
  
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA SPECIALNO IN REHABILITACIJSKO PEDAGOGIKO 

 

 

 

 

 

METODA USTVARJALNEGA GIBA IN 

POUČEVANJE SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI 

S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica: dr. Mojca Lipec Stopar, doc.         Kandidatka: Janja Gosarič 

Somentor: dr. Janez Jerman, izr. prof. 

 

 

 

 

 

Ljubljana, september, 2016 

 



  
 

ZAHVALA 

 

Iskrena hvala za strokovno svetovanje mentorjema dr. doc. Mojci Lipec Stopar in dr. Janezu 

Jermanu, ki sta mi bila v podporo in pomoč pri nastajanju diplomskega dela. 

 

Zahvala tudi vsem učiteljem, varuhom in spremljevalcem ter organizacijskima vodjema Centra 

Janeza Levca, enot Dečkova in Levstikov trg, za pomoč pri izvedbi praktičnega dela diplomske 

naloge. 

 

Posebno izrekam zahvalo tudi učencem četrtega razreda osnovne šole s prilagojenim 

programom in učenkam iz posebnega programa vzgoje in izobraževanja OE Dečkova, za 

prijetno druženje in ustvarjanje pri naših srečanjih.  

 

Nenazadnje se zahvaljujem vsem, ki ste mi kakorkoli pomagali med študijem, delom in pri 

izdelavi diplomskega dela.  

 

Hvala, ker ste verjeli vame!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      »Let us read, and let us dance; 

these two amusements will never do any harm to the world«  

                                          Voltaire   



  
 

IZVLEČEK IN KLJUČNE BESEDE 

 

Razvijanje pismenosti otrok z motnjami v duševnem razvoju, ki so vključeni v prilagojen 

osnovnošolski program z nižjim izobrazbenim standardom, je ključnega pomena, kajti 

pismenost jim omogoča boljšo perspektivo v nadaljnjem izobraževanju, obenem se kasneje v 

življenju od njih pričakuje tudi določena stopnja funkcionalne pismenosti. Zato se njihovemu 

procesu opismenjevanja posveča veliko pozornosti, pri čemer je potrebno upoštevati, da je 

bistveno podaljšan, zahteva veliko prilagoditev, bolj poglobljeno predelovanje vsebin, 

počasnejši tempo dela in višjo raven motivacije, kar nas vodi v iskanje in izvajanje različnih 

učnih pristopov. Eden izmed takih pristopov je metoda ustvarjalnega gibanja, ki je bila 

preizkušena v naši raziskavi. Nevroznanstvene raziskave kažejo, da gibanje, poleg ostalih, 

spodbuja tudi spoznavne procese. Hkrati sta jezik in telo med seboj tesno povezana ter ju 

uporabljamo v vsakodnevnih socialnih interakcijah. Ustvarjalni gib je celostni učni pristop, ki 

združuje to povezavo ter obenem spodbuja ustvarjalno mišljenje. Mnoge elemente te metode 

so že prej uporabljali pri delu z učenci s posebnimi potrebami, vendar v slovenskem prostoru 

le redko zasledimo podatke preko katerih bi lahko spremljali njeno uspešnost.  

 

V raziskavi smo pri 21 učencih 4. razreda osnovne šole s prilagojenim programom,  razdeljenih 

v eksperimentalno in kontrolno skupino, preverjali ali metoda ustvarjalnega giba zagotavlja 

enake ali boljše rezultate pri razvijanju posameznih elementov pismenosti, v primerjavi z 

drugimi tradicionalnimi specialno-pedagoškimi pristopi. Spremljali smo vpliv metode na 

bralno razumevanje, sposobnost oblikovanja smiselnega besedila in pravopisno natančnost pri 

pisanju. Rezultati raziskave so pokazali statistično pomembne razlike pri dejavnostih, ki so od 

njih zahtevale večjo samostojnost in ustvarjalnost, ne pa tudi pri odgovarjanju na vprašanja o 

prebranem besedilu in pravopisno natančnost pri zapisu. Čeprav afektivni dejavniki niso bili 

sistematično spremljani, je bilo iz učiteljevih opažanj razvidno, da so učenci v eksperimentalni 

skupini pokazali več interesa in motivacije za učenje, je bilo med njimi prisotne več 

komunikacije in manj nezaželenega vedenja ter so imeli manj težav z usmerjanjem pozornosti. 

Na podlagi naših ugotovitev lahko sklepamo, da je smiselno združiti metodo ustvarjalnega giba 

z že uveljavljenimi pristopi razvijanja bralne pismenosti.  

 

Ključne besede: otroci z motnjo v duševnem razvoju, gibanje, metoda ustvarjalnega giba, ples, 

didaktika slovenskega jezika. 



  
 

SUMMARY AND KEY WORDS 

 

The development of literacy in children with intellectual disabilities that are included in the 

adapted primary school programme with a lower educational standard is crucial because literacy 

gives them better prospects in further education and because a certain degree of functional 

literacy is expected of them later in life. Much attention is therefore given to teaching such 

children literacy. What has to be taken into account here is that this process is substantially 

prolonged, that it requires a lot of adaptations, a more in-depth dealing with content and a slower 

work pace, with the key factor being the motivation of the pupils, which leads us to seeking and 

implementing different teaching approaches. One of such approaches is the method of creative 

movement that was tested in our research. Neuroscientific research has shown that movement 

also stimulates cognitive processes. In addition, language and body are closely interconnected 

and used in everyday social interaction. Creative movement is a comprehensive teaching 

approach that joins this connection and simultaneously stimulates creative thinking. Many 

elements of this method have already been used in working with pupils with intellectual 

disabilities, but in Slovenia we only rarely find data on the basis of which we could monitor its 

successfulness.    

