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POVZETEK  

V magistrskem delu je obravnavan celostni pristop poučevanja angleščine v 2. razredu 

osnovne šole ter z njim povezano medpredmetno povezovanje. Predstavljen je pomen 

vključevanja gibanja in igre pri pouku angleščine ter najpogostejši modeli in pristopi k 

poučevanju angleškega jezika, izmed katerih sta posebej opisana vsebinsko in jezikovno 

integrirano učenje (ang. CLIL) in popoln telesni odziv. V nadaljevanju so posebej 

predstavljeni tudi primeri gibalnih dejavnosti, iger in pesmi, ki pripomorejo k večji 

učinkovitosti učenja angleščine. 

Vpeljevanje gibalnih dejavnosti v 2. razred osnovne šole pri angleščini je potekalo prek 

akcijskega raziskovanja v maju 2015. V raziskavi je sodelovalo 81 učencev, od tega 39 v 

eksperimentalni skupini, ki je bila deležna poučevanja z gibanjem, in 42 v kontrolni skupini, 

kjer je pouk angleščine potekal na klasičen način. Namen eksperimenta je bilo ugotoviti, ali 

imajo učenci 2. razreda, ki se z angleščino v šoli srečajo prvič, že predznanje tujega jezika ter 

kakšen napredek naredijo po mesecu poučevanja. Med drugim nas je zanimalo tudi, kako 

gibalne dejavnosti vplivajo na pozornost in sodelovanje učencev pri pouku v primerjavi s 

klasičnim poučevanjem angleščine in kako motivirani so učenci za nadaljnje učenje tujega 

jezika. Rezultati so pokazali, da večina učencev 2. razreda (88 %), ki se z angleščino v šoli 

srečuje prvič, še nima predznanja tega jezika. Končni preizkus znanja je namreč pokazal, da 

so učenci, ki so se angleščine učili z gibanjem, po enem mesecu bolj napredovali kot tisti, ki 

so se učili na klasičen način. Na preizkusu znanja so dosegli povprečno 88 % vseh možnih 

točk, učenci kontrolne skupine pa povprečno 73 % točk. S tem smo dokazali, da gibanje 

pozitivno vpliva na pomnjenje novih besed in da si učenci največ zapomnijo preko sluha, 

vida, govora in giba hkrati. Gibanje pri pouku pozitivno vpliva tudi na pozornost in 

sodelovanje učencev, saj se tihi in mirni učenci predramijo in napolnijo z energijo, nemirni pa 

potešijo potrebo po gibanju. Z vprašalnikom o motivaciji otrok za učenje angleščine smo 

ugotovili, da so tako učenci eksperimentalne kot učenci kontrolne skupine motivirani za 

učenje angleščine, saj smo v obeh skupinah načrtovali in izvedli raznolike ter zanimive 

dejavnosti. Vsekakor pa lahko trdimo, da gibalne dejavnosti vsebujejo motivacijo in učence 

posledično bolj pritegnejo, zato jih ni potrebno predhodno motivirati kot pri klasičnem 

poučevanju angleščine.  

KLJUČNE BESEDE: gibanje, gibalne dejavnosti, igre, angleščina, 2. razred osnovne šole, 

celostni razvoj, medpredmetno povezovanje  
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ABSTRACT 

THE INTERRELATION BETWEEN MOVEMENT ACTIVITIES AND ENGLISH 

PROFICIENCY OF SECOND GRADE PRIMARY SCHOOL PUPILS 

Our thesis discusses the holistic approach of teaching English in the second grade of 

elementary school and the related cross-curricular integration. The importance of the 

integration of movement and games in English classes is presented, as well as the most 

common models and approaches to teaching English, of which the Content and Language 

Integrated Learning (CLIL) and total physical response are specifically described. In the 

following, examples of physical activities, games and songs are separately presented, meant to 

help enhance the effectiveness of learning English. 

The introduction of motoric activity in English classes in the second grade of primary school 

was held through action research in May 2015. The study involved 81 pupils, of whom 39 

were in the experimental group, which received teaching with movement, and 42 in the 

control group, where English classes took place in the traditional way. The purpose of the 

experiment was to determine whether second grade pupils, who were learning English for the 

first time, already had some knowledge of the foreign language and to find out what progress 

they achieved after a month of teaching. Among other things, we were also interested in how 

physical activities affect the attention and participation of pupils in the classroom, compared 

to the conventional teaching of English, and how motivated the pupils are for further learning 

of a foreign language. 

The results showed that the majority of pupils in the second grade (88 %), who were learning 

English for the first time, had no prior knowledge of the English language. The final 

examination has shown that after one month of learning English the pupils who have learned 

English with the help of movement, have made greater progress compared to the pupils who 

were taught in the traditional way. On examination they achieved an average of 88 % of the 

total points, while the pupils of the control group gained an average of 73 % of the total 

points. Our results have proved that movement has a positive effect on memorizing English 

words, as pupils memorize mostly through hearing, vision, speech and movement at the same 

time. 

Movement in classroom has a positive effect on the attention and participation of pupils, 

because the silent and quiet pupils become animated and get filled with energy, while the 
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restless satisfy their need for movement. With the use of the questionnaire on children's 

motivation we found that all pupils in both groups were highly motivated to learn English, 

since diverse and interesting activities were implemented in both groups. Still, it is obvious 

that physical activities result higher motivation and are more likely to attract pupils. They do 

not need to be pre-motivated, as is the case with the usual methods of teaching English.  

KEY WORDS: movement, physical activities, games, English, second grade of elementary 

school, integrated development, cross-curricular integration 
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1. 0 UVOD 

 »Gibanje odpira vrata v učenje« 

(dr. Paul Dennison) 

 

Hiter način življenja in razvoj tehnologije v današnjem času s sabo prinaša mnogo pasti. 

Zaradi izdelkov, ki jih prinaša sodobna tehnologija (računalniki, tablice, pametni telefoni, 

avtomobili itd.) več časa presedimo, ob tem pa pozabljamo na pomen gibanja in njegove 

koristi. Enostavno ne najdemo dovolj časa, da bi bili telesno aktivni. 

Telesna neaktivnost se pozna tudi pri mlajših generacijah. Vedno manj otrok se spontano igra 

zunaj na dvorišču, vse manj jih hodi v šolo peš ali s kolesom. Otroci ne vedo, kaj in kako se 

igrati med seboj, zato večino prostega časa porabijo za gledanje televizije, igranje video igric, 

brskanje po spletu itd. Glavni krivec pa ni le sedeči način življenja, ampak tudi vse večja 

pričakovanja tako staršev kot učiteljev. Ob besedah, ki jih je zapisala dr. Vesna Štemberger 

(2004) se lahko zamislimo: »V trenutku, ko otrok vstopi v šolo, se nam (staršem) zdi, da se 

mora prenehati igrati in da je najbolj pomembna stvar le še njegova uspešnost v šoli ter 

obiskovanje čim večjega števila dejavnosti, vse seveda v strahu, kaj bo, če otrok ne bo že pri 

desetih letih znal vsaj enega tujega jezika, ne bo obvladal računalnika in ne bo znal igrati 

vsaj en inštrument« (str. 24). Otrok potrebuje občutek svobode in igrivosti, dokler jo še ima, 

saj bo kmalu odrasel in postal obremenjen z novimi obveznostmi. S tem ne mislimo popolne 

svobode, saj se mora otrok počasi navaditi, da vse v življenju ni igra, ampak tudi učenje, ki 

prinaša znanje. 

Znanje je bilo vedno pomembno, v današnjem času pa je postalo neizogibna potreba 

vsakogar. Sprijazniti se moramo, da so zahteve sveta vedno večje in angleški jezik postaja 

tako rekoč naš drugi jezik. Z njim se sporazumeva ves svet, zato je prav, da se otrok z 

angleščino seznani čim prej. Vprašanje je le, kako. Otroka ni potrebno založiti s knjigami in 

ga vpisati na intenzivni tečaj tujega jezika, lahko ga odkriva s pomočjo gibalnih iger. S tem 

otroku ne bomo odvzeli svobode in mu krajšali časa za igro, saj bo ta postala del njegove 

narave. Otrok se s tem ne bo učil le tujega jezika, ampak se bo naučil sodelovati z ostalimi, 

slediti navodilom ter hkrati potešil osnovno potrebo po igri in gibanju ter sprostil svojo 

presežno energijo. Gibanje je potrebno vključiti v šolsko uro, zato bomo v magistrskem delu 

preverili pozitivne vplive in prednosti, ki jih ima na učenje angleščine.   
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2. 0 PREDMET  IN PROBLEM 

Raziskave kažejo, da izobraževalni sistemi po Evropi in drugod po svetu omogočajo otrokom 

vedno zgodnejši začetek učenja tujih jezikov (Dagarin Fojkar, 2009). Znanje tujega jezika je v 

današnjem času izjemnega pomena, zato se pouk angleščine začenja uvajati že v prvem 

triletju tudi v Sloveniji. Ker želimo učencem zagotoviti čim boljše učenje, s čim več 

ponavljanja in jezikovnega vnosa, želimo ugotoviti, katere dejavnosti so za to najustreznejše. 

Naš raziskovalni problem se nanaša na povezanost med gibalnimi dejavnostmi in angleščino 

pri učencih 2. razreda osnovne šole. Raziskave po svetu namreč kažejo, da so udeleženci, ki 

so izvajali fraze z gibi na kratki in dolgi rok, dosegli boljše rezultate (Macedonia in von 

Kriegstein, 2012). Glede na raziskave želimo ugotoviti, kako gibalne dejavnosti vplivajo na 

znanje angleščine pri učencih drugega razreda, ki se tujega jezika v šoli učijo prvič.  

Tudi med izvajanjem študijske prakse in hospitacijah po različnih šolah smo opazili, da 

učenci namesto stalnih ukazov in zahtev po tišini ter sodelovanju raje sodelujejo pri 

dejavnostih povezanih z gibanjem, ki je ne nazadnje zelo pomembno za zdrav razvoj otroka. 

V naslednjih poglavjih bomo opredelili celostni razvoj otroka, pomen medpredmetnega 

povezovanja in gibanja. Posebno poglavje bomo posvetili tudi angleščini. Predstavili bomo 

različne pristope k poučevanju tujega jezika, opredelili razloge za učenje ob gibanju in 

poiskali medpredmetne povezave v učnih načrtih za angleščino in šport. Opisali bomo tudi 

dosedanje raziskave o vplivu gibanja na pomnjenje tujih besed in izrazov.   

 

2.1 Celostni razvoj otroka 

Celostni razvoj je integriran razvoj. To pomeni, da se otrok enakovredno razvija na vseh petih 

področjih: telesnem, gibalnem, kognitivnem, čustvenem in socialnem. Vsa ta področja se med 

seboj prepletajo, ločeno jih predstavljamo samo zaradi večje preglednosti. Če napredujemo na 

enem področju, napredujemo tudi na drugih področjih in obratno. Zaostanek na enem 

področju povzroči zaostanek na vseh ostalih področjih. Vsa področja se med seboj 

dopolnjujejo in součinkujejo (Pišot in Jelovčan, 2006).  

Razlikujemo med naslednjimi razvojnimi obdobji (Smrtnik Vitulić, 2009):  

 prenatalno (od spočetja do rojstva), 

 obdobje dojenčka in malčka (od rojstva do 3. leta), 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Natalija Pernuš – Magistrsko delo 

 

3 

 

 zgodnje otroštvo (od 3. do 6. leta), 

 srednje otroštvo in pozno otroštvo (od 6. do 10.–12. leta), 

 mladostništvo (med 10.–12. in 22.–24. letom), 

 zgodnja odraslost (med 22.–24. in 40.–45. letom), 

 srednja odraslost (med 40.–45. in 65. letom), 

 pozna odraslost (od 65. leta naprej do smrti). 

Razvoj poteka od splošnih oblik vedenja k posebnim oblikam. Najhitrejši je v prvih treh letih 

življenja, nato pa se začne počasi umirjati. Intenziven je vse do konca obdobja adolescence,  

kar pa ne pomeni, da ne poteka tudi v odraslem obdobju (Pišot in Jelovčan, 2006).  

Za razrednega učitelja je še posebej pomembno, da pozna značilnosti razvoja otrok v 

srednjem in poznem otroštvu. Za otroka starega šest let je značilno, da je gibalno spreten, da 

uporablja jezik za komunikacijo in učenje, da se je sposoben hitro naučiti snovi, ki ni preveč 

abstraktna in da že pozna pravila družbe, torej, kaj je prav in kaj ne (Pergar Kuščer, 2004). Do 

konca poznega otroštva se otrokov bisocialni razvoj nekoliko upočasni, otrok pa napreduje v 

pridobivanju telesne moči in spretnosti. V srednjem in poznem otroštvu postaja otrokovo 

mišljenje vse bolj logično, vendar je še vedno vezano na konkretno predstavljive stvari, 

dogodke in pojave. Otrok je zmožen nadzorovati svoja neugodna čustva in ni več tako 

egocentričen. V tem obdobju sklepa trajnejša prijateljstva z vrstniki istega spola. Obdobje 

poznega otroštva je pri dekletih zaradi bioloških sprememb v povprečju dve leti krajše kot pri 

fantih (Smrtnik Vitulić, 2009).  

Na otrokov razvoj vplivajo tudi določeni dejavniki, ki so povezani z dednostjo, okoljem in 

otrokovo lastno aktivnostjo. Dednostni dejavniki zaznamujejo človekove prirojene 

sposobnosti in značilnosti. Bogato in raznoliko okolje spodbuja otroka, da vzpostavi primeren 

odnos z osebami in objekti v okolju. Slednji ima zelo pomembno vlogo, saj neprimerni vplivi 

ali odsotnost ustreznih vplivov okolja lahko pustijo negativne posledice (npr. pomanjkanje 

kalcija povzroča rahitis). Pomembna pa je tudi otrokova lastna aktivnost, ki otroku omogoča 

zavestno in aktivno delovanje (Videmšek in Pišot, 2007).  

Poznavanje posameznih področij otrokovega razvoja, kot so telesni, gibalni, kognitivni, 

čustveni in socialni, je predpogoj za pripravo kvalitetnih učnih ur ter načrtovanje ustreznih 

učnih ciljev, zato jih bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili.  
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2.1.1 Telesni razvoj 

Pomemben vpliv na telesni razvoj imajo morfološke spremembe v otroštvu, ki jih običajno 

obravnavamo v štirih skupinah (Videmšek in Pišot, 2007):  

 dolžinske mere ali longitudinalna dimenzionalnost skeleta (npr. telesna višina, dolžina 

okončin), 

 prečne mere ali transverzalna dimenzionalnost skeleta (npr. premer zapestja, kolena), 

 obsegi ali cirkularne mere telesa (npr. obseg okončin, trupa), 

 kožne gube ali voluminoznost telesa (količina podkožne maščobe). 

Rast posameznih delov telesa ni usklajena, zato ne poteka enako hitro in se tudi ne konča v 

enakem starostnem obdobju. Gibalna dejavnost pozitivno vpliva na telesni razvoj. Gibalno 

aktivnejši otroci imajo namreč v povprečju večji del mišic in manj telesnih maščob ter 

trdnejše ter manj krhke kosti, saj gibanje vpliva na mineralizacijo kosti in njihovo širino 

(Videmšek in Pišot, 2007). Po drugi strani gibalna neaktivnost, ki traja dlje časa, lahko 

škodljivo vpliva na rast kosti in povzroči zaostajanje v celotni rasti (Pišot in Planinšec, 2005). 

Poleg morfoloških sprememb v otroštvu so za telesni razvoj odgovorni tudi (Pišot in 

Planinšec, 2005):  

 srčno-žilni sistem, ki sproti prinaša potrebno hrano in kisik do skeletnih mišic. Pri 

otrocih se srce še razvija, zato se ob naporu srčni utrip hitro poviša, vendar se nato tudi 

zelo hitro zniža.  

 dihalni sistem, ki organizem oskrbi s kisikom. Dihala so pri otrocih še niso dobro 

razvita. Pljuča so slabše raztegljiva, dihalne poti pa so ožje kot pri odraslem, zato do 

obdobja pubertete otroci ne zmorejo dalj časa trajajočega in intenzivnega gibanja. 

Hkrati pa je gibanje v tem obdobju zelo pomembno, saj krepi dihalni sistem.  

 skeletno-mišični sistem, ki omogoča gibanje. Delež mišičevja je v zgodnjem otroštvu 

enakomeren. Dečki imajo več mišične in kostne mase ter manj telesnega maščevja od 

deklic. Nasploh imajo otroci majhen mišični tonus, kar jim omogoča večjo gibljivost, 

neugodna pa je za moč in preciznost.  

 centralni in periferni živčni sistem, ki regulira in nadzira celoten proces. Gibalni 

razvoj vpliva na hitro rast možganov in ostalih področij centralnega živčnega sistema. 

Izkušenjsko bogato okolje, ki vsebuje ustrezno količino kakovostnih izkušenj v zgodnjem 

otroštvu vpliva na nadaljnji razvoj. Izjemno pomembno vlogo v tem obdobju ima gibalna 
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aktivnost, saj preko nje pridobivamo različne informacije, nabiramo nove izkušnje ter 

razvijamo gibalne in funkcionalne sposobnosti. Prav tako ne smemo pozabiti, da k celostnemu 

razvoju pripomore tudi način dela z otrokom, pristop in odnos do njega (Pišot in Planinšec, 

2005).  

2.1.2 Gibalni razvoj  

Človekov gibalni razvoj se začne že v prenatalnem obdobju, nato pa se nenehno izpopolnjuje. 

Novorojenček je ob rojstvu popolnoma nebogljen in se sam ne more premakniti z mesta, 

vendar se kmalu lahko samostojno premika po prostoru in po svoji volji premika stvari okrog 

sebe. V prvih dveh letih življenja doseže to, kar ne more doseči nobeno živo bitje. Začne se 

gibati v pokončnem položaju. Kdor prej shodi, začne prej osvajati prostor okoli sebe in 

spoznavati okolico. Gibalno uspešnejši otrok ima več možnosti za sporazumevanje, zato 

moramo nenehno zadovoljevati in krepiti otrokovo potrebo po gibanju. Otrok raste in se 

razvija. Z razvojem se večajo njegove sposobnosti, na katere v veliki meri vpliva ravno 

gibanje (Videmšek in Visinski, 2001). 

Gibalni razvoj poteka v dveh smereh (Videmšek in Pišot, 2007; Cemič, 1997):  

 v cefalo-kavdalni smeri, kar pomeni, da je otrok najprej sposoben nadzirati gibanje 

glave, nato trupa in rok, na koncu pa še nog;  

 in proksimodistalni smeri, kar pomeni, da otrok najprej nadzira gibanje tistih delov 

telesa, ki so bližje hrbtenici, sčasoma pa vse bolj oddaljene. 

Gibalne spretnosti 

Razvoj gibalnih spretnosti je odvisen od razvitosti otrokovega mišičja, živčnega in 

zaznavnega sistema, torej od telesnega razvoja. Poleg tega je pomemben tudi proces učenja. 

(Videmšek in Pišot, 2007).  

Gibalni razvoj poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja, kot so plazenje, lazenje, hoja in 

tek, do sestavljenih in kompleksnejših oblik gibanja, kot so metanje, lovljenje, zadevanje, 

dvigovanje, nošenje, potiskanje, vese, drobni gibi. Nekatera gibanja so pridobljena in značilna 

za človeško vrsto (lazenje, plazenje, hoja, tek, plezanja itd.), druga gibanja pa so značilna za 

človeka kot posameznika (smučanje, plavanje, drsanje, kolesarjenje). Slednja so usmerjena v 

zadovoljevanje kvalitativne vrednosti gibanja in se jih mora človek naučiti, prva pa so 

usmerjena v zadovoljevanje kvantitativne vrednosti gibanja in so prirojena. Vsak človek bo 

shodil, tekel in plezal; smučati, plavati, drsati in kolesariti pa se bo moral naučiti. Pomembno 
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je, da osnovna gibanja, ki so otroku razvojno najbližja, vključimo v športne dejavnosti in na 

njih gradimo (Videmšek in Pišot, 2007). 

Gibalne sposobnosti 

Gibalne sposobnosti so sposobnosti, ki določajo gibalno stanje človeka in so odgovorne za 

izvedbo naših gibov, kajti z njihovo pomočjo lahko opravimo neko gibalno nalogo. Gibalne 

sposobnosti so lahko bolj ali manj prirojene, v določeni meri pa so pridobljene tudi z vadbo in 

načinom življenja. To so: 

 koordinacija, 

 ravnotežje, 

 moč, 

 hitrost, 

 gibljivost, 

 preciznost.  

Posamezniki, ki imajo slabo razvite gibalne sposobnosti, težko izvajajo tudi najpreprostejše 

gibe, zato je pomembno ohranjati ustrezno stopnjo njihove razvitosti. Običajno se nivo 

ohranja ali izboljšuje s specialnim treningom, vendar pa to ni edini način. Marsikomu se ta 

namreč zdi dolgočasen in naporen. V tem primeru se kot način vadbe uporabljajo različne 

igre, vendar ne športne igre, pri katerih morajo imeti posamezniki razvite gibalne sposobnosti 

že na ustreznem nivoju, ampak elementarne igre. Te nudijo človeku zabavo, so raznolike in 

primerne za vsakogar, saj vadečim omogočajo pridobivanje in ohranjanje gibalnih vzorcev, ki 

so osnova za zdravo in kvalitetno življenje (Pistotnik, 2000). 

Razvojne faze in stopnje gibalnega razvoja 

Gibalni razvoj poteka od preprostih refleksnih gibov, ki se razvijejo že zelo zgodaj in se lahko 

kmalu tudi izgubijo, do hotenih in sestavljenih gibanj (Videmšek in Pišot, 2007). Delimo ga 

na razvojne faze in stopnje, ki si sledijo v določenem zaporedju in  zaznamujejo vedenje v 

različnih starostnih obdobjih. 

Razvojne faze in stopnje gibalnega razvoja si sledijo v naslednjem vrstnem redu (Gallahue in 

Ozmun, 2006).  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Natalija Pernuš – Magistrsko delo 

 

7 

 

Preglednica 1: Razvojne faze in stopnje gibalnega razvoja 

Faze gibalnega razvoja Starostno obdobje Stopnje motoričnega 

razvoja 

refleksna gibalna faza prenatalno obdobje do 4. 

meseca 

stopnja vkodiranja (zbiranja 

informacij 

od 4. meseca do 1. leta stopnja dekodiranja 

(procesiranja) informacij 

rudimentalna gibalna faza od rojstva do 1. leta stopnja inhibicije refleksov 

od 1. do 2. leta predkontrolna stopnja 

temeljna gibalna faza od 2. do 3. leta začetna stopnja 

od 4. do 5. leta osnovna stopnja 

od. 6. do 7. leta zrela stopnja 

specializirana (športna) 

gibalna faza 

od 7. do 10. leta splošna stopnja 

od 11. do 13. leta specifična stopnja 

od 14. naprej specializirana stopnja 

 

Refleksna gibalna faza je prva faza gibalnega razvoja, ki jo predstavljajo refleksni gibi 

fetusa in novorojenčka. To so vedenja, ki jih samodejno sproži določeni dražljaj (dotik, zvok, 

svetloba, sprememba položaja ipd.), nadzorujejo pa jih subkortikalni možganski centri. Pri 

novorojenčku lahko opazimo kar 27 različnih, ki so zelo pomembni, saj mu omogočajo 

preživetje (npr. sesalni refleks), ga zaščitijo pred škodljivimi dražljaji (npr. mežikanje) in ga 

pomirijo (npr. sesanje). Nekateri refleksi se z razvojem ohranijo in imajo še naprej 

prilagoditveno funkcijo (npr. zehanje zaradi potrebe po dodatnem kisiku, razširitev zenic v 

temi itd.), večina pa jih v prvih šestih mesecih življenja izgine ali pa se spremenijo (Videmšek 

in Pišot, 2007). 

Rudimentalna gibalna faza je druga faza gibalnega razvoja, ki se deli na dve stopnji:  

 stopnja inhibicije refleksov: na tej stopnji refleksi postopoma izginjajo in se 

nadomeščajo z zavestnim gibanjem. 

 predkontrolna stopnja: otroci na tej stopnji so že bolj natančni. V prostoru se gibajo s 

precej večjo kontrolo, naučijo se pridobivati in držati ravnotežje ter ravnanja z 

različnimi predmeti (Videmšek in Pišot, 2007). 
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Temeljna gibalna faza je tretja faza gibalnega razvoja, ki traja od približno drugega do 

sedmega leta starosti. Otroci v tej fazi aktivno poslušajo in raziskujejo svoje gibalne 

sposobnosti ter zmogljivosti, zato potrebujejo spodbudno okolje z veliko priložnosti za 

različne dejavnosti in učenje (Videmšek in Pišot, 2007). Delimo jo na tri stopnje (Cemič, 

1997):  

 začetna stopnja (od 2. do 3.  leta): otrok se preizkusi v prvih temeljnih gibalnih 

aktivnostih, ki so usmerjene k cilju. Na tej stopnji ima še slabo razvito koordinacijo, 

ritem, omejeno pa je tudi njegovo gibanje telesa.  

 osnovna stopnja (od 4. do 5. leta): otrok še vedno izvaja omejena in pretirana gibanja, 

vendar vse bolj koordinirana. V kolikor na tej stopnji nima možnosti za vadbo, se 

lahko zgodi, da nekaterih gibalnih vzorcev ne bo razvil prek osnovne stopnje in bo 

ostal na njej vse življenje.  

 zrela stopnja (od 6. do 7. leta): otrok izvaja gibalne naloge vedno bolj usklajeno in 

učinkovito. Nekateri lahko to stopnjo dosežejo z zorenjem in le minimalnimi 

spodbudami okolja, drugi pa potrebujejo spodbudno okolje, sicer jim je naslednja faza 

razvoja onemogočena.  

