskušajo zasesti enega od domov. Eden vedno ostane 
brez doma in ta postane novi vodja v naslednji ponovitvi. 
(Pistotnik, 1995) 
 
Dejavnost: LOKOMOTIVA 
Trije učenci postanejo »lokomotive«. Vsaka lokomotiva si 
želi uloviti čim več vagonov, zato lovi otroke, ki bežijo pred 
njo. Vsak ujet igralec se pridruži svoji lokomotivi in ji 
pomaga loviti. Ko so ujeti vsi igralci, preštejemo vagone in 
skupina, v kateri jih je največ, zmaga. V naslednji igri so 
lokomotive tisti igralci, ki so bili zadnji ujeti. 
Različice: 
Spremenimo lahko način gibanja (poskoki, plazenja, po vseh 
štirih ipd.).  
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Dejavnost: POLIGON 
Postavimo poligon. Učenci tečejo med ovirami, preskočijo 
skrinjo, se kotalijo po blazini, plezajo po letvenikih … 
Različice: 
Poligon lahko spreminjamo na različne načine, učencem 
določimo različne načine gibanja. 
 

Tematski sklop: ATLETSKA ABECEDA 
 
Hoja in tek v naravi. 
 

 
Dejavnost: LETALA, POPLAVA, POTRES 
Otroci prosto tečejo po telovadnici. Ko učitelj reče potres, se 
vsi postavijo ob steno, ko reče poplava, stopijo na klop, se 
povzpnejo na letvenik (ne smejo stati na tleh), ko reče letala, 
se vsi uležejo na tla. Kdor se zmoti, naredi 10 počepov, 
poskokov … 
 
Dejavnost: S ŠILOM IN KOPITOM 
Igralci se postavijo v krog in nekoga določijo za nosača. Ta 
dobi vrečo in se postavi v sredino kroga. Ostali igralci skušajo 
v parih menjati prostor v krogu. Nosač vrečke, iz sredine 
kroga, mora vrečko vreči na prazno mesto in reči S ŠILOM 
IN KOPITOM in tako zasede prazno mesto. Tisti, ki je izgubil 
mesto, postane nosač vrečke v sredini kroga. (Lavrenčič, 
1959).  
 
Dejavnost: MED DVEMA OGNJAMA 
 
Dejavnost: MOJA ČRKA 
Učenci sedijo drug za drugim v štirih ali več številčno enakih 
kolonah. Vsak v koloni ima svojo črko, ki si jo mora 
zapomniti. Na učiteljev klic črke (npr. A), vstanejo učenci s to 
črko v vseh kolonah, stečejo okoli svoje vrste in se vrnejo na 
svoje mesto. Učenec, ki se je prvi usedel na svoje mesto, je s 
tem pridobil točko za svojo skupino. 
Različice: 
- Učenci tečejo okoli pripomočka (stojala, kija, žoge ipd.), ki 
je oddaljen vsaj 10 metrov od skupine. 
- Učenci se morajo gibati na različne načine; klicanje živali, 
rastlin, številk. 
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Dejavnost: TECI EN KROG 
Učenci sedijo na tleh v raztegnjenem krogu. Po vrsti jim 
razdelimo imena treh ali štirih vrst živali. Na učiteljev znak za 
določeno žival stečejo vsi, ki predstavljajo te živali, en krog in 
se skušajo čim prej vrniti na svoje mesto. Prehitevajo se lahko 
po zunanji strani kroga. Kdor se prvi vrne na svoje mesto, 
dobi točko. 
Različica: 
Učenci se gibljejo okoli kroga kot živali, ki jih predstavljajo. 
 

 
Preskakovanje nizkih ovir z 
enonožnim odrivom. 
 

 
Dejavnost: KOVTRE ŠIVAT 
Igralci se postavijo v vrsto. V primerni razdalji drug od 
drugega pokleknejo in se z rokami uprejo v tla. Prvi igralec v 
vrsti spretno preskakuje vse učence. Ko preskoči zadnjega, 
tudi sam poklekne. Igralci drug za drugim preskakujejo druge 
igralce, kot bi skakali čez kozo. Lahko naredijo kakšno figuro 
in jo tako šivajo. (Kunaver, Lipovšek, 2006) 
 

 
Skok v daljino z mesta s 
sonožnim odrivom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dejavnost: BANS »MOJ MALI PRIJATELJ« 
Učenci so v krogu in se držijo za ramena. Nato za vsakim 
novim petjem menjamo mesto držanja npr. se držimo za 
ušesa, nos, okoli pasu, za kolena, gležnje … (Počitnice 
Biserov) 
Besedilo:  

Moj mali 
prijatelj 
 

Z desno nogo naprej, 
ob nogi, 
stran v desno, 
nazaj k nogi. 

skozi vse 
leto, 
 

Z levo nogo naprej, 
ob nogi, 
stran v levo, 
nazaj k nogi. 

skače po 
Sloveniji , 
 

Sonožni poskok naprej, 
sonožni poskok nazaj, 
sonožni poskok v desno, 
sonožni poskok nazaj v levo. 

udarja s 
peto. 
 

Sonožni poskoki naprej, 
sonožni poskok nazaj, 
sonožni poskok v levo, 
sonožni poskok nazaj v desno. 
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Naskoki na orodje z 
enonožnim odrivom in  
kratkim zaletom. 
 

 
Dejavnost: SKALA 
Učenci so v skupinah po 4. Dva učenca se zvijeta v klobčič v 
razmiku 4 metrov in sta skali. Druga dva pa s kratkim zaletom 
in odrivom naredita naskok na skalo. Nato vloge zamenjajo.  
 

 
Meti žogice v cilj in daljino. 
 

 
Dejavnost: PAZI NA SVOJE KIJE 
Učenci so razporejeni v dva kroga, zunanjega in notranjega. 
Na sredino postavimo kije. Vsak učenec na zunanjem krogu 
ima svojo žogo, to so napadalci. Učenci v notranjem krogu so 
branilci. Na učiteljev znak skušajo napadalci vsak s svojo 
žogo podreti čim več kijev, branilci pa jih pri tem ovirajo. Po 
vsakem metu preštejemo zadetke in zamenjamo vloge. 
Različice: 
- Povečamo razdaljo napadalcev do kijev. 
- Žoge, različne po velikosti, teži, materialu … 
 

Tematski sklop: GIMNASTIČNA ABECEDA 
 
Premagovanje orodij kot 
ovir. 

 
Dejavnost: ŽIVE OVIRE 
Polovica učencev se razporedi v omejenem prostoru in se 
postavijo v oviro. Druga  polovica učencev bo premagovala te 
ovire. Igro lahko popestrimo tako, da se ovire na znak 
spremenijo v drugačno oviro.  
 
Dejavnost: KAČJI KRALJ 
Nekaj metrov dolgo vrvico primemo na enem koncu in jo s 
hitrimi gibi v levo in desno vlečemo po telovadnici, da se 
zvija kakor kača. Ostali poskušajo zadnji konec ujeti ali nanj 
stopiti. Kdor ga ujame je kačji kralj/kraljica in vodi vrvico. 
(Braemer, 1992) 
 
Dejavnost: HOJA OKOLI OVIR 
Po prostoru razdelimo obroče (enega manj kot je učencev) in 
različne ovire (klop, okvir, pokrov skrinje ipd.). Učenci se ob 
glasbi prosto sprehajajo po prostoru tako, da med tem 
premagujejo ovire (skačejo čez njih, se plazijo pod njimi, 
stopijo nanje ipd.). Ko glasba preneha igrati, si mora vsak 
poiskati svoj obroč. Tisti, ki ostane brez obroča, mora igro 
zapustiti, s seboj pa vzame en obroč. Igra traja toliko časa, 
dokler ne zmanjka obročev. 
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Dejavnost: ENA BENA BENICA 
Učence razdelimo v skupine po 4. Vsaka skupina dobi daljšo 
kolebnico. Dva v skupini kolebnico vrtita, dva pa jo 
preskakujeta, vsi pa pojejo pesem: 

Ena, bena, benica, 
bodi moja ženica. 

En, pen, pen, 
pojdi ti zdaj ven! 

 
Hkrati skače le en učenec, ko zapojejo besedo VEN, tisti ki 
skače, neha skakati in začne skakati učenec, ki ni skakal. Po 
določenem času se dvojici zamenjata (tista, ki je vrtela 
kolebnico, zdaj skače). 
 
Dejavnost: GOSENICA 
Učenci se postavijo v kolono in primejo za ramena ali roke. 
Vsaka gosenica ima svojo glavo, ki jo vodi na različne načine 
po prostoru mimo ovir: v čepu, po štirih, vzvratno, pod 
klopmi, po klopi, med stojali itd. Na učiteljev znak gre glava 
na rep in tako nadaljujemo, dokler se ne zvrstijo vsi učenci. 
(http://uciteljska.net) 
 

 
Preskoki: Preskakovanje 
klopi, skrinja vzdolž 
(100 cm) – naskok v klek in 
čep. 