 

The research involved 21 fourth-grade pupils of a primary school for special needs children, 

divided into an experimental and a control group, and checked whether the method of creative 

movement ensures the same or better results in developing individual elements of literacy in 

comparison with other traditional special pedagogical approaches. We monitored the impact of 

the method on reading comprehension, the ability of forming meaningful texts and 

orthographical precision in writing. The results of the research have shown statistically 

significant differences in activities that required a greater independence and creativity of the 

pupils, but not also in answering questions about the read text and orthographical precision in 

writing. Although affective factors were not systematically monitored, the teacher’s 

observations made it clear that the pupils in the experimental group showed more interest in 

and motivation for learning, there was more communication between them and less undesired 

behaviour and fewer difficulties with directing attention. On the basis of our findings, we can 

conclude that it makes sense to combine the method of creative movement with the already 

established approaches of developing reading literacy.    



  
 

Key words: children with intellectual disabilities, movement, method of creative movement, 

dancing, didactics of Slovenian language. 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1. UVOD 
 

Načelo sodobnega pouka zahteva poučevanje preko vseh čutil, kar pomeni prejemanje 

informacij preko različnih senzornih poti. Učitelj mora pri načrtovanju pouka upoštevati 

individualne potrebe otrok, njihove primanjkljaje, sposobnosti, zmožnosti in značilnosti 

njihovega učenja. Pouk tako zahteva poučevanje učencev na spoznavnem, psihomotoričnem in 

afektivnem področju. Poleg tega so pomembni tudi vzgojni cilji. Vse našteto zahteva 

kombiniranje različnih metod poučevanja, pri čemer se poleg vseh že uveljavljenih metod 

poučevanja slovenščine, lahko poslužujemo tudi metode ustvarjalnega giba. Metoda nudi 

možnost uporabe na različnih področjih, med drugim tudi pri razvijanju pismenosti, kajti 

kinestetično učenje omogoča zaznavanje, občutenje in dojemanje preko gibanja telesa, kar je 

za otroke prvenstven način učenja. Predmet mojega raziskovanja je uporaba metode 

ustvarjalnega giba pri razvijanju pismenosti, kjer je še posebej pri populaciji otrok z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju pomembno, da vključujemo različne poti po katerih bodo prišli do 

informacij.  

 

B. Kroflič (1999) in Burns (2011) navajata, da sta jezik in gibanje v tesni povezavi v 

vsakdanjem življenju, v katerem govorjeno sporočilo pri neposrednem sporočanju vedno 

podkrepimo z bolj ali manj poudarjeno mimiko in kretnjami. Tega pomena se zavedajo tudi 

različni avtorji, ki poudarjajo skladnost uporabe telesne in verbalne govorice. Prav tako učni 

načrti priporočajo  uporabo  nekaterih  dejavnosti  ustvarjalnega  giba  pri  pouku, po večini le 

pantomimo in igro vlog, ki sta prav tako pomemben del učne dejavnosti. Ustvarjalni gib ponuja 

možnosti celo vrsto dejavnosti za učenje jezika, ki jih lahko uporabimo pri  urjenju  vseh  štirih 

sporazumevalnih dejavnosti: govorjenje,  poslušanje,  branje in pisanje. Posamezni praktiki 

sicer poročajo o uspehu metode ustvarjalnega giba, vendar pa znanstvenih raziskav, ki bi 

proučevale učinke te metode na učenje posameznih sporazumevalnih zmožnosti v slovenskem 

prostoru, praktično ni zaslediti (Kroflič 1999, str.158; Burns, 2011). 

 

Predmet našega raziskovanja je ugotoviti učinke metode ustvarjalnega giba na sporazumevalno 

dejavnost pisanja, pri čemer bomo najprej opredelili značilnosti otrok z motnjo v duševnem 

razvoju, nato bomo opisali značilnosti učenja oziroma razvijanja pismenosti ter uporabo 
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različnih metod opismenjevanja pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju ter predstavili 

metodo ustvarjalnega giba, njeno bistvo, možnosti uporabe in zahteve ter izsledke raziskav 

učinka metod, ki so bile do sedaj narejene, prvenstveno na področju pismenosti. 

 

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

2.1. Značilnosti otrok z motnjami v duševnem razvoju  

 

Definicije motnje v duševnem razvoju (MDR1) so se z razvojem spoznanj o tem fenomenu 

spreminjale, bistveni elementi so sicer ostajali enaki, vendar se je teža le-teh posameznih 

elementov s časom spreminjala. Jakulić (1981) omenja pet glavnih kriterijev, ki se pojavljajo v 

različnih definicijah. Ti so: 

 ,razvojno obdobje ح

 ,intelektualni primanjkljaj ح

 ,socialna neustreznost ح

 organska osnova in ح

 .neozdravljivost stanja ح

 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je leta 1959 sprejela Heberyevo definicijo motnje v 

duševnem razvoju, ki se glasi: »Motnja v duševnem razvoju je podpovprečno splošno 

intelektualno delovanje, ki izhaja iz razvojnega obdobja in je asociirana z motnjami na enem 

od naslednjih področij: maturacije, učenja, socialnega prilagajanja«. Vključuje podpovprečno 

intelektualno delovanje in težave pri adaptaciji. Če pri neki osebi dve komponenti od navedenih 

ne obstajata, le-ta ne more biti diagnosticirana kot oseba z motnjo v duševnem razvoju (Novljan, 

2003).  