 

Specializirana (športna) gibalna faza je zadnja, četrta faza gibalnega razvoja, ki nastopi po 

sedmem letu starosti. Temelji na individualni ali skupinski športni dejavnosti, kjer učenec 

temeljne gibalne spretnosti izpopolnjuje in kombinira v zahtevnejše oblike (Cemič, 1997). Ta 

faza je za otroke zelo pomembna in zanimiva, zato moramo otrokom v tem obdobju zagotoviti 

pestro izbiro različnih gibalnih dejavnosti, da bodo lahko izboljšali nadzor gibanja in gibalno 

učinkovitost v celoti (Videmšek in Pišot, 2007). Delimo jo na tri stopnje (Cemič, 1997):  

 splošna stopnja (od 7. do 10. leta): otrok začne povezovati in uporabljati temeljne 

gibalne spretnosti (plazenje, hoja, tek, plezanje itd.) za izvajanje specializiranih 

športnih spretnosti (plavanje, kolesarjenje itd.), zato ne smemo omejevati otrokovega 

gibanja. Če se želi otrok specializirati v eno panogo (npr. košarka), moramo to 

spoštovati in ga podpreti, sicer lahko negativno vplivamo na gibalni kot tudi čustveni 

in socialni razvoj.  

 specifična stopnja (od 11. do 13. leta): otrok se začne zavestno odločati za ožji spekter 

gibalnih dejavnosti in izbere določen šport. Gibanja postajajo vse bolj nadzirana, 

izpopolnjena, hitra in natančna. 
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 specializirana stopnja (od 14. leta dalje): predstavlja višek gibalnega razvoja, saj 

vključuje uporabo znanja iz prejšnjih stopenj. Otrok je vključen v manj športnih 

dejavnosti, vendar se z njimi ukvarja intenzivneje in daljše časovno obdobje.  

2.1.3 Kognitivni razvoj 

Kognitivni ali spoznavni razvoj vključuje spremembe v mentalnih procesih, kot so 

zaznavanje, predstavljanje, presojanje, sklepanje, spomin, jezik in reševanje problemov, s 

katerimi pridobivamo znanje in se zavedamo okolja (Smrtnik Vitulić, 2009). Omogočajo nam 

mišljenje, odločanje in učenje.  

Znanih je več teorij kognitivnega razvoja, ki proučujejo miselne procese, mi pa se bomo  

osredotočili na spoznanja Piageta. Piaget je bil eden izmed najbolj vplivnih raziskovalcev na 

področju razvojne psihologije v 20. stoletju. Njegova teorija kognitivnega razvoja poteka po 

štirih stopnjah, ki so značilne za določeno starostno obdobje. Singer in Revenson (1997) 

pojasnjujeta, da si stopnje sledijo v določenem zaporedju in morajo otroci skozi vse, da lahko 

dosežejo raven odraslega. Poudarjata, da je zaporedje stopenj nespremenljivo in jih otroci ne 

morejo preskočiti. Na vsaki stopnji otrok pridobi bolj zapletene motorične in kognitivne 

sposobnosti.  

Razvojne stopnje kognitivnega razvoja po Piagetu 

Senzomotorična ali zaznavno-gibalna stopnja (od rojstva do 2. leta): otrok se nauči 

interakcije z okoljem, z objekti okrog sebe (Pinter, 2006). Napreduje skozi šest podstopenj in 

prehaja od preprostih refleksov do vse bolj organiziranih shem in mentalnih reprezentacij. O 

lastnostih objektov in odnosih med njimi se uči skozi fizično akcijo, tako da uporablja 

zaznavne in gibalne dejavnosti. Otrokovo vedenje postaja vse bolj namerno. Začne razlikovati 

med sabo ter okoljem in razume, da se razlikuje od drugih pojavov v okolju. Ob koncu 

senzomotorične stopnje pridobi enega najpomembnejših konceptov, tj. stalnost objektov. 

Otrok razume, da objekti obstajajo, čeprav jih sam ne vidi, sliši ali občuti (stabilnost, 

predstavljivost sveta) (Smrtnik Vitulić, 2009). 

Predoperativna stopnja (od 2. do 7. leta): otrokovo razmišljanje je sprva v veliki meri 

odvisno od percepcije, postopoma pa postaja vedno bolj logično. Besede in geste začne 

uporabljati na vedno bolj organiziran način. Operira lahko s preteklostjo, sedanjostjo in 

prihodnostjo, ukvarja pa se tudi z domišljijo. Mišljenje na tej stopnji postane hitrejše, vendar 

le-to ni odvisno od jezika, saj velja, da jezik pospešuje kognitivni razvoj. Na splošno sta za to 
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stopnjo značilna egocentrizem in pomanjkanje logičnega mišljenja, kar pomeni, da otrok v 

medosebnih odnosih ni sposoben zavzemati zornega kota druge osebe. Prav tako je 

osredotočen le na eno samo značilnost objekta, druge pa ignorira (npr. če isto količino vode 

prelijemo iz višjega in tanjšega kozarca v nižji in debelejši kozarec, je pozoren le na višino 

vode v kozarcu, ne pa na proces pretakanja (ohranjanja količine), zato trdi, da je več vode v 

višjem kozarcu, ker je gladina vode tam višja). Na predoperativni stopnji pogosto prevladuje 

tudi semilogično mišljenje. To je mišljenje, ki vključuje razlage o skrivnostnih naravnih 

pojavih vsakodnevnega življenja, ki si jih otrok razlaga v terminih človekovega vedenja (npr. 

razmišlja, da sta sonce in luna živa in jih je ustvaril človek) (Smrtnik Vitulić, 2009 in Pinter, 

2006). 

Stopnja konkretnih operacij (od 7. do 11. leta): sedmo leto je prelomnica v kongnitivnem 

razvoju, kajti otrokovo mišljenje postane vse bolj podobno mišljenju odraslega. Otrok razvije 

spodobnost logičnega sklepanja na številnih področjih znanja hkrati (matematika, geografija, 

branje zemljevidov), vendar je njihova zmožnost omejena na neposredni kontekst, kar 

pomeni, da otrok na tej stopnji še ne more posploševati svojega razumevanja. Sposoben je 

razumevanja matematičnih operacij kot so seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, 

razvrščanje itd. Razvije jih postopoma in ne istočasno. Na tej stopnji so konkretne operacije 

še vedno konkretne in povezane z objekti, ki so miselno predstavljivi. Otroci še ne razmišljajo 

abstraktno, ampak se še vedno ukvarjajo s tistim, kar je in ne s tistim, kar bi lahko bilo 

(Smrtnik Vitulić, 2009 in Pinter, 2006). 

Stopnja formalnih operacij (od 11. do 15. leta): mladostnik začne reševati abstraktne 

probleme na logičen način, kar pomeni, da miselne operacije niso več omejene le na 

konkretne predstave, ampak lahko izhajajo iz besedilnih in logičnih trditev. Mišljenje na tej 

stopnji je podobno mišljenju znanstvenika. Mladostnik oblikuje hipoteze o sedanjih dogodkih 

in jih nato preverja glede na realnost. Na koncu formalne stopnje operacij deluje kot 

organiziran sistem misli, razmišlja logično, abstraktno in fleksibilno. Po tej stopnji se po 

Piagetovem mnenju struktura misli spreminja le še v smeri kognitivne stabilnosti in 

vsebinskih sprememb pri mišljenju (Smrtnik Vitulić, 2009). 

Otroci različno napredujejo skozi zgoraj opisane stopnje kognitivnega razvoja, zato morajo 

učitelji dobro poznati učence, da jim lahko pomagajo napredovati na višjo raven razumevanja. 
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2.1.4 Čustveni razvoj  

Čustveni razvoj vključuje spremembe v izražanju, doživljanju in uravnavanju čustev (Smrtnik 

Vitulić, 2009). Otrok jih izraža že od rojstva naprej. V otroštvu doživlja čustva kot so jeza, 

veselje, strah, anksioznost, zaskrbljenost, ljubosumnost in naklonjenost (Videmšek in Pišot, 

2007).  

Večina raziskovalcev čustva deli na pozitivna in negativna. Med pozitivna prištevajo tista, ki 

jih ljudje doživljajo, ko uresničijo pomembno željo ali dosežejo željen cilj, medtem ko med 

negativna uvrščajo tista, ki nastopijo, kadar ljudje svoje želje ali cilja ne morejo uresničiti ali 

doseči. Vsa čustva, tako pozitivna kot negativna, so koristna, saj omogočajo prilagoditev 

posameznika na zanj pomembno situacijo. Vsako čustvo ima tudi svojo specifično vlogo ali 

namen (npr. veselje nas nagradi za trud). Čustva vplivajo na kognitivne procese in motivacijo, 

intenzivnejša čustva pa tudi na gibalne funkcije. Čustva nas motivirajo in organizirajo 

zaznavo posameznika. Vsebino, ki nas čustveno pritegne, si zapomnimo prej. Šibka čustva 

povečajo hitrost mišljenja, število idej, ustvarjalnost in iznajdljivost, medtem ko zelo 

intenzivna čustva lahko povzročijo odpoved mišljenja in paralizirajo gibalne funkcije 

(Smrtnik Vitulić, 2009).  

Otroci in mladostniki doživljajo čustva drugače kot odrasli in imajo manjše sposobnosti za 

upravljanje z njimi (Smrtnik Vitulić, 2009). Pogosto izražajo veselje, ki ga spremljajo smeh, 

sprostitev in intenzivni gibalni odzivi. Poleg veselja so pogosta tudi negativna čustva kot so 

strah, jeza in zaskrbljenost. Z razvojem se strah postopno zmanjšuje, vse močneje pa se 

izražata anksioznost in zaskrbljenost (Videmšek in Pišot, 2007). Kot smo že omenili, so 

negativna čustva lahko koristna, vendar njihova stalna prisotnost slabo vpliva na gibalni, 

kognitivni in socialni razvoj. 

Z razvojem čustva postajajo vse bolj diferencirana. Narašča sposobnost čustvenega izražanja 

in obvladovanja ter prepoznavanja čustev drugih. V otroštvu so prehodi med različnimi čustvi 

zelo hitri, z razvojem pa njihovo izražanje postaja vse bolj uravnovešeno in socialno 

sprejemljivo. Otroci sčasoma čustva vse bolj razumejo. Poleg enostavnejših (vedenjskih, 

situacijskih in telesnih razlag), začnejo šolski otroci uporabljati tudi zapletenejše razlage in 

upoštevajo individualne lastnosti posameznika, ki so odločujoče pri nastanku, doživljanju in 

izražanju čustev. Razumevati začenjajo, da je sprožanje čustev odvisno od posameznikovih 

osebnostnih lastnosti, ne le od situacije, da se ljudje razlikujejo v doživljanju in izražanju 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Natalija Pernuš – Magistrsko delo 

 

12 

 

čustev, da lahko manipulirajo z njimi ter doživljajo tudi dve čustvi v neki situaciji (Smrtnik 

Vitulić, 2009).  

Otroci se o čustvih učijo v situacijah, v katerih jih tudi sami doživljajo in izražajo, zato ni 

vseeno, kako se odrasli na otrokova čustva odzivajo (Smrtnik Vitulić, 2009). Mnoga čustva 

lahko zelo hitro opazimo, saj jih otroci izražajo z mimiko obraza, seveda pa obstajajo tudi 

čustva, ki niso očitna na prvi pogled. Otroke moramo opazovati in jih naučiti izražati čustva, 

saj bodo le na ta način znali prisluhniti čustvom drugih.  

2.1.5 Socialni razvoj  

Za socialni razvoj je značilno, da vključuje spremembe v komunikaciji, medosebnih odnosih, 

socialnih spretnostih ter v socialnem razumevanju in v moralnem vedenju (Smrtnik Vitulić, 

2009). Do največjih sprememb pride prav v šolskem obdobju, ko otrok vse več časa preživi z 

drugimi otroki, z odraslimi pa vse manj.  

Vstop v šolo za otroka predstavlja nove zahteve po prilagajanju, po delavnosti in uspešnosti 

ter nov sistem pravil vedenja. V šoli se otrok sreča s sošolci, s katerimi naveže stike, 

komunicira in se uveljavlja v medosebnih odnosih. Za razliko od predšolskih otrok, ki uživajo 

v tem, da so skupaj zaradi skupne dejavnosti, otroci z vstopom v šolo načrtno oblikujejo 

vrstniške skupine. Te so v obdobju šolanja večje kot v predšolskem in navadno vključujejo od 

tri do devet otrok istega spola (Smrtnik Vitulić, 2009). Otroci veliko časa preživijo z vrstniki. 

Z njimi se družijo v šoli, ob različnih popoldanskih dejavnostih, ob gledanju televizije, 

poslušanju glasbe ter igranju računalniških igric. Vse bolj pogosto komunicirajo tudi preko 

mobilnih telefonov in interneta. Med njimi prihaja tudi do konfliktov. Ti so pomembni za 

posameznikov socialni razvoj, saj mu omogočajo izmenjavo mnenj, želja in ciljev, vzajemno 

prilagajanje ter preizkušanje različnih strategij reševanja sporov.  

Socialni razvoj je voden in usmerjen proces, s pomočjo katerega otrok razvije svoje 

obnašanje, ki naj bi bilo družbeno sprejeto. Zajema osem specifičnih stopenj, skozi katere gre 

vsak otrok, razlika je le v hitrosti prehoda. Praviloma hitreje napredujejo otroci, ki so 

naprednejši na gibalnem, kognitivnem in čustvenem področju (Videmšek in Pišot, 2007). 

Eriksonove faze psihosocialnega razvoja  

Socializacijski proces predstavlja 8 faz po Eriksonu, ki si sledijo po določenem vrstnem redu. 

Na vsaki se posameznik sooča z lastnim načinom delovanja na socialno okolje in z 

delovanjem okolja nanj, kar pa oblikuje določen konflikt, napetost ali psihosocialno krizo. 
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Psihosocialna kriza je psihosocialni dogodek, ki je v določenem obdobju za posameznika 

pomemben in ga mora za zdrav razvoj ega tudi uspešno rešiti (Videmšek in Pišot, 2007).  

Preglednica 2: Faze psihosocialnega razvoja po Eriksonu (Videmšek in Pišot, 2007) 

Starost (obdobje) Psihosocialna kriza Psihosocialna 

moč/zmožnost 

Vplivi okolja 

od rojstva do 1. leta 

(obdobje dojenčka) 

zaupanje – nezaupanje upanje mati 

od 1. do 3. leta 

(obdobje malčka) 

samostojnost – dvom 

in sram 

moč volje starši 

od 3. do 6. leta 

(zgodnje otroštvo) 

iniciativnost – občutek 

krivde 

usmerjenost k cilju starši,  

družina, 

prijatelji 

od 6. do 11. leta  

(srednje in pozno otroštvo) 

delavnost –občutek 

manjvrednosti 

zmožnost šola 

od 11. do 18. leta  

(adolescenca) 

identiteta – 

konfuznost ali 

identitetna zmeda 

zvestoba vrstniki 

od 18. do 35. leta 

(zgodnja odraslost) 

intimnost – izoliranost ljubezen partner, 

prijatelji 

od 35. leta do 65. leta 

(srednja odraslost) 

generativnost ali 

ustvarjalnost – 

stagniranje 

skrb (skrbno 

negovanje) 

družina,  

družba 

od 65. leta do smrti 

(pozna odraslost) 

integriranost jaza – 

obup 

modrost človeštvo 

 

Zaupanje – nezaupanje: dojenček, ki je dobro oskrbovan, hranjen in ljubljen razvije 

zaupanje, medtem ko slabo oskrbovan otrok postane negotov in ne zaupa vase ter v okolico. V 

tem obdobju imajo odrasli pomembno vlogo, saj otroka spodbujajo pri osvajanju prvih 

gibalnih vzorcev.  

Samostojnost – dvom in sram: otrok, ki je bil prej dobro oskrbovan in so ga starši 

spodbujali pri osvajanju sveta, postane samozavesten in vedno bolj samostojen. Sčasoma se 

zaveda mej, ki mu jih postavijo odrasli. V kolikor pa otrok ni bil deležen pozornosti, sedaj 
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dvomi vase in ne zaupa okolici. Posledično težko navezuje stike in se ne prilagaja okolju. Za 

to obdobje je značilno, da se otrok pogosto upira in trmoglavi ter na vsak način želi uveljaviti 

svojo voljo. Hkrati ima tudi močno željo po raziskovanju. Rad posnema vrstnike pri igri, se 

igra z njihovimi igračami, svojih pa ne mara deliti z drugimi.  

Iniciativnost – občutek krivde: otrok sodeluje z drugimi otroki v različnih igrah, preko 

katerih se uči razvijati svoje sposobnosti ter uporablja domišljijo. V kolikor pa otroka pesti 

občutek krivde in se težko loči od odrasle osebe, je boječ in v igri nerad sodeluje. V tem 

obdobju je igra zanj zelo pomembna, saj preko nje postopoma razvija gibalna znanja in 

sposobnosti. Zelo rad tekmuje z določenim vrstnikom, sčasoma pa tekmovalne cilje 

socializira.  

Delavnost – občutek manjvrednosti: otrok se v šoli uči vzpostavljati odnose z vrstniki, 

vedno bolj taktično razmišlja in se vključuje v igro, ki poteka po pravilih in lahko zahteva 

formalno skupinsko delo (npr. košarka). Domače naloge so v tem obdobju nujne, saj z leti 

povečajo otrokovo samodisciplino. Otrok, ki je zaupljiv, samostojen in inciativen, se lažje uči 

in je uspešnejši, če pa ga odrasli ne spodbujajo, to v njem sproži občutek manjvrednosti. Tak 

otrok dvomi v prihodnost. V tej fazi je otrok sposoben pridobljena gibalna znanja prenesti in 

uporabiti v različnih gibalnih nalogah in športnih igrah.  Priporočljivo je, da se otrok v tem 

obdobju znotraj različnih športov sreča z več socialnimi situacijami, saj prispevajo k 

socialnemu razvoju.  

Identiteta – konfuznost (identitetna zmeda): otrok v tem obdobju že zna odgovoriti na 

vprašanje »Kdo sem jaz?« Pogosto se upre, lahko pa tudi dvomi vase. Sčasoma začne 

razmišljati vse bolj zrelo in postaja bolj samozavesten. Kasneje tudi jasno vzpostavi spolno 

identiteto ženskosti ali moškosti. Pri tem ima ključno vlogo športna aktivnost. Mladostnik, ki 

je gibalno aktiven, lažje naveže stike z vrstniki, s katerimi rešuje probleme in stiske. Športna 

rekreacija prispeva k pozitivni telesni in gibalni samopodobi predvsem pa na aktiven 

življenjski slog v kasnejšem življenju.  V tem obdobju ima vsak nekega vzornika, po katerem 

se zgleduje in prevzame socialno sprejemljive ter zaželene vzorce (če je adolescentno obdobje 

uspešno).  

Intimnost – izoliranost: posameznik v tem obdobju oblikuje pomembna prijateljstva in si 

poišče partnerja ali pa postane osamljen in izoliran. Tisti, ki je športno aktiven, se slednjemu 

izogne. S tem ko se ukvarja s športom, vzpostavlja in ohranja prijateljske vezi, pridobiva na 

kondiciji, krepi zdravje in prispeva k lastnemu zadovoljstvu in potrditvi v družbi.  
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Generativnost ali ustvarjalnost – stagniranje: posameznik v tem obdobju skrbi za svojo 

družino in je pripravljen pomagati drugi generaciji ali pa stagnira in je osebno osiromašen. 

Druženje ob gibalnih aktivnostih ima pozitiven vpliv tudi v tem obdobju, saj ohranja 

prijateljske vezi, hkrati pa krepi naše telo in prispeva h kakovosti življenja.   

Integrativnost jaza – obup: v kolikor se uspešno razvije vseh sedem psihosocialnih kriz, se 

v tem obdobju posameznik prilagodi in postane zrela oseba, ki zaupa, je radovedna in ni 

odvisna od drugih. Zadovoljna je sama s sabo in s tem, kar je ustvarila (z otroki, delom, 

hobiji). Oseba, ki pa ni uspešno rešila vseh psihosocialnih kriz, na življenje gleda popolnoma 

drugače. Obupana je, zgraža se nad svojim življenjem in zgubi upanje, kolikor ga je še ostalo.  

Gibalna aktivnost nas spremlja vse življenje in dobro vpliva na naš socialni razvoj. V 

različnih življenjskih obdobjih nam je vedno znova v oporo. Z gibanjem pridobivamo znanja, 

krepimo in ohranjamo zdravje, se družimo z drugimi in se samopotrjujemo (Videmšek in 

Pišot, 2007), zato vključimo gibalne dejavnosti tudi v šolsko uro. Z gibanjem bomo 

pripomogli k lažjemu razumevanju in hitrejšemu pomnjenju učne snovi ter poskrbeli, da bodo 

naši učenci zdravi, veseli in se bodo dobro počutili.  

 

2.2 Medpredmetno povezovanje 

Clayton, Hagan, Ho in Hudis (2010) so ugotovili, da učenci kmalu spoznajo, da trenutno 

učenje nima povezave s trenutnim življenjem in jih ne pripravlja za prihodnost. Prav tako so 

opazili, da učitelji učne snovi ne povezujejo z vsakdanjim življenjem, kljub temu da cilji 

sodobne šole zahtevajo, da morajo učitelji uskladiti načrtovanje in povezati različna področja 

med seboj (Bajželj, 2006).  

Medpredmetne povezave ali medpodročne povezave so eden izmed pomembnih didaktičnih 

pristopov, ki pripomorejo k boljšemu, predvsem pa trajnemu in uporabnem znanju 

(Štemberger, 2008b). To je eden izmed načinov za izboljšanje kvalitete pouka (Novak, Turšič, 

Klun in Dedo Lale,  2008). Medpredmetno povezovanje omogoča učencem, da razvijejo vse 

svoje potenciale, saj združuje vizualno, slušno in kinestetično sprejemanje informacij ter 

celostno obravnavanje in uporabljanje le-teh (Planinšec, 2002). 

V teoriji medpredmetnega povezovanja lahko najdemo mnogo različnih poimenovanj 

(integriran pouk, celostni vzgojno-izobraževalni proces, disciplinarni pristop, 

multidisciplinarni pristop, interdisciplinarni pristop, transdisciplinarni pristop itd.) in s tem 
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povezanih različnih opredelitev termina in razumevanje le tega, kar pa ne pomeni, da so 

nekatere opredelitve bolj in druge manj pravilne, ampak je to pokazatelj raznolikosti 

obravnavanega področja. Štemberger (2008b) jih je raziskala in ugotovila, da vse opredelitve 

govorijo o tem, da so medpredmetne povezave celosten didaktični pristop, ki otroke pripravi 

na učenje skozi vse življenje. Zanj je značilno povezovanje vsebin različnih predmetov 

znotraj predmetnika na horizonatalni ravni in povezave določenega predmeta z različnimi 

medpredmetnimi področji, kot so okoljska vzgoja, prometna vzgoja, vzgoja za nenasilje, 

zdravstvena vzgoja itd. Učitelj mora snov obravnavati čim bolj celostno, v povezavah pa 

morajo biti jasno prepoznavni cilji posameznih predmetov.  

Raziskave so pokazale, da so učenci vključeni v program celostnega učenja uspešnejši, bolj 

prizadevni in manj nagnjeni k disciplinskim težavam ter izostankom. Učitelji so prepoznali, 

da je učenčevo prizadevanje eno izmed najbolj pozitivnih rezultatov medpredmetnega 

povezovanja. Skupinsko načrtovanje namreč spodbuja novo razmišljanje in nove prakse ter je 

posledično privedlo do profesionalne rasti profesorjev. Povezovanje učnih načrtov z 

resničnim življenjem je pripeljalo do uporabe realnih materialov, med drugim pa se je povečal 

tudi pomen branja in pisanja. Učitelji sporočajo, da učenci oživijo, ko se zavedajo, da pišejo 

pravim ljudem zaradi realnih razlogov in berejo besedila iz lastnih razlogov (Drake in Reid, 

2010).  

Učenci so bolj motivirani, kadar se učijo nekaj za kar jim je mar, ko so radovedni (rešujejo 

zanimive probleme, ki so jim v izziv) in kadar je učna snov povezana z njihovim življenjem. 

Hodnik-Čadež (2008) pravi, da se učenci na ta način naučijo več in so bolj motivirani za 

nadaljnje učenje. Z medpredmetnim povezovanjem ne razvijamo zgolj povezovanja sorodnih 

pojmov pri različnih vsebinah, ampak pri učencih razvijamo tudi generične veščine, ki so 

uporabne v različnih okoliščinah in niso odvisne od vsebine. Sem spadajo kritično mišljenje, 

reševanje problemov, obdelava podatkov, uporaba IKT, aktivno branje, poslušanje, pisanje, 

itd. 

Poleg tega medpredmetne povezave omogočajo ekonomično izrabo časa. Učenci sami 

pogosto ne opazijo medpredmetnih povezav, zato mora učitelj le-te skrbno načrtovati, jih 

učencem predstaviti in osmisliti (Štemberger, 2008a). S povezavami z realnim življenjem in 

vsebino, ki je učencem znana, dajemo učencu razlog za učenje, hkrati pa učenec spoznava, da 

s povezovanjem sorodnih vsebin, snov prej razume in si jo bolje zapomni.  
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Medpodročno lahko povezujemo na različnih stopnjah učnega procesa, kot so posredovanje 

nove snovi, uporaba znanja, izpopolnjevanje in utrjevanje znanja, saj se učenci naučijo več, 

kadar proces učenja vsebuje vsebine iz drugih področij. Pri posredovanju novih snovi novo 

znanje povežemo z že znanim in s tem ponazorimo novo snov ter učence motiviramo, pri fazi 

utrjevanja pa lahko povezujemo znanje s poznanimi vsebinami drugih predmetov 

(Štemberger, 2008b).   