 
Dejavnost: LOV PO ČRTAH 
Za lovljenje uporabimo črte, ki so označene po tleh 
telovadnice (prostor omejimo z odbojkarskim igriščem).  
Bežeči se lahko gibljejo le po črtah znotraj odbojkarskega 
igrišča, lovec pa se lahko giblje tudi po diagonalah, ki niso 
zarisane (iz kota v kot), pri čemer ne sme sekati nobene 
zarisane črte na igrišču. Kadar se lovec odloči za gibanje po 
diagonali, jo mora preiti po njeni celotni dolžini, kar pomeni, 
da si na sredini diagonale ne more premisliti in se vrniti na 
izhodišče. Lovec naj zaradi prepoznavnosti nosi v roki ruto. 
Tisti, katerega se lovec prvi dotakne, postane naslednji lovec, 
ki pa mora pred začetkom lova prevzeti rutko prejšnjega 
lovilca (preprečimo verižno lovljenje). Igro lahko popestrimo 
tako, da je ves čas isti lovec, ulovljeni pa mora počepniti, 
rešen je tako, da ga nek drug bežeči reši (ga preskoči, se splazi 
pod njim ipd.). (Pistotnik, 1995) 
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Osnove akrobatike: valjanja, 
zibanja, poskoki v opori z 
rokami, stoja na lopaticah, 
preval naprej in nazaj. 

 
Dejavnost: DO CILJA IN NAZAJ  
Učence razdelimo v skupine po 4 ali 5 učencev. Od starta do 
cilja morajo priti čim prej in namreč tako, da: 

1. se valjajo, 
2. skačejo kot žabe,  
3. skačejo kot zajci … 

 
 
Preskakovanje kolebnice na 
mestu. 
 

 
Dejavnost: PRESKAKOVANJE 
Učenci ležijo na tleh. Prvi z dogovorjene strani se vstane in 
preskakuje ostale učence (sonožno, z odrivom na eno nogo 
ipd.). Ko preskoči zadnjega, se uleže in začne tisti, ki je prvi. 
 

Tematski sklop: PLESNE IGRE 
 
Ponazarjanje gibanja ob 
notranjih (podoživljanje 
čustvenih stanj, 
funkcionalnih lastnosti 
predmetov in lastnega telesa) 
in zunanjih (različne zvrsti 
glasbe, različni predmeti, 
drobno orodje) spodbudah. 
 
 

 
Dejavnost: OGLEDALA 
Učenci se postavijo v dvojicah drug nasproti drugemu. Nekdo 
v dvojici je ogledalo, drugi pa se v ogledalo gleda. Ogledalo 
ponavlja vse gibe in geste. Delo poteka ob glasbi, učence 
spodbudimo, da izvajajo gibe različnih plesov, ki smo se jih 
že učili. (Geršak, 2006) 
 
Dejavnost: SENCE 
Učenci se v dvojicah postavijo drug za drugim. Prvi izvaja 
gibe, drugi pa je njegova senca in mu v vseh gibih sledi. Igra 
poteka ob glasbi, učenci naj izvajajo gibe poznanih plesov. 
(Zapiski ustvarjalnega giba, 2007/08) 
 

 
Rajalne ljudske in družabne 
igre. 
 

 
Dejavnost: FIGURE METAT 
Skupina določi enega učenca, ki bo metal figure. Le-ta prime 
vsakega učenca posebej pod roko in ga vpraša: »Hitro ali 
počasi?« Če odgovori: »Hitro!«, ga metalec močno in dolgo 
vrti okrog sebe in nato spusti. Če pa otrok odgovori: 
»Počasi!«, ga metalec zelo narahlo zavrti. Učenci se na koncu 
vrtenja spremenijo v najrazličnejše figure in obstanejo kot 
okameneli. Na koncu metalec izbere figuro, ki mu je najbolj 
všeč in le-ta postane naslednji metalec figur. 
(http://www.skavt.net/korenine/) 
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Dejavnost: ALI JE KAJ TRDEN MOST 
Dva od igralcev si stopita nasproti in se primeta za roke. Tako 
naredita »most«. Dogovorita se, kaj bo kateri predstavljal 
(jabolko, zlata kočija, avto ipd.), vendar ju pri tem ostali 
igralci ne smejo slišati. Ostali igralci se postavijo v kolono in 
se primejo za ramena. Prvi v koloni je lokomotiva, ki vodi 
ostale po prostoru.  
Ko pridejo do mostu, vsi skupaj vprašajo: »Ali je kaj trden 
most?«  
Most odgovori: »Kot kamen, skala, kost.« 
Učenci vprašajo: »Ali gre lahko naša vojska skoz'?«. 
Most odgovori: »Če nam zadnjega pustite.« 
Učenci: »Samo, če ga ulovite.« 
Most dvigne roke in kolona gre naprej pod rokami, pri 
zadnjem učencu pa most spusti roke in ga ujame. Most vpraša 
ujetega: »Kaj imaš rajši: jabolko ali kočijo?« 
Ujeti se odloči za en predmet in se postavi za tisti del mostu, 
ki predstavlja ta predmet. To se ponavlja, dokler »most« ne 
ujame zadnjega otroka, oziroma lokomotive. Ko jo ujameta, 
ga rahlo potiskata levo in desno in štejeta dneve v tednu: 
ponedeljek, torek … Lokomotiva pri tem poskuša pobegniti. 
Na koncu tudi lokomotiva izbere med dvema predmetoma in 
se pridruži ostalim, ki so se zvrstili v koloni na vsaki strani 
mostu. Trdno se primejo med seboj okoli pasu in začno vleči. 
Vsak del mostu s svojo ekipo vleče v svojo smer. Skupina, ki 
uspe obstati na nogah, je zmagovalka. (http://www.skavt.net/)  
 

 
Osnove nekaterih plesnih 
tehnik. 
 
 

 
Dejavnost: PLESNI VLAK 
Učenci se postavijo v kolono in učenca pred seboj primejo za 
ramena. Takšen vlak potuje po svetu in se ustavlja v različnih 
mestih po svetu, kjer plešejo različne plese. Ko se vlak ustavi, 
se prvi v koloni obrne in pleše z drugim v koloni, tretji v 
koloni pleše s četrtim v koloni itd. Da ves čas ne plešejo 
skupaj isti učenci, gre na vsaki postaji po plesu prvi učenec na 
zadnje mesto. Vlak se ustavi: 
• na Dunaju (valček), 
• na Češkem (polka), 
• v Moskvi (kazačok), 
• v Ameriki (rock'n'roll), 
• spet doma v Sloveniji (pogovor o tem, kaj plešemo doma).   

(Zapiski ustvarjalnega giba, 2007/08) 
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Plesni koraki preprostih 
ljudskih in družabnih plesov. 

 
Dejavnost: RAŠPLA 
Otroci se v parih držijo za roke. Vsak v paru začne z desno 
nogo na žiga žaga (z nogami delajo kot škarje) na 1, 2, 3. Na 3 
je pavza (torej en, dva, tri, stop), potem pa se učenca 
zagozdita v komolcu in se 4x zavrtita (levo in desno). (Zapiski 
ustvarjalnega giba, 2007/08) 
 

 
Improvizacija 
na gibalne teme in različne 
zvrsti glasbe. 

 
Dejavnost: IMPRO PLES 
Predvajamo glasbo, učenci se gibljejo tako, kot glasbo 
začutijo in ustvarijo svoj lastni ples.  
 

Tematski sklop: IGRE Z ŽOGO 
 
Poigravanje z različnimi 
žogami z roko, nogo, glavo, 
palico ali loparjem (na mestu 
ali v gibanju). 
 

 
Dejavnost: ŠTEVILKE – IGRA Z ŽOGO 
Vsak učenec izžreba eno številko. Tisti učenec, ki ima žogo, 
vzklikne: »Mečem, mečem številko ... 1 (ena)!« in vrže žogo 
čim višje v zrak. »Enka« mora žogo ujeti, ne da bi ta padla na 
tla. Če ji to uspe, nadaljuje z igro, v nasprotnem primeru mora 
žogo čim prej ujeti. Med tem se vse številke razbežijo. V 
trenutku, ko »enka« žogo ujame, se vse številke ustavijo. 
Takrat »enka« z mesta, kjer je ujela žogo, poskuša z žogo 
zadeti izbranega igralca, ne da bi jo ta ujel. Če žoge ne ujame, 
je izločen. Izločen je tudi vsak, ki pokliče številko, ki je ni več 
v igri. 
Opomba: Namesto po številkah se lahko učenci poimenujejo 
po živalih, stvareh ... (Schmidt, 2002)  
 
Dejavnost: REŠI SE ŽOGE 
Učenci se prosto gibljejo po prostoru (hodijo, tečejo ...), eden 
učenec lovi. Bežeči si med seboj podajajo žogo. Lovec lahko 
ulovi le tistega, ki drži žogo. Učenci ne smejo stati na mestu, 
ves čas morajo biti v gibanju. Če želimo igro popestriti, 
povečamo število lovcev ali pa število žog. 
 