 

Doll (1964) predlaga šest kriterijev, ki jih je potrebno upoštevati pri definiranju motnje v 

duševnem razvoju: 

 ,oseba je socialno nesposobna ح

  ,motnja je nastala v obdobju od rojstva do zgodnje mladosti ح

 ,oseba je intelektualno podnormalna ح

                                                           
1 MDR - motnja v duševnem razvoju. 
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  ,pri osebi je opazen zaostanek v dozorevanju ح

 vzrok za motnjo v duševnem razvoju je bolezen ali dedni faktor in ح

 .motnja v duševnem razvoju je v osnovi neozdravljiva ح

 

Danes se uradno v zakonodaji Slovenije še vedno uporablja termin MDR, drugod po svetu pa 

uporabljajo termin intelektualni primanjkljaji (IP), ki je enakovreden MDR. Zaradi uporabe 

novega termina se je vplivno Ameriško združenje za osebe z motnjami v duševnem razvoju, 

AAMR (American Association on Mental Retardation), preimenovalo v AAIDD (American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities). 

 

AAMR je leta 1992 podala sledečo definicijo: »MDR odraža resnejše omejitve v delovanju 

posameznika, ki so nastale pred 18. letom starosti. Označuje jo pomembno znižanje 

intelektualnega delovanja in resnejše omejitve na dveh ali več prilagoditvenih sposobnostih: 

komunikaciji, skrbi za samega sebe, bivanju, socialnih spretnostih, vključevanju v širše okolje, 

samostojnosti, branju, pisanju in računanju, izkoriščanju prostega časa in delu« (Smith, 1999). 

 

Po odmevni Luckassonovi definiciji iz leta 1992 je AAIDD leta 2010 podalo zadnjo, 

izpopolnjeno definicijo MDR, ki se glasi: »Za MDR so značilne pomembne omejitve 

posameznika na dveh področjih, ki se pojavijo pred njegovim osemnajstim letom starosti: 

 ,na področju intelektualnega delovanja, ki se nanaša na sposobnosti učenja, mišljenja ح

reševanja problemov ter na drugih področjih intelektualnega delovanja, pri čemer naj bi bil 

okvirni dosežek na IQ testu od 70 do 75; 

 na področju prilagojenega vedenja, ki je opredeljeno s konceptualnimi, socialnimi in ح

praktičnimi veščinami«  

 

»AAIDD poudarja, da morajo strokovnjaki pri opredelitvi in ocenjevanju MDR upoštevati tudi 

dodatne dejavnike, kot so dejavniki okolja, jezikovna raznolikost in kulturne razlike. Prav tako 

je potrebno upoštevati, da se posameznikova raven delovanja ob ustrezni individualizirani 

podpori lahko izboljša« (Prav tam). 

 

V »Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami«, ki jih je sprejel Zavod republike Slovenije za šolstvo, se motnjo v 

duševnem razvoju opredeljuje kot nevrološko pogojeno razvojno motnjo, ki nastopi pred 18. 

letom in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih sposobnostih oziroma funkcioniranju ter 
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pomembnih odstopanjih v prilagoditvenih spretnostih. Otroci imajo pomembno znižano 

splošno intelektualno raven, če dosežek na standardiziranem, individualno apliciranemu testu 

intelektualnih sposobnosti odstopa za več kot dve standardni deviaciji od povprečja. 

Vključuje znižane sposobnosti učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin, znižane 

sposobnosti abstraktnega mišljenja in presojanja (Vovk-Ornik, 2015). 

 

V tem dokumentu je prav tako navedeno, da se raven prilagoditvenih spretnosti opredeli glede 

na otrokovo kronološko starost ter s pomembnim odstopanjem na vsaj dveh od naštetih 

področij: na socialnem, konceptualnem ali praktičnem. Primanjkljaji v prilagoditvenih 

spretnostih se kažejo na področjih govora in komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih 

spretnostih, učnih in delovnih zmožnostih, funkcionalnih učnih sposobnostih, sposobnostih 

praktičnih znanj in skrbi za lastno varnost. Prilagoditvene funkcije se oceni s klinično evalvacijo 

ter s psihometričnimi testi (prav tam).  

 

E. Novljan (2003) navaja, da je populacija otrok v prilagojenem programu vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom zelo heterogena in se z leti spreminja. Opažen 

je povečan trend kombiniranih motenj na področju telesnega, duševnega in/ali socialnega 

funkcioniranja. Hkrati se pojavlja vedno več učencev na meji med lažjo in zmerno motnjo v 

duševnem razvoju. Velika večina jih izhaja iz družin z nizkim socialno-ekonomskim statusom, 

z neurejenimi družinskimi odnosi, zdravstvenimi in psihičnimi težavami (Novljan, 2003). 

  

L. Magajna s sodelavci (2008) navaja, da se težave oseb z mejno ali podpovprečno intelektualno 

sposobnostjo kažejo s pomanjkanjem radovednosti in tihim vedenjem, nižjo psihosocialno 

zrelostjo in pogostejšimi težavami na naslednjih področjih učenja in poučevanja:  

 ,razumevanje izobraževalnih vsebin, običajno abstraktnih in zapletenih pojmov ح

 ,prenos in posplošitev znanj ح

 ,reševanje večstopenjskih problemov ح

  ,razumevanje daljših navodil ح

 ,pomnjenje ح

 ,osredotočena pozornost (koncentracija) ح

  ,jezikovne sposobnosti (so zelo pomemben dejavnik izobraževalne uspešnosti) ح

 ,ustno izražanje (skromno besedišče, zgradba povedi, slovnične zahteve, ipd.) ح

 ,usvajanje osnovnošolskih veščin – branja, pisanja, pravopisa in računanja ح
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 metakognicija (sposobnost načrtovanja časa in dela, spremljanje in preverjanje lastnega ح

dela in rezultatov), 

 motivacija za učenje (odvisna od doživljanja uspehov ter spodbud) in ح

 .socialno vključevanje (Magajna et. al, 2008) ح

 