Primernejše za izvajanje so v prvi in drugi triadi, ko učence poučuje en učitelj, saj zahtevajo 

več časa za izvajanje, poznavanje več učnih načrtov kot tudi bolj prilagodljiv urnik, kajti niso 

vedno vezane na 45 minut učne ure. Vsekakor pa to ne pomeni, da medpredmetnega 

povezovanja ni možno izvajati na višjih stopnjah šolanja (Štemberger, 2008a).  

2.2.1 Medpredmetno povezovanje in šport 

V športu je možnosti za medpredmetno povezovanje veliko, vendar še niso dovolj izkoriščene 

(Planinšec, 2002). Šport ima velik vpliv na celostni razvoj, saj njegovi cilji niso vezani le na 

gibalno aktivnost, ampak imajo pomembno vlogo tudi v estetskem doživljanju, izražanju ter 

razumevanju in spoznavanju sveta (Videmšek, Drašler in Pišot, 2003). 

Gibanje je prvo in najpomembnejše sredstvo, s katerim izražamo svoja občutja in 

komuniciramo s svetom. Je naraven in učinkovit način izražanja, ki je tesno povezan s stopnjo 

gibalnega razvoja (Planinšec, 2002). Gibanje je hkrati ena izmed osnovnih potreb, ki se 

posebej izrazito kaže v današnjem času, ki je spontani gibalni aktivnosti izrazito nenaklonjen. 

Otroci vse več časa preživijo ob igranju računalniških igric, brskanju po spletu in ob gledanju 

televizije. Zaradi pretežno sedečega načina življenja je potrebno otroke gibanja dobesedno 

učiti. Medpredmetne povezave s športom pozitivno vplivajo na telesni in socialni razvoj, 

preprečuje prekomerno telesno težo, varujejo pred obolenji današnjega časa (npr. bolezni srca 

in ožilja), varujejo pred negativnimi razvadami, kot so kajenje, alkohol in droge, in imajo ne 

nazadnje veliko vzgojno vlogo, saj se učenci med drugim naučijo strpnosti, »fair play« igre 

ter sodelovanja (Štemberger, 2008a).  

Zaradi želje po celostnem razvoju otroka je potreba po medpodročnem povezovanju vedno 

bolj aktualna. Planinšec (2002) pravi, da medpredmetno lahko povezujemo dve področji ali pa 

več področij med sabo, udejanjanje le-teh pa je odvisno od učiteljeve usposobljenosti, 

ustvarjalnosti in njegovega znanja. Celostni pouk je za učitelje izziv, saj načrtovanje zahteva 

veliko časa, prizadevanja in mnogo obveznosti. Pripravljeni moramo sprejeti tveganje in 

temeljito analizirati doseženo, da lahko z uvajanjem sprememb zagotovimo boljše možnosti 
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za celostni pouk in z njim povezan razvoj otroka. Z medpredmetnimi povezavami s športom 

učenci pridobijo gibalne izkušnje in znanje. Tako dobijo pomembno spodbudo za učenje 

gibalnih spretnosti in učenje s pomočjo gibanja pri drugih predmetnih področjih. 

 

2.3 Gibanje  

Gibanje je človekova potreba od rojstva do smrti, ne glede na spol, starost, socialni, 

demografski ali celo finančni položaj, zato bi morala biti na voljo vsakemu posamezniku 

(Zurc, 2008).  

Gibanje vpliva na (Frostig, 1998):  

 zdravstveno stanje in dobro počutje – telesna aktivnost izboljša splošno odpornost 

in vpliva na ugodno duševno počutje. Sodobno življenje zmanjšuje potrebo po 

gibanju, zato ima vse več ljudi upognjen hrbet in bolečine v križu, ki so posledica 

slabe drže in napačnega gibanja. Otrok, ki ima bolečine v hrbtenici ali hrbtnem 

mišičju, težko mirno sedi pri pouku. Zelo težko prenaša tudi večje napore, zato se 

pogosto pojavijo težave pri učenju, splošni šolski dosežek pa je nižji, kot bi lahko bil. 

Takim otrokom moramo pomagati. Organizirati moramo gibalne odmore in ure 

popestriti z minuto za zdravje. Zurc (2008) priporoča izvajanje gibalnih odmorov, in 

sicer 1 minuto na vsakih 15 minut neprekinjenega sedenja ali 5 minut na vsakih 30 

minut strnjenega sedenja. Poleg slabe drže se pojavlja tudi debelost. Na zdravstveno 

stanje in dobro počutje lahko vplivamo z gibanjem in vajami, ki utrdijo naše mišice, in 

z gibalnimi odmori in urami, ki vključujejo gibanje. 

 telesne spretnosti – s telesno aktivnostjo vplivamo na razvoj telesnih spretnosti, s 

katerimi izboljšamo nekatere navade telesnega gibanja (hoja, prepogibanje, hoja po 

stopnicah), ki se jih pogosto sploh ne zavedamo in jim ne pripisujemo velikega 

pomena. Z gibanjem ohranjamo svoje spretnosti in zmanjšamo tveganje za poškodbe.   

 čutno-gibalne spretnosti – gibanje med drugim spremljajo tudi občutki in zaznave. 

Pogosto se gibamo pod vplivom nekaterih misli (npr. ko želimo prestaviti kozarec z 

mize v omaro), zato se veliko manj zavedamo gibanja, ki ga povzročijo čutni dražljaji. 

Naša čutila delujejo tudi, ko opravljamo gibalno dejavnost (npr. ko kuhamo, se 

gibljejo oči, poslušamo in vonjamo). Torej lahko gibanje opredelimo kot čutno-

gibalno dejavnost.  
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 lastno občutenje – gibalna aktivnost povečuje samozavest, občutek za delo v skupini 

in za doseganje skupnih ciljev. Pripravi nas na pritiske in strahove. 

 občutek časa in prostora – poznavanje sveta je odvisno od občutka časa in prostora. 

Pridobimo ga z gibanjem. Bolj ko smo gibalno aktivni, večji prostor osvajamo in 

posledično dobimo več izkušenj. Mnogi šolarji imajo predstavo o prostoru in času 

slabo razvito, zato jih preteklost in prihodnost ne zanimata, kar pa ima lahko zelo 

neugodne posledice. Taki otroci mislijo le na svoje potrebe, ne morejo se odreči 

zadovoljitvi na račun neke zadovoljitve v prihodnosti, saj živijo tukaj in zdaj (npr. ne 

bodo šli v hribe, zato da bi dobili tablico čokolade).  

 izboljšanje splošnih funkcij – gibalna aktivnost izboljša krmilne funkcije živčnega 

sistema (motivacija, spomin, orientacija, nadzor). Z njo dosežemo primerne uspehe pri 

vseh otrocih, med drugim pa lahko popravimo tudi razdražljivost in impulzivnost 

živčno prizadetih otrok ter vplivamo na izboljšanje vedenjskih motenj.  

2.3.1 Učenje z gibanjem in  igro 

Gibanje vpliva na otrokove telesne sposobnosti, njegov način gibanja, na duševne 

sposobnosti, ki so potrebne za reševanje problemov, kot tudi na socialni razvoj. Otrok, ki se 

veliko giblje je bolj ustvarjalen in sposobnejši za učenje v šoli (Frostig, 1998). 

Gibanje je torej eden izmed dejavnikov šolske uspešnosti (Zurc, 2008). Dale (1969) je 

ugotovil, da ljudje zelo hitro pozabljamo. V spominu nam ostane le 10% tistega, kar 

preberemo, 20 % tistega kar slišimo, 30 % tistega, kar vidimo, 50 % kar vidimo in slišimo in 

70 % kar slišimo, vidimo, rečemo/napišemo. Največ, 90 %, si zapomnimo tisto, kar vidimo, 

slišimo, povemo in storimo. 

Učenje z gibanjem in igro koristi šolskemu učenju. Frostig (1998) pravi, da gibalna spretnost 

vpliva na celotno sposobnost učenja, ker deluje na temeljne sposobnosti, kot so spomin, 

zaznavanje, zbranost, orientacija v prostoru in času kot tudi sposobnost reševanja problemov. 

Z gibanjem dosežemo sprostitev, ki ugodno vpliva na učenje. Učenci, ki so v šoli napeti in jih 

je strah, so še dodatno obremenjeni, zato je zanje gibanje še toliko bolj pomembno.  

Otrok se uči skozi lastno izkušnjo oziroma s poizkušanjem, zato bi se morale učne ure čim 

bolj približati naravnim učnim situacijam, kajti otrok se največ nauči z gibalnimi dejavnostmi, 

kot so prelaganje predmetov iz enega konca na drugega, s spreminjanjem odnosov in relacij. 

Tudi otrokova miselna aktivnost se kaže ob gibanju, saj ob tem spoznava nove stvari in 
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odkriva svet. Z gibi podkrepljena dejavnost v spominu ostane dlje, saj se v možganih odtisne 

v obliki slikovne podobe (Videmšek, Drašler in Pišot, 2003).  

Samo z urami športne vzgoje ni mogoče zadovoljiti otrokove potrebe po gibanju, igri in 

sprostitvi (Zurc, 2008). Gibanje je priporočljivo uporabljati tudi med poukom v okviru 

aktivnih odmorov, minute za zdravje in pri medpredmetnem povezovanju s športom. Igra in 

telesna dejavnost lahko popolnoma spremenita razpoloženje otrok. Namesto stalnih ukazov in 

zahtev po tišini ter sodelovanju, otroke razgibajmo, saj se bodo na ta način hitreje umirili in 

spet dobili nadzor nad seboj, posledično pa si bodo tudi več zapomnili (Siegel in Payne 

Bryson, 2013).  

2.3.2 Igra in njen pomen  

Igra je že od pradavnine pomemben dejavnik v človekovem razvoju. Skozi zgodovino je 

pridobivala različne vloge. Sprva se je pojavljala kot sredstvo za  pridobivanje izkušenj in 

znanj v borbi za preživetje, sčasoma pa je imela vedno večji pridih zabavnosti in se začela 

pojavljati kot sredstvo za popestritev življenja. V današnjem času z igrami ohranjamo zdravje 

in gibalne sposobnosti. Igre so namreč organizacijske oblike, ki pritegnejo tako mlade kot 

stare (Pistotnik, 2000). 

Prvi, ki je opredelil lastnosti igre, je bil Huizinga. V svoji razlagi je igri pripisal pet 

značilnosti (Videmšek in Pišot, 2003):  

 Igra je svobodna, saj se lahko posameznik prostovoljno odloči, v katero igro se bo 

vključil in kdaj.  

 Igra je omejena v prostoru in času.  

 Igra je nepredvidljiva, kajti ne moremo predvideti njenega poteka in končnega 

rezultata. Vanjo se posledično radi vključujemo v vlogi igralca ali gledalca.  

 Igra je neproduktivna, saj proces in učinek igre ne dajeta materialnih produktov, 

ampak je bistvo v njej sami.  

 Igra ima lastno realnost, kar pomeni, da se razlikuje od realnega življenja, med 

njenim trajanjem pa veljajo druga pravila. 

Igre so tesno povezane s celostnim razvojem, saj vplivajo na otrokovo izvirnost, povečajo 

možnost za verbalno komunikacijo in reševanje problemskih nalog. Prav tako vplivajo tudi na 

spoznavno doživljanje, čustva in na socialne odnose (Videmšek in Pišot, 2007). Igra otroka 

usmerja v sodelovanje, ga vključuje v družbo, hkrati pa se otrok uči podrejati lastne interese 
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interesom skupine, spoštovati pravila ter kulturno prenašati poraz ali zmago (Pišot in 

Jelovčan, 2006). Igra pozitivno vpliva na vse otroke. Osamljeni otroci dobijo priložnost, da se 

pogovarjajo in spoznavajo z vrstniki, tisti, preveč vsiljivi, pa se učijo upoštevati pravila 

skupine. Otroci med seboj razvijejo solidarnost, medsebojno pomoč ter spoznavajo in 

spoštujejo različnost (Videmšek in Pišot, 2007).  

V današnjem času otroci pogosto nimajo osnovnih pogojev za gibalne igre. Vse več otrok se 

ne zna več prosto igrati, zato jih vse več prosti čas preživlja na računalnikih, tablicah ali 

mobitelih, kar negativno vpliva na njihov celostni razvoj. To je treba spremeniti. Otroke je 

treba naučiti igre ter se z njimi igrati.  

2.3.3 Igra pri pouku 

Skozi igro otroci odkrivajo, raziskujejo, preizkušajo in iščejo nove rešitve ter preverjajo 

rezultate, zato učiteljeva vloga v igri ne sme biti moteča ali izstopajoča. Učitelj se mora 

vključiti v igro, saj le na ta način lahko dobro spozna otroke in njihove značilnosti, kajti le na 

podlagi teh informacij bo lahko izbral igro in jo bo po potrebi prilagodil (Pišot in Jelovčan, 

2006). 

Igre v pouk ne smemo vključevati zgolj zaradi zabave, ampak moramo v igro skriti cilj, ki ga 

bodo učenci nezavedno dosegli. Z igrami lahko razvijamo gibalne sposobnosti kot so moč, 

koordinacija, hitrost, ravnotežje in preciznost. Gibljivost se pri igrah načeloma ne razvija, saj 

je za njen razvoj potrebno doseči maksimalen razpon gibov v posameznem sklopu. Vedno se 

odločimo, katero gibalno sposobnost bomo z igro razvijali, kajti v nasprotnem primeru se ne 

bo razvijala nobena (Pistotnik, 2000).  

Igro moramo prilagoditi razvojni stopnji otrok. Izvajamo jo lahko v različnih oblikah, kot so 

pari, skupina, krog, vrsta in kolona. Za mlajše učence pa lahko organiziramo igro tudi v obliki  

poligona in štafete. Učinkovitost učenja z igro povečamo z uporabo ustreznih pripomočkov 

prilagojenih razvojni stopnji otrok. Uporabimo lahko žoge različnih velikosti in barv, balone, 

obroče, palice, ovire, loparje, kot tudi druge didaktične pripomočke: plakate, slike, vadbene 

kartice. Seveda pa lahko igro popestrimo tudi z glasbo, saj zagotavlja večjo sproščenost ter 

gibalno ustvarjalnost učencev (Učni načrt: Športna vzgoja, 2011). 

Med drugim z igro urimo tudi vse jezikovne spretnosti. Učenci se urijo tako v poslušanju, 

razumevanju kot v govorjenju, zato je igra lahko odlično sredstvo za začetek poučevanja tujih 

jezikov.  
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2.3.4 Gibalna igra kot sredstvo za poučevanje  tujega jezika 

(angleščine) 

Igra je v prvem triletju zelo primerna, saj je pomemben sestavni del vsakodnevnih dejavnosti, 

zato je tudi najprimernejša za zgodnje učenje tujega jezika. Učenci se jezika učijo igraje, s 

posnemanjem učitelja, s preizkušanjem, miselnim sklepanjem in z intuitivnim odzivanjem. 

(Bogataj, 2012). S poslušanjem navodil v tujem jeziku pridobivajo določene telesne spretnosti 

in se učijo novih pojmov, vsebin ter razvijajo domišljijo in ustvarjalnost (Pot, 2010). Poleg 

tega si učenci zapomnijo tudi nekatere izraze, ki niso cilj pouka npr. Can I go to the toilet? ali 

Where is Katja? Seveda pa morajo otroci navodila razumeti, zato jim pomagamo z mimiko, 

gibi telesa in demonstracijo ali primerom izvedbe (Guček, 2012). 

Aktivnost mora otroka pritegniti, ga zabavati in učiti, kajti, če se učimo z veseljem, se učimo 

hitreje, naše znanje pa je trajnejše (Videmšek in Pišot, 2007). Če se otroci dolgočasijo, kot 

pravi Guček (2012), za pomnjenje potrebujejo več časa, hitreje pozabljajo in morajo 

posledično snov ponoviti večkrat. Igra pa ne vpliva samo na lažje in trajnejše pomnenje, 

ampak učence tudi motivira in jim da voljo do dela, učenja in odkrivanje novega.  

Otroci s pomočjo gibalne aktivnosti razvijajo govorne spretnosti na različne načine 

(Videmšek, Drašler in Pišot, 2003):  

 gibajo se ob besednih navodilih, kar pospešuje razumevanje govora, 

 ob gibanju poslušajo izgovarjavo tujih glasov, tudi tistih težje izgovorljivih, 

 izražajo se zgolj z gibanjem, lahko pa tudi besedno, 

 preko gibanja se seznanijo z novimi pojmi, ki jih nato uporabijo tudi v novih gibalnih 

aktivnostih, 

 povezujejo gibalno in besedno izražanje v celoto. 

Gibalna igra je sredstvo, s katerim se realizira integracija učenja prvih angleških besed, zato je 

pomembno v učno uro angleščine vnesti čim več gibanja.  

 

2.4 Uvajanje tujega jezika (angleščine)  v prvo vzgojno-

izobraževalno obdobje  

Znanje tujega jezika je bilo vedno pomembno, v današnjem času pa je postalo neizogibna 

potreba vsakogar, saj omogoča ljudem dostop do boljših življenjskih pogojev (poveča 
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možnost zaposlitve in študija v tujini ter odpira vrata v svet kulture, umetnosti, znanosti, 

športa) (Mithans, 2013). Zahteve današnje družbe so se zelo povečale. Bela knjiga evropske 

komisije Teaching and Learning: Towards the Learning Society (1995) stremi k cilju, da bi 

vsi državljani Evrope obvladali najmanj tri jezike, torej ob maternem jeziku še dva tuja. Prav 

zato priporočajo uvajanje tujega jezika že v vrtce in v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

osnovnih šol, da bi se učenci na predmetni stopnji lahko učili tudi drugih jezikov. Drugi cilj, h 

kateremu stremi, pa je izboljšanje kakovosti pouka, ki jo lahko dosežemo z izobraževanjem in 

usposabljanjem učiteljev za poučevanje otrok na nižji stopnji, manjšimi skupinami otrok v 

razredu, primernimi gradivi ter s temeljitim učnim načrtom (Pižorn in Brumen, 2008), ki med 

drugim omogoča medpredmetno povezovanje. Raziskave kažejo, da izobraževalni sistemi po 

Evropi in drugod po svetu omogočajo otrokom vedno zgodnejši začetek učenja tujih jezikov 

(Dagarin Fojkar, 2009). 

Glavni cilji zgodnjega učenja tujega jezika so naslednji (Brumen, 2009): 

 spodbujanje zanimanja in veselja do učenja tujega jezika, 

 razvoj jezikovnih in sporazumevalnih zmožnosti, 

 celosten razvoj otrokove osebnosti in pozitivne samopodobe, 

 prispevek k večjezičnosti in razumevanju različnih kultur tako v lastnem okolju kot 

tudi v svetu. 

Zgodnje in srednje otroštvo je pomembno za ustvarjanje ugodnih okoliščin za kasnejšo 

večjezičnost (Brumen, 2009), saj so sposobnosti otrok idealne za začetek uvajanja tujega 

jezika. Otrok v tem obdobju pridobi fonološko sestavo tujega jezika na naraven in nenaporen 

način (Brumen, 2003). Učenje drugega tujega jezika mora slediti psihološki poti otrokovega 

govornega razvoja. Strokovnjaki govorijo o obstoju kritičnega obdobja za učenje tujega 

jezika, ki traja od drugega do trinajstega leta starosti. V tem obdobju naj bi se otroci tujega 

jezika naučili brez večjih težav (Videmšek in Pišot, 2007).  

Na osnovi različnih študij so znanstveniki ugotovili, da se starejši otroci v začetnih fazah 

hitreje učijo tujega jezika kot mlajši, vendar pa je pridobivanje tujega jezika v zgodnjem 

otroštvu mnogo boljše, znanje pa je trajnejše kot pri tistih, ki se pričnejo učiti jezika kot 

odrasli (Brumen, 2003). Otroški možgani so namreč bolj plastični in posledično bolj nagnjeni 

k jezikovnemu razvoju, zato so otroci sposobni tuji jezik razviti na bolj naraven način. 

Naučijo se lahko vseh jezikov, ki jih redno in sistematično slišijo v svojem okolju. Čeprav 

jezika ne obvladajo popolnoma, tako kot naravni govorci, razvijejo velike jezikovne 
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zmožnosti za pridobivanje drugih jezikov, so uspešnejši pri bralnem razumevanju, pri 

maternem jeziku in matematiki. Nagnjeni so tudi k spontanemu pridobivanju tujega jezika, 

zelo dobro oponašajo njegov ritem, intonacijo in naglas. Pri njih lahko opazimo tudi boljše 

sklepanje in ustvarjalnost kot pri otrocih, ki niso izpostavljeni tujemu jeziku (Brumen, 2009). 

Otroci, ki se tujega jezika začnejo učiti zgodaj, torej pred 11 letom starosti, bolj verjetno 

pridobijo znanje angleščine na ravni naravnega govorca, brez naglasa. Otroci so bolj pozorni 

na zvoke in ritem novega jezika ter z veseljem posnemajo nove zvoke in vzorce intonacije. 

Prav tako so manj anksiozni in imajo manj zavor pred uporabo novega jezika, saj več časa 

posvetijo jeziku kot učenci, ki se jezika začnejo učiti kasneje (Pinter, 2006).  

Zgodnje uvajanje otrok v tuji jezik razširi njihova obzorja in v njih prebudi navdušenje in 

radovednost. V nadaljevanju bomo opisali najpogostejše modele in pristope k poučevanju 

angleškega jezika.  

2.4.1 Različni modeli in pristopi k poučevanju tujega jezika 

(angleščine) 

Glede na raziskave se je v zadnjih letih v svetu in v Evropi povečalo zanimanje za poučevanje 

in učenje tujih jezikov v prvem triletju (Brumen, 2003). Najbolj znani so naslednji trije 

modeli za zgodnje poučevanje tujega jezika:  

 Poučevanje tujega jezika v osnovni šoli (ang. FLES – Foreign language in the 

elementary school) temelji na slušnih, govornih, bralnih in pisnih spretnosti, pri čemer 

je poudarek predvsem na slušnih in govornih spretnostih in manj na bralnih in pisnih. 

Poučevanje poteka trikrat do petkrat na teden in traja od 20 minut do 1 ure. Učenci 

odkrivajo in razvijajo lastne strategije učenja, se seznanjajo z različnimi kulturami in 

poglabljajo zavest o materinščini. 

 Programi FLEX (ang. Foreign language experience) trajajo krajši čas (od šest do 

devet tednov v semestru) in vplivajo na motivacijo za nadaljnje učenje tujega jezika. V 

tem obdobju otroci raziskujejo jezik, se seznanijo z njegovo kulturo in naučijo 

določenih izrazov in novih besed. 

 Programi jezikovne kopeli (ang. immersion) temeljijo na otrokovem naravnem 

usvajanju jezika, saj učitelji poučujejo tuji jezik skozi različne predmete in vsebine, ki 

so primerne njihovi starosti. Trajajo lahko del dneva ali pa ves dan. Poseben 

priporočljivi so za priseljene učence, saj jim omogočajo razumevanje nove snovi. 

Delimo jih na zgodnje (ves pouk od predšolskega obdobja naprej poteka v tujem 
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jeziku), pozne (80 % pouka poteka v tujem jeziku in sicer od 7. razreda naprej) in 

osnovne (učenci se učijo tujega jezika 20–50 minut na dan).  

 

Poleg omenjenih modelov, ki temeljijo na celostnem učenju, smo v nadaljevanju izpostavili 

tudi vsebinsko in jezikovno integrirano učenje (ang. CLIL), ki izhaja iz jezikovne kopeli ter 

popolni telesni pristop, saj vplivata na celostni razvoj učencev. 

2.4.2 Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje (ang. CLIL) 

Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje (ang. CLIL oz. Content and Language Integrated 

Learning) je didaktični koncept pouka, pri katerem se vse ali zgolj določene vsebine 

nejezikovnih predmetov poučujejo v tujem jeziku (npr. pouk športa učimo v angleščini). 

Učenci pridobivajo vsebino posameznih predmetov in pri tem uporabljajo, spoznavajo, 

usvajajo in se učijo tudi tujega jezika. To je velika prednost, saj je učenje bolj podobno 

naravni, funkcijski vlogi sporazumevanja. CLIL ne škoduje maternemu jeziku, ampak tega 

krepi ob spoznavanju, učenju in ukvarjanju z drugimi jeziki (Jazbec idr., 2010).  Učencem 

omogoča, da vadijo jezik, medtem ko se učijo nekaj novega (Marsh, 2000).  

CLIL izhaja iz programov jezikovne kopeli in je nastal na podobo staršev, ki so želeli, da se 

njihovi otroci v življenju uspešno komunicirajo v tujem jeziku. Osnovi cilj takega poučevanja 

je osvojiti ali ponoviti vsebino in biti pri tem izpostavljen tujemu jeziku, ga poslušati in 

uporabljati (Jazbec idr., 2010). Zmožnost uporabe jezika v praksi je vredna več, kot le 

poznavanje besed in slovnice ter govor v popolnoma oblikovanih stavkih. CLIL ponuja 

priložnosti, ki omogočajo naravno uporabo tujega jezika, na tak način, da posameznik kmalu 

pozabi na jezik in se osredotoči le na temo učenja. Učenje jezika in drugih predmetov se 

prepleta, kar pomeni, da sta v razredu dva glavna cilja. Eden je v zvezi s predmetom oz. temo, 

drugi pa je povezan z jezikom. To je razlog, zakaj se CLIL včasih imenuje tudi dvojno 

osredotočeno izobraževanje (ang. dual-focussed education) (Marsh, 2000).  