Dejavnost: ZBIJANJE ŽOG 
Vsak učenec dobi svojo žogo, ki jo z roko prosto vodi po 
prostoru. Naloga vsakega je, da poskuša čim več sošolcem 
zbiti žogo, medtem ko mora paziti, da kdo njemu ne zbije 
žoge. Igro lahko popestrimo tako, da morajo žogo voditi z 
nogo, po črtah ... (Pistotnik, 1995) 
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Nošenje in kotaljenje ene ali 
več žog na različne 
načine. 

 
Dejavnost: ISKANJE ŽOGE 
Žogo dobi 20 učencev, ostali so brez žoge. Učenci z žogo, 
žogo prosto vodijo po omejenem prostoru na svoj način, ostali 
učenci se sprehajajo po prostoru. Na znak vsak svojo žogo 
položi na tla in poišče drugo, učenci brez žoge pa poskušajo 
priti do žoge. Prvič učenci le hodijo po prostoru, potem tečejo, 
hopsajo, poskakujejo … (Pistotnik, 1995) 
 

 
Zadevanje različnih ciljev 
z roko, nogo, palico ali 
loparjem. 

 
Dejavnost: TUKAJ SEM ZADENI ME 
Učenci tiho sedijo na tleh v krogu, sredi kroga stoji igralec z 
zavezanimi očmi. Učitelj pokaže enega izmed učencev, ta 
vstane in zakliče: »Tukaj sem, zadeni me«. Srednji skuša 
zadeti otroka, ki se mu oglaša. Umikanje ni dovoljeno. Srednji 
ima pravico do treh metov. Z zadetim igralcem zamenjata 
vlogo. Če ne uspe, določi učitelj drugega učenca. 
Različice: 
- Različne razdalje, 
- večkrat ponovi stavek, 
- večkrat lahko meče žogo itd.  
 

Tematski sklop: PLAVALNE VSEBINE 
 
Hoja in tekanje v plitvi vodi z 
različnimi nalogami 
ter igrami. Vaje za 
prilagajanje na odpor vode, 
potapljanje glave, gledanje 
pod vodo, izdihovanje v 
vodo, plovnost in drsenje. 
Skakanje na noge v ne preveč 
globoko in globoko vodo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dejavnost: MORSKI PES IN SARDELE 
V otroškem ali nizkem bazenu omejimo prostor, ki ponazarja 
ocean. Določimo učenca, ki bo igral vlogo morskega psa in bo 
sredi oceana. Ostali učenci so sardele in stojijo za rdečo črto. 
To je varno območje za sardele, kjer jih morski pes ne more 
ujeti. Naloga sardel je, da preplavajo oz. pretečejo ocean 
(odvisno od višine vode v bazenu), ne da bi jih morski pes 
ujel. Le-ta jih lovi tako, da se jih dotakne. Sardele morajo 
takrat obstati. Druga sardela lahko ujeto reši tako, da se skupaj 
potopita pod vodo in vanjo izdihneta zrak. Zadnja sardela, ki 
ostane, postane v naslednji igri morski pes. (Schmidt, 2002) 
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Povezava elementov 
prilagajanja na vodo z 
izbranimi elementarnimi 
igrami v plitvi vodi. Vaje za 
varnost v globoki vodi in 
osnovna tehnika plavanja 
prsno ali kravl ali hrbtno. 

 
Dejavnost: HOBOTNICA 
Dejavnost poteka v otroškem bazenu, kjer je voda nizka. Eden 
učenec je hobotnica in stoji na eni strani bazena, na nasprotni 
pa stojijo ostali učenci, ki predstavljajo ribice. Hobotnica reče: 
»Jaz sem hobotnica, kraljica vsega oceana! Pa poglejmo, kdo 
lahko prečka moj ocean.« Ribice stečejo čez bazen, hobotnica 
pa jih lahko lovi po celem bazenu. Tiste ribice, ki jih ujame, 
postanejo morske alge, ki so pritrjene na dno. Te vloge se 
rešijo tako, da se dotaknejo bežečih ribic, ki se takoj 
spremenijo v alge. Ko pridejo ribice na drugo stran oceana, 
hobotnica ponovi svoja izzivalna stavka in ribe zopet prečkajo 
ocean. Igra se ponavlja toliko časa, da je zadnja ribica 
ulovljena. Takrat ji lahko vsi učenci zapojejo kratko pesmico. 
Zadnja ribica postane nova hobotnica. (Schmidt, 2002) 
 
Dejavnost: GNILO JAJCE 
Dejavnost poteka v otroškem bazenu, kjer je voda ustrezno 
nizka za sedenje v njej. Po turško se posedejo v krog, roke pa 
sklenejo na hrbtu. Eden izmed učencev kroži sklonjeno okoli 
skupine, kot da bo »jajce« vsak čas spustil nekomu za hrbet. 
Med kroženjem govori:  

Kanglica, kanglica vodo drži, 
kdor se ozira, po hrbtu dobi. 

 
V dlaneh skriva kamenček in ga skrivaj odloži nekomu za 
hrbet ter nadaljuje hojo naprej, kot da se ni nič zgodilo, dokler 
se znova ne znajde za tistim, ki ima robček za hrbtom. Ta je 
začasno izločen iz igre, usede se na sredino kroga in postane 
»gnilo jajce«. Če pa je čepeči še pred prihodom ugotovil, da 
ima za hrbtom kamenček, ga pobere in steče za nosilcem in ga 
skuša ujeti, še preden ta zasede prazno mesto. Če ga ujame, 
postane le-ta »gnilo jajce«.  
Čepeči lahko le s tipanjem rok za seboj ugotavljajo, ali so 
dobili kamenček. Prepovedano je govoriti drugemu in ozirati 
se nazaj. V obeh primerih nas lahko »nosilec« kaznuje tako, 
da postanemo »gnilo jajce«, gnilo jajce pa zelo zelo smrdi. 
(Schmidt, 2002) 
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3.4 IZVEDBA UČNIH UR Z VKLJUČEVANJEM 
USTVARJALNEGA GIBA IN ANALIZE POSAMEZNIH UR 

 
Šolsko leto: 2010/2011 
Čas izvedbe: Nastopi za diplomsko delo, 3. – 6. maj 2011 
Osnovna šola: JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina 
Razred: 2. 
Mentorica: Darja Štefanec 
Število učencev: 24 

� Število dečkov: 15 
� Število deklic: 9 

 
Učne ure sem izvedla v 2. razredu na JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina, v absolventskem letu, 
od 3. 5. do 6. 5. 2011.  

Pri poučevanju sem uporabila različne dejavnosti ustvarjalnega giba v različnih delih 
učne ure. 

Vsako dejavnost sem opisala tako, da sem zapisala, na kakšen način sem podala 
navodila za dejavnost, kaj sem opazila po izvedenih dejavnostih, kako uspešno so 
učenci dojeli dejavnost, če so dosegli cilje, katere učinke in kakšne odzive sem opazila 
pri učencih pri vključevanju ustvarjalnega giba ter kaj bi lahko spremenila v prihodnje. 

Zraven analiz dodajam še fotografije o izvedeni dejavnosti, iz katerih je razviden odziv 
učencev na dejavnost. Vidijo se nasmehi, razigranost, veselje, sproščenost in 
zadovoljstvo ter na drugi strani nesodelovanje. Preko ustvarjalnosti in gibanja, so se 
učenci nezavedno učili in usvajali cilje učne ure. 
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3.4.1 SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

Tema: Kaj zmorem narediti 

Enota: MIROVANJE 

Cilji: 

Učenec: 

- spozna telesa (predmete), ki so v ravnovesju v različnih legah; 
- ve, da se gibajoče telo lahko ustavi; 
- zna poimenovati značilna stanja mirovanja (sedenje, stanje, čepenje ipd.); 
- spozna, da v določeni legi telo ne more mirovati, če nanj ne deluje ovira, ki 

povzroča mirovanje. 
 

Kdaj sem integrirala ustvarjalni gib? 