J. Lerner (2003) je opisala sledeče značilnosti otrok z učnimi težavami: 

 ,motnje pozornosti ح

 ,skromne motorične sposobnosti ح

 ,primanjkljaji psihološkega procesiranja in informacijsko-procesni problemi ح

 ,pomanjkanje kognitivnih strategij za uspešno učenje ح

 ,govorne težave ح

 ,bralne težave ح

 ,napisovalne težave ح

 .pomanjkanje socialnih veščin (Lerner, 2003, povzeto po: Gargiulo, 2009) ح

 

J. Lerner (2003) navaja, da se omenjenim težavam pogosto pridružujejo še težave na področju 

čustvovanja in vedenja, ki vključujejo impulzivno vedenje, nizko samopodobo in občutek učne 

nemoči. Več kot polovica učencev z učnimi težavami ima težave z branjem (Lerner, 2003, 

povzeto po: Gargiluo, 2009). 

 

Gargiulo (2009) navaja, da se težave kažejo na področju prepoznavanja besed, razumevanja, 

pomanjkanja sposobnosti analize besedila in izgovorjave, kar vpliva tudi na zapis, ki se mu 

lahko pridruži še pomanjkanje fine motorike. Problematično je lahko tudi črkovanje, pri čemer 

izpuščajo posamezne črke ali dodajajo napačne. Zaostanek je možno opaziti tudi v 

kompleksnosti tvorjenja povedi, udejanjanju števila idej, organiziranosti besedil in 

kompleksnosti zgodb. Raziskave potrjujejo, da imajo težave tudi na področju komuniciranja in 

socialnega vključevanja (Gargiulo, 2009). 

 

Swanson in C. Sache Lee (2001) navajata, da so običajno prisotne tudi spominske težave na 

področju zapomnitve informacij. Raziskave kažejo, da imajo težave s kratkotrajnim in 

delovnim spominom (Swanson in Sache Lee, 2001, povzeto po: Gargiulo, 2009). Swanson 

(1994) ugotavlja, da težave kratkotrajnega spomina obsegajo težave s priklicem v pravem 

zaporedju, medtem ko se težave z delovnim spominom kažejo v problemih sočasnega 

procesiranja več podatkov (Swanson, 1994, povzeto po: Gargiulo, 2009). 
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L. Meltzer in K. Krishnan (2007) navajata pogoste primanjkljaje na področju metakognicije – 

sposobnosti presojanja in nadzora lastne izvedbe, ki se kaže v pomanjkljivem zavedanju lastnih 

miselnih procesov. Metakognitivne spretnosti sestavlja več komponent: prepoznavanje zahtev 

naloge, uporabe ustreznih sredstev in strategij za efektivno izvedbo, uporaba ustreznih 

procesov, spremljanje, vrednotenje in prilagajanje lastne izvedbe za uspešno dokončanje naloge 

(Meltzer in Krishnan, 2007, povzeto po: Gargiulo, 2009). 

 

Gargiulo (2009) trdi, da mnogi med njimi izkazujejo znake prekomerne aktivnosti ali 

hiperaktivno vedenje, pri čemer se opažajo težave pri vztrajanju pri nalogi, sledenju ali 

vzdrževanju pozornosti. Težave z nepozornostjo in hiperaktivnostjo vplivajo na njihovo 

uspešnost, doma, v šoli ter v medosebnih odnosih. Za njih je v primerjavi z učenci brez MDR 

značilno nižje samospoštovanje in šibka samopodoba, kot posledica frustracij ob soočanju z 

učnimi težavami. Prav tako je pri njih opaziti slabšo prilagojenost s pomanjkljivo razvitimi 

socialnimi kompetencami (Gargiulo, 2009).  

 

Barič (2009) izpostavlja pomen deterioracije, ki se pri otrocih z MDR pogosto pojavi in v 

osnovi pomeni izgubljanje plastičnosti vseh človekovih funkcij povezanih s starostjo. Pri njih 

se pojavi kot patološka deterioracija že v mladosti in je odvisna od organske oškodovanosti. 

Kaže se predvsem pri sposobnostih, ki so povezane z intelektualnimi potenciali, in pri 

sposobnostih, ki so bile že pridobljene. Avtor navaja tudi nizko samopodobo, pasivnost in 

težave z vključevanjem v aktivnosti, kajti zavedajo se, da so po sposobnostih slabši od svojih 

vrstnikov (Barič, 2009). 

 

Barič (2009) prav tako navaja spekter težav, ki se pojavljajo pri večini oseb z lažjo MDR ter 

pomembno vplivajo na njihovo funkcioniranje: 

 težave na vizualnem področju: povezovanje predmetov z okolico, ostrina vida (slabša ح

diferenciacija med predmeti, podrobnostmi in boljše zaznavanje znanih predmetov), 

globina vida (ločitev predmeta od ozadja), širina vidnega polja, počasno zaznavanje 

(veliko časa porabijo, da sploh opazijo predmet), usmerjanje pozornosti (problem 

odnosov med predmeti in večinoma so pozorni samo na eno stvar), obvladovanje 

prostora (pisanje čez črto, ne vidijo črte, ki omejuje igrišče), zaznavanje predmetov 

samo v centru vidnega polja, govorna okrnjenost in diskalkulija zaradi slabe percepcije 

lastnih prstov; 
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 težave na slušnem področju: pri motoričnih dejavnostih, zaradi povezanosti sluha in ح

premagovanja sile teže, slabša slušna percepcija, problemi s sluhom (po nekaterih 

podatkih naj bi ga imela slaba polovica oseb z MDR); 

 ;težave pri zaznavanju bolečine: hipersenzibilnost, hiposenzibilnost ح

 težave pri zaznavanju prostora in časa: z motoriko, ki so pogojene z analizo in sintezo ح

informacij, slabe prostorske predstave (Barič, 2009); 

 

Poleg navedenih motenj, lahko otroci z MDR prihajajo tudi iz dvojezičnega okolja, pri katerih 

je najšibkejše področje razumevanje besednih pojmov in besedno logično sklepanje, kot 

posledica šibkega besednega zaklada. Pri samostojnem zapisu imajo največ težav s strukturo 

povedi, izbiro besed in smiselno povezanostjo besedila. Njihov govor je gramatično manj 

primeren. Pri bralnem razumevanju se pojavijo težave kadar besedilo vsebuje neznane besede. 