Omenjeni pristop ponuja veliko prednosti (Jazbec idr., 2010): 

 poveča medkulturno znanje in razumevanje,  

 razvija sporazumevalne zmožnosti in izboljša jezikovne spretnosti,  

 vpliva na razvijanje večjezičnih interesov in krepi medosebne odnose, 

 poveča toleranco med narodi in kulturami,  

 ponuja možnosti za učenje vsebin iz različnih zornih kotov,  

 omogoča več stikov s tujim jezikom, 
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 dopolnjuje ostale predmete, 

 vpliva na učenčevo motivacijo in zaupanje v jezik kot tudi v predmet, ki se ga uči. 

CLIL je podprt s celovitim pristopom, ki vključuje in med seboj povezuje 4 modele: vsebino, 

komunikacijo, kognicijo in kulturo. Učinkovito poteka skozi 5 dimenzij: napredovanje v 

znanju, spretnosti in razumevanju vsebine; delovanje v višji red kognitivne predelave; 

interakcije v komunikacijskem smislu; razvoj ustreznih komunikacijskih veščin in pridobitev 

medkulturne zavesti (Coyle, 2010). 

CLIL je integriran pouk, pri katerem gre za smotrno povezovanje tujega jezika z 

nejezikovnimi vsebinami kateregakoli predmeta (matematike, spoznavanja okolja, glasbene 

umetnosti, likovne umetnosti kot tudi športa). Vsak integriran pouk pa ni CLIL. Integriran 

pouk pomeni, da se pouk vsebinsko povezuje z drugimi področji (npr. pri pouku angleščine 

obravnavamo teme iz matematike, pri čemer je v ospredju pridobivanje jezikovnih ciljev) 

(Jazbec idr., 2010). 

Program lahko izvaja učitelj, ki je zelo dober govorec tujega jezika in pozna vsa predmetna 

področja (npr. matematiko, šport, glasbo), didaktično-metodične koncepte učenja ter 

poučevanja nejezikovnih predmetov in tujega jezika. Hkrati mora poznati tudi razvoj otroka in 

njegove značilnosti (Jazbec idr., 2010). Za to je najprimernejši razredni učitelj, ki si pridobi 

dobro znanje tujega jezika s programom izpopolnjevanja, kot tudi učitelj tujega jezika, ki se 

dodatno usposobi za poučevanje nejezikovnih predmetov. Učitelji, ki pridejo v razred, le ko 

imajo učenci na urniku angleščino, učencev ne poznajo tako dobro. Za učinkovito poučevanje 

morajo dobro sodelovati z učitelji razrednega pouka (Dagarin Fojkar, 2009; Brumen, 2003). 

V nadaljevanju bomo predstavili metodo popolnega telesnega odziva, ki velja za eno 

najprimernejših metod za učenje tujega jezika v zgodnjih letih življenja, ko je čustveni, 

psihični in kognitivni razvoj jezika zelo hiter.  

2.4.3 Popolni telesni odziv 

Popolni telesni odziv (angl. Total Physical Response ali TPR) je celostni pristop učenja tujega 

jezika, ki ga je izumil ameriški pedagog in profesor psihologije Dr. James Asher. To je zelo 

spontan način poučevanja, ki izhaja iz učenja maternega jezika (Asher, 1977).  

Starši svoje otroke učijo govoriti s pomočjo telesnega odzivanja, tako da otroku rečejo npr. 

»Kje je mami?« ali »Podaj mi žogo.«, otroci pa se na to gibalno odzovejo. Na tak način 

komunikacije je otrok navajen že od rojstva in vpliva na razvoj govora. Otrok posluša zvoke 
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in jih sčasoma začne posnemati ter govoriti (Frost, 2004). Nihče ga ne sili k govorjenju, 

ampak otrok spregovori, ko je pripravljen (Sühendan, 2013). 

Popolni telesni odziv pri poučevanju tujega jezika poteka podobno, le da učitelj sedaj 

prevzame vlogo staršev. Pouk poteka s pomočjo ukazov učitelja, njegovo mimiko, kretnjami 

ter drugimi sredstvi neverbalne komunikacije, vsi učenci pa se na to odzovejo. Učitelj pove 

angleško besedo (npr. jump) ali frazo (npr. look at the board) in to demonstrira. Sčasoma 

učenci frazo ali besedo prevzamejo, znajo jo ponoviti in uporabiti. Učenci stojijo v krogu in 

potrebujejo več prostora, zato se priporoča izvajanje pred tablo, lahko pa tudi v telovadnici 

(Frost, 2004). Gre torej za poučevanje jezika preko govora in gibanja hkrati (Asher, 1977). 

Učenci se učijo preko pesmi, iger, zgodb in demonstracij (Sühendan, 2013).  

Omenjeni pristop lahko uporabljamo za učenje in ponavljanje (Frost, 2004): 

 besedišča povezanega z gibanjem (smile, jump, walk), 

 slovničnih časov (preteklik, sedanjik in prihodnjik npr. For breakfast I ate cereals and 

milk. I clean my teeth every morning. I will make my bed tomorrow.), 

 zahtev (stand up, touch your nose), 

 zgodb in pravljic,  

 jezika, ki se ga pogosto uporablja v razredu (Listen! Be quiet!). 

Popolni telesni odziv je najprimernejši način učenja, ker je dinamičen in hkrati zadovoljuje 

otrokovo potrebo po gibanju. Frost (2004) pravi, da si učenci lažje zapomnijo besede in fraze, 

saj jih dejansko ponazorijo. Uporaben je za vse učence, tako mlajše kot starejše. Še posebej je 

priporočljiv za hiperaktivne učence in učence z gibalno-telesno inteligenco. Ker pa se po 

navadi izvaja frontalno ali skupinsko je priporočljiv za sramežljive učence in učence s slabo 

samopodobo. Omogoča namreč, da tudi tisti, ki navodil niso razumeli, lahko posnemajo ostale 

sošolce in si sčasoma tudi zapomnijo besedo ali frazo. Pristop je uporaben tako v velikih kot 

tudi v majhnih razredih. Ni važno, koliko je otrok v razredu, ampak je vodenje odvisno od 

pripravljenosti učitelja. Med njimi je zaželen predvsem zato, ker ne zahteva veliko časa za 

pripravo materialov, saj lahko neznano besedo ali frazo ponazorijo s telesom, kretnjami in 

mimiko.   

Popolni telesni odziv je idealen pristop za učence prvega triletja, saj ti še ne znajo brati in 

pisati oziroma se tega še učijo. Učenje poteka preko aktivnosti, pesmi, zgodb in iger, ki 

omogočajo učencem, da slišijo novo besedišče v smiselnem kontekstu in se odzovejo 

neverbalno (Sühendan, 2013). 
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CLIL in popolni telesni odziv sta zasnovana tako, da aktivirata možganske povezave in 

vplivata na boljše pomnjenje. Učenci so motivirani in si hitreje zapomnijo nove besede, saj je 

poučevanje prilagojeno vsem načinom dojemanja in učenja, ki jih je podrobneje opredelil 

Howard Gardner. 

2.4.4 Vpliv Gardnerjevih inteligenc 

Gardner (1995) je opredelil sedem inteligenc, ki so v razredu zelo pomembne, saj omogočajo 

učiteljem razumeti individualne razlike med učenci in pripomorejo k bolj kvalitetnemu pouku.  

1. Jezikovna inteligenca je sposobnost branja, pisanja in dobrega besednega izražanja. 

Zanjo je odgovoren poseben del možganov, ki se nahaja v levi hemisferi. Otroci, ki 

imajo to inteligenco visoko razvito radi berejo, igrajo besedne igre, pišejo pesmi in 

zgodbe.  Spretno obračajo besede in si hitro zapomnijo nove faze, zato morajo učitelji 

te učence spodbujati k branju, pisanju in govorjenju. V pouk morajo vključevati igre, 

knjige kot tudi zvočne posnetke.  

2. Glasbena inteligenca je sposobnost in nadarjenost za ustvarjanje glasbe ter pomnjenje 

in prepoznavanje melodij in ritma. Otroci, ki imajo to inteligenco visoko razvito, radi 

poslušajo glasbo. Občutljivi so na barvo, ritem in trajanje zvokov, zato je 

priporočljivo, da učitelj v pouk vključuje pesmi, rime in ritem. Tudi uporaba 

inštrumentov in glasbe je zaželena.   

3. Logično-matematična je sposobnost logičnega in abstraktnega mišljenja,  

povezovanja in sklepanja. Otroci, pri katerih prevladuje ta inteligenca, radi urejajo in 

preurejajo predmete, rešujejo matematične probleme, eksperimentirajo, ravnajo s 

številkami in rešujejo uganke, zato mora učitelj v pouk vključevati med drugim tudi 

igre, ki zahtevajo logično sklepanje, eksperimente in učence spodbujati k štetju, 

iskanju vzorcev, zaporedij ipd.  

4. Prostorska inteligenca je sposobnost ustvarjanja slik v glavi. Otrok s to inteligenco 

rad riše, bere zemljevide, gleda fotografije in filme. Ima zelo dobro orientacijo, zato se 

zelo dobro znajde v prostoru. Učitelji morajo take otroke spodbujati k risanju, v 

poučevanje pa morajo vključiti čim več vizualnih pripomočkov kot so fotografije, 

filmi, grafi, plakati in realni predmeti.  

5. Telesno-gibalna inteligenca je sposobnost, ki temelji na spretni uporabi lastnega 

telesa na različne načine. Otrok s to inteligenco se rad giblje in spretno ravna s 

predmeti. Pri tem se zaveda svojega telesa in uporablja koordinirane gibe. Največ se 

zapomni ob gibanju, dotikanju predmetov in izdelovanju izdelkov. Učitelj mora v 
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svoje poučevanje vključiti veliko gibanja. Tej inteligenci mora nameniti posebno 

pozornost, saj psihologi preučujejo tesno povezavo med telesno-gibalno inteligenco in 

drugimi spoznavnimi inteligencami (Brumen, 2000).  

6. Osebnostna ali intrapersonalna inteligenca je inteligenca, ki je usmerjena k sebi in 

se kaže v sposobnosti zavedanja in razumevanja samega sebe, torej poznavanju lastnih 

močnih in šibkih področij. Pri tej inteligenci gre za spoznavanje in raziskovanje 

lastnih čustev in reakcij. Otroci s to inteligenco radi delajo sami in se učijo neodvisno 

od drugih, zato jim mora učitelj to zagotoviti. Spodbujati mora tudi njihove občutke in 

upoštevati ter spoštovati njihova mnenja.  

7. Medosebnostna ali interpersonalna inteligenca je inteligenca, ki je usmerjena k 

drugim osebam in se kaže v sposobnosti razumevanja drugih ljudi, vživljanja v 

njihova čustva, težave in motive. Otroci s to inteligenco imajo veliko prijateljev, s 

katerimi radi komunicirajo in navezujejo stike.  Pri tem se sprostijo in zabavajo. Tudi 

učijo se lažje v skupini skozi igre vlog, pogovore in skupne aktivnosti. Učitelj mora 

pri načrtovanju to upoštevati in v razredu spodbujati medsebojno sodelovanje in 

pomoč.   

Učitelji ne smejo v svoje poučevanje vključiti le inteligenco, ki jim je najbližje, ampak morajo 

biti pozorni, da v pouk vključijo vseh sedem inteligenc, saj lahko otrok le na ta način izkoristi 

svoje potenciale.  

V povezavi z zgodnjim učenjem tujega jezika, bi lahko Gardnerjeve inteligence prikazali tudi 

takole (Brumen, 2000):  

Preglednica 3: Gardnerjeve inteligence in zgodnje poučevanje tujega jezika 

Inteligence Zgodnje poučevanje tujega jezika 

Jezikovna štiri jezikovne spretnosti (govorna, slušna, bralna, pisna) 

Logično-matematična števila, računanje, urejanje, razvrščanje, kritično mišljenje 

Prostorska vizualni pripomočki (fotografije, plakati, barve, grafi) 

Glasbena pesmi, izštevanke, zvoki iz okolja, ritmi 

Telesno-gibalna gibalne igre in aktivnosti popolnega telesnega odziva 

Osebna ali intrapersonalna  reakcije, občutki, spomin 

Medosebna ali interpersonalna delo v skupini, parih, skupinsko učenje, prijateljstvo 
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Pri zgodnjem poučevanju jezika morajo učitelji upoštevati potrebe in želje otrok. Vedeti 

morajo, da se tudi učenci na isti stopnji med seboj ne razlikujejo samo v spretnostih, znanju, 

izkušenosti, potrebah in sposobnostih, ampak tudi po inteligencah.  

 

2.5 Razlogi za učenje tujega jezika (angleščine) ob gibanju  

Učenje tujih jezikov v zgodnjem in srednjem otroštvu mora biti čim bolj približano 

naravnemu pridobivanju prvega jezika, torej preko igre in popolnega telesnega odziva. Igra 

bogati otrokovo raziskovanje in dojemanje okolice ter samega sebe. Otroka spodbuja k 

dejavnemu gibalnemu izražanju in doživljanju ter s tem vpliva na dobro počutje, poveča 

zbranost in zanimanje za učenje jezika (Učni načrt: Šport, 2011). Pouk mora vključevati 

celosten pristop, pri katerem učenec z uporabo vseh čutil širi znanja tujih jezikovnih struktur 

in pri tem razvija gibalne, čustvene, ustvarjalne, socialne in kognitivne zmožnosti (Brumen, 

2009):  

 razvoj jezika in sporazumevanja – pri pouku tujega jezika učence z zgodbami, 

glasbo, plesom, igro in z ustaljenimi jezikovnimi strukturami spodbujamo k razvijanju 

slušnega razumevanja in ustnega sporočanja. Učenje tujega jezika mora biti čim bolj 

podobno pridobivanju maternega jezika, zato je priporočljivo, da ga dodatno 

popestrimo in učencem približamo z različnimi vizualnimi in avtentičnimi 

pripomočki.  

 odkrivanje okolja in sodelovaje z drugimi – učenci se ob različnih gibalnih 

dejavnostih, ki lahko potekajo v manjših skupinah, v paru ali individualno, naučijo 

medsebojnega sodelovanja, spoštovanja in sočustvovanja z drugimi. Z igrami in 

gibanjem usvajajo pravila vzornega vedenja in športnega obnašanja, spoznavajo 

značilnosti okolja, narave in družbe.  

 popolni telesni odziv – učenci se naučijo, da lahko s pomočjo giba nazorno 

ponazorijo in predstavijo svoje razumevanje jezika. Gibanje jim omogoča lažje 

sporazumevanje in vpliva na hitrejše pomnjenje tujih jezikovnih struktur. Učenci se 

naučijo poimenovati dele telesa, barve, predmete itd. Rajalne in gibalne dejavnosti 

učenca potopijo v svet domišljije, v katerem se učijo jezika v realnih situacijah ter 

hkrati razvijajo gibalne sposobnosti in spretnosti. 

 razvijanje miselnih operacij – z gibanjem učenci povezujejo zahtevne miselne 

operacije, ki so vezane na predmete, prostor, pojave in dogajanja. V angleškem jeziku  
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se naučijo šteti in uporabljati števila tudi v drugih kontekstih (štetje predmetov, 

starost). Z razvrščanjem razporejanjem, iskanjem razlik, geometrijskih likov in 

matematičnih predmetov, spoznavajo tudi osnovne matematične pojme in operacije. 

Zavzetost učencev za igro in gibanje je večja kot zavzetost za suhoparna ponavljanja 

(Pistotnik, 2000). Učinkovitejše je, če besedišče tujega jezika navežemo na predmete ter 

gibanje in se izogibamo prevodom. Otrok si bo namreč prej in trajneje zapomnil npr. besedo 

jump ali rabbit, ko bo skakal po prostoru in oponašal zajčka, kot pa če bi mu le povedali, da 

beseda jump pomeni teči, beseda rabbit pa zajec.  

Po mnenju Bogatajeve (2012), ki je izvajala angleško-gibalno delavnico z učenci tretjih 

razredov, je zgoden začetek uvajanja tujega jezika z gibanjem odlična priložnost, saj 

pozitivno vpliva na otrokov celostni razvoj. Otroci se skozi gibalno dejavnost naučijo 

predstaviti, povedati, koliko so stari, šteti v angleškem jeziku ter poimenovati kar nekaj barv 

in živali. Med drugim se učijo tudi vljudnostnih izrazov in angleških pesmi. Hkrati pa avtorica 

tudi opozarja, da je telovadnica zelo specifičen in odprt prostor, v katerem lahko besede hitro 

izzvenijo, zato moramo besede dovolj glasno in razločno izgovarjati. 

Z medpredmetnim povezovanjem angleščine in športa bi lahko pridobili več ur, tako športa 

kot angleščine. Učenci bi bili bolj gibalno aktivni in se hkrati učili tujega jezika. Za 

poučevanje tujega jezika je na teden predvidenih 90 minut, torej se poučuje tuji jezik dvakrat 

na teden po 45 minut, kar pa je po mnenju Brumnove (2003) občutno premalo in ni realno 

pričakovati, da bo pouk tujega jezika vseboval tudi vsebine iz drugih predmetov.  

Pri zgodnjem uvajanju tujega jezika moramo upoštevati sposobnosti učencev. Brumen (2003) 

meni, da bi bilo najbolje učne ure razdeliti na več kratkih ponovljivih učnih faz, ki bi trajale 

največ 25–30 minut. Zgodnje poučevanje pa naj bi vključevalo tudi vsebine drugih 

predmetov, ki bi jih učitelji povezali med seboj. To se nam zdi učinkovito, saj so učenci 

pozorni le kratek čas. Tak način bi bil izvedljiv tudi pri nas. V prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju je predvidenih 90 minut angleščine na teden, torej bi se je učenci lahko učili trikrat 

na teden po 30 minut in ne dvakrat po 45 min. S tem bi dosegli učinkovitejše učenje, saj bi se 

učenci preko gibalnih dejavnosti učili novih besed in besednih zvez.   
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2.6 Medpredmetne povezave v učnem načrtu za šport in 

angleščino v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

Celostni pristop predstavlja pomemben del sodobno zasnovanega vzgojno-izobraževalnega 

procesa, saj omogoča pridobivanje celovitega in kakovostnega znanja ter dodatno popestri 

pouk (Planinšec, 2002). Cilji in vsebine iz športa povezujejo skoraj vse predmete v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju, zato je priporočljivo, da jih vključimo tudi v pouk 

angleščine, saj le na ta način dosežemo sproščenost in celostnost učenja. V nadaljevanju bomo 

opredelili skupne cilje, ki povezujejo šport in angleščino (Učni načrt: Tuji jezik v 2. in 3. 

razredu, 2013), še prej pa si poglejmo, kako lahko vsebine športa povežemo v pouk tujega 

jezika.  

Skupni cilji iz učnega načrta za šport in angleščine v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

(Učni načrt: Tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013; Učni načrt: Šport, 2011): 

 zadovoljitev učenčeve prvinske potrebe po gibanju in igri, 

 oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, 

strpnosti, sprejemanja drugačnosti, spoštovanje športnega obnašanja), 

 spodbujanje gibalne ustvarjalnosti, 

 razbremenitev in sprostitev. 

Preglednica 4: Predlagane vsebine s cilji iz predmeta šport v učnem načrtu za angleščino 

(Učni načrt: Tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013)   

Sklopi  Praktične in teoretične vsebine v 

1. triletju 

Cilji  

naravne oblike 

gibanja in igre 

naravne oblike gibanja (hoja, teki, 

meti, skoki, plezanja, lazenja, 

valjanja, visenja, nošenja, 

kotaljenja, potiskanja ipd.)  

 

Učenci:  

 izvajajo različne gibalne igre v 

telovadnici in na prostem. 

 oblikujejo pozitivne vedenjske 

vzorce (strpno in prijateljsko 

vedenje v skupini, upoštevanje 

pravil v igrah in športno 

obnašanje). 

igre z različnimi vzgojno-

izobraževalnimi cilji 

vrednotenje osebnega in 

skupinskega dosežka 

atletska štafetne igre z elementi tekov, Učenci:  
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abeceda skokov in metov  izvajajo štafetne igre z različnimi 

prvinami. 

gimnastična 

abeceda 

 

gimnastične vaje z različnimi 

pripomočki (ob glasbeni 

spremljavi) 

Učenci:  

 izvajajo gibanja v različnem ritmu 

ob glasbeni spremljavi. 

premagovanje orodij in ovir 

(plezanje po letveniki, poševni 

klopi, žrdi, vaje ravnotežja, 

preskakovanje kolebnice, skoki) 

igre z žogo Štafetne in elementarne igre z žogo Učenci:  

 izvajajo štafetne in elementarne 

igre z žogo. 

plesne igre gibanje posameznih delov telesa in 

celotnega telesa (nihanja, 

valovanja, kroženja, padanja) 

Učenci:  

 posnemajo različne predmete, 

pojave, živali in pojme v naravi. 

 se seznanijo in izvajajo otroške 

plese (plesne igre, izštevanke, 

rajalne igre) 

 izražajo svoje občutke ob gibanju. 

posnemanje predmetov, živali, 

rastlin, pravljičnih junakov s 

pantomimo (ob glasbeni ali ritmični 

spremljavi) 

gibanje ob notranjih (izražanje 

občutkov, razpoloženj, 

funkcionalnih lastnosti predmetov 

idr.) in zunanjih spodbudah 

(različne zvrsti glasbe, predmeti, 

drobno orodje) 

interpretacija različnih enostavnih 

ritmov s ploskanjem in preprostim 

gibanjem  

vaje za dihanje in sproščanje 

pohodništvo orientacijski pohod po označeni 

poti 
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Učenci preko zgoraj naštetih vsebin dosežejo znanja in spretnosti, ki so potrebna za dosego 

minimalnih standardov ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja pri angleščini 

(Učni načrt: Tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013; Učni načrt: Tuji jezik v 1. razredu, 2013).  

Preglednica 5: Minimalni standardi znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

pri angleščini  

Poslušanje in slušno razumevanje Govorno sporočanje 

Učenec: 

 razume navodila, ki se pogosto 

ponavljajo in so podprta z mimiko in 

gestami. 

 prepozna glavno temo besedila. 

 razume nekatere besede. 

Učenec: 

 poimenuje svet okoli sebe (stvari, osebe, 

dejanja, lastnosti, živali, predmete itd.) 

 se sporazumeva po vzorcih. 

 pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, 

voščila, dobre želje ter vljudnostne fraze. 

 poje, recitira pesmi, pove izštevanke. 

 

Kako doseči minimalne standarde:  

Zgodnje učenje tujega jezika mora temeljiti na gibalnih dejavnostih. Pomembno je, da 

poučujemo skozi igro, da otroci nimajo občutka, da se učijo. Na ta način so bolj motivirani, 

sproščeni in se posledično hitreje zapomnijo nove angleške izraze. Ker pa učenci tudi hitro 

pozabljajo, je potrebno v pouk  vključiti veliko iger, ki omogočajo ponavljanje besedišča. Da 

bodo učenci razumeli besede, pesmi, besedila in navodila, moramo uporabljati kretnje in 

mimiko ter se vedno prepričati, ali so vsi učenci razumeli. Vsako dejavnost moramo tudi 

demonstrirati. Ko so učenci utrujeni, jih razgibamo z angleškimi navodili.  

Najbolje je, da si cilje zastavimo po učnih sklopih in jih po koncu vsakega tematskega sklopa 

tudi preverimo. Ker pa jih učenci ne dosegajo vsi hkrati, ampak eni prej in drugi kasneje, 

moramo cilje preveriti tudi ob konec šolskega leta. Prav tako od otrok ne moremo pričakovati, 

da bodo takoj govorno sporočali, ampak jim moramo pustiti čas.  

Zavedati se moramo, da je potreba po gibanju ena izmed temeljnih razvojnih značilnosti 

učencev v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, zato morajo biti tudi vsebine športa 

vključene v pouk tujih jezikov.  
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2.7 Vloga učitelja pri zgodnjem poučevanju tujega jezika z 

gibanjem 

Otrokova prva izkušnja s tujim jezikom mora biti pozitivna, kajti na podlagi te izkušnje otrok 

oblikuje svoj odnos do jezika. Zato je vloga učitelja pri učenju zgodnjem učenju tujega jezika 

zelo pomembna. Učitelj mora jezik predstaviti na zanimiv, zabaven in lahek način (Videmšek, 

Drašler in Pišot, 2003). Uporabljati mora kratke, enostavne in jasne povedi z ustreznimi 

kretnjami in obrazno mimiko. Dejavnosti mora vedno demonstrirati. Učenci na ta način 

postanejo bolj samozavestni. Ugotovijo namreč, da svoje razumevanje angleških besed lahko 

pokažejo v igri in gibalnih aktivnostih. Seveda ne smemo pretiravati. Če učitelj opazi, da 

učenci česa niso razumeli, jim to razloži v maternem jeziku. Vendar pa mora biti pazljiv. 

Prevajanje v materni jezik ni priporočljivo, saj se učenci hitro naučijo, da jim ni treba 

poslušati, ker vedo, da bo sledil prevod.  

Otroci v tem obdobju so še vedno na stopnji konkretno operativnega mišljenja, zato mora biti 

pouk organiziran konkretno. Učitelj mora v pouk vključevati konkretna gradiva (igrače, lutke, 

realne predmete) in vizualne podpore (fotografije, ilustracije, posterje). Na pridobivanje 

tujega jezika pomembno vplivajo tudi igralne dejavnosti, saj ohranjajo motivacijo pri učencih. 