� Uvodna motivacija 
� Obravnava nove učne snovi 
� Zaključek  

 
Opis dejavnosti 

UVODNA MOTIVACIJA 
 
Igra GLASBENI KIPI 
 
Predvajam glasbo in učenci se ob glasbeni spremljavi gibajo (hodijo, skačejo, plešejo, 
poskakujejo …). Predvajam glasbo različnega značaja: hitro, počasno, poskočno glasbo.  
Ko glasbo prekinemo, morajo učenci »okameneti« - obmirovati. To naredijo nekaj krat. 
Potem si vsak poišče par in še v paru ponovijo vajo. (Prirejeno po Schmidt, 2002) 
 
OSREDNJI DEL 
 
Dejavnost: KDAJ LAŽE STOJIMO 
 
Učenci preizkušajo lege svojega telesa in ugotavljajo, kdaj lažje stojijo (ob steni, na eni 
nogi, na petah, na prstih, kadar se naslanjajo, miže ipd.). Učenci se postavijo tako blizu 
zidu, da se ga dotaknejo s prsti obeh nog. Poskusijo se dvigniti na prste nog. Sedijo na 
stolu in poskusijo vstati, ne da bi se nagnili naprej. Nobeden od predlaganih gibov ni 
možen, ne da bi izgubili ravnovesje. Sočasno preizkusijo ravnovesje (mirovanje) tudi 
sede, kleče, v predklonu, na rokah in nogah, leže … kdaj jih je težje premakniti? Učenec 
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se postavi na vse štiri in dvigne desno nogo v stran. Ali lahko istočasno dvigne tudi levo 
roko? Leva že gre, kaj pa desna roka namesto leve? Potem naredi to ob opori - ob zidu. 
Mirovanje ni vedno enako zahtevno, včasih je lažje, včasih težje. (Prirejeno po  
Vrščaj [et al.], 2004) 
 
ZAKLJUČEK 
 
Dejavnost: KO POSTANEŠ BALONČEK 
 
Učenci se uležejo na tla in zaprejo oči. Učitelj jih vodi zelo umirjeno in počasi: 
«Dihaj mirno in globoko. Balon si, ki se v vetru giblje sem ter tja. Povsem lahek plavaš 

v višino. Čutiš, kako se dvigaš više in više. Vedno lažji si. Veter se poigrava s teboj, kot 

bi bil peresce. Prijetno ti je. Zadeneš se ob mehek oblaček. Kar skozenj te nosi veter, 

čutiš njegovo mehkobo. Vse naokoli je tišina. Počasi se začneš spuščati proti zemlji. 

Pod seboj ugledaš travnik. Ker si lahek kot pero, povsem mehko pristaneš na zeleni 

travi. Počasi odpri oči in se pretegni.« (http://stanko.gersak.com/ustvarjalnigib) 

 
ANALIZA 
 
Ta učna ura je bila polna zanimivih dejavnosti in iger. Mislila sem, da bo ravno zaradi 
tega ta ura veliko boljša.  Zgodilo pa se je, da je za ta razred to bilo mogoče preveč. To 
je bila tudi moja prva ura v tem razredu. Želela sem jim narediti zabavno uro in imela 
sem precej idej za ustvarjalni gib, saj mi je to ponudila sama tema. Ustvarjalni gib sem 
uporabila v vseh etapah učne ure.  

Za uvodno motivacijo smo se igrali igro Glasbeni kipi. Pravila igre so bila preprosta in 
nisem mislila, da bo ta igra učencem povzročala težave. Opazila sem, da so učenci vzeli 
igro kar malo preveč v zabavo. Niso bili pozorni na pravila igre, ampak so bili zelo 
živahni. Opazila sem, da jim telesni stiki in bližina ne povzročajo težav ter da se v 
takšnih sproščenih trenutkih združujejo skupaj in »divjajo« po svoje. Ko sem ugasnila 
glasbo, bi morali okameneti in zadržati položaj, vendar se to ni zgodilo. Učenci so tako 
rajali po svoje, se razživeli in vživeli, da niso slišali, ko je glasba prenehala. Zato sem 
jih ustavila in smo še enkrat povedali bistvo in pravila igre. Ko glasba igra, se gibljejo 
po ritmu, ko preneha pa okamenijo. Ob tem sem dobila občutek, da razumejo igro kot 
način za prosto igro in ne kot način učenja. Vendar ni bil to namen igre. Namen je 
sproščenost in zabavanje v tej meri, da upoštevaš pravila in da se igraš. Menim, da se 
pri tej igri niso igrali, ampak divjali. To igro smo večkrat ponovili in ob mojem 
vodenju, smo le prišli do prave igre. Menjala sem dolžino predvajane glasbe in 
opozarjala sem jih na to, da poslušajo glasbo. Tako so se po prenehanju glasbe ustavljali 
in prikradli so se nasmehi ob igranju igre. Ker smo se tako dolgo lovili s pravili, nismo 
prišli do igranja igre po parih. 
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Novo učno temo smo začeli tudi z gibanjem in sicer z dejavnostjo Kdaj laže stojimo. Pri 
tej dejavnosti so bili učenci veliko bolj zbrani in so uživali. Pripeljala sem jih do tega, 
da jim samo kažem, učenci pa v tišini ponavljajo za mano, da ni bilo govorjenja, ampak 
le občutenje lastnega telesa. Na koncu smo mižali, da smo še bolj občutili telo in imeli 
še eno izkušnjo več z ravnotežjem. Nekateri so vmes zgubili ravnotežje ali niso uspeli 
izvesti kakšno držo. Potem smo celotno nalogo preverili še verbalno in se pogovorili o 
tem, kateri položaji so bili težji in zakaj ter kje niso imeli ravnotežja. Ob tem sem 
opazila, da je bila dejavnost smiselna, saj so učenci poznali odgovore na vprašanja in s 
tem je bilo več sodelovanja pri odgovarjanju. Prišlo je do lastnih izkušenj, saj niso vsi 
učenci enako gibalno razviti. Prav zato so bili na določena vprašanja tudi različni 
odgovori, ker ima vsak svoje sposobnosti.  

Uro smo zaključili z igro »Ko postaneš balonček«. Že na začetku ure sem videla, da jim 
dotiki ne povzročajo težav in da so socialni stiki zelo dobro razviti. Pri tej dejavnosti se 
je to še enkrat potrdilo. Namen igre je sprostitev in umiritev. Nekako sem le-to morala 
doseči še pred začetkom igre. Učencem sem podala navodilo, da se uležejo na tla. 
Ulegli so se drug zraven drugega in plazili drug po drugem. To sem poskušala popraviti 
tako, da sem jim svetovala, da se uležejo tako, da bodo imeli prostor. Ni mi bilo 
pomembno, če se uležejo na hrbet ali na trebuh. Nekako se mi je zdelo pomembno le, da 
ležijo kot želijo in da jim je udobno. Do začetka igre sem uporabila precej časa. Ko so 
morali zapreti oči, sem opazila, da jih nekateri niso, da so večkrat vmes pogledovali, 
medtem pa so nekateri zaprli oči in se popolnoma predali zgodbi. Tako zelo, da so se 
zibali in spontano počeli kar počne balonček. Celoten odziv učencev mi je bil v en nov 
izziv. To igro sem že preizkusila na praksi v 4. letniku, prav tako v 2. razredu, kjer so 
rezultati bili popolnoma drugačni. Bili smo v telovadnici in smo se po končani učni uri 
sprostili s to sprostitveno igro. Učenci so brez težav sledili navodilom, se ulegli na tla in 
se predali zgodbi. Zato me je zanimalo, zakaj je bila takšna razlika pri sprejemanju 
dejavnosti in tako sem začela razmišljati, kaj lahko naredim. Odločila sem se, da to vajo 
izvedem še enkrat v zaključku ene druge ure. Pomembno je bilo to, da dejavnost že 
poznajo in zanimalo me je, kakšen vpliv ima to na učence. Že sama dejavnost, kot 
sproščanje, jim je bila nova. Ko sem napovedala dejavnost drugič, sem ugotovila, da so 
bila moja predvidevanja pravilna. Učenci so se ulegli, vsak si je poiskal svoj prostor, 
več jih je zaprlo oči in vaja je dosegla namen sprostitve. Učenci so se po končani 
dejavnosti počasi zbujali in so kar obležali za kratek čas. Najlepše pa mi je bilo videti, 
kako so se nekateri prikupno nasmehnili, ko so odprli oči. Želela sem doseči  pozitiven 
učinek dejavnosti na učence, saj sem vedela, da je že bila uspešna pri drugem razredu. S 
tem sem prišla do spoznanja, da je učinek in odziv odvisen od razreda oz. 
posameznikov v njem. Hkrati sem opazila, da bi se z večkratnim vključevanjem 
podobnih dejavnosti in ustvarjalnega giba učenci navadili na takšen način poučevanja. 
Vse kar je novo, v posameznikih vzbudi različna čustva in odzive. Učenci različno hitro 
spuščajo k sebi novosti in spremembe.  
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Slika 9: Dejavnost Glasbeni kipi. 
Učenci so zelo povezani med seboj in nimajo težav s telesnimi stiki.  