 

2.2. Posebnosti v učenju in poučevanju otrok z MDR   
 

Otroke se ves čas spodbuja, da razvijajo vztrajnost, koncentracijo, spretnosti za reševanje 

problemov, red, disciplino, opazovanje podrobnosti, domišljijo, neodvisnost, sodelovanje in 

podobno. Otroci z MDR potrebujejo drugačen pristop do dela in imajo lahko odklonilna 

nagnjenja do nečesa novega in nepoznanega. Težje se vključujejo v družbo, imajo slabše 

mnenje o sebi, okolici se ne izpostavljajo, težje izražajo svoje občutke ter domišljijo. Pogosto 

so nesamostojni in zaprti vase. Omogočiti jim je potrebno pozitivno učno izkušnjo ter v njih 

zbuditi občutek uspešnosti, samostojnosti in samozavesti. Dobiti morajo možnost lastnega 

izražanja in ustvarjanja na način, prek katerega so zmožni in kakor jim je dano.   

 

Učenci z MDR potrebujejo poučevanje po več senzornih kanalih, z upoštevanjem njihovega 

predznanja in učnih potreb, pri čemer je potrebno identificirati njihova močna področja. Učenje 

mora potekati preko praktičnega dela, pri čemer je poudarek na aktivni vlogi otroka, z veliko 

ponovitvami in vajami, od konkretnega k abstraktnemu, z uporabo čim bolj konkretnega 

materiala in primerov. Otroke se pri tem spodbuja k čim večji samostojnosti, zaradi česar jim 

je potrebno omogočiti doživljanje uspeha. 

 

M. Lipec Stopar (2008) zaradi težav, ki jih imajo otroci z MDR s strategijami za organiziranje 

informacij navaja, da se pri poučevanju osredotočimo na razporeditev časa in prostora, 

perceptualno povezovanje in razporeditev učne vsebine. Ob upoštevanju težav z njihovo 
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pozornostjo (trajanje, usmerjenost, selektivnost) je pri samem poučevanju potrebno njihovo 

pozornost usmeriti k pomembnim karakteristikam, odstraniti nepotrebne ali moteče dražljaje 

(ostali dražljaji naj variirajo le v nekaj dimenzijah), težavnost naj se povečuje postopoma ter se 

jih za osredotočeno pozornost tudi pohvali. Pogosto ravno motivacija otrok z MDR pojasnjuje 

razkorak med njihovimi učnimi potenciali in dejanskimi dosežki. Na njihovo motivacijo lahko 

vplivamo preko opisne pohvale, verbaliziranja zaključkov in če imajo dovolj visoke 

sposobnosti in interes, s prevzemanjem nadzora nad lastno aktivnostjo (Lipec Stopar, 2008). 

 

Pri težavah, ki jih imajo učenci z MDR s spominom, M. Lipec Stopar (2008) navaja, da 

povezujemo učni material v smiselne celote, vključimo veliko vaj ponavljanja, uporabljamo 

ojačitve in spodbude za memoriranje, jih učimo ustreznih učnih strategij ter jih spodbujamo k 

uporabi strategij za ponavljanje (Lipec Stopar, 2008). 

 

Otroci z MDR imajo težave pri generalizaciji znanja oziroma pri njegovem prenosu in uporabi 

v novih okoliščinah, zato jih poučujemo v različnih okoljih, vsebino predstavljamo s pomočjo 

konkretnega materiala, pri čemer vključimo čim več različnih primerov.  

 

Zaradi težav s pozornostjo, ki jih imajo otroci z MDR, moramo paziti, da so aktivno vključeni 

v pouk, z njimi vodeno utrjujemo veščine pozornosti ter jim dajemo sistematične povratne 

informacije. Pri posredovanju navodil smo pri otrocih z MDR pozorni, da besedna navodila 

kombiniramo z drugimi načini posredovanja informacij, so enostavna in enoznačna, daljša in 

kompleksnejša razdelimo na krajše sekvence in spremljamo tudi njihovo razumevanje podanih 

navodil pred začetkom dejavnosti. Pri pisnih navodilih jih opozorimo, da jih vsaj dvakrat 

preberejo ter jih spodbujamo, da si ključne besede ali besedne zveze sami podčrtajo ali 

pobarvajo. Verbalno posredovanje navodil ali novih pojmov lahko nadomestimo ali dopolnimo 

z uporabo dogovorjenih kretenj, ki jih lahko usmerjajo k že obstoječim oporam v razredu. Pri 

učenju veščin ali gibalnih vzorcev, se pri otrocih z MDR lahko uporabi tudi fizično vodenje, še 

posebej za podporo ob pomanjkanju moči, vztrajnosti in natančnosti (Lipec Stopar, 2008). 