Posledično imajo učenci več interesa, bolj sodelujejo in se tujega jezika učijo z veseljem 

(Učni načrt: Tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013).  

Pomembno je, da so angleške besede v otrokovo gibalno dejavnost vključene, ko si otrok to 

želi. Za načrtovanje takega načina dela mora učitelj poznati ustrezne vsebine in metode, ki jih 

prilagaja starosti učencev in njihovim zmogljivostim. Učitelj mora pri načrtovanju dejavnosti 

upoštevati otrokove lastnosti in potrebe ter se zavedati celostnega vpliva vsake dejavnosti. 

Vsako vadbo mora začeti z zabavnim sprejemom, med vadbo pa mora otroke spodbujati, 

opogumljati, jim pomagati in se z njimi igrati, saj lahko s tem veliko pripomore k prijetni 

klimi. K dobremu počutju pripomorejo tudi pohvale. Učitelj mora otroku pomagati, da zazna 

svoj napredek in ga doživi kot uspeh, ne glede na dosežke vrstnikov (Videmšek, Drašler in 

Pišot, 2003). Izogibati se mora temu, da bi bili otroci neuspešni, zato mora sproti prilagajati 

svoje zahteve in navodila. Nujno je torej natančno opazovanje, saj le na ta način lahko 

ugotovi, kdo potrebuje pomoč, kdaj mora preiti na preprostejše vaje, spremeniti hitrost ali pa 

postaviti večje zahteve (Frostig, 1998).  

Pri osvajanju drugega jezika mora upoštevati načelo tihe dobe. To je obdobje, v katerem otrok 

ne spregovori ničesar in lahko traja tudi do 6 mesecev (Brumen, 2009), zato učitelj od 
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učencev ne sme pričakovati, da bodo takoj spregovorili v angleškem jeziku, saj le-ti 

potrebujejo čas (Učni načrt: Tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). Pri svojem delu se mora 

učitelj posluževati različnih oblik (skupinska, frontalna, individualna) in metod dela 

(demonstracija, razlaga, pogovor). Pouk mora zasnovati tako, da bodo učenci čim bolj aktivni. 

Vključiti mora tudi otroke, ki ne želijo sodelovati. Priporočljivo je, da vadbo popestri z 

različnimi pripomočki, ki jih skupaj z otroki tudi pripravi in na koncu pospravi (Videmšek, 

Drašler in Pišot, 2003). Ves čas mora skrbeti za varnost otrok pri vseh dejavnostih in v vseh 

situacijah. Ta je na prvem mestu. Zagotovi jo z jasnimi pravili. Otroci se morajo zavedati, da 

se imajo lepo in veselo lahko samo takrat, ko vladata red in disciplina (Frostig, 1998).  

Pred izvedbo je nujno, da učitelj učno uro skrbno načrtuje. Napisati mora temeljito učno 

pripravo, pri kateri mora upoštevati raven znanja otrok, njihove sposobnosti in posebnosti. Za 

lažjo izpeljavo medpredmetnih povezav z angleščino pa je nujna tudi priprava letnega 

delovnega načrta. Priporočljivo je, da ga že pred začetkom šolskega leta skupaj pripravijo vsi 

pedagogi: učitelji razrednega pouka, učitelji jezika in športni pedagogi. Poleg timskega dela, 

ki zagotavlja doslednejšo diferenciacijo, intenzivnejšo dinamiko, didaktično in metodično 

pestrost ter bolj sistematično spremljanje napredka (Učni načrt: Tuji jezik v 2. in 3. razredu, 

2013), je nujno tudi dodatno izobraževanje in širitev lastnega znanja s področja poučevanja 

tujega jezika. Učitelji razrednega pouka, ki bi želeli določene vsebine gibalnih dejavnosti 

vključiti v svoj proces, se morajo torej najprej usposobiti z dodatnim usposabljanjem za 

zgodnje poučevanje in učenje tujega jezika (Videmšek, Drašler in Pišot, 2003). 

Kakovostna izvedba pouka je ne nazadnje v veliki meri odvisna tudi od razpoloženja učitelja 

in navdušenja otrok.  

 

2.8 Raziskave vpliva gibanja na pomnjenje tujih besed in 

izrazov  

Ko ljudje govorijo, neprestano uporabljajo kretnje in gibe. Z njimi si pomagajo, da jih ljudje 

drugi bolje razumejo.  

Še pred tremi desetletji je raziskava pokazala, da so si učenci bolje zapomnili besede ali fraze, 

(npr. cut the bread), ki so jih uprizorili, kot tiste, ki so jih zgolj slišali ali prebrali (Macedonia 

in von Kriegstein, 2012).   
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Prvo empirično raziskavo o vplivu gibov na spomin v tujem jeziku je izvedla Quinn-Allen 

(1995). Angleško govoreče učence je želela naučiti 10 kratkih povedi v francoščini. Polovico 

povedi je učence naučila s pomočjo kretenj, značilnih za francosko kulturo,  drugo polovico 

pa brez. Rezultati raziskave so pokazali, da so učenci dosegli boljše rezultate spomina na 

kratki in dolgi rok, če so izvajali kretnje in gibe. 

V 14 mesecev trajajoči longitudinalni študiji je Macedonia želela pokazati, da je pomnjenje 

besednih elementov, pripadajočih različnim besednim kategorijam, odvisno od uporabe gibov 

med učenjem. Univerzitetne študente je učila 36 besed (9 samostalnikov, 9 pridevnikov, 9 

glagolov in 9 predlogov) v umetnem jeziku. 18 besed so se udeleženci naučili z branjem ali pa 

so besede poslušali, ostalih 18 besed pa so se naučili z uprizarjanjem gibov, ki jih je 

predlagala. Ponovna pridobitev podatkov je bila ocenjena s testi spominskega priklica v petih 

različnih točkah. Rezultati raziskave so pokazali, da udeleženci dosegli boljše rezultate pri 

kratkoročnem in dolgoročnem priklicu besed, ki so bile uprizorjene z gibi (Macedonia in von 

Kriegstein, 2012).  

Do podobnih ugotovitev je prišla tudi Tellier (2008), ki je izvedla študijo z dvajsetimi 

francoskimi otroki, starimi približno 5,5 let. Učila jih je 8 pogostih besed (house, swim, cry, 

snake, book, rabbit, scissors in finger). Štiri besede je prikazala s sliko, ostale štiri pa z 

gibom, ki so ga učenci videli v videu in ga nato tudi sami uprizorili oziroma ponovili. 

Ugotovila je, da so si učenci bolje zapomnili besede, ki so bile ponazorjene z gibi, kot besede 

z zgolj vizualno podporo.  

Kelly idr. (2009) je 28 mladih odraslih učila dvanajst japonskih glagolov, ki so predstavljali 

vsakodnevne pomene besed. Obravnavala jih je na štiri načine: govor; govor in skladna 

kretnja; govor in neskladna kretnja; ponavljanje govora. Rezultati so pokazali, da so si 

udeleženci raziskave največ besed zapomnili tako, da so govorili in besedo hkrati ponazorili s 

skladno kretnjo, temu je sledil način ponavljanja govora, najmanj besed pa so si zapomnili z 

uprizarjanjem neskladnih kretenj.  

Macedonia in  Knösche (2011) sta izvedla študijo, v kateri sta raziskovala, kako prikazovanje 

besed vpliva na učenje abstraktnih besed. Učila sta jih 32 povedi, pri čemer je vsaka 

vsebovala štiri slovnične elemente: osebek, glagol, prislov in predmet. Med elementi so le 

samostalniki predstavljali konkretne stvari, ostale besede pa so bile abstraktne. V študiji se je 

dvajset udeležencev učilo besed pod dvema pogojema: avdiovizualno ali s pomočjo gibov. 

Kretnje, s katerimi so ponazorili abstraktne besede, so bile izbrane naključno in so imele 
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simboličen pomen. Testi preprostega priklica (ang. free recall tests)  in spominskega priklica 

(angl. cued recall tests) so preverjali spomin udeležencev v šestih točkah. Splošni rezultati so 

pokazali, da učenje s pomočjo gibov, izboljšuje pomnenje, ne le konkretnih, ampak tudi 

abstraktnih besed (samostalniki, glagoli, prislovi). Pri sestavljanju novih povedi z naučenimi 

besedami, so rezultati pokazali, da so udeleženci, ki so se besed učili skozi gib, v novih 

povedih uporabili bistveno več novih abstraktnih besed, kot tisti, ki so se jih učili preko 

avdiovizualne podpore (Macedonia in von Kriegstein, 2012).  

Še ena raziskava je bila izvedena pod vodstvom Macedonie idr. (2011). Tokrat je izvajala 

kontrolno študijo različnih vrst gibov. S sodelavci so uporabili serijo simbolnih gibov, 

upodabljali so vidike besednega pomena in serijo neskladnih kretenj, s katerimi so zagotovili 

senzomotorični vnos. V raziskavi je sodelovalo triintrideset nemško-govorečih udeležencev in 

se učilo 92 konkretnih samostalnikov v novem, umetnem jeziku, ustvarjenem za raziskovalne 

namene. Polovica besed je bila kodirana s simbolnimi gibi, ostalo polovico besed pa so se 

udeleženci naučili preko neskladnih gibov. Gibi so bili lahko majhni (skomig z rameni) ali 

veliki (raztezanje roke). Predstavljali so jih poljubno, ko so udeleženci prebrali ali slišali 

besedo. Vrstni red so zamenjali ob vsakem testiranju. Rezultati so pokazali, da so si 

udeleženci na kratki in dolgi rok (po 60 dneh) več besed zapomnili s simbolnimi gibi, ne pa z 

neskladnimi kretnjami, kar kaže na to, da okrepitev pomnjenja ne pride iz čiste fizične 

aktivnosti dopolnjevanja besedne informacije (Macedonia in von Kriegstein, 2012).  

Rezultati vseh študij predlagajo uporabo gibov pri učenju novih besed v tujem jeziku, saj 

izboljšujejo ponovno pridobitev besed in upočasnijo pozabljanje v primerjavi s čistim 

besednim učenjem jezika. Prav tako obstajajo dokazi, da kretnje, ki so povezane z besedo, 

pomagajo, da si bolje zapomnimo besede kot besede ponazorjene z nesmiselnimi kretnjami 

(Macedonia in von Kriegstein, 2012). 
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3. 0 CILJI RAZISKAVE 

Glede na predmet in problem raziskave, smo postavili naslednje cilje:  

C1: Ugotoviti razlike v predznanju angleščine med eksperimentalno, ki bo deležna 

poučevanja z gibanjem, in kontrolno skupino, ki bo deležna klasičnega poučevanja angleščine 

C2: Ugotoviti razlike v končnem znanju angleščine med eksperimentalno skupino, kjer se 

bodo učenci angleščine učili z gibanjem, in kontrolno skupino, kjer bo pouk angleščine 

potekal na klasičen način.  

C3: Ugotoviti, kako poučevanje angleščine z gibanjem vpliva na pozornost in sodelovanje 

učencev pri pouku v primerjavi s klasičnim poučevanjem. 

C4: Ugotoviti, ali dejavnosti, ki vključujejo gibanje, vplivajo na večjo motiviranost učencev 

za nadaljne učenje angleščine. 

 

4. 0 HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje, smo opredelili naslednje hipoteze. 

H1: Med eksperimentalno skupino, ki bo deležna poučevanja z gibanjem, in kontrolno 

skupino, ki bo deležna klasičnega poučevanja angleščine, ne bo statistično pomembnih razlik 

v predznanju angleščine. 

H2: Učenci, ki se bodo angleščine učili z gibanjem bodo dosegli povprečno višje število točk 

v testu, kot učenci, ki se bodo učili na klasičen način. 

H3: Učenci, ki se bodo angleščine učili z gibanjem, bodo med uro pozornejši in bodo 

sodelovali intenzivneje od učencev, ki se je bodo učili na klasičen način. 

H4: Dejavnosti, ki vključujejo gibanje povečajo motiviranost učencev za učenje angleščine. 
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5. 0 METODE  DELA 

V raziskavi smo uporabili akcijski eksperimentalni raziskovalni pristop, in sicer deskriptivno 

in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.  

 

5.1 Vzorec merjencev 

Ciljna populacija raziskave so bili učenci drugih razredov, ki se angleščine v letu 2014/2015 v 

šoli še niso učili.  

 

Raziskava je bila izvedena na podlagi priložnostnega vzorca. Sodelovalo je  81 učencev iz 

štirih oddelkov 2. razredov osnovnih šol, kjer v letu 2014/2015 še niso izvajali zgodnjega 

poučevanja angleščine. Vzorec testiranih učencev prikazuje Preglednica 6. 

 

Preglednica 6: Število in delež učencev glede na skupino in šolo 

 skupina Skupaj 

eksperimentalna kontrolna 

šola 

matična šola 
f 24 42 66 

f %  36,4% 63,6% 100,0% 

podružnična šola 
f 15 0 15 

f %  100,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 39 42 81 

f %  48,1% 51,9% 100,0% 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

V raziskavi so sodelovali učenci iz matične in podružnične šole. V eksperimentalni skupini  je 

sodelovalo 39 učencev, od tega 24 učencev matične šole in 15 učencev podružnične šole. V 

kontrolni skupini pa je sodelovalo 42 učencev. To so bili učenci dveh razredov matične šole, 

19 učencev enega razreda in 23 učencev drugega razreda, kjer so vsebine obravnavali le v 

okviru klasičnega pouka angleščine. Podrobnejšo analizo vzorca glede na skupino prikazuje 

Preglednica 7. 
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Preglednica 7: Število in delež učencev glede na skupino in spol 

 skupina Skupaj 

eksperimentalna kontrolna 

spol 

dečki 
f 20 25 45 

f %  44,4% 55,6% 100,0% 

deklice 
f 19 17 36 

f %  52,8% 47,2% 100,0% 

Skupaj 
f 39 42 81 

f %  48,1% 51,9% 100,0% 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

V raziskavi je sodelovalo 45 dečkov (20 v eksperimantalni skupini in 25 v kontrolni skupini) 

in 36 deklic (19 v eksperimentalni skupini in 17 v kontrolni skupini).  

 

5.2 Vzorec spremenljivk 

5.2.1 Opis inštrumentov za zbiranje podatkov 

 Preizkus znanja angleščine 

Preizkus znanja angleščine je sestavljen iz treh delov. Prvi del preverja znanje osnovnega 

besedišča (števila, barve, živali, deli telesa, osnovni glagoli), drugi del preverja odzivanje na 

preproste ukaze (npr. Stand up, Turn around), tretji pa govorno izražanje (odzivanje na 

preprosta vprašanja npr. What is this? How many legs has it got?). Ideje za naloge so vzete iz 

primera kalibriranega testa Starters, ki je dostopen na spletni strani Cambridge English Young 

Learners (glej Prilogo 3 in 4).  

 Preverjanje zadovoljstva učencev z izvedbo posamezne učne ure 

Naredili smo tri nabiralnike, označene z obrazki. Veseli označuje, da je bil učenec z uro 

zadovoljen in da je način učenja pripomogel k ohranjanju njegove pozornosti in sodelovanju. 

Nevtralnega izberejo tisti, ki menijo, da način učenja ni nič posebnega, žalostni pa pomeni, da 

je imel učenec težave z ohranjanjem pozornosti in ni želel sodelovati. Učenci so vanje po 

vsaki učni uri vrgli žeton.  
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Slika 1: Nabiralniki za preverjanje zadovoljstva učencev 

 

 Vprašalnik za preverjanje motivacije za nadaljnje učenje angleščine 

Za oceno motiviranosti vsakega učenca za nadaljnje učenje angleščine je bil uporabljen 

vprašalnik, ki smo ga prilagodili iz raziskave, ki jo je opravila M. Juriševič (2009). Vprašalnik 

je sestavljen iz sedmih postavk, ki vsebinsko pokrivajo področje motivacije za učenje 

angleščine. Postavke so pripravljene v obliki vprašanj, saj smo predpostavili, da bodo učenci 

te starosti laže odgovarjali na vprašalno kot na deklarativno obliko trditev (glej Prilogo 2). 

 

5.3 Organizacija meritev 

Raziskava je bila izvedena na eni izmed slovenskih šol in njeni podružnici. Eksperiment je 

potekal v štirih oddelkih  2. razreda, štiri tedne v mesecu maju 2015, po šolskih počitnicah, ko 

so bili učenci spočiti.  

1. del: Vse pristojne osebe in učence smo v aprilu 2015 seznanili z raziskavo in jih obvestili 

o namenu in ciljih raziskave. Dogovorili smo se tudi za datume izvajanja učnih ur. 

2. del. Pred poučevanjem smo izvedli preizkus znanja, čeprav šoli, ki sodelujeta v raziskavi, 

še ne izvajata zgodnjega poučevanja angleščine. Ugotoviti smo želeli, če imajo učenci že 

predznanje angleščine. Učence smo pred reševanjem preizkusa znanja seznanili z 

enotnimi in natančnimi navodili za izpolnjevanje testov. 
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3. del: V eksperimentalni skupini smo vsak teden v maju 2015 izvedli trikrat po 30 minut 

angleščine povezane z gibanjem. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je namreč 

predvidenih 90 minut angleščine na teden. Da bi dosegli učinkovitejše učenje, smo se 

odločili, da bomo angleščino izvajali trikrat na teden po 30 minut in ne dvakrat po 45 

minut. V kontrolni skupini smo na teden izvedli trikrat po 30 minut klasičnega poučevanja 

angleščine. Sestavili smo čim bolj raznolike dejavnosti. Pri načrtovanju dejavnosti smo 

uporabljali lastne ideje in literaturo iz knjižnice. Zahtevnost smo sproti prilagajali. Ob 

različnih športnih dejavnostih so se učenci na prijeten način seznanili z osnovni 

angleškimi izrazi (barve, števila, živali, deli telesa, osnovni glagoli). Poudarek smo dali 

predvsem razvijanju besedišča, slušnega razumevanja in govorjenja. Po koncu vsake ure 

smo s pomočjo obrazkov preverili zadovoljstvo učencev z izvedbo učne ure.  

4. del: Na koncu eksperimenta (1. 6. 2015) smo učencem ponovno razdelili preizkuse znanja. 

Njihovo znanje smo ocenili ter rezultate primerjali med seboj. Hkrati smo učencem 

razdelili tudi kratke vprašalnike, s katerimi smo ugotovili, kako so motivirani za pouk 

angleščine.  

 

5.4 Metode obdelave podatkov  

Pridobljene podatke smo vnesli v program Microsoft Excel in jih nato statistično obdelali v 

programu SPSS 20.0. Za prikaz povprečnih dosežkov in standardnega odklona smo uporabili 

deskriptivne statistične postopke.  

Pri preverjanju pomembnih razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino glede 

predznanja angleščine smo normalno porazdelitev podatkov preverili s Kolmogorov-

Smirnovim testom (Z = 0,642; α = 0,804) . Vrednost testa je pokazala, da so podatki 

normalno porazdeljeni, zato smo za statistično analizo v nadaljevanju uporabili parametrični 

test (T-preizkus za neodvisne vzorce). S χ2-preizkusom hipoteze neodvisnosti ali 

Kullbackovim 2Ȋ preizkusom (kadar pogoja za uporabo χ2 -preizkusa hipoteze neodvisnosti 

nista bila izpolnjena) smo analizirali podatke pridobljene z vprašalnikom o motivaciji za 

nadaljnje učenje angleščine.  

Podatke smo prikazali v obliki grafov in strukturnih tabel ter opisno. 
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6. 0 REZULTATI 

Na podlagi raziskovalnih ciljev so dobljeni rezultati prikazani znotraj naslednjih poglavij: (1) 

predznanje učencev kontrolne in eksperimentalne skupine, (2) končno znanje učencev 

kontrolne in eksperimentalne skupine, (3) vpliv gibalnih dejavnosti na pozornost in 

sodelovanje učencev v primerjavi s klasičnim poučevanjem angleščine, (4) vpliv gibalnih 

dejavnosti na motivacijo učencev v primerjavi s klasičnim poučevanjem angleščine. 

 

6.1 Predznanje učencev eksperimentalne in kontrolne skupine 

Prvo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na predznanje učencev 2. razreda, ki se še niso 

učili angleščine.  

Preizkus predznanja je rešilo 81 učencev, od tega 39 učencev eksperimentalne in 42 učencev 

kontrolne skupine. Najnižji dosežek na preizkusu predznanja eksperimentalne skupine je bil 0 

točk, najvišji pa 40 točk, od 40 možnih točk. Srednja vrednost je bila 7 točk, standardni 

odklon pa 10,74 točk. Najnižji dosežek na preizkusu predznanja kontrolne skupine je bil 0 

točk, najvišji pa 39 točk, od 40 možnih točk. Srednja vrednost je bila 9 točk, standardni 

odklon pa 8,53 točk. 

V Grafu 1 in Grafu 2 je predstavljena pogostost doseženih točk na preizkusu predznanja 

angleščine.  
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Graf 1: Dosežki učencev eksperimentalne skupine na preizkusu predznanja angleščine 

 

 

Graf 2: Dosežki učencev kontrolne skupine na preizkusu predznanja angleščine 
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Kot je razvidno iz Grafa 1 in Grafa 2, so si dosežki učencev eksperimentalne in kontrolne 

skupine na preizkusu predznanja angleščine podobni. Učenci eksperimentalne skupine so 

dosegli povprečno 10 točk, učenci kontrolne skupine pa povprečno 11 točk. Večina vseh 

učencev (73 %) je torej dosegla od 0 do 10 točk od 40 možnih, torej 25 % točk, polovico točk 

ali  manj pa je doseglo kar  88 % vseh učencev, kar pomeni, da učenci nimajo predznanja 

angleščine. Iz grafov je razvidno, da tako v eksperimentalni kot v  kontrolni skupini obstajajo 

posamezniki, ki predznanje že imajo. Ti so si znanje angleščine pridobili na jezikovnih 

tečajih, z brskanjem po spletu (pesmi, risanke, igre) ali pa so jih poučevali starši, starejši 

bratje in sestre. Takšne rezultate smo pričakovali, saj osnovni šoli, ki sta sodelovali v 

raziskavi, v šolskem letu 2014/2015 še nista izvajali zgodnjega poučevanja angleščine.  

 

Preglednica 8: Učenci eksperimentalne in kontrolne skupine glede na prvo reševanje testa 

(predtest) 

 
Skupina Število 

udeležencev 

Povprečno 

število točk  

Standardni odklon 

Preizkus 

predznanja 

Eksperimentalna 39 10,49 10,741 

Kontrolna  42 10,69 8,527 

 

Preglednica 9: Rezultati T-testa za neodvisne vzorce 

 Levene preizkus Aproksimativni t-test za neodvisne vzorce 

F Stopnja 

tveganja 

t Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

Srednja 

vrednost 

Preizkus predznanja 1,102 ,297 -,094 72,484 ,925 -,203 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,102; α = 0,297) tudi 

aproksimativni t-test za neodvisne vzorce med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine ni 

pokazal statistično pomembnih razlik v povprečnem številu točk, ki so jih dosegli učenci na 

predtestu (t = 0,094; α = 0,925). Za vzorec lahko ugotovimo, da med eksperimentalno in 

kontrolno skupino ni bistvenih razlik v predznanju angleščine. Takšne rezultate je bilo 

pričakovati, saj po pogovoru z učenci večina še ni obiskovala jezikovnega tečaja in se je z 

angleščino srečala prvič. Za nadaljevanje raziskave je prav tako pomembno, da med 
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skupinama ni bistvenih razlik. Le tako lahko raziskavo izpeljemo in rezultate na koncu med 

seboj primerjamo.  

 

6.2 Končno znanje učencev eksperimentalne in kontrolne 

skupine 

Drugo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na končno znanje učencev eksperimentalne in 

kontrolne skupine. Zanimalo nas je, ali se med skupinama pojavljajo statistično pomembne 

razlike v končnem znanju.  

Preizkus znanja je opravilo 79 učencev, od tega 38 učencev eksperimentalne in 41 učencev 

kontrolne skupine. Najnižji dosežek na preizkusu znanja eksperimentalne skupine je bil 15 

točk, najvišji pa 40 točk, od 40 možnih točk. Srednja vrednost je bila 36,5 točk, standardni 

odklon pa 5,5 točk. Najnižji dosežek na preizkusu znanja kontrolne skupine je bil 13 točk, 

najvišji pa 40 točk, od 40 možnih točk. Srednja vrednost je bila 29 točk, standardni odklon pa 

6,2 točk. 

V Grafu 3 in Grafu 4 je predstavljena pogostost doseženih točk na končnem preizkusu znanja 

angleščine.  