Dejavnost so izvajali tudi v parih in skupinah. 

 

 
 

Slika 10: Dejavnost Kdaj laže stojimo. 
Učenci preizkušajo različno stanje in ravnotežje. 
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Slika 11: Začudenost nad dejavnostjo. 
Nekateri učenci so bili presenečeni nad vajami, nekateri niso vedeli,  

kako naj sami to naredijo in presenečeni so bili nad tem, kaj vse zmorejo. 

 

 

 
 

                                                                                             Slika 12: Učenci med sproščanjem. 

Nekateri imajo odprte oči, drugi so se prepustili. 
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                                                 Slika 13: Učenci po sproščanju. 
                                                                  Učenci se po sproščanju pretegujejo, poležavajo in se smejejo. 

 
 

 
 

 

   
 

Slika 14: Ponovitev dejavnosti Ko postaneš balonček. 
Ko so vajo sproščanja izvedli drugič, so bili popolnoma drugačni. Prej so se umirili, saj so vedeli, kako se 

sproščanje izvaja. 
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Slika 15: Ležanje na tleh. 
Vsak je uspel najti prostor zase. 

 

3.4.2 SLOVENŠČINA 
 

Tema: Poklici 

Enota: UGANI POKLIC 

Cilji: 
Učenci: 

- berejo slikopis in poljudnoznanstvena besedila, 
- razvijajo sposobnost poslušanja z razumevanjem, 
- berejo z razumevanjem - rešujejo naloge, 
- razvijajo logično mišljenje, 
- razvijajo besedni zaklad. 
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Kdaj sem integrirala ustvarjalni gib? 

� Obravnava nove učne snovi 
 

Opis dejavnosti 

Igra DIAMANT 

Učencem igro najprej demonstriram, da jo lažje razumejo. Pri tem pomagajo učenci, ki jih 
določim. 

Učenci so po skupinah po 4. Postavljeni so v obliki diamanta.  

 

 

 

 

Pokažem jim, kako se izvede igra diamant (postavitev vsakega člana).  Igra se igra tako, da 
vsak član prikaže nekaj, kar se navezuje na določen poklic. Najprej eden pokaže svoj del, 
zaploska, potem drugi pokaže in zaploska, tako počno dokler vsi ne pokažejo. Vsaki 
skupini dam listek, na katerem je sličica, ki prikazuje en poklic in pod njo zapisan poklic. 
Ta poklic prihaja bodisi iz preteklosti bodisi iz današnjega časa.  

Poklic iz preteklosti: LONČAR, PASTIR, MLINAR, KOVAČ, KROJAČ  

Poklic iz sedanjosti: AVTOMEHANIK, RAČUNALNIČAR, FRIZER, VRTNAR, 
UČITELJ 

Učencem dam 2 minuti časa, da se o tem pogovorijo in da preizkusijo. Nato pokažejo 
celemu razredu. Ostali učenci morajo pozorno opazovati, kaj nastopajoča skupina 
prikazuje in ob končanem »nastopu« ugibajo, za kateri poklic gre.  
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ANALIZA 

Učenci so natančneje prisluhnili navodilom. V pomoč jim je bila nazorna demonstracija, 
saj so tako bolje razumeli in osvojili pravila igre. Zelo navdušeni so bili, ko so dobili 
poklic in ko so začeli ustvarjati. Ene skupine so bile zelo hitre in so zelo dobro predstavili 
poklic, saj so ga poznali in so imeli različne ter prepoznavne simbole. Igro diamant, kot 
igro, so pravilno predstavili in ob tem je igra bila uspešna, saj je dosegla namen. Učenci so 
dobro opazovali, ugibali in ugotovili poklic. Nekateri učenci, znotraj skupine, so se zmedli 
in  jim je bilo nerodno ter niso uspeli pokazati giba. To sem rešila tako, da je le-ta plosknil 
in s tem dal naslednjemu sošolcu znak, da lahko on pokaže gib. Tako sem opazila, da ta 
igra le ni bila lahka za vse učence ali da mogoče ta učenec ni imel dovolj časa za pripravo. 
Učenci so pozorno opazovali predstavitve ostalih skupin. Le poklic lončarja jim je 
predstavljal težave, saj ga niso uspeli prepoznati iz prikazanega. Nekako jim ta poklic ni bil 
znan kot ostali.  

 

 

Slika 16: Igra Diamant. 
Učenci prikazujejo poklic s pomočjo igre Diamant. 

Ostali jih opazujejo in preko prikazanega poskušajo ugotoviti, 
kateri poklic bi to lahko bil. 
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Slika 17: Poklici.  
Ob prikazovanju poklica je tudi učence znotraj diamanta zanimalo, kaj bo pokazal sošolec. 

 
 

3.4.3 MATEMATIKA 

 

Tema: Aritmetika in algebra (naravna števila) 

Enota: GRADIMO STOLPCE (seštevanje dvomestnih števil brez prehoda) 

Cilji: Učenec sešteva dvomestni števili brez prehoda. 

Kdaj sem integrirala ustvarjalni gib? 

� Uvodna motivacija 

 

Opis dejavnosti 

Igra: GRADIMO STOLPCE 
Učenci s telesom sestavljajo račune - stolpce. V razredu jih je 24. Pomislijo kakšne 
račune bi lahko sestavili. Npr. dečki + deklice (15 + 9), 14 + 10, 10 + 10 + 4 … Račune 
lahko sestavljajo punce in fantje posebej. Sestavljajo lahko na različne načine. Glede na 
račun se postavijo s telesom v stolpce tako, da počepnejo in se zvijejo v klobčič drug za 
drugim ter sestavijo stolpce. 
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Npr. 15 + 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
   
   
   
   

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANALIZA 

Najprej sem v razredu povedala navodila. Prosila sem jih, da bodo na hodniku tiho kot 
miške, da ne bi motili ostalih razredov in da se bomo slišali. Učenci so prisluhnili 
navodilom. Zunaj na hodniku so tla iz kvadratov in smo jih uporabili za stolpce. 
Označili smo začetek in konec stolpca. Nato so se glede na račun učenci postavljali v 
stolpce. Težko so razumeli igro in nekako niso imeli nadzora nad ostalimi. Ko so se 
zamenjali, niso pogledali nazaj, če so vsi kvadrati zapolnjeni. Zato so se težko 
orientirali kam in kdo naj gre. Igra je moja ideja, ampak ne vem točno, če je dosegla 
cilj. Na začetku so bili učenci zmedeni, vendar so z malo pomoči, novim načinom 
postavljanja računov in idejo, da se preštejejo po stolpcih ujeli in igra je vendarle  
uspela. Vedeli smo, da nas je 24 in zato sem povedala le prvi člen računa. Učenci, ki so 
bili nad to številko, so se prestavili v drug stolpec. Npr. 8 + ____= 24. Nato so se v 
drugem stolpcu na glas prešteli od 1 do 16 in tako dobili odgovor. Račun smo še enkrat 
ponovili. Na takšen način smo računali in sestavljali stolpce. Menim, da je igra v tem 
primeru igra dosegla namen. Učenci so se gibali, pazili na število in so bili uspešni pri 
postavljanju v stolpce. 
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Slika 18: Ustvarjalnost učitelja. 
Tudi učitelj mora pri dejavnosti biti zelo ustvarjalen. Pri izvajanju dejavnosti lahko odkrije kakšno 

pomanjkljivost ali zaplet, ki ga je potrebno rešiti. 

 

 

 
 

                                                                                      Slika 19: Dejavnost Gradimo stolpce. 
                                                Ustvarjalni gib nam daje veliko možnost uporabe različnih prostorov.  

                                                             Dejavnost smo izvajali kar na hodniku. 
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3.4.4 GLASBENA VZGOJA 

 

Tema: Zaplešimo ljudski ples 

Enota: LEPA ANKA KOLO VODI 

Cilji: 
Učenci: 

- spremljajo pesem s preprostim gibanjem in izražajo glasbeno vsebino, 
- gibalno spremljajo pesem. 

Kdaj sem integrirala ustvarjalni gib? 

� Uvodna motivacija 
� Obravnava nove učne snovi 

 
Opis dejavnosti 

UVODNA MOTIVACIJA 

Gibalno posnemanje živali: SPREHOD PO GOZDU 

Učence povabim na sprehod po gozdu. 

- Vsi so majhni ptički, ki se gibljejo po prostoru. 
- Ob pripovedovanju se sprehajajo po gozdu in izvajajo dihalne vaje in vaje za 

oblikovanje glasu.  
- Učence upevam tako, da besedilo in zvoke ponavljajo za menoj in se tako 

upevajo. 
 