 

Ker imajo otroci z lažjo MDR perspektivo v nadaljnjem izobraževanju in kasneje v življenju 

tudi iščejo zaposlitev, se od njih pričakuje določena stopnja učinkovite pismenosti. Zato se 

njihovemu razvijanju funkcionalne pismenosti posveča veliko pozornosti, pri čemer je potrebno 

upoštevati, da je proces opismenjevanja pri otrocih z lažjo MDR bistveno podaljšan in zahteva 

veliko prilagoditev, bolj poglobljeno predelovanje vsebin in počasnejši tempo dela. 
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3. RAZVIJANJE PISMENOSTI OTROK Z LAŽJO MDR 
 

Pouk materinščine je bistvenega pomena, ker se v jeziku ustvarjajo ter prenašajo pomeni in 

sporočila. Obenem se v njemu skriva ključ do razumevanja samega sebe in sveta ter tudi 

osnovna možnost medsebojnega sporazumevanja in sodelovanja. Le-to uresničujemo z 

jezikovnim in književnim poukom v okviru štirih sporazumevalnih dejavnosti – poslušanja, 

branja, govorjenja in pisanja. Končni namen jezikovnega pouka je funkcionalna pismenost v 

smislu karseda najboljšega praktičnega oblikovanja vseh navedenih dejavnost (Kmecl et.al., 

2003). 

 

Na spretnostih branja in pisanja praktično temelji učenčev akademski napredek. Cilj prvih 

zapisov in nastavljanja besed in povedi je ohraniti ali posredovati drugim svoja spoznanja v 

pisni obliki oziroma pretvoriti govorjeni jezik v vidnega. Govor nastaja v praktični dejavnosti, 

pisanje pa je produkt analize, razmišljanja in strategij (Wambach M. in B., 1999).  

 

Vigotski (1985) poudarja, da pisni jezik v osnovah svojega razvoja ne posnema zgodbe 

govorjenega jezika. Pisni jezik zahteva visoko stopnjo abstrakcije, kajti pisni jezik predstavlja 

situacijo, v kateri je naslovnik odsoten in s tem se hkrati reorganizira prejšnji sistem 

govorjenega jezika (Vigotski, 1985, povzeto po: Wambach M. in B., 1999, str. 69). 

 

Različni avtorji ugotavljajo, da otroci preidejo različne stopnje od likovnega do simbolnega 

izražanja s črkami ter se vedno bolj približujejo natančnemu fonetičnemu in kasneje ustreznemu  

pravopisnemu zapisu (Golli, 1991; Žagar, 1996; Pečjak, 2000; Žerdin, 2003). 

 

3.1. Definicija opismenjevanja 
 

D. Golli (1991) navaja, da opismenjevati ne pomeni le učiti brati in pisati, kot to razlaga Slovar 

slovenskega knjižnega jezika (1995), ampak gre za mnogo bolj zapleten proces. Sodobne 

definicije pismenosti priznavajo tolikšen pomen pri pridobivanju izobrazbe, da jo že skoraj 

enačijo z izobraženostjo, ki človeku omogoča stalno izpopolnjevanje svojega položaja v svetu 

(UNESCO). Razvoj sposobnosti branja in pisanja je torej proces brez zgornje meje kakovosti 

(Golli, 1991).  
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S. Pečjak (2000) trdi, da opismenjevanje v ožjem pomenu vključuje branje in pisanje, povzeto 

po širšem pomenu pa razvijanje tistih spretnosti in sposobnosti, ki vodijo do funkcionalne 

pismenosti. Proces opismenjevanja poteka v dveh fazah, v prvi se učimo brati in pisati, v drugi 

pa uporabljamo branje in pisanje za učenje (Pečjak, 2000). 

 

S. Pečjak, M. Grginič in L. Marinčič (2003) navajajo, da se z opismenjevanjem srečujejo že od 

rojstva naprej. Doma in v okolju se srečujejo z različnim bralnimi in pisalnimi vzorci, ki jim 

pomagajo pri spoznavanju sveta ter jim omogočajo socialno interakcijo z odraslimi. Ob vstopu 

v formalni svet opismenjevanja otrok v razvojni pismenosti ni več na točki nič. Stopnjo razvoja 

njegove pismenosti tako lahko izrazimo s pojmom »pripravljenosti na branje in pisanje« 

(Pečjak, 2003). 

 

S. Pečjak (2000) navaja, da je za začetno opismenjevanje ključnega pomena sposobnost  

dekodiranja. Pri pisanju dekodiranje pomeni pretvarjanje iz glasovnega (prej povemo v mislih 

ali na glas) v grafični  kod. Na proces opismenjevanja tako posledično vplivata dva zaznavna 

procesa, proces vidnega zaznavanja (prepoznavanja grafičnih simbolov) in proces slušnega 

zaznavanja (glasovno razločevanje in razčlenjevanje). Ta dva procesa zaznavanja otroci 

razvijejo že v predšolskem obdobju, vendar je razvoj teh veščin odvisen od razvoja živčnega 

sistema ter od števila dobljenih izkušenj (Pečjak, 2000). 

 

3.2. Predpogoji branja in pisanja 
 

Pred pričetkom učenja pisanja mora posameznik razviti nekatere kognitivne funkcije, oziroma 

veščine, spretnosti in sposobnosti ki jih potrebuje za uspešno branje in pisanje.  

 

a) Sposobnosti zaznavanja, ki vplivajo na opismenjevanje 

 

V procesu opismenjevanja sodeluje veliko različnih procesov, med katerimi je zelo pomemben 

proces zaznavanja, ki se najbolj razvije v predšolskem obdobju. S. Pečjak (2000) navaja nekaj 

sposobnosti, ki pomembno vplivajo na zaznavanje otrok ter posledično tudi na opismenjevanje: 

 Pozornost ح

Raziskave so pokazale, da sposobnost selektivne pozornosti s starostjo otrok narašča. Mlajše 

otroke zato bolj zmotijo zunanji dražljaji kot starejše. Z raziskavami je bilo tudi ugotovljeno, 

da je pri starejših otrocih zaznavanje vedno bolj razvito ter da pozornost usmerijo v tisti del 
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nalog, ki jim omogoča lažjo pot do rešitve. Ugotovili so tudi, da se sistematično zaznavanje 

najbolj razvija med tretjim in enajstim letom starosti in da starejši otroci razvijajo strategije za 

učinkovito zaznavanje. 