 
Graf 3: Dosežki učencev eksperimentalne skupine na končnem preizkusu znanja angleščine 
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Graf 4: Dosežki učencev kontrolne skupine na končnem preizkusu znanja angleščine 

 

Kot je razvidno iz Grafa 3 in Grafa 4, se dosežki učencev eksperimentalne in kontrolne 

skupine na končnem preizkusu znanja angleščine razlikujejo. Večina učencev 

eksperimentalne skupine je dosegla od 35 do 40 točk od 40 možnih, večina učencev kontrolne 

skupine pa od 25 do 35 točk od 40 možnih. To pomeni, da so učenci eksperimentalne skupine 

dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine. Učenci eksperimentalne skupine so 

povprečno dosegli približno 35 točk (to je 88 % točk), učenci kontrolne skupine pa so 

povprečno dosegli 29 točk (to je 73 % točk). Takšne rezultate smo tudi pričakovali, saj je do 

podobnih ugotovitev prišel tudi Dale (1969), ki je v svoji raziskavi ugotovil, da si ljudje 

največ zapomnimo, ko nekaj vidimo, slišimo, povemo in naredimo, 70 % pa si zapomnimo 

preko sluha, vida, govora/pisanja. Dokazali smo, da si brez gibanja oz. telesne dejavnosti 

zapomnimo skoraj 20 % manj.  
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Preglednica 10: Učenci eksperimentalne in kontrolne skupine glede na drugo reševanje testa 

(končni preizkus) 

 
Skupina Število 

udeležencev 

Povprečno 

število točk 

Standardni odklon 

Preizkus 

predznanja 

Eksperimentalna 38 35,11 5,451 

Kontrolna 41 29,15 6,207 

 

 

Preglednica 11: Rezultati aproksimativnega t-testa za neodvisne vzorce 

 Levene preizkus Aproksimativni t-test za neodvisne vzorce 

F Stopnja 

tveganja 

t Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

Srednja 

vrednost 

 Preizkus predznanja ,681 ,412 4,541 76,787 ,000 5,959 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (f = 0,681; α = 0,412) je tudi T-test za 

neodvisne vzorce med eksperimentalno in kontrolno skupino pokazal statistično pomembne 

razlike v povprečnem številu točk, ki so jih učenci 2. razreda dosegli pri končnem testu iz 

znanja angleščine (t = 4,541; g = 76,787; α = 0,000).  

Ničelno hipotezo zavrnemo. Podatke lahko posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 

manjšim od 0,001 % trdimo, da so učenci eksperimentalne skupine v povprečju dosegli višje 

število točk (M = 35,11) od učencev kontrolne skupine (M = 29,15). Takšne rezultate je bilo 

pričakovati, saj dejavnosti povezane z igro in gibanjem omogočajo celostno učenje.  Dokazali 

smo, da je učenje, ki poleg vida, sluha in govora, vključuje tudi gibanje, učinkovitejše od 

tradicionalnega poučevanja tujega jezika. Gibalno izražanje in ustvarjanje namreč poglablja 

doživljanje otrok in posledično povečuje motivacijo in izboljšuje zapomnitev.   

Do podobnih ugotovitev so, kot smo omenili že v teoretičnem delu, prišli tudi Quinn-Allen 

(1995), Tellier (2008), Kelly (2009), Macedonia in Knösche (2011), Macedonia in von 

Kriegsten (2012). Rezultati omenjenih raziskav so pokazali, da učenje skozi gib poveča 

pomnjenje novih besed.  
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6.3 Vpliv gibalnih dejavnosti na pozornost in sodelovanje 

učencev v primerjavi s klasičnim poučevanjem angleščine  

Tretje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na pozornost in sodelovanje učencev 

eksperimentalne in kontrolne skupine pri pouku. Zanimalo nas je, ali so učenci, ki so izkusili 

učenje z gibanjem bolj pozorni in pripravljeni sodelovati, kot učenci, ki so se angleščine učili 

na klasičen način.  

Učenci so na koncu vsake učne ure s pomočjo obrazkov ocenili, kako je način poučevanja 

vplival na njihovo pozornost in sodelovanje. Če so bili z uro zadovoljni in je način učenja 

pripomogel k ohranjanju pozornosti in sodelovanju, so smeška vrgli v vesel nabiralnik, 

nevtralni nabiralnik so izbrali, če so menili, da način učenja ni nič posebnega, če pa jim način 

poučevanja ni ustrezal in niso radi sodelovali, so izbrali žalostni nabiralnik.  

Rezultati so predstavljeni v Preglednici 12 in v Preglednici 13.  

Preglednica 12: Vpliv gibalnih dejavnosti na pozornost in sodelovanje učencev 

eksperimentalne skupine 

ura Pozornost in sodelovanje učencev Skupaj  

 f % :/ f %  f %  f % 

1 33 91,6 % 2 5,6 % 1 2,8 % 36 100,0 % 

2 38 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 38 100,0 % 

3 35 97,2 % 1 2,8 % 0 0,0 % 36 100,0 % 

4 34 91,9 % 3 8,1 % 0 0,0 % 37 100,0 % 

5 36 97,3 % 1 2,7 % 0 0,0 % 37 100,0 % 

6 36 94,7 % 2 5,3 % 0 0,0 % 38 100,0 % 

7 35 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 35 100,0 % 

8 33 97,1 % 1 2,9 % 0 0,0 % 34 100,0 % 

9 33 94,2 % 1 2,9 % 1 2,9 % 35 100,0 % 

10 35 92,1 % 2 5,3 % 1 2,6 % 38 100,0 % 

11 36 92,3 % 2 5,1 % 1 2,6 % 39 100,0 % 

12 36 94,7 % 2 5,3 % 0 0,0 % 38 100,0 % 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti;  – zadovoljni učenci, ki so 

med učno uro sodelovali in jih je način poučevanja pritegnil; :/ – učenci, ki so sodelovali, 

vendar menijo, da način poučevanja ni nič posebnega;  – učenci, ki jim način poučevanja ni 

ustrezal in niso radi sodelovali.  
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Iz podatkov smo izračunali, da je povprečno 95,3 % učencev, ki so se angleščine učili preko 

gibalnih dejavnosti v vseh dvanajstih urah izbralo vesel nabiralnik, 3,8 % učencev 

nevtralnega,  0,9 % učencev pa žalostnega.  

Preglednica 13: Vpliv gibalnih dejavnosti na pozornost in sodelovanje učencev kontrolne 

skupine 

ura Pozornost in sodelovanje učencev Skupaj 

 f % :/  f %  f %  f % 

1 28 70,0 % 8 20,0 % 4 10,0 % 40 100,0 % 

2 21 53,8 % 11 28,2 % 7 18,0 % 39 100,0 % 

3 31 75,6 % 6 14,6 % 4 9,8 % 41 100,0 % 

4 35 85,4 % 3 7,3 % 3 7,3 % 41 100,0 % 

5 28 68,3 % 9 22,0 % 4 9,7 % 41 100,0 % 

6 30 73,2 % 8 19,5 % 3 7,3 % 41 100,0 % 

7 25 62,5 % 12 30,0 % 3 7,5 % 40 100,0 % 

8 28 68,3 % 9 22,0% 4 9,7 % 41 100,0 % 

9 24 64,9 % 6 16,2 % 7 18,9 % 37 100,0 % 

10 28 73,7 % 5 13,2 % 5 13,1 % 38 100,0 % 

11 31 86,1 % 3 8,3 % 2 5,6 % 36 100,0 % 

12 33 89,2 % 3 8,1 % 1 2,7 % 37 100,0 % 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti;  – zadovoljni učenci, ki so 

med učno uro sodelovali in jih je način poučevanja pritegnil; :/ – učenci, ki so sodelovali, 

vendar menijo, da način poučevanja ni nič posebnega;  – učenci, ki jim način poučevanja ni 

ustrezal in niso radi sodelovali.  

 

Iz podatkov smo izračunali, da je povprečno 72,6 % učencev, ki so se angleščine učili na 

klasičen način v vseh dvanajstih urah izbralo vesel nabiralnik, 17,5 % učencev nevtralnega,  

9,3 % učencev pa žalostnega.  

Med kontrolno in eksperimentalno skupino se torej pojavljajo razlike v ocenjevanju 

pozornosti in sodelovanja med učno uro. Ugotovili smo, da je način poučevanja z gibalnimi 

dejavnostmi vplival na večjo pozornost učencev, v primerjavi z učenci, ki so se učili na 

klasičen način.  

Opazili smo, da so učenci, ki se med uro tujega jezika niso gibali, postali utrujeni in niso bili 

več tako pozorni kot učenci, ki so bili deležni učenja angleščine z gibanjem. Med sedenjem v 
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klopi so posamezniki glavo naslonili na roke, gledali skozi okno, se obračali k sosedu ipd. 

Njihova pozornost je ves čas nihala. Nekateri so postali tudi moteči in nedisciplinirani 

(klepetali so med seboj, se prerekali ali dajali nepotrebne komentarje).  

Negativne posledice pomanjkanja gibanja oziroma dolgotrajnega sedenja je raziskoval že 

Zacharkow (1988) in odkril, da  ima sedenje na stolu, ki traja več kot 10 minut, negativne 

učinke, saj je pritisk na diske v hrbtenici 30 odstotkov večji, kot pri stoji. Pomanjkanje 

gibanja povzroča utrujenost, otroci hitro postanejo nemirni ali celo nedisciplinirani.  

Pri učencih, ki so se angleščine učili z gibanjem, teh opažanj ni bilo. Učenci so bili aktivni in 

zbrani od začetka do konca učne ure. Z učnimi urami so bili zadovoljni, kar je bilo opazno 

tudi na njihovih veselih obrazih. Tudi Tomporowski in Ellis (1986) v svojih raziskavah 

ugotavljata, da  gibalne dejavnosti vplivajo na večjo zbranost in boljše počutje učencev, saj 

gibanje pospeši srčni utrip in izboljša pretok krvi v možgane.   

 

6.4 Vpliv gibalnih dejavnosti na motivacijo učencev v primerjavi 

s klasičnim poučevanjem angleščine  

Vprašalnik za ocenjevanje motiviranosti učencev za učenje angleščine je izpolnilo 79 

učencev, od tega 38 učencev eksperimentalne in 41 učencev kontrolne skupine. Iz sedmih 

postavk, ki vsebinsko pokrivajo področje motivacije za učenje angleščine, smo ugotovili, da 

so vsi udeleženci raziskave večinoma precej motivirani za učenje tujega jezika. Med 

eksperimentalno in kontrolno skupino pa se v določenih postavkah vseeno pojavljajo razlike. 

Preglednica 14: Zaznave učencev obeh skupin o zanimivosti pouka angleščine 

 Kakšno se ti zdi učenje angleščine? Skupaj 

Zanimivo. Včasih 

zanimivo, 

včasih 

dolgočasno. 

Dolgočasno. 

Skupina 

Eksperimentalna 
f 30 7 1 38 

f %  78,9 % 18,4 % 2,6 % 100,0 % 

Kontrolna 
f 30 7 4 41 

f %  73,2 % 17,1 % 9,8 % 100,0 % 

Skupaj 
f 60 14 5 79 

f %  75,9 % 17,7 % 6,3 % 100,0 % 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 
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Preglednica 15: Razlike v zaznavi učencev obeh skupin o zanimivosti pouka angleščine  

 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 1,813; g = 2; α = 0,404). 

Hipotezo neodvisnosti obdržimo. Med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine se ne 

pojavljajo razlike v ocenjevanju zanimivosti učenja angleščine. Na osnovi podatkov iz vzorca 

lahko ugotovimo, da je učenje angleščine za učence kontrolne in eksperimentalne skupine 

zanimivo. Obe skupini sta pouk angleščine ocenili zelo pozitivno. Tudi  rezultati so pokazali, 

da 75,5 % vseh učencev ocenjuje pouk angleščine kot zanimivo, 17,7 % učencev kot občasno 

zanimivo, le 5 učencev pa meni, da jim je učenje angleščine dolgočasno. Razlike med 

eksperimentalno in kontrolno skupino so zelo majhne, zato lahko sklepamo, da je učencem 

pouk angleščine tako z gibanjem kot brez gibanja všeč.  

 

Pričakovali smo, da bo učencem, ki so se angleščine učili z gibanjem pouk zanimivejši, saj je 

podoben učenju maternega jezika. Otroku ni treba sedeti za mizo in se učiti na klasični način, 

ampak mu omogoča gibalno aktivnost in s tem celostni razvoj. Sklepamo, da do statistično 

pomembnih razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino ni prišlo zato, ker učenci 

kontrolne skupine niso izkusili učenja z gibanjem. Prav tako so bili tudi učenci pri klasičnem 

pouku angleščine deležni zanimivih dejavnosti, ki so otroke pritegnile. Uporabili smo različne 

igre s slikami, pobarvanke, pesmi, slikanice in zgodbe.  

 

Kljub temu lahko skupne rezultate raziskave primerjamo z rezultati raziskave, ki jo je izvedla 

M. Juriševič (2009) z Vprašalnikom o zaznavanju učenja tujega jezika za učence, in 

ugotovimo, da se večini učencem prvega triletja zdi učenje tujega jezika zanimivo. V njeni 

raziskavi namreč 77 % učencev prvega triletja učenje tujega jezika ocenjuje kot zanimivo, 20  

% učencev občasno zanimivo, 4 % učencev pa navaja, da jim je učenje tujega jezika 

dolgočasno.   

  

 Vrednost Stopnja 

prostosti 

Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 1,813 2 ,404 
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Preglednica 16: Všečnost pouka angleščine za učence obeh skupin glede na vrsto učne 

dejavnosti 

 Kaj ti je bilo najbolj všeč? Skupaj  

Sedenje v 

klopi in 

poslušanje. 

Igranje in 

gibanje. 

Petje in 

plesanje. 

Vse mi je 

bilo všeč. 

Skupina 

Eksperimentalna 
f 1 9 0 28 38 

f %  2,6 % 23,7 % 0,0 % 73,7 % 100,0 % 

Kontrolna 
f 2 9 1 29 41 

f %  4,9 % 22,0 % 2,4 % 70,7 % 100,0 % 

Skupaj  
f 3 18 1 57 79 

f %  3,8 % 22,8 % 1,3 % 72,2 % 100,0 % 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Preglednica 17: Razlike v mnenju o všečnosti pouka angleščine glede na skupino 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 1,630 3 ,653 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 1,630; g = 3; α = 0,653). 

Hipotezo neodvisnosti obdržimo. Med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v ocenjevanju najljubše učne dejavnosti pri pouku 

angleščine.  

Pričakovali smo, da bo učencem, ki so se angleščine učili z gibanjem, pri pouku angleščine 

všeč vse oz. bodo največjo všečnost pripisali gibanju in igri, vendar pa lahko na osnovi 

podatkov iz vzorca ugotovimo, da je za učence kontrolne in eksperimentalne skupine pouk 

angleščine v celoti zelo zanimiv in so jih všeč vse dejavnosti. Obe skupini sta pouk angleščine 

ocenili zelo pozitivno. Iz rezultatov lahko ugotovimo, da je večini učencem sodelujočih v 

raziskavi (72,2 %) pri pouku angleščine všeč vse in jim je vedno lepo, več kot petini vseh 

učencev (22,8 %) je angleščina všeč, ko se igramo in gibamo, manj učencem (5, 1 %) pa 

takrat, ko sedijo v klopi in poslušajo ter ko pojejo in plešejo.  

Skupne rezultate raziskave lahko primerjamo z rezultati raziskave, ki jo je izvedla M. 

Juriševič (2009), in ugotovimo, da so rezultati podobni. V njeni raziskavi je slabi polovici 

učence prvega triletja pri pouku angleščini vedno lepo (47 %) ali pa jim je všeč kadar se 

igrajo (26 %). Manj jim je všeč, ko se pogovarjajo ter berejo ali pišejo, torej sedijo v klopi.  
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Sklepamo, da je razlog za to statistično nepomembnost naš način poučevanja in morda tudi 

manjši vzorec. Kot smo že omenili, so bili tudi učenci kontrolne skupine deležni zanimivih 

dejavnosti. Kljub temu, da so večinoma sedeli v klopi, so nove besede spoznavali in utrjevali 

preko igre, ki je prav tako kot gibanje pomembna za otrokov razvoj in učenje.  

 

Preglednica 18: Odpor obeh skupin do pouka angleščine za učence glede na vrsto učne 

dejavnosti 

 Česa nisi maral? Skupaj 

Da smo 

sedeli in 

poslušali. 

Da smo 

se igrali 

in gibali. 

Da smo 

peli in 

plesali. 

Ničesar 

nisem 

maral. 

Vse mi 

je bilo 

všeč. 

Skupina 

Eksperimentalna 
f 2 1 3 1 31 38 

f %  5,3 % 2,6 % 7,9 % 2,6 % 81,6 % 100,0 % 

Kontrolna 
f 11 1 3 3 23 41 

f %  26,8 % 2,4 % 7,3 % 7,3 % 56,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 13 2 6 4 54 79 

f %  16,5 % 2,5 % 7,6 % 5,1 % 68,4 % 100,0 % 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

 

Preglednica 19: Razlike v mnenju o odporu do pouka angleščine glede na skupino 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 8,982 4 ,062 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 8,982; g = 4; α = 0,062). 

Hipotezo neodvisnosti obdržimo. Med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v ocenjevanju dejavnosti, ki so jim pri pouku 

angleščine najmanj všeč. Kljub temu lahko na osnovi podatkov iz vzorca ugotovimo, da več 

učencev kontrolne skupine ni maralo sedenja v klopi in poslušanja. To meni kar 26,8 % 

učencev kontrolne skupine, v eksperimentalni skupini pa je tega mnenja le 5,3 % učencev. Iz 

skupnih odgovorov  lahko ugotovimo, da je več kot polovici učencem (68, 4 %) pri pouku 

angleščine všeč vse. 16, 5 % vseh učencev meni, da jim je pouk angleščine najmanj všeč, ko 

sedijo in poslušajo, od tega to meni večina učencev kontrolne skupine. Sklepamo, da so bili 

učenci v eksperimentalni skupini gibalno zadovoljni in jim ni bilo težko nekaj časa sedeti, v 

primerjavi s kontrolno skupino, ki je več časa sedela. Iz podatkov lahko sklepamo, da od 

učencev na začetku šolanja ne smemo zahtevati dolgotrajnega sedenja v klopi, ampak 

moramo pouk popestriti z igro in gibanjem. 
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Skupne rezultate raziskave lahko primerjamo z rezultati raziskave, ki jo je izvedla M. 

Juriševič (2009), in ugotovimo, da so rezultati precej podobni. Na tem mestu je zanimiv 

podatek, da je pouk angleščine učencem prvega triletja najmanj všeč takrat, ko berejo ali 

pišejo (34 %), torej sedijo v klopi.  

Otroci se radi gibajo, zato jim omogočimo čim bolj razgibane in raznolike učne ure, ki bodo 

ne le potešile potrebe po gibanju, ampak bodo vplivale tudi na večje pomnjenje novih besed 

in besednih zvez.  

 

Preglednica 20: Zaznave učencev obeh skupin o naklonjenosti do učenja tujega jezika 

 Ali se rad učiš angleščino? Skupaj 

Zelo rad. Rad. Vseeno mi 

je. 

Ne 

maram se. 

Skupina 

Eksperimentalna 
f 29 7 0 2 38 

f %  76,3 % 18,4 % 0,0 % 5,3 % 100,0 % 

Kontrolna 
f 23 10 5 3 41 

f %  56,1 % 24,4 % 12,2 % 7,3 % 100,0 % 

Skupaj 
f 52 17 5 5 79 

f %  65,8 % 21,5 % 6,3 % 6,3 % 100,0 % 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Preglednica 21: Razlike v zaznavi učencev obeh skupin o naklonjenosti do učenja tujega 

jezika 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 8,245 3 ,041 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa je statistično pomembna (2Ȋ = 8,245; g = 3; α = 0,041). 

Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem manjšim od 0,05 %. Dokazali smo, da se med 

učenci eksperimentalne in kontrolne skupine pojavljajo razlike v priljubljenosti učenja 

angleščine.  

Na osnovi podatkov iz vzorca lahko trdimo, da se učenci eksperimentalne skupine raje učijo 

angleščine kot učenci kontrolne skupine. Rezultati kažejo, da se kar 94,7 % učencev 

eksperimentalne skupine angleščine zelo rado ali rado uči, v kontrolni skupini pa to meni 

80,5 % učencev.  V slednji je skoraj petini učencem (19,5 %) vseeno za pouk angleščine ali pa 

se le te ne mara učiti, v eksperimentalni skupini pa je tega mnenja le 5,3 % otrok. Takšne 

rezultate je bilo pričakovati, saj je za večino mlajših otrok gibanje zabavno in ga imajo radi, 
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prav zato, ker v njem uživajo. Otrok, ki se giblje, se tudi bolje počuti, saj poteši osnovno 

potrebo po igri in gibanju ter sprosti svojo presežno energijo.  

Skupne rezultate raziskave lahko primerjamo z rezultati raziskave, ki jo je pri klasičnem 

pouku angleščine, kjer so bile zajete vse oblike dela, izvedla M. Juriševič (2009). Ugotovimo 

lahko, da so rezultati podobni. Njeni rezultati kažejo, da se 84 % učencev tujega jezika rado 

uči, 14 % učencev se tujega jezika uči srednje rado, le 2 % učencev pa se tujega jezika ne 

mara učiti.   

 

Preglednica 22: Zaznave učencev obeh skupin o  ciljih učenja tujega jezika 

 Zakaj se učiš angleškega jezika? Skupaj 

Ker se 

učimo vsi 

v razredu. 

Ker bi rad 

razumel 

angleško 

Ker mi je 

angleščin

a všeč. 

Da so 

starši 

veseli. 

Skupina 

Eksperimentalna 
f 0 26 9 3 38 

f %  0,0 % 68,4 % 23,7 % 7,9 % 100,0 % 

Kontrolna 
f 9 18 11 3 41 

f %  22,0 % 43,9 % 26,8 % 7,3 % 100,0 % 

Skupaj 
f 9 44 20 6 79 

f %  11,4 % 55,7 % 25,3 % 7,6 % 100,0 % 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Preglednica 23: Razlike v zaznavi učencev obeh skupin o ciljih učenja tujega jezika 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 14,026 3 ,003 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa je statistično pomembna (2Ȋ = 14,026; g = 3; α = 

0,003). Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem manjšim od 0,01 %. Med učenci 

eksperimentalne in kontrolne skupine se pojavljajo razlike glede motiva za učenje tujega 

jezika.  

Angleščine se v eksperimentalni skupini učenci (68,4 %) učijo zaradi njene uporabne 

vrednosti (da se bodo lahko pogovarjali v tujem jeziku, razumeli risanke, filme, brali stripe 

...), ker jim je angleščina všeč (23,7 %) ter, da bodo zadovoljili starše (7,9 %). Nihče pa ne 

meni, da bi se angleščine učil, ker se je učijo vsi v razredu. V tem odgovoru je opazna velika 

razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino. V slednji je namreč ta odgovor izbralo 

11,4 % učencev.  Manj kot polovica (43,9 %) se angleščine uči, ker bi radi razumeli angleško, 
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več kot petina pravi (26,8 %), da jim je angleščina všeč, ostali  (7,3 %) pa menijo, da se učijo 

zaradi staršev. Take rezultate smo pričakovali, saj so učenci pri gibalnih igrah in dejavnostih 

jezik aktivno uporabljali. Ves čas so morali biti pozorni in dobro poslušati, da so se lahko 

odzivali in sledili učiteljevim ukazom. Pouk z gibalnimi dejavnosti je pozitivno vplival nanje 

in jih notranje motiviral.   

Skupne rezultate raziskave lahko primerjamo z rezultati raziskave, ki jo je izvedla M. 

Juriševič (2009), in ugotovimo, da se učenci tujega jezika učijo zaradi njegove uporabne 

vrednosti (67 %), ker jim je tuji jezik všeč (12 %), da bodo starši veseli (11 %), ker se tujega 

jezika učijo vsi v razredu (7 %) ali iz drugih razlogov (4 %).  

 

 

Preglednica 24: Zaznave učencev obeh skupin o želji po nadaljnjem učenju angleščine 

 Ali bi si želel še naprej učiti angleščine? Skupaj 

Da. Ne. 

Skupina 

Eksperimentalna 
f 35 3 38 

f %  92,1 % 7,9 % 100,0 % 

Kontrolna 
f 34 7 41 

f % 82,9 % 17,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 69 10 79 

f % 87,3 % 12,7 % 100,0 % 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Preglednica 25: Razlike v zaznavi učencev obeh skupin o želji po nadaljnjem učenju 

angleščine 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 1,546 1 ,214 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 1,546; g = 1; α = 0,214). 

Hipotezo neodvisnosti obdržimo. Med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v želji za nadaljnje učenje angleščine. Na osnovi 

podatkov iz vzorca lahko ugotovimo, da se tako učenci kontrolne kot učenci eksperimentalne 

skupine (87,3 %) želijo še naprej učiti angleščine.  

Kljub temu so opazne razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino. Kot smo tudi 

pričakovali, se več učencev eksperimentalne skupine želi še naprej učiti angleščine. Iz 

rezultatov lahko ugotovimo, da bi se angleščine še naprej učilo 92,1 % učencev 

eksperimentalne skupine, v kontrolni pa bi se angleščine še naprej rado učilo 82,9 % učencev. 
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Ostali se angleščine ne bi učili več. Nekateri med njimi namreč že imajo predznanje in se na 

učnih urah niso naučili veliko. Mogoče se jim je poučevanje zdelo celo otročje, saj so besede, 

ki smo se jih učili že poznali. Deček iz eksperimentalne skupine je pri eni izmed učnih ur celo 

dejal, da je predvajana pesem za dojenčke. Po pogovorih z učenci kontrolne skupine, se 

nekateri ne želijo več učiti angleščine, ker ni bila tako razgibana, kot pri učencih 

eksperimentalne skupine. Nekateri so namreč opazili, da pouk pri vrstnikih poteka drugače in 

so izrazili željo, da pri pouku angleščine ne bi toliko sedeli in da bi pouk občasno potekal  

tudi zunaj na igrišču. 

 

Preglednica 26: Zaznave učencev obeh skupin o spremembi načina učenja tujega jezika 

 Bi kaj spremenil? Skupaj 

Ne. Da. 