Zgodba:  
Mi smo majhni ptički, ki smo se prebudili v sončen dan. Malo se pretegnemo, 
pomigamo s krili in zaplapolamo. Najprej malo HODIMO in gremo pogledat gozd na 
rob gnezda. Naenkrat zapiha VETER - ššššššššš in skozi njega se prebija majhna 
MUHA - zzzzzzzz. Pod grmovjem se skriva KAČA - sssssssssss. Od stanja na vetru 
nas ZAZEBE - brrrrr. Spustimo se v let in letimo, da se ogrejemo. Nato se spustimo 
na tla in ko hodimo pod nogami LOMIMO VEJICE - hrrrsk, hrrrsk. Premami nas 
čudovit vonj DIŠEČEGA CVETA - mmmmmmm in poletimo na vrh hruške. 
Naenkrat zaslišimo lepo PETJE - la, la, la, la (po melodiji pesmi Lepa Anka) in nato 
zagledamo lepo deklico ANKO - Annnka, Annnka. 
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OSREDNJI DEL 

Plesanje kola 

Ob tej pesmi lahko tudi zaplešemo. Ali mogoče veste, kako bi lahko zaplesali? 
Učence povabim pred tablo, postavim jih v krog in jim rečem naj se primejo za roke. 
Ples začnemo tako, da se v krogu gibljemo v desno smer in začnemo z desno nogo, ob 
vsaki novi kitici pa smer zamenjamo (levo, desno). 
 
»Plešemo lahko tudi na drugačen način. Pa poskusimo tako, da bomo na vsako četrto 
dobo rahlo počepnili in se ob tem še vedno premikali levo in desno v krogu.« Učencem 
predstavim, kako plešemo ta ples (pomoč: štejejo prva, druga, tretja, četrta). 
 
Ustvarjanje svojega kola 
Učence razdelim v dve skupini in vsaka skupina si izmisli svoje kolo, ki ga na koncu 
predstavi razredu. 
 
 

ANALIZA 

Učence sem povabila, da vstanejo. Ob pripovedovanju zgodbe, smo se gibali in upevali. 
Učenci so bili ponovno malo preveč razigrani in se niso predali igri. Zato sem zgodbo 
priredila in jih popeljala do njihovega mesta, kjer smo nadaljevali zgodbo in bili pri tem 
uspešni. Želela sem jih popeljati po celotnem prostoru, da resnično letajo. Pri tem pa 
sem opazila, da so se postavili bolj v sredino, v prostor med klopmi in nato samo še 
silili naprej proti meni. Niso izkoristili celotnega prostora, čeprav sem jih vodila tako, 
da ptički letajo in se gibajo. Predvidevala sem, da bodo učenci to naredili, ampak so se 
le vrteli okrog svoje osi in se le malo premikali. Bili so drug ob drugem in tako se niso 
predali letenju in gibanju, kar je bil namen.  

Pri plesu sem ugotovila, da imamo bolj malo prostora. Pokazale so se težave z držanjem 
za roke fantov s puncami in obratno, na dveh mestih, kjer se morajo. To sem hitro rešila 
in zaradi obeh omenjenih specifik, sem naredila krog fantov in krog deklet. Dekleta so 
bila zelo uspešna in so hitro osvojila način gibanja. Fantje pa so se raje vmes šli še malo 
borilnih veščin potiskanja in vlečenja. Dobro je bilo to, da sva bili v razredu dve 
»učiteljici« in sva vsaka imeli eno skupino. Tako je delo lažje potekalo in učenci so 
hitreje osvojili ples. Ples je učence razživel, opazila sem nasmehe in veselje ob tem, ko 
so rajali. Plesa me je bilo strah predvsem zaradi formacije kroga in komunikacije, 
vendar mi to ni predstavljalo večjih težav. Problem so bili navihani fantje, vse dokler ni 
zaradi prerivanja padel motorično oviran fant. Šele potem je bil ples res ples. Želela 
sem, da učenci tudi ustvarjajo. V načrtu sem imela, da si bodo učenci izmislili svoje 
kolo in ga tudi zaplesali, vendar nam to ni uspelo.  
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Slika 20: Zgodba Sprehod po gozdu. 
Učenci se gibljejo ob pripovedovanju zgodbe in zraven izvajajo dihalne vaje. 
 
 

 

Slika 21: Igranje na lastna glasbila. 
Učenci se težko uprejo gibanju. Ko naj bi samo učitelj kazal gibanje, nekateri zraven že poskušajo slediti. 
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Slika 22: Ritmična izreka. 
Učenci izvajajo jasno ritmično izreko in igrajo na lastna glasbila. 

 

 
 
Slika 23: Učenje z gibanjem. 
Ni potrebno veliko, da se učenci učijo z gibom in da ne sedijo ves čas. Učenci lahko stojijo pri svoji mizi 
in ob tem izvajajo zanimivo dejavnost. 
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Slika 24: Plesanje kola. 
Učenke, so bile zelo uspešne pri plesanju kola. 

 
 

3.4.5 LIKOVNA VZGOJA 
 

Likovno področje: KIPARSTVO 

Likovna naloga: Oblikovanje stabilnih, razgibanih, samostojnih in obhodnih kipov. 

Cilji: 
Učenci: 

- utrdijo pojme: celota, sestavni deli kipa, trdnost in stabilnost; 
- pojasnijo pojme: razgiban in nerazgiban kip, votel, poln; 
- oblikujejo stabilne, razgibane, samostojne in obhodne kipe; 
- razvijajo občutek za plastičnost; 
- se navajajo na upoštevanje postopkov pri oblikovanju kipa; 
- razvijajo zmožnost za razumevanje pojmov trdnost in razgibanost kipa. 

 
Kdaj sem integrirala ustvarjalni gib? 

� Uvodna motivacija 
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Opis dejavnosti 

Dejavnost: KRATKA ZGODBICA 

Najprej povem kratko zgodbico, da misli učencev preusmerim v čas in dogajanje. 
»Zunaj je pomlad, vse lepo zeleni in cveti. Danes je prav lep dan, saj sije sonce. Zato se 

je naša družina odpravila na izlet na Veliko planino (na tablo nalepim sliko). To je 

čudovita planota, polna cvetja, lepih hiš in poti za planince. Ampak mi smo na poti 

srečali nekoga, ki je bil zelo zanimiv. To je bil pastirček, ki je pasel krave in se ob tem 

zabaval. Tako nas je navdušil, da smo ga želeli upodobiti in tako smo se ob prihodu 

domov prelevili v kiparja, ki je oblikoval glino.« 

 
Dejavnost: KIPAR – GLINA 

Učencem predvajam Kekčevo pesem. Povabim jih, da si izberejo partnerja in se 
dogovorijo kdo bo kipar, ki bo oblikoval glino in kdo glina, ki jo bo kipar oblikoval. 
Povem tudi, da se bosta oba v paru preizkusila v obeh vlogah. Opozorim jih na nežno 
premikanje nog in oblikovanje gline. Spodbujam jih, da uporabijo različne in 
ustvarjalne gibe. Oblikujemo pastirčka. »Ko se glasba ustavi, takrat je vaša naloga, da 
prenehate z delom in glina obstoji kot kip pri miru.« Kiparji po delu opazujejo iz vseh 
smeri svoj kip pastirčka, ki so ga naredili in pogledajo še ostale kipe. Nato se vlogi 
kiparja in gline zamenjata. Ko se pesem nadaljuje, nadaljujejo z oblikovanjem drugi 
kiparji. 
 
ANALIZA 
 
Pri zgodbici in tudi pri dejavnosti kipar-glina, so bili učenci navdušeni, saj so sodelovali 
ter se zabavali. Sprostili so se, bili so nasmejani in prisluhnili so navodilom dejavnosti, 
kar je pomagalo, da so potem lahko tako dobro izvajali dejavnost. Učenci so se 
popolnoma vživeli. Kot pastirsko palico so pastirčku v roke dali svinčnik. Na začetku 
sem poudarila varnost in pazljivost pri premikanju oziroma oblikovanju gline. Učenci 
so pokazali veliko mero sočutnosti do »žive gline« in so pazili drug na drugega ter 
uživali v oblikovanju. Veliko so se smejali in ustvarjali raznorazne kipe. Ponosni so bili 
na to, da so kiparji. Uvodna motivacija je bila zelo motivirajoča in je spodbudila učence. 
Zato so se tudi učenci odzvali zelo pozitivno na njo. Namen dejavnosti je bil dosežen in 
na večino je dejavnost imela pozitiven učinek. Kasneje pri oblikovanju plastelina so 
nekateri imeli malo težav in niso vedeli, kje in kako začeti, vendar so to hitro rešili. Ko  
so začeli gnesti in oblikovati so bili pravi umetniki. Menim, da bi učenci morali večkrat 
kaj gnesti in oblikovati. Nastali so res čudoviti kipi pastirčkov. Za »hitre« sem imela 
dodatno nalogo in sicer oblikovanje živali, ki jih pase pastir. Menim, da je uvodna 
dejavnost učencem pomagala pri oblikovanju razgibanega kipa. Imeli so le težave pri 
stabilnosti kipa, ki pa so jo reševali vsak na svoj način. Dejavnost Kipar-glina jim je 
omogočila hitrejše ustvarjanje, saj so se uspeli hitro rešiti ob »kiparskem« problemu. 
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                         Slika 25: Dejavnost Kipar-glina. 
Učenci so se prelevili v prave kiparje. Ob tem so bili izvirni in pozorni tudi na detajle. Oblikovanje »žive 
gline« jim je pomagalo pri reševanju likovnega problema. 