 Zaznavna konstantnost ح

Pri otrokovemu zaznavanju je pomembno, da razvije občutek konstantnosti velikosti, kajti s 

tem se zaveda, da predmet ostaja nespremenjen, ne glede na njegovo oddaljenost. Ta sposobnost 

se razvije najkasneje do osmega leta. Razviti se mora tudi občutek za konstantnost oblike, s 

katero se zaveda, da predmeti obdržijo svojo obliko. Ta sposobnost se razvije okrog četrtega 

leta. O teh miselnih procesih govori tudi Piagetova razvojna teorija mišljenja. 

 Integrirani zaznavni sistem ح

Običajno zaznavamo informacije z vidom in sluhom hkrati. V primeru, da otrok ne zmore 

povezati in uskladiti informacij, ki jih prejme, lahko nastopijo učne težave. Ta sposobnost se 

razvije med tretjim in šestim letom starosti.  

 Zaznavanje nepopolnih informacij ح

Sposobnost prepoznavanja predmetov, čeprav jim manjkajo posamezni deli oziroma elementi  

in zaznavanje nepopolnih informacij, se razvije med otrokovim petim in šestim letom. 

 Splošne sposobnosti zaznavanja ح

Zaznavne sposobnosti se izboljšujejo s starostjo. Pri pisanju je to opazno z zmanjšanjem napak 

menjavanja črk oziroma pri identifikaciji podobnih črk, razen če so posledica hujših bralno-

napisovalnih težav in v povečani ekonomičnosti pri zbiranju informacij. Na sam proces 

opismenjevanja imajo specifične zaznavne sposobnosti večji vpliv, kot splošne zaznavne 

sposobnosti. Največji vpliv na opismenjevanje imata sposobnost vidnega razločevanja in 

sposobnost glasovnega razločevanja (Pečjak, 2000). 

 

b) Fiziološke osnove branja in pisanja 

 

Moles (1971) navaja, da gre pri procesu branja za sodelovanje med kratkotrajnim in 

dolgotrajnim spominom. Kratkotrajni spomin za nekaj sekund ohrani skupino besed in ''vpraša'' 

dolgotrajni spomin za pomen vsake njih. Dolgotrajni spomin prenese pomen vsake besede 

kratkotrajnemu spominu ter dobi vzorec od kratkotrajnega spomina (Moles, 1971, povzeto po: 

Wambach M. in B., 1999). 

 

Smith (1980) trdi, da je določanje pomena pri branju pogojeno s skladnim razmerjem med 

vizualno in nevizualno informacijo, kajti med branjem uporabljamo obe poti. Vizualna 
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informacija se nahaja pred očesnim zrklom, kot besedilo na listu papirja, medtem ko se 

nevizualna informacija nahaja za zrklom, v možganih (Smith, 1980, povzeto po: Wambach M. 

in B., 1999, str. 51). 

 

Čopič (1965) trdi, da mora imeti otrok za uspešen razvoj pisanja razvite nekatere fiziološke 

procese. Za uspešno izvajane teh procesov, motorični centri (ramenski sklop, laket, zapestje, 

dlani in prsti) delujejo v povezavi s slušnim, vidnim, pojmovnim in govorno-motoričnim 

centrom. Fiziološki procesi so med seboj zapleteno povezani. Za razumevanje celotnega 

procesa pisanja moramo razlikovati med tremi vrstami pisanja: prepisovanje, narekovanje in 

samostojni zapis (Čopič, 1965). 

 

Čopič (1965) opisuje prepisovanje kot dejavnost, ki prvenstveno zahteva prenašanje določenih 

oblik. Proces poteka preko vidnega živca v vidni center, od tam gre pobuda v pojmovni center 

in potem v gibalni ter slušni center. Odrasli osebi to ne povzroča težav, otrok pa mora biti 

pozoren na veliko dejavnikov. Otrokovo oko kontrolira ali prav prenaša črke in pri tem tudi 

glasno bere ter izgovarja, s čimer so aktivirani govorni organi. V procesu sodeluje tudi sluh, 

čeprav podzavestno in kontrolira podzavestni govor. Pri narekovanju slušni dražljaj v slušnem 

centru oblikuje glasovno predstavo, ki po zvezah ustvari predstave v vidnem, gibalnem in 

pojmovnem centru. V končni stopnji gibalni živec vodi gibanje roke, ki izvrši določene poteze. 

Gibanje roke pa ponovno spremljata oko in govor (podzavestni govor med pisanjem) (Čopič, 

1965). 

 

Samostojno pisanje izvira iz pojmovnih centrov, od koder gredo pobude v gibalni, vidni in 

govorni center. Pisanje je zahteven telesni in psihološki proces, kajti šele z vajo se psihološki 

in fizični centri avtomatizirajo ter se posledično izvajanje prenese na nižje možganske centre. 

Pri pisanju so vključeni gibalni občutki in predstave ter zapleteni miselni procesi (Čopič, 1965). 