Skupina 

Eksperimentalna 
f 34 4 38 

f %  89,5 % 10,5 % 100,0 % 

Kontrolna 
f 33 8 41 

f %  80,5 % 19,5 % 100,0 % 

Skupaj 
f 67 12 79 

f %  84,8 % 15,2 % 100,0 % 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Preglednica 27: Razlike v zaznavi učencev obeh skupin o spremembi načina učenja tujega 

jezika 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Pearson Chi-Square 1,236
a
 1 ,266 

 

Vrednost χ2-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (χ2 = 1,236; g = 1; α = 

0,266). Hipotezo neodvisnosti obdržimo. Med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine se 

ne pojavljajo razlike v zaznavi vpeljave sprememb v pouk angleščine. Na osnovi podatkov iz 

vzorca lahko ugotovimo, da bi slaba petina učencev kontrolne skupine (19, 5 %), ki je bila 

deležna klasičnega poučevanja angleščine, uvedla spremembe v pouk angleščine. Pri 

pojasnjevanju svoje odločitve je večina navajala, »da ne bi toliko sedeli«, »da bi pouk 

angleščine potekal zunaj« in »da bi bila angleščina obvezen predmet v šoli«.  

Učenci eksperimentalne skupine, ki so bili deležni učenja tujega jezika z gibanjem in bi radi 

uvedli spremembe v pouk angleščine (10,5 %), pa so pri pojasnjevanju odločitve navajali, »da 

ne bi radi toliko plesali« in »da bi spremenili dejavnosti, ki jim niso všeč«.  
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Ugotovili smo, da je večina anketiranih učencev v zgodnjem obdobju učenja angleščine kot 

tujega jezika motivirana za učenje, zato je nujno načrtovati učne ure, ki bodo njihovo 

motiviranost ohranile.  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Natalija Pernuš – Magistrsko delo 

 

61 

 

7. 0 ZAKLJUČKI 

Vpeljevanje gibalnih dejavnosti v 2. razred osnovne šole pri angleščini je potekalo preko 

akcijskega raziskovanja v maju 2015. V raziskavo je bilo vključenih 81 učencev, od tega 39 v 

eksperimentalni skupini, ki je bila deležna poučevanja z gibanjem, in 42 v kontrolni skupini, 

kjer je pouk angleščine potekal na klasičen način. Namen eksperimenta je bilo ugotoviti, kako 

gibalne dejavnosti vplivajo na pridobivanje znanja angleščine pri učencih drugega razreda, ki 

se tujega jezika v šoli učijo prvič. V raziskavi smo preverili, kakšno predznanje tujega jezika 

imajo učenci ter kakšen je njihov napredek po enem mesecu poučevanja. Med drugim nas je 

zanimalo tudi, kako gibalne dejavnosti vplivajo na pozornost in sodelovanje učencev pri 

pouku v primerjavi s klasičnim poučevanjem angleščine in kako motivirani so učenci za 

nadaljnje učenje. 

V sodelovanju z mentoricama dr. Matejo Dagarin Fojkar in dr. Vesno Štemberger smo 

načrtovali različne gibalne dejavnosti ter oblikovali preizkus znanja angleščine za učence 2. 

razreda, preko katerega smo pridobili podatke o začetnem in končnem znanju angleščine 

učencev v eksperimentalni in kontrolni skupini. Prav tako smo priredili že obstoječi 

vprašalnik dr. Juriševičeve (2009) in oblikovali vprašalnik o motiviranosti učencev za pouk 

angleščine. Za pridobitev natančnejših podatkov o sodelovanju učencev med učnimi urami, ki 

smo jih izvajali, smo izdelali nabiralnike, v katere so učenci po vsaki učni uri odvrgli žeton ter 

z njim ocenili svojo pozornost in sodelovanje med učno uro.  

Glede na zastavljene cilje in hipoteze smo prišli do naslednjih zaključkov:  

1. Učenci eksperimentalne in kontrolne skupine so na začetku eksperimenta rešili preizkus 

znanja in dosegli v povprečju 25 % točk. Bistvenih odstopanj med kontrolno in 

eksperimentalno skupino ni bilo. Zastavili smo si hipotezo H1: Med eksperimentalno in 

kontrolno skupino ni statistično pomembnih razlik v predznanju angleščine. 

Ugotovili smo, da med eksperimentalno in kontrolno skupino ni statistično pomembnih 

razlik v predznanju angleščine. Hipotezo H1 potrdimo. 

Večina učencev 2. razreda, ki se je z angleščino v šoli srečala prvič, še nima predznanja 

angleščine. Kljub temu so bili v razredu posamezniki, ki so že razumeli angleško. V 

pogovoru z njimi smo ugotovili, da so znanje pridobili na jezikovnih tečajih, z brskanjem 

po spletu (pesmi, risanke, igre) ali pa so jih poučevali starši, starejši bratje in sestre. Na te 

učence morajo biti učitelji še posebej pozorni, saj se lahko hitro začnejo dolgočasiti v 

prepričanju, da že vse znajo.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Natalija Pernuš – Magistrsko delo 

 

62 

 

2. Udeleženci raziskave so po mesecu poučevanja angleščine rešili enak preizkus znanja kot 

pred poučevanjem. Med skupinama so se pojavile razlike. Učenci, ki so bili deležni 

poučevanja z gibanjem, so dosegli povprečno 88 % vseh točk, učenci, ki so se angleščine 

učili na klasičen način, pa so dosegli povprečno 73 % vseh točk. Postavili smo hipotezo 

H2: Učenci, ki se bodo angleščine učili z gibanjem bodo dosegli povprečno višje 

število točk na preizkusu znanja, kot učenci, ki se je bodo učili na klasičen način. 

Ugotovili smo, da so učenci, ki so se jezika učili z gibanjem, dosegli povprečno višje 

število točk na preizkusu znanja kot učenci, ki so se učili na klasičen način, zato lahko 

hipotezo H2 potrdimo.  

Iz tega lahko sklepamo, da so učenci, ki se več gibljejo, uspešnejši. Učenje, ki poleg vida, 

sluha in govora, vključuje tudi gibanje, je učinkovitejše od klasičnega poučevanja tujega 

jezika. 

3. Učenje angleščine z gibanjem v primerjavi s klasičnim učenjem tujega jezika lahko vpliva 

na kakovostnejši učni proces. Učenci, ki jim je med uro omogočeno gibanje, so bolj 

ustvarjalni, miselno aktivnejši in pozornejši. Z raziskavo smo želeli preveriti, ali 

poučevanje z gibanjem vpliva na pozornost in sodelovanje učencev med učnimi urami. V 

ta namen smo izdelali nabiralnike z obrazki in žetone, s pomočjo katerih so učenci po 

vsaki učni uri ocenili, kako je način poučevanja vplival na njihovo pozornost in 

sodelovanje med učno uro. Rezultati so pokazali, da so bili učenci, ki so bili deležni 

poučevanja z gibanjem, pozornejši in so raje sodelovali od učencev, ki so se učili na 

klasičen način. Postavili smo hipotezo H3: Učenci, ki se bodo angleščine učili z 

gibanjem, bodo med uro pozornejši in bodo sodelovali intenzivneje od učencev, ki se 

bodo angleščine učili na klasičen način. Ugotovili smo, da se med skupinama pojavljajo 

razlike v ocenjevanju pozornosti in sodelovanja med učno uro angleščine, zato lahko 

hipotezo H3 potrdimo.  

Poučevanje z gibanjem je bolj prijetno, zato pritegne učence k sodelovanju. Otroci, ki so 

gibalno aktivni, ustvarjalno rešujejo probleme. Ob različnih igrah in gibalnih dejavnostih 

se razgibajo, nasmejejo in sprostijo. Poviša se jim tudi srčni utrip, ki požene kri po telesu. 

Mirni in tihi učenci se tako predramijo in napolnijo z energijo, nemirni pa potešijo potrebo 

po gibanju.  

4. Z opazovanjem otrok med poučevanjem in z vprašalnikom smo želeli ugotoviti, kako 

motivirani so učenci eksperimentalne in kontrolne skupine za učenje angleščine.  

Postavili smo hipotezo H4: Dejavnosti, ki vključujejo gibanje povečajo motiviranost 

učencev za učenje angleščine.  
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S pomočjo analize vprašalnika in opazovanjem učencev med učnimi urami smo ugotovili, 

da se med eksperimentalno in kontrolno skupino pojavljajo razlike v motiviranosti. 

Učenci, ki so deležni gibanja, se angleščine učijo raje od učencev, ki gibanja med uro niso 

deležni, in v učenju vidijo uporabno vrednost. Večina se uči angleščine zaradi lastne želje 

po razumevanju. Prav tako smo opazili, da je treba pri klasičnem poučevanju angleščine 

učence predhodno motivirati, pri vključevanju gibalnih iger pa to ni potrebno, saj so 

gibalne dejavnosti že same po sebi motivacijske. Vsekakor pa razlike med 

eksperimentalno in kontrolno skupino niso bile dovolj velike, da bi bile statistično 

pomembne, zato hipotezo H4 ovržemo.  Ugotovili smo, da so tako učenci eksperimentalne 

kot učenci kontrolne skupine motivirani za učenje angleščine, saj smo v obeh skupinah 

izvedli raznolike in zanimive dejavnosti, ki so učence pritegnile.  

Raziskava je potrdila, da je gibanje ključ do znanja in uspeha. Gibanje pospeši srčni utrip in 

izboljša pretok krvi v možgane, zato so učenci, ki se učijo z gibanjem, pri uri pozornejši, bolj 

motivirani, aktivnejši in hkrati tudi uspešnejši. Gibalne aktivnosti popestrijo pouk ter vnašajo 

dinamiko in sproščenost. Učenci se učijo tako, da se odzivajo na navodila, vprašanja in 

spodbude učitelja. Tak način poučevanja učitelju morda na začetku res vzame več časa, 

vendar je z nasmejanimi obrazi otrok in njihovo željo po znanju ves trud poplačan.  

Spoznanje, da gibalne dejavnosti vplivajo na pomnjenje angleških besed, lahko pomaga 

učiteljem, da načrtujejo in izvedejo pouk, pri katerem bodo učenci aktivnejši. S tem namenom 

smo magistrsko delo nadgradili tudi s primeri gibalnih iger in dejavnosti, ki temeljijo na 

pristopu celostnega telesnega odziva. V učno uro angleščine jih lahko vključimo pri 

razlaganju nove snovi, utrjevanju snovi ali kot dodatno motivacijo. Prepričana sem, da bodo 

dejavnosti skupaj z rezultati magistrskega dela učiteljem zgodnjega poučevanja angleščine v 

pomoč in jih bodo spodbudile k pogostemu vključevanju gibanja pri poučevanju angleščine.  

Učitelji se morajo zavedati, da učenci preveč časa presedijo tako v šoli kot doma, zato je 

vključevanje gibanja nujno. Prekomerno sedenje negativno vpliva na zdravje, zato 

spodbujajmo telesno aktivnost. Vsekakor je način poučevanja z gibanjem način učenja 

prihodnosti. Zagotovimo učencem celostno učenje in v šolsko uro vključimo gibalne 

dejavnosti, da bodo učenci bolj motivirani, zbrani in uspešnejši. 
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9. 0 PRILOGE 

9.1 Primeri gibalnih iger in dejavnosti 

 

ZABAVNI SVET ANGLEŠČINE 

V prilogi so zbrani primeri gibalnih iger in dejavnosti za tematske sklope: števila, 

barve, živali, dele telesa in osnovne glagole. Vse dejavnosti so preizkušene, 

učencem zanimive in so osnova zgodnjega poučevanja tujega jezika. Ideje zanje 

sem dobila v literaturi, na spletu, predavanjih in na hospitacijah pri učiteljici 

razrednega pouka in angleščine Barbari Umek. 

 

Zgodnje učenje tujega jezika temelji na igri in gibalnih dejavnostih. Pomembno je, da 

imajo učenci občutek, da se igrajo, in nimajo občutka, da se učijo. Na ta način so bolj 

motivirani, sproščeni in si hitreje zapomnijo nove angleške izraze. Ker pa učenci tudi 

hitro pozabljajo, je potrebno v pouk vključiti raznolike dejavnosti.  

 

Gibalne dejavnosti popestrijo učno uro, učenci pa se učijo z veseljem. Učitelj z  njimi 

komunicira pretežno v angleškem jeziku, zato mora navodila poenostaviti (uporaba 

kretenj, mimike) in se  prepričati, ali so jih vsi učenci razumeli. Vsako dejavnost mora 

tudi demonstrirati. Da pa je pouk kar se da učinkovit, mora učitelj že vnaprej jasno 

postaviti pravila obnašanja. Učenci se morajo namreč zavedati, da ni vse dovoljeno.  

 

Cilji poslušanja in govorjenja: 

 osvajati spretnosti slušnega in vidnega razločevanja (poslušanje z 

opazovanjem), 

 razvijati osnovne strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno 

poslušanje, razumevanje navodil), 

 se uriti v razumevanju preprosto rabljenega besedišča povezanega s števili, s 

pozdravi, z deli telesa, živalmi, barvami in z igrami (gibanjem), 

 osvajati pogosto rabljene jezikovne strukture in sporazumevalne funkcije 

(»Hello, Goodbye, Thank you, Sorry«), 

 se nebesedno in besedno odzivati, 
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 usposabljati za govorno sporazumevanje in sporočanje (se predstaviti, 

poimenovati števila, barve itd). 

 

Medpredmetni cilji povezani s športom:  

 sproščeno izvajati naravne oblike gibanja, 

 spoznati nove elementarne igre (menjava številk, slepi ...), 

 razvijati koordinacijo gibanja, hitrost, 

 pridobivati občutek za ritem, 

 vzbuditi veselje, zanimanje za učenje angleščine kot tujega jezika, 

 razvijati pozitivne vzorce športnega obnašanja, medsebojno sodelovanje in 

pomoč, 

 razvijati samozavest in vztrajnost, 

 upoštevati navodila. 

 

Vsebine: 

 barve (»red, blue, green, yellow, black, white, pink, orange«), 

 števila (1–10), 

 živali (»giraffe, snake, elephant, kangaroo, fish, bear, polar bear, penguin, 

cow, pig, cat, dog,  horse, sheep, chicken, goose, duck, mouse, frog, teddy 

bear«), 

 deli telesa (»head, shoulders, knees, toes, nose, eyes, mouth, leg, arm, 

bottom, fingers«), 

 actions (»swim, run, walk, stand up, sit down, turn around, touch the ground, 

jump, stomp, slither«), 

 greetings (»thank you, hello, goodbye«). 
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UVODNI POZDRAV  

Učna ura se začne s štetjem do deset. Za vsako številko uporabimo določen gib.  

»One« [plosk po stegnu z desno roko],  

»two« [plosk po drugem stegnu z levo roko], 

»three« [dotik trebuha z desno roko], 

»four« [dotik trebuha z levo roko],  

»five« [dotik desne rame z desno roko], 

»six« [dotik leve rame z levo roko], 

»seven« [dotik levega ušesa z desno roko], 

»eight« [dotik desnega ušesa z levo roko], 

»nine« [desna roka v zrak], 

»ten« [leva roka v zrak]. 

Sledi še pesem, pri kateri učenci z dvignjenimi rokami mahajo levo in desno.  

»Hello, hello, it's so nice to say, hello, hello and have a nice day.«  

 

POZDRAV OB KONCU URE 

Učna ura se konča z odštevanjem od 10 do 0. Za vsako številko uporabimo določen 

gib.  

»Ten« [leva roka v zrak], 

»nine« [desna roka v zrak], 

»eight« [dotik desnega ušesa u levo roko], 

»seven« [dotik levega ušesa z desno roko], 

»six« [dotik leve rame z levo roko], 

»five« [dotik desne rame z desno roko], 

»four« [dotik trebuha z levo roko], 

»three« [dotik trebuha z desno roko], 

»two« [plosk po drugem stegnu z levo roko], 

»one« [plosk po stegnu z desno roko], 

»zero« (obe roki, stisnjeni v pest, damo v predročenje).  

Sledi še pesem, pri kateri učenci z dvignjenimi rokami mahajo levo in desno.  

»Goodbye, goodbye, it's so sad to say, goodbye, goodbye and have a nice day.«  
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NAVODILA IN POGOSTE FRAZE:  

 »Listen to me.«  

 »Come here.« 

 »Stop.« »Don't do that.« 

 »Quiet, please.«  

 »Make a circle.« »Hold hands.« »Drop hands.« 

 »Put your hands up.« 

 »Sit down.« 

  »Stand up«.  

 »Turn around.« 

 »Give me a ...« 

 »Bring me a ...« 

 »Ready, steady, go.« 

 »This is ...« 

 »Do not forget to wash your hands.« 

 »Close the door, please.« 

 »Thank you!« 

 »You're welcome.« 

 

POHVALE:  

 »Well done!« 

 »Excellent!« 

 »Very good!« 

 »Great!« 

 

VPRAŠANJA:  

 »Can you dance/run/walk/fly/swim?« 

 »Where is ...?« 

 »What is this?« 

 »What colour is this ...?« 

 »What does this animal do?« 

 »How many legs has it got?« 
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NAREDIMO KROG (ang. Make a circle) 

Učitelj začne prepevati pesem Make a circle. 

 »Make a circle, make a circe, one, two, three, all my friends are here with me.«  

Učenci prepevajo in sedejo v krog. Pojejo dokler vsi ne sedijo v 

krogu.   

 

 

HELLO, GOODBYE 

Tek po prostoru. Učenci se gibljejo po prostoru ob zvoku instrumentalne glasbe ali 

inštumenta (npr. tamburin). Ko glasba utihne, stopijo do sošolca in ga prijazno 

pozdravijo s »Hello« in se poslovijo z »Goodbye«.  

 

JAZ SEM (ang. I am) 

Učenci sedijo na tleh v krogu z vzravnano hrbtenico in udarjajo ritem z lastnimi 

glasbili (stegna, stegna, plosk). 

 

Najprej se predstavi učitelj, za njim pa vsak učenec po vrsti. Nato učitelj uvede izraza 

»a boy« in »a girl«.  

 

 

TI SI (ang. You are) 

Učenci sedijo na tleh v krogu z vzravnano hrbtenico in udarjajo ritem z lastnimi 

glasbili. 
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ŠTEVILA (ang. Numbers) 

Učitelj pokaže kartice s številkami od 1 do 10. Najprej jih poimenujejo po angleško, 

nakar vsak učenec dobi po eno kartico, ki jo položi na tla pred seboj. Učitelj 

demonstrira, nato pa po ritmu udarjajo in kličejo števila, ki jih imajo pred seboj. 

 

 

MENJAVA ŠTEVILK (ang. Swap) 

Učenci sedijo v krogu. Pred seboj imajo kartice s števili. Učitelj pokliče poljubno 

številko. Učenec, ki imajo poklicano število pred seboj, morajo stopiti na sredino 

kroga in zamenjati svoja mesta. Učitelj najprej kliče le eno številko, kasneje pa 

imenuje dve številki. Če zakliče »swap«, se morajo zamenjati vsi učenci. Postopoma 

kliče vedno hitreje. Učenci se morajo odzvati vedno hitreje in zelo natančno 

poslušati. Kartice so pri tej igri vedno na tleh.  

 

SLEPI (ang. Blind) 

Učenci stojijo v krogu. Učitelj izbere učenca, ga pokliče v sredino kroga in mu zaveže 

oči z rutico. Vsi ostali se nato glasno preštejejo s števili do 10, tako da vsak dobi 

svojo številko. Če je učencev več kot 10, začnejo šteti znova. Naloga »slepega« je, 

da pokliče številko (npr. »one«). Vsi učenci s to številko se morajo zamenjati med 

seboj, učenec z zavezanimi očmi pa se jih poskusi dotakniti. Če se katerega dotakne, 

se zamenjata, v kolikor pa menjava uspe, ostali zaploskajo in slepega učenca 

opozorijo, naj spet pokliče dve številki (Videmšek in Visinski, 2001). Dejavnost 

zahteva tišino, na kar je potrebno učence opozoriti pred izvajanjem dejavnosti.  

Variacija: Vajo lahko najprej izvajajo tudi brez zavezanih oči.  
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FIVE LITTLE MONKEYS 

Učenci si ogledajo video Five little monkeys. Med gledanjem morajo s prsti pokazati, 

koliko opic skače po postelji.  

Učitelj s pomočjo štetja učence razdeli v dve ali tri številčno enake 

skupine, v katerih recitirajo in uprizorijo pesem. Če se število ne izide, 

učitelj določi še mamo in zdravnika.  

 Monkeys: »10 little monkeys jumping on the bed. One fell off 

and bumped his head.«  [Učenci skačejo. Eden pade na tla in 

se dotakne glave z roko.] 

 Mama: »Doctor!« 

 Doctor: »No more monkeys jumping on the bed!« [S kazalcem 

kara opice.] 

Five little monkeys: https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0, pridobljeno 

30. 4. 2015. 

 

KLICANJE ŠTEVILK (ang. Calling numbers) 

Učenci razdeljeni v tri skupine stojijo v vrsti drug za drugim. Vsak otrok ima svojo 

številko, ki si jo mora zapomniti. Na učiteljev klic številke (npr. »number five«), morajo 

vsi učenci s to številko vstati, teči okoli svoje skupine in se vrniti na svoj prostor.  

Variacija: Učenci lahko tudi tečejo okoli cilja (npr. zelene pike na tleh), ki je oddaljen 

vsaj 10 metrov od skupine. Učenec, ki se prvi vrne na svoj prostor, svoji skupini 

prisluži točko. Skupina, ki ima na koncu največ točk, zmaga (Petkovšek in Kremžar, 

1986).  

 

SIMON PRAVI (ang. Simon Says) 

Učitelj kartice s števkami razporedi po telovadnici. Naloga učencev je, da kar se da 

hitro stečejo do številke, ki jo učitelj poimenuje (npr: »Simon says, touch number 

four«). Med igro učitelj spreminja načine gibanja (skakanje, hoja, plazenje).  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0
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HITRE PREDAJE (ang. Quick passes) 

Učenci stojijo v krogu in si podajajo barvno plastenko z vodo, s čimer krepijo mišice v 

rokah. Pri tem povedo ime učenca,  ki so mu jo podali (npr. »You are Miha«). Ko 

barvna plastenka obkroži krog, učitelj naroči učencem, naj si dobro zapomnijo ime 

svojega sošolca in naj se razporedijo po prostoru ter tečejo sem in tja. Njihova 

naloga je, da plastenko čim prej predajo v roke sošolca, ki so se ga zapomnili. Med 

predajo morajo reči npr. »You are Miha«. Igra je končana, ko plastenka pride nazaj 

do učitelja. 

Variacija: Učitelj lahko v zamiku pošlje več različnih barvnih plastenk. Naloga učenca 

je, da glasno imenuje bravo plastenke in jo hitro preda drugemu učencu.  

 

MENJAVA BARV (ang. Swap) 

Učenci sedijo v krogu. Pred seboj imajo barvno plastenko. Najprej barve poimenujejo 

po angleško, nato pa po ritmu udarjajo in imenujejo barve, ki jih imajo pred seboj. 

Začne prvi učenec. Igra se konča, ko vsak imenuje svojo barvo plastenke.  

 

Učenci stojijo v krogu. Vsak ima pred seboj barvno plastenko. Učitelj izbere učenca, 

ki stopi na sredino kroga in kliče barve (npr: »red«). Učenci, s poklicano barvo, 

morajo takrat stopiti naprej in čim hitreje stopiti na prazno mesto. Če učenec, ki je 

klical barvo, ujame katerega izmed njih, se zamenjata. V kolikor učenec zakliče 

»swap«, morajo vsi zamenjati mesta.  

 

VIDIM NEKAJ MODREGA (ang. I see something blue) 

Učitelj predvaja glasbeni posnetek I see something blue. Učenci plešejo v krogu, 

pozorno poslušajo in ko zaslišijo ukaz (npr. »find something blue«), ga morajo hitro 

izpolniti. Poiskati morajo več predmetov s to barvo in hkrati barvo glasno imenovati. 

I see something blue: https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA, pridobljeno 

30. 4. 2015. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
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VIDIM NEKAJ ROZA (ang. I see something pink) 

Učitelj predvaja glasbeni posnetek I see something pink. Učenci plešejo v krogu, 

pozorno poslušajo in ko zaslišijo ukaz (npr. »find something pink«), ga morajo hitro 

izpolniti. Poiskati morajo več predmetov s to barvo in hkrati barvo glasno imenovati. 

I see something pink: https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI, pridobljeno 

30. 4. 2015.  

 

ČRNO IN BELO (ang. Black and white«) 

Učenci stojijo v vrsti. Ko učitelj reče »black«, morajo počepniti, ko pa reče »white« 

morajo vstati. Učenec, ki se zmoti, stopi 4 korake nazaj in naredi 10 počepov. Šteti 

mora po angleško. Nato se usede na tla in počaka do konca.  

 

KLICANJE BARV (ang. Calling colours) 

Učenci razdeljeni v tri skupine sedijo v vrsti drug za drugim. Vsak otrok ima svojo 

barvno plastenko z vodo. Na učiteljev klic »green«, morajo vstati vsi učenci s to 

barvo plastenke in steči okrog svoje skupine ter se vrniti na svoje mesto.  

Variacija: Učenec, ki se prvi usede na svoje mesto, svoji skupini prisluži točko. 

Skupina, ki ima na koncu največ točk, zmaga. Učenci lahko tečejo tudi okrog vsaj 10 

oddaljenega cilja. 

 

BALONI (ang. Balloons)  

Učitelj učencem razdeli balone treh barv, oštevilčene s števkami od 1 do 10. Nato 

balon napihnejo in si ga začnejo podajati. Ko se ga dotaknejo, morajo glasno 

povedati njegovo barvo. Na učiteljev znak ujamejo balon z obema rokama in se 

razvrstijo v skupine po barvah od najnižje do najvišje številke. Na koncu se glasno 

preštejejo. 