 

 
 

                                                                                         Slika 26: Razvijanje občutka do sočloveka. 
                                                                                         Učenci so previdno oblikovali svojo glino. 



Lončar, D. (2011). Poučevanje skozi ustvarjalni gib v 2. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta v Ljubljani. 

 

154 

 

 
 
         Slika 27: Nasmehi ob dejavnosti. 
Tako kipar kot glina se zabavata pri dejavnosti.  
         Učenci so bili ves čas v nasmehu. 

 

 
 

Slika 28: Ustvarjalnost učencev. 
Učenci so bili zelo ustvarjalni. Uporabili so tudi pripomočke iz razreda in tako naredili pravega pastirja. 
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3.4.6 ŠPORTNA VZGOJA 

 

Tema: Atletika 

Enota: MET ŽOGICE V DALJINO 

Cilji: 
Učenec: 

- se nauči meta žoge v daljino in utrjuje koordinacijo - koordiniran met žoge; 
- ve, kaj je met žogice v daljino; 
- pozna način, kako se meče žogo v daljino; 
- razvija obvladovanje telesa v različnih nevsakdanjih položajih. 

 

Kdaj sem integrirala ustvarjalni gib? 

� Uvodna motivacija 

Opis dejavnosti 

Elementarna igra: Čarovnik in žabe 

Eden od učencev je čarovnik, ki lovi druge tako, da se jih dotakne z žogo (žoge ne 
meče). Tisti učenec, katerega se je čarovnik dotaknil, se spremeni v žabo. To pomeni, 
da se ustavi, počepne in miruje. Žabo lahko preobrazijo ostali tako, da se je oprimejo z 
rokami na ramena in jo preskočijo z razkoračenimi nogami. Žaba je tako rešena in mora 
zopet bežati pred čarovnikom. 

Igrišče je omejeno na eno polovico košarkaškega igrišča v telovadnici. Kasneje pa 
določimo še enega čarovnika na enako velikem igrišču. 

 

ANALIZA 

Učenci so pri igri zelo uživali. Malo so pozabljali na omejenost prostora, na kar sem jih 
opozorila. Učiteljica je povedala, da imajo pri upoštevanju omejenosti prostora še 
težavo. Namen igre so bila navodila, izvedba in sprostitev in vsi so se izpolnili. Učenci 
so uživali v velikem prostoru za gibanje in ga celotnega izkoristili. Upoštevali so 
pravilo, le dotik z žogo, kar kaže na to, da so razumeli navodila in da so pazili drug na 
drugega. Veseli so bili menjave čarovnikov, saj jih je več prišlo na vrsto. Zanimivi so 
bili, kako so želeli rešiti druge žabe. Tako so pazili na čarovnika in šli v skrajnosti, ko bi 
lahko bili ujeti, vendar so ob tem tako uživali, ko so uspeli rešiti žabo ter hkrati ubežali 
čarovniku. Zelo dobro je bilo to, da je bila dejavnost na prostem. Ustvarjalni gib lahko 
izvajamo kjerkoli, kar je ena izmed mnogih pozitivnih lastnosti te metode poučevanja.  
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Slika 29: Igra zunaj na igrišču. 
Učenci so izkoristili velik prostor igrišča in se zelo dobro razgibali. 

 
 
 

 

 
 

                                             Slika 30: Elementarna igra Čarovnik in žabe. 
Učenci so bili zelo hitri pri reševanju. Pazili so na čarovnika in se hitro reševali  med seboj.  

S tem krepijo medsebojne odnose in pokažejo čut do sošolca. 
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3.5 INTERPRETACIJA REZULTATOV  
 

Odgovori na raziskovalna vprašanja 

R1: Ali lahko ustvarjalni gib uporabimo pri poučevanju v 2. razredu osnovne šole pri 
vsakem učnem predmetu? 

 
R2: Kako in v katerem delu učne ure lahko v pouk v 2. razred vključujemo ustvarjalni 
gib? 

 
R3: Kakšne učinke in odzive lahko pri učencih dosežemo z vključevanjem 
ustvarjalnega giba v pouk? 
 

Akcijsko raziskavo sem izvajala med absolventskim letom, od 3. 5. do 6. 5. 2011, v  
2. razredu na JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina. V raziskavi je sodelovalo 24 učencev, 15 
dečkov in 9 deklic. 
 
Odgovor na prvo vprašanje sem pridobila iz dveh dejavnosti. Najprej sem na to 
vprašanje odgovorila pri ustvarjanju tabele ustvarjalno-gibalnih dejavnosti in s tem sem 
ugotovila, da je to teoretično izvedljivo. Za vsak predmet posebej sem v literaturi našla 
ali si sama izmislila igro, povezano z gibanjem in ustvarjanjem. Prilagodila sem jo glede 
na učne cilje iz učnega načrta. Nato sem to potrdila še enkrat z vključevanjem 
ustvarjalnega giba pri vseh predmetih v 2. razredu, z izvajanjem učnih ur pri vsakem 
učnem predmetu, kjer sem vključila metodo ustvarjalnega giba in iz opravljenih analiz 
opazovanj. Ustvarjalni gib sem izvedla pri vsakem učnem predmetu. Svoje raziskovalno 
vprašanje lahko potrdim, saj lahko skozi ustvarjalni gib poučujemo prav pri vsakem 
učnem predmetu v 2. razredu osnovne šole.  

V drugem raziskovalnem vprašanju sem preverjala, kako in v kateri del učne ure lahko 
vključimo ustvarjalni gib. Ustvarjanje in učenje z gibanjem lahko vključimo v vsak del 
učne ure; v uvodno motivacijo, osrednji del ali zaključek učne ure. Lahko ga vpeljemo v 
uvodno motivacijo, ga uporabimo kot eno od metod za obravnavanje nove učne snovi, z 
njim lahko tudi ponovimo učno snov in zaključimo učno uro. Ustvarjalno-gibalne 
dejavnosti lahko preoblikujemo v več različic in jih tako uporabljamo v različnih delih 
učne ure in pri različnih predmetih. 

Kot zadnji cilj moje raziskave, sem želela ugotoviti, kaj vse lahko dosežemo z 
vključevanjem metode ustvarjalnega giba v pouk. Katere učinke in odzive dosežemo pri 
učencih, če v pouk vnesemo ustvarjanje in gibanje? Opaziti je bilo, da so bili učenci 
predvsem zelo sproščeni, in igrivi. Ni bilo čutiti zadržkov, sramu pred sošolci ali menoj, 
ravno nasprotno. Ta razred je zelo povezan med seboj in nimajo težav pri socialnih 
stikih in telesni bližini. Prav tako sem bila pri opazovanju pozorna na to, če bo prihajalo 
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do razlik v sprejemanju iger, plesa in drugih elementov ustvarjalnega giba. Opazila sem 
razlike pri sprejemanju dejavnosti sproščanja. Ravno zaradi tega, sem dvakrat izvedla 
dejavnost Ko postaneš balonček in prišla do ugotovitve, da so jo po drugi ponovitvi 
učenci zelo dobro sprejeli, ker jim je bila dejavnost poznana in so se ji lažje predali. 
Nisem opazila kakšnih večjih razlik pri odzivu. Vsi učenci so se pozitivno odzvali na 
takšen način poučevanja, predvsem na igre. Težava je bila le v sledenju in upoštevanju 
navodil ter pravil igre. Menim, da je takšen način poučevanja zelo dober, vendar ga je 
potrebno uvajati in izvajati. Čeprav ta razred ni navajen na takšen način dela, so se zelo 
pozitivno odzvali nanj, glede na časovno obdobje treh dni. Če pomislimo, da lahko to 
metodo uvajamo en mesec in da tako poučujemo celo leto, menim, da bi v takšnem 
časovnem obdobju učenci še bolj sprejeli takšen način učenja in bi bil učinek še večji.  