 

MAČKA IN MIŠKA (ang. A cat and mice) 

Na tla položimo nekaj obročev ali pa narišemo nekaj krogov, v katerih 

prebivajo miške (otroci), ki se med seboj obiskujejo. Med obroči hodi 

mačka, ki skuša ujeti miško, ko je ta zunaj obroča. Vsaka ujeta miška se 

spremeni v mačko in pomaga ujeti ostale miške (Videmšek in Visinski, 

2001). Miške so lahko v svojem domu (obroču) največ 10 sekund. Ko 

https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI
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pridejo v svoj dom, morajo na glas po angleško šteti do 10, nato pa morajo čim prej 

zapustiti svoj dom. Zmaga tisti, ki ni bil ujet. 

 

TEK PO ČRTAH DOLOČENIH BARV (ang. Run on the lines) 

Učenci tečejo po črtah določene barve. V ozadju igra glasba. Ko glasba preneha, 

morajo zmrzniti. Učenci, ki se še vedno premikajo, morajo narediti 5 počepov ali 

poskokov. Pred ponovnim predvajanjem učitelj spremeni način gibanja (»run, walk, 

slither like a snake, swim, jump like a kangaroo, walk backwards«).  

 

ŽIVALSKA DIRKA V KROGU (ang. Animal race) 

Učenci se ob prepevanju pesmi Make a circle usedejo v raztegnjen krog. Učitelj da 

vsakemu kartico, na kateri je žival iz živalskega vrta: »a penguin, a kangaroo, a 

giraffe« ipd. Najprej po ritmu s ploskanjem imenujejo živali.  

 

Po imenovanju vseh se igra začne. Na učiteljev klic »giraffes«, vsi učenci, ki imajo 

pred seboj sliko žirafe, vstanejo in skušajo čim hitreje priti nazaj na svoje mesto. Pri 

tem morajo posnemati gibe te živali. Dovoljeno je prehitevanje po zunanji strani 

kroga (Petkovšek in Kremžar, 1986). 

 

POJDIMO V ŽIVALSKI VRT (ang. Let's go to the zoo) 

Učitelj na stene telovadnice ali učilnice nalepi slike različnih živali, ki prebivajo v 

živalskem vrtu. Z učenci jih skupaj poimenujejo. Učenci se gibljejo po prostoru ob 

poslušanju pesmi Let's go to the zoo. Ko se glasba utihne, učitelj reče: »Let's go to 

the crocodile.« Učenci morajo kar se da hitro steči do te živali.  

Variacija: Kdor je zadnji, mora imenovati vse živali; narediti 10 počepov; povedati, 

kam moramo steči npr. »Let's go to the penguin« ...  

 

Let's go to the zoo:  https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk, 

pridobljeno 30. 4. 2015. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
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KAČJE GLAVE (ang. Snake's heads) 

Učitelj imenuje tri učence, ki predstavljajo glavo kače. Njihova naloga je, da ujamejo 

čim več učencev in podaljšajo svoj rep. Učenci, ki jih glava kače ulovi, se primejo za 

rame in pomagajo loviti naprej. Ko so ujeti vsi, se skupaj z učiteljem preštejejo po 

angleško. Zmaga najdaljša kača. Učitelj mora pred igro omejiti prostor namenjen igri.  

 

ČAROBNA VREČA (ang. Magic bag) 

Učitelj v čarobno vrečo skrije različne živali iz živalskega vrta. Otrok mora 

eno otipati in povedati, kaj misli, da tipa. Ko jo izvleče vsi učenci poimenujejo žival. 

Učitelj jih spodbudi, da poimenujejo tudi barvo živali in ji preštejejo noge.  

 

REPKI (ang. Tails) 

Učitelj učence spremeni v kenguruje. Učenci si za pas zataknejo trak ali rep (»a 

tail«). Na znak učitelja začnejo sonožno poskakovati in skušajo poloviti čim več 

repkov. Zmaga tisti, ki ulovi največ repkov.   

Variacija: Učitelj spremeni ime živali, s tem pa se spremeni tudi 

način gibanja (»move like a horse/dog«). 

 

OLD MACDONALD HAD A FARM 

Učitelj na stene telovadnice ali učilnice pritrdi kartice z živalmi s kmetije. Skupaj jih 

poimenujejo, nato pa učitelj predvaja pesem Old Mcdonald had a farm. Učenci 

morajo zelo natančno poslušati in ko zaslišijo ime živali, morajo v tišini po prstih steči 

do kartice z imenovano živaljo.  

Old Mcdonald had a farm: https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg, 

pridobljeno 30. 5. 2015. 

 

NA KMETIJI (ang. On a farm) 

Učitelj na stene telovadnice ali učilnice pritrdi kartice z živalmi, ki označujejo 

domovanje te živali. Učitelj učence razdeli v 6 skupin. V vsakem prostoru živijo druge 

živali: psi, krave, pujsi, ovce, konji, race. Ko učitelj zakliče npr. »Ducks – cows!«, obe 

skupini dvigneta roke in na učiteljev znak zamenjata prostor. Skupina, ki zadnja pride 

na svoj prostor, mora imenovati vse živali.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg
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KROKODIL – MEDVED – PTIČ (ang. A crocodile – a bear – a bird) 

Učenci prosto tečejo po prostoru. Na ukaz učitelja morajo hitro opraviti dogovorjeno 

nalogo. Na klic:  

 »A green crocodile!«, splezajo na letvenik/stol. 

 »A brown bear!«, se uležejo na tla in se ne premikajo. 

 »A yellow bird!«, vsi stečejo k steni in se naslonijo nanjo. 

Variacija: Učitelj lahko doda tudi druge živali. Učenec, ki nalogo opravi zadnji, lahko 

prevzame mesto učitelja in kliče živali.  

 

V ŽIVALSKEM VRTU (ang. In the zoo) 

Na tla položimo blazine ali določimo prostore, ki predstavljajo bivališča živali v 

živalskem vrtu. V vsakem prostoru živijo drugačne živali: žirafe, krokodili, kenguruji, 

sloni, pingvini ipd. Ko učitelj zakliče npr. »Lions – elephants!«, obe klicani skupini 

dvigneta roke, nato pa na učiteljev znak zamenjata prostora in se spremenita v drugo 

žival. Med menjavo se obidejo po desni.  

Variacija: Skupina, ki prej zamenja prostor in mirno sedi na svojem mestu, dobi 

točko. Po večkratnem klicanju določimo zmagovalce z največjim številom točk 

(Petkovšek in Kremžar, 1986). 

 

UBOGI ČRNI MUC (ang. Poor black cat) 

Učenci sedijo ali čepijo na tleh v krogu. Na sredini se po vseh štirih sprehaja črni muc 

(»a black cat«). Izbere si sošolca in žalostno zamijavka. Sošolec ga mora pobožati in 

reči: »Poor black cat«, pri čemer se ne sme zasmejati. V kolikor se sošolec zasmeji, 

postane črni muc.  

Variacija: Črnega muca lahko zamenjamo tudi z drugimi živalmi (npr. »a green frog, a 

white dog, a yellow duck«). 

 

RAČKA, RAČKA, GOSKA (ang. Duck, duck, goose) 

Učenci čepijo v krogu, izbrani učenec pa kroži okrog njih. Pri tem se jih dotika in jih 

imenuje: »a duck, a duck, a duck, a duck«. Ko reče »a goose«, mora poklicani 

učenec hitro vstati in uloviti sošolca, še preden pride okoli kroga in sede na njegovo 

mesto. Če je bežeči učenec ujet, mora spet klicati. V kolikor mu uspe ubežati, kliče 

tisti, ki ga je neuspešno lovil. 
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GLASBENI STOLI (ang. Musical chairs) 

Učitelj učencem razdeli kartice z različnimi živalmi. Najprej vsak imenuje svojo npr. 

»It's a white bear«, nato pa se vsi učenci razporedijo po prostoru in kartico položijo 

na tla ali pa na svoj stol. Od glasbi se premikajo po prostoru (skačejo, tečejo, hodijo), 

ko pa glasba utihne, morajo čim hitreje poiskati kartico in imenovati žival na njej, npr. 

»It's a yellow bird.« 

Variacija 1: Učitelj lahko odstrani stole. Učenec, ki ne najde stola, se mora čim hitreje 

usesti na stol, kjer že sedi njegov sošolec. Učenci sedijo drug na drugem, zato je igra 

zabavnejša. 

Vriacija 2: Učitelj lahko odstrani kartico. Učenec, ki je ne najde, izpade iz igre.  

 

WALKING, WALKING 

Učenci stojijo v krogu. Učitelj predvaja pesem Walking, walking in jo nauči plesati in 

peti.  

 

♫ Walking walking. Walking walking. [Učenci hodijo.] 

Hop hop hop. Hop hop hop. [Učenci skačejo po eni nogi.] 

Running running running. Running running running. [Učenci tečejo.] 

Now let's stop. Now let's stop. [Učenci se ustavijo.] 

Walking walking. Walking walking. [Učenci hodijo.] 

Hop hop hop. Hop hop hop. [Učenci skačejo po eni nogi.] 

Running running running. Running running running. [Učenci tečejo.] 

Now let's stop. Now let's stop. [Učenci se ustavijo.] 

Tiptoe tiptoe. Tiptoe tiptoe. [Učenci hodijo po prstih.] 

Jump jump jump. Jump jump jump. [Učenci skačejo.] 

Swimming swimming swimming. [Učenci plavajo.] 

Now let's sleep. Now let's sleep. [Počepnejo ali se uležejo na tla in se pretvarjajo, da 

spijo.]  

Wake up! [Odprejo uči, se zbudijo.] 

It's time to go! [Pogledajo na uro.] 
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Are you ready to go fast? [Stečejo na svoja mesta v krog.] 

Okay!  

Walking walking. Walking walking. [Učenci hodijo.] 

Hop hop hop. Hop hop hop. [Učenci skačejo po eni nogi.] 

Running running running. Running running running. [Učenci tečejo.] 

Now let's stop. Now let's stop. [Učenci se ustavijo.] 

Walking walking. Walking walking. [Učenci hodijo.] 

Hop hop hop. Hop hop hop. [Učenci skačejo po eni nogi.] 

Running running running. Running running running. [Učenci tečejo.] 

Now let's stop. Now let's stop. [Učenci se ustavijo.] 

Whew! [Obrišejo si čelo.] ♫  

Walking, walking: http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/walking-

walking/, pridobljeno 30. 5. 2015. 

 

HEAD, SHOULDERS, KNEES AND TOES 

Učenci si ogledajo video s pesmijo Head, shoulders, knees and toes.  

Učitelj zapoje pesem in zraven pokaže gibe. Učenci pripevajo in posnemajo gibe.  

Head, shoulders, knees and toes: http://supersimplelearning.com/songs/original-

series/one/head-shoulders-knees-and-toes-sing-it/, pridobljeno 30. 5. 2015. 

 

♫ [Učenci se dotaknejo določenega dela telesa.] 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes. 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes. 

And eyes and ears and mouth and nose. 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes. ♫  

 

DOTAKNI SE ..., 1, 2, 3 (ang. Touch your ..., 1, 2, 3) 

Učenci pozorno poslušajo učitelja in sledijo njegovim ukazom. Učitelj pravi: »Touch 

your nose/head/leg/arm, 1, 2, 3« Na 3 se dotakne pravega dela telesa. Učenec, ki se 

ne dotakne omenjenega dela telesa, izpade iz igre. Usesti se mora na tla in vajo 

izvajati na tleh. Učitelj učencem na začetku igre pokaže na prave dele telesa, proti 

koncu pa na napačne. Tako lahko hitro ugotovi, kateri učenci poslušajo in razumejo, 

kateri pa posnemajo druge. Hitrost se lahko stopnjuje. 

 

http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/walking-walking/
http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/walking-walking/
http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/head-shoulders-knees-and-toes-sing-it/
http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/head-shoulders-knees-and-toes-sing-it/
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GLAVA H GLAVI (ang. Head to head) 

Učenci so razdeljeni v pare. Na učiteljev klic npr. »head to head« se morajo učenci 

dotakniti z glavama. Primeri: »arm to arm, leg to leg, back to back, ear to ear, 

shoulder to shoulder, knee to knee, toe to toe, head to arm«. 

 

HOKEY POKEY DANCE SONG 

Učenci poslušajo posnetek in sledijo navodilom.  

Hokey Pokey: http://supersimplelearning.com/songs/original-series/two/the-hokey-

pokey-shake-learn-it/, pridobljeno 30. 5. 2015. 

 

♫ Hey, everybody. It's time to do the Hokey Pokey! 

Make a BIIIIIG circle. Here we go. [Učenci naredijo velik krog.] 

You put one hand in. [Dajo eno roko v krog.] 

You put one hand out. [Dajo roko iz kroga.] 

You put one hand in. [Dajo roko nazaj v krog.] 

And you shake, shake, shake, shake, shake. [Stresejo roko.] 

You do the Hokey Pokey and turn around [Pomigajo z boki in prstki in se obrnejo.]  

Everybody turn around. [Turn around in a circle.] 

 

You put two hands in. [Dajo obe roki v krog.] 

You put two hands out. [Dajo obe roki iz kroga.] 

You put two hands in. [Dajo roki nazaj v krog.]  

And you shake, shake, shake, shake, shake. [Stresejo z rokami.] 

You do the Hokey Pokey and clap your hands. [Pomigajo z boki in prstki in 

zaploskajo.] 

Everybody clap your hands. [Ploskajo.] 

 

You put one foot in. [Dajo stopalo v krog.] 

You put one foot out. [Dajo stopalo iz kroga.] 

You put one foot in. [Dajo stopalo nazaj v krog.] 

And you shake, shake, shake, shake, shake. [Stresajo s stopalom.] 

You do the Hokey Pokey and sit down. [Pomigajo z boki in prstki in se usedejo.] 

Everybody please sit down. [Sedijo na tleh.] 

http://supersimplelearning.com/songs/original-series/two/the-hokey-pokey-shake-learn-it/
http://supersimplelearning.com/songs/original-series/two/the-hokey-pokey-shake-learn-it/
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You put two feet in. [Sedijo na tleh in dajo stopala v krog, tako da stegnejo noge.] 

You put two feet out. [Dajo stopala iz kroga, tako da pokrčijo noge] 

You put two feet in. [Dajo stopala nazaj v krog.] 

And you shake, shake, shake, shake, shake.  [Stresajo s stopali.] 

You do the Hokey Pokey and stand up. [Pomigajo z boki in prstki in vstanejo.] 

Everybody please stand up. [Stojijo.] 

 

You put your head in. [Dajo glavo v krog.] 

You put your head out. [Dajo glavo iz kroga.] 

You put your head in. [Dajo glavo nazaj v krog.] 

And you shake, shake, shake, shake, shake. [Stresejo z glavo.] 

You do the Hokey Pokey and sing a song. [Pomigajo z boki in prstki in zapojejo la la 

la.] 

La, la, la, la, la, la! [Pojejo la la la.] 

 

You put your backside in. [Se obrnejo in dajo zadnjico v krog.] 

You put your backside out. [Dajo zadnjico iz v kroga.] 

You put your backside in. [Dajo zadnjico v krog.] 

And you shake, shake, shake, shake, shake. [Stresejo.] 

You do the Hokey Pokey and be quiet. [Pomigajo z boki in dajo kazalec na ustnice.] 

Everybody please be quiet. Shh! [Šššš.] 

 

You put your whole self in. [Skočijo v krog.] 

Your whole self out. [Skočijo iz kroga.] 

Your whole self in. [Skočijo nazaj v krog.] 

And you shake, shake, shake, shake, shake. [Se stresejo.] 

You do the Hokey Pokey and take a bow. [Pomigajo z boki in se priklonijo.] 

Everybody take a bow. [Se priklonijo.] 

 

MASAŽA (ang. Massage) 

Učenci stojijo v krogu, tako da gledajo v hrbet svojega sošolca. Po navodilih učitelja 

masirajo sošolca po rokah, glavi, vratu, ramenih, hrbtu.  
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ŠTAFETE  (12 min) 

1. igra: RISANJE POŠASTI (ang. Drawing a monster) 

Učenci razdeljeni v skupine stojijo v kolonah za črto. Prvi ima v roki kredo. Naloga 

vsake skupine je, da čim hitreje nariše pošast na tablo/list papirja/tla, ki je oddaljena 

vsaj 5 metrov. Učitelj pred igro vsakemu učencu dodeli drug del telesa »eyes«, 

»nose«, »neck«, »ears«, »mouth«, »legs«, »arms«, »toes«). Zmaga skupina, ki 

najlepše in najhitreje nariše risbo. 

 

2. igra: TELEFONČKI (ang. Chinese whispers) 

Učitelj razdeli učence v štiri skupine. Člani skupine morajo stati narazen. Učitelj prvim 

v skupini pove skrivno besedo (številko). Njihova naloga je, da na učiteljev znak čim 

hitreje predajo sporočilo naslednjemu, tako da stečejo do naslednjega sošolca. 

Zadnji v skupini mora slišano številko napisati na tablo. Skupina, ki prva odloži pisalo 

in pravilno napiše, zmaga.   

 

3. igra: KENGURUJI (ang. Kangaroos) 

Prvi učenci v koloni dobijo žogo in jo stisnejo med kolena. Na znak začnejo sonožno 

skakati kot kenguruji do cilja in nazaj, nato pa žogo predajo naslednjemu. Med 

poskakovanjem si lahko žogo popravijo ali jo poberejo, če jim pade na tla.  

 

4. igra: ŽABE (ang. Frogs) 

Prvi učenci v koloni skačejo kot žabe do cilja in nazaj, nato štafeto s ploskom predajo 

drugemu.  

 

TEDDY BEAR 

Učenci stojijo v krogu in poslušajo pesem, ki jo predstavi učitelj s pomočjo plišastega 

medvedka. Nato vsi skupaj ponovijo za njim gibe in besede.  

 

Teddy bear, Teddy bear, touch your nose. [Se dotaknejo nosu.] 

Teddy bear, Teddy bear, touch your toes. [Se dotaknejo prstov na nogah.] 

Teddy bear, Teddy bear, touch your head. [Dotaknejo se glave.] 

Teddy bear, Teddy bear, go to bed. [Nagnejo glavo na stran in se naslonijo na 

sklenjene dlani.] 
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Teddy bear, Teddy bear, turn around. [Se obrnejo.] 

Teddy bear, Teddy bear, touch the ground. [Se dotaknejo tal.] 

Teddy bear, Teddy bear, tie your shoe. [Si zavežejo čevelj.] 

Teddy bear, Teddy bear, goodbye to you. [Pomahajo.] 

 

Učitelj na sredino kroga povabi izbranega učenca. Sedaj je on medvedek in mora 

slediti navodilom cele skupine.  

Variacija: učenci lahko kličejo tudi druge živali.   
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9.2 Vprašalnik o zadovoljstvu in motivaciji za učenje angleščine  

 

1. Kakšno se ti zdi učenje angleščine? 

a. Zanimivo. 

b. Včasih zanimivo, včasih dolgočasno. 

c. Dolgočasno. 

 

2. Kaj ti je bilo pri pouku angleščine najbolj všeč? 

a. Sedenje v klopi in poslušanje. 

b. Igranje in gibanje. 

c. Petje in plesanje. 

d. Vse mi je bilo všeč. 

 

3. Česa pri pouku angleščine nisi maral? 

a. Da smo sedeli v klopi in poslušali. 

b. Da smo se igrali in gibali. 

c. Da smo peli in plesali. 

d. Ničesar nisem maral. 

e. Vse mi je bilo všeč. 

 

4. Ali se rad učiš angleščino? 

a. Zelo rad. 

b. Vseeno mi je. 

c. Ne maram se. 

 

5. Zakaj se učiš angleškega jezika? 

a. Ker se učimo vsi v razredu. 

b. Ker bi rad razumel angleško. 

c. Ker mi je angleščina všeč. 

d. Da so starši veseli. 

 

6. Ali bi se želel še naprej učiti angleščino? 

a. Da. 

b. Ne. 

 

7. Bi kaj spremenil? Če da, kaj? 

a. Ne. 

b. Da. 
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9.3 Preizkus znanja angleščine za učence  

 

 

 

 

PREIZKUS ZNANJA 

ANGLEŠČINE 
Pripravila: Natalija Pernuš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My name is:  

 

 

 

Datum: 22. 4. 2015 
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1. Poslušaj in pobarvaj. Prvi primer je že narejen. Listen carefully and colour. 

There is one example. 

 

 

 

2. Poslušaj in označi ustrezno sliko, kot kaže prvi primer. Listen and tick the 

correct picture.  
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3. S številkami od 1 do 6 označi živali v takem vrstnem redu, kot jih slišiš. Ena 

žival je preveč. Put a number next to the animals in the order you hear them. 

There is one animal odd.  
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4. Poslušaj in se odzovi. Listen and do it. 

Navodilo Odziv  

Hello. (Učenec odzdravi: »Hello«.)  

Sit down, please. (Učenec se usede.)  

What is your name? (Učenec se predstavi npr. »I am 

Miha.«) 

 

Stand up. (Učenec vstane.)  

Run to the door. (Učenec steče do vrat.)  

Turn around. (Učenec se obrne.)  

Touch the ground. (Učenec se dotakne tal.)  

Touch your nose. (Učenec se dotakne nosu.)  

Touch something yellow. (Učenec se dotakne rumene 

barve.) 

 

Here you are. (Učitelj da učencu bonbon. Učenec se 

zahvali: »Thank you.«) 

 

 

5. Ocenjevalec pokaže otroku list s slikami živali, števil, barv, delov telesa in 

mu reče naj mu pokaže določen predmet.  Npr. »Show me number five.« ali 

»Where is number five?« 

Navodilo Odziv 

What is this? (Učitelj pokaže 

pujsa.)  

 

What colour is this? (Učitelj 

pokaže rdečo bravo.) 

 

Is this number seven? (Učitelj 

pokaže številko 4.) 

 

What is this? (Učitelj pokaže 

uho.)  

 

How many numbers are 

here?   
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6. Učenec iz čarobne vreče izžreba žival, nato pa pove ime živali, barvo in 

prešteje njene noge.  

Navodilo Odziv 

What is this?  

What colour is this animal?  

How many legs has it got?  

How many eyes has it got?  

Has it got a tail?  
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9.4 Preizkus znanja z rešitvami  

 

1. Poslušaj in pobarvaj. Prvi primer je že narejen.  

The monkey has: 

 red eyes,  

 blue mouth, 

 orange toes, 

 yellow arms, 

 pink legs, 

 green head. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterij: Učenec dobi točko za pravilno pobarvan del telesa.  
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2. Poslušaj in označi ustrezno sliko, kot kaže prvi primer.  

 

It is blue.  

 

 

This is a head.  

 

 

These are eyes.  

 

 

It is green. 
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It is purple. 

 

It is a duck. 

 

 

It is an elephant. 

 

 

I can swim. Who am I? 

 

 

I am yellow. I have got four legs and a long neck. Who am I? 
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I can swim. I have got four legs. I am green. Who am I? 

 

Kriterij: Učenec dobi točko za pravilno označeno sliko.  

 

3. S številkami od 1 do 6 označi živali v takem vrstnem redu, kot jih slišiš. Ena 

žival je preveč.  

Number 0 – A kangaroo jumps in Australia. Number 1 – A fish swims in the water. 

Number 2 – A monkey has a banana. Number 3 – A penguin is black and white. 

Number 4 – An elephant has four legs and big ears. Number 5 – A giraffe has a 

long neck. Number 6 – A cow lives on a farm.  

 

Kriterij: Učenec dobi točko za pravilno zapisano število v kvadratku.  
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4. Poslušaj in se odzovi.  

 Hello. (Učenec odzdravi: »Hello«.) 

 Sit down, please. (Učenec se usede.) 

 What is your name? (Učenec se predstavi npr. »I am Miha.«) 

 Stand up. (Učenec vstane.) 

 Run to the door. (Učenec steče do vrat.) 

 Turn around. (Učenec se obrne.) 

 Touch the ground. (Učenec se dotakne tal.) 

 Touch your nose. (Učenec se dotakne nosu.) 

 Touch something yellow. (Učenec se dotakne rumene barve.) 

 Here you are. (Učitelj da učencu bonbon. Učenec se zahvali: »Thank you.«) 

 

Kriterij: Učenec dobi točko za pravilen odziv. 

 

5. Ocenjevalec pokaže otroku list s slikami živali, števil, barv, delov telesa in 

mu reče naj mu pokaže določen predmet.  Npr. “Show me number five.” ali 

“Where is number five?” 

 

1. Učitelj pokaže pujsa in vpraša: “What is this?”  

2. Učitelj pokaže rdečo bravo in vpraša: “What colour is this?”  

3. Učenec pokaže številko 4 in vpraša: “Is this a number seven?”  

4. Učitelj pokaže uho in vpraša: “What is this?”  

5. Učitelj vpraša: “How many numbers are here?”  
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Kriterij: Učenec dobi točko, če pokaže na pravo sliko in pravilno odgovori na 

vprašanja. 
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6. Učenec iz čarobne vreče izžreba žival, nato pove ime živali, barvo in 

prešteje njene noge.  

Učitelj učencu pomaga z vprašanji:  

 What is this? 

 What colour is this animal? 

 How many legs has it got? 

 How many eyes has it got? 

 Has it got a tail? 

 

Kriterij:  

 Učenec dobi 1 točko za pravilno poimenovano žival.  

 Učenec dobi 1 točko za pravilno poimenovano barvo.  

 Učenec dobi točko za pravilno preštete noge. 

 Učenec dobi točko za pravilno preštete oči. 

 Učenec dobi točko za pravilen odgovor na vprašanje.  

 

 

 