Že v četrtem letniku sem vključevala ustvarjalni gib v pouk. Odzivi nanj so bili še boljši 
kot v tem razredu, v katerem sem raziskovala za diplomsko delo. Učenci so me 
spraševali, če se še lahko igramo igre in točno določene so želeli, kar kaže na to, da 
vsak razred drugače sprejema takšen način poučevanja. Če zaključim, pa je bil odziv v 
obeh razredih, glede na učinek pri učencih vendarle pozitiven. 

Zdi se, da si učenci zaradi ustvarjanja z gibom bolje zapomnijo novo učno snov in jo 
tudi hitreje razumejo. Ob preverjanju pridobljenega znanja, so hitreje in pravilneje 
odgovarjali na vprašanja. Po igrah, dejavnostih in preizkušanju so vsi vedeli odgovor na 
vprašanje, zato je bilo večje sodelovanje in številčnejši odziv pri diskusiji ali 
odgovarjanju.  

Učenci preko socialnih iger in iger, ki spodbujajo sodelovanje, krepijo medsebojne 
odnose. Preko iger, ki omogočajo dotike, pridobivajo čut do sočloveka. Naučijo se 
opazovati svet okrog sebe in so pozorni na nebesedne spremljevalce komunikacije. 
Pridobijo večjo mero samozavesti in zaupanja v lastno izražanje ter ustvarjalnost. 

Razred je bil zelo povezan in učenci so delovali homogeno, zato jih je bilo težje 
pripraviti do individualnih iger, saj so jih kar sami počeli v parih ali skupini. Pomembno 
je le to, da lahko z to metodo poučevanja učence naučimo ravno tisto, kar jim manjka. 
Nekateri imajo slabe medsebojne odnose in jih lahko izboljšamo, druge pa naučimo 
izražati sebe, da poiščejo svoje gibanje in individualni prikaz. Včasih je nekomu lažje 
ustvarjati v skupini, kjer se zlije in mu je težje, kadar gre zanj samega in je izpostavljen. 

Pomembno je, da otrok/učenec, določeno učno snov ali učno temo, ki jo obravnavamo, 
občuti z vključevanjem čim več čutil in tudi z gibanjem, saj tako dela celo telo ter obe 
polovici možganov. Tako zadostimo več tipom učencev in sodobnemu načelu 
poučevanja s čim več čutili. S tem učenci hitreje zgradijo svoje znanje in ga dlje 
ohranjajo v spominu. Ravno zaradi tega je koristno vključevati čim več tovrstnih 
dejavnosti in gibanja v pouk.  
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4 ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu sem raziskovala, kaj je ustvarjalni gib. To je vzgojna in učna 
metoda, katere sredstvo je oblikovanje, izražanje in ustvarjanje z gibanjem. Poteka 
skozi igro in omogoča ustvarjalno mišljenje. Vključuje učenje po kinestetični poti in s 
tem uresničuje sodobno načelo pouka multisenzornosti. Zaradi celostnega učenja in 
veliko različnih oblik poučevanja, ga lahko uporabimo pri vseh učnih predmetih. 
Ustvarjalni gib je lahko že znana igra ali dejavnost, lahko pa smo ustvarjalni in si 
izmislimo svojo. 

Raziskovala sem, kako tovrstno metodo vključiti v pouk v 2. razredu osnovne šole pri 
vsakem učnem predmetu. V svojem diplomskem delu sem navedla cilje in nekaj 
ustvarjalno-gibalnih dejavnosti zanje. Nekaj sem jih izvedla v razredu pri raziskovanju 
njihove uporabnosti, pri vsakem učnem predmetu. Tako sem lahko potrdila svoje 
raziskovalno vprašanje, da lahko z ustvarjalnim gibom poučujemo pri vsakem učnem 
predmetu. Potrdila sem, da učence lahko na takšen način vodimo do ciljev, ki jih 
določajo učni načrti vseh učnih predmetov za 2. razred osnovne šole. 
 
Raziskala sem tudi uporabnost tovrstne metode v vseh delih učne ure. Ugotovila sem, 
da lahko igre prilagodimo glede na čas vključevanja v učno uro in glede na predmet, saj 
lahko eno igro uporabimo pri več predmetih tako, da jo priredimo ali poiščemo 
različice. Lahko je skoraj cela učna ura sestavljena iz dejavnosti ustvarjalnega giba, če 
nam le-to omogočata učni predmet in učna tema. Tako je učenje še prijetnejše. Učenci 
morajo sprejemati dejavnost kot način za zabavo, vendar ne za prosto zabavo brez 
pravil. Dejavnosti imajo namen, da z njimi dosegamo učne cilje iz učnih načrtov in še 
kakšen namen, ki ga skriva dejavnost v sebi. 
 
Ustvarjalni gib je tudi zelo uporabna metoda pri sproščanju in umirjanju razreda. Ko 
postanejo učenci preveč nemirni ali premalo aktivni, zaspani, nemotivirani in nimajo 
koncentracije, je primeren čas, da vključimo igro ali dejavnost. Učenci se pri tem 
razgibajo, poveča se jim utrip srca in cirkulacija krvi v telesu, se nasmejejo ter sprostijo. 
Preveč nemirni s tem potešijo potrebo po gibanju in na drugi strani se preveč mirni 
zbudijo in napolnijo z energijo. Z igro hkrati vplivamo na obe vrsti učencev.   
 
Raziskala sem tudi, katere učinke in odzive dosežemo pri učencih z vključevanjem 
dejavnosti ustvarjalnega giba v pouk. Ugotovila sem, da so učenci občutno bolj 
motivirani za delo, aktivnejši pri pouku, več sodelujejo in več jih sodeluje, ker vedo 
odgovore ter da obravnavano učno snov bolje in hitreje razumejo. V akcijski raziskavi 
sem kot zelo pomemben učinek ustvarjalnega giba opazila, da znajo učenci pridobljeno 
znanje iz iger praktično uporabiti in da ravno zaradi praktične uporabe v igri izboljšajo 
svoje znanje.  
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Opazila sem, da se ob socialnih igrah okrepijo medsebojni odnosi med učenci, kar 
posledično vpliva na dobro razredno klimo. Ko učencem ponudimo različne 
kombinacije sodelovanja, z različnimi učenci, posledično učenci lažje sprejemajo drug 
drugega. Tako se vsak posameznik počuti varnega, sprejetega in ima tudi boljšo 
samopodobo.  
 
Zanimivo je bilo, da so se iger aktivno udeležili prav vsi in da do večjih razlik med 
dečki in deklicami ni prišlo. Vsi so z zanimanjem spremljali način poučevanja in se 
vključevali v različne igre, plese, gibanja ... Pri nekaterih je bilo opaziti malo 
nezaupanja vase in togost gibov, ker se niso želeli ali upali izraziti. Opazila sem, da se 
težje izražajo kot individualisti in da jim je lastno izražanje še tuje. Socialne igre in 
skupinske igre pa jim niso predstavljale problem, saj so se zlili v skupini. Zanimivo je 
bilo, kako so pri dejavnosti sproščanja želeli biti čim bližje drug drugemu. Po drugi 
ponovitvi dejavnosti, so si le uspeli najti prostor zase in se sami poglobiti v dejavnost, 
kar je tudi namen sproščanja.  
 
Menim, da je tovrsten pristop pri pouku zelo dobrodošel, saj učenci preveč presedijo v 
šoli in doma. Predvsem pa je uspešen zaradi lastnih izkušenj, ki jih učenec pridobi in 
zanimivega načina poučevanja. Rečem lahko le: »Igra je učenje in učenje je igra.» 
Takšen način poučevanja v začetku res vzame nekaj več časa učitelju, da si pridobi 
znanje in da učence navadi na to. Ko mu le-to uspe, je to način učenja za prihodnost.  

Pomembno je, da so učenci željni znanja, da to počno skozi različne načine, da 
ustvarjalno rešujejo probleme in da je v razredu prijetno. Tudi za učitelja je prijetnejše 
poučevanje, če je pouk pester in če učenci sodelujejo. Pomembno je, da so učenci 
aktivni, da ustvarjajo, razmišljajo in preizkušajo praktično čim več sami. Učitelj jim pri 
tem pomaga in jih le usmerja. Učenci zelo cenijo, če pri določenih dejavnostih 
sodelujemo tudi učitelji in s tem okrepimo odnos učitelj-učenec.  

Prepričana sem, da lahko z večkratnim vključevanjem ustvarjalnega giba v pouk, pri 
učencih dosežemo ravno to, kar potrebujejo v življenju. S to metodo dosegamo učne in 
vzgojne cilje. Slednji so toliko bolj pomembni, saj zanje učenci potrebujejo situacije in 
priložnosti. Menim, da nam pridobljeni vzgojni cilji, odpirajo vrata uspeha pri učnih 
ciljih in s tem vrata življenjskih ciljev. 
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