 

c) Psihološke osnove  za pisanje 

 

D. Golli (1991) predstavi shematičen prikaz različnih stopenj zapisa, ki ga je oblikoval nemški 

metodik Brugelmann. Slednji poudarja, da so otroci ob vstopu v šolo na različnih stopnjah 

mentalne starosti, kar se izraža tudi pri stopnji poznavanja črk, s katero vstopajo v šolo. Ob 

vstopu v šolo večina otrok napiše le slišane glasove, prvi glas ali samo soglasnike. Ko se  

razvijejo sposobnosti slušnega zaznavanja in analize besed, pričnejo zapisovati fonetično. 
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Zato večina metodikov pri začetnem opismenjevanju zagovarja razvitost naslednjih psihičnih  

lastnosti otrok: zmožnost usmerjanja pozornosti pri poslušanju, razumevanje in aktivna uporaba 

zadostnega števila besed (besednjak), sposobnost analize govora in čustvena stabilnost. Največ 

pozornosti se posveča sposobnosti za analiziranje povedi in besed, kajti pomembno je, da so 

otroci sposobni analizirati besedo, da vedo, kateri glas je na začetku, sredini ter na koncu 

besede. Nekateri nemški psihologi so ugotovili, da večina otrok v predšolskem obdobju ter v 

začetku šolanja že zmore analizo. Številni avtorji, med njimi tudi Trstenjak, ugotavljajo, da je 

vidna analiza veliko lažja od slušne, kajti vidno besedo je veliko lažje analizirati, saj so črke 

oziroma besede med seboj ločene in pri tem ima otrok več časa za analizo. Pri slušni analizi 

govora imajo učenci z MDR še posebej velike težave, kajti ne zmorejo ločiti vsebine govora od 

njegove oblike in jim sama oblika tudi nič ne pomeni. Podobne črke od otroka zahtevajo 

natančno vidno zaznavanje in razvoj smeri od leve proti desni, kajti smer ni vnaprej dana in 

zato pogosto menjajo črke b in d (Golli, 1991).  

 

3.3. Metode začetnega opismenjevanja 
 

Same metode opismenjevanja, ki so se oblikovale skozi zgodovino, so bile pogosto 

absolutizirane oziroma so želele izpodriniti prejšnje, vendar so se nekatere njihove bistvene 

značilnosti ohranile in se jih uporablja tudi danes. Poznamo štiri metode opismenjevanja: 

sintetično, analitično, analitično-sintetično in globalno (Ropič, 1996; Žagar, 1996; Golli, 1991). 

Učitelj naj se ne bi oklepal dogmatično ene od metod, ampak naj bi jih med seboj kombiniral 

glede na značilnosti posameznega otroka in značilnosti razreda. 

 

a) Sintetične metode 

 

 ČRKOVALNA METODA ح

D. Golli (1991) navaja, da so jo uporabljali že Grki in Rimljani. Na njej je temeljil tudi 

Trubarjev Abecedarium, vendar je danes v veliki meri poenostavljena ali opuščena (Žagar, 

1996). Otrok se je moral najprej naučiti celo abecedo na pamet. Metoda je posamezniku 

povzročala težave pri branju, saj so se naučili brati  besede po posameznih črkah. Otrok se je 

naučil posameznih elementov, ki jih je kasneje povezal v večje celote. Spada k alfabetskim 

metodam, ker so se učenci najprej naučili celotno abecedo (Golli,1991). 
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 GLASKOVALNA METODA ح

D. Golli (1991) in Žagar (1996) navajata, da se je uveljavila kasneje, vendar je bila v začetku 

tudi alfabetska metoda, ker so se otroci najprej naučili na pamet celo besedo. Imena za črke je 

nato opustila in učila ob črkah izgovarjati le ustrezen glas (Golli, 1991; Žagar, 1996). Prišlo je 

do vedno večjega napredka in ob teh metodah so se razvijale vedno novejše različice: 

ᴥ Metoda prirodnih/naravnih glasov: pri tej metodi izhajamo iz zgodbe. Prehajamo na 

poved in kasneje na izraze človeškega razpoloženja ali glasu živali oziroma šuma. Zelo  

je učinkovita, če dodamo še fonografsko metodo. Tu je v sliki predstavljen simbolni 

prikaz črke npr. avto – A. 

ᴥ Interjekcijska metoda: je del fonomimične metode in oblike naravnih glasov, kjer gre 

za kombinacijo glasu, vzklika in mimike. Učitelj pri izvajanju posnema naravne 

glasove, preko katerih se oglašajo živali ali pa jih proizvedejo ljudje (a - domislek, e – 

zaustavljanje konja, ipd.) (Golli, 1991). 

ᴥ Fonetična metoda: temelji na prepoznavanju glasov, pri kateri je najprej potrebna 

ustrezna in pravilna izgovorjava, prepoznavanje slišanega glasu, samostojno 

izgovarjanje in ponavljanje le-tega (Žagar, 1996). 

ᴥ Fonografična metoda: v risbi, ki ponazarja določeno situacijo iz zgodbe, je skrita ali 

nakazana oblika črke. Išče podobnosti med črkami in različnimi stvarmi (A – streha, I 

– palica, B – presta, itd.) Poleg tega so uporabljali ilustracije ali plakate, ki so olajšali 

zapomnitev črk (Žagar, 1996). 

ᴥ Fonomimična metoda: Ob ponazarjanju čustev se uporabi tudi mimiko obraza in 

pantomimo celega telesa (Golli, 1991). Izhodišče metode je spoznanje različnih 

strokovnjakov, da nekateri otroci, še posebej tisti z MDR, težko pridobivajo spretnosti 

ali znanja po ustaljenih poteh, to je z vidom ali sluhom in se najpogosteje učijo preko 

tipa in gibalno-mišičnih občutkov, ki pripomorejo k boljšemu vidnemu ter slušnemu 

dojemanju in spominskemu utrjevanju. Pri fonomimični metodi učenci sočasno 

dojemajo sliko, zvok in gib, torej črko, glas in gibalno znamenje za glas in črko (A – 

lestev, O – poči balonček, H- hukanje v pesti, ko je mraz, Ž – ponazoritev žaganja, ipd.) 

(Žerdin, 2003). 

ᴥ Zlogovalna metoda: Vsako besedo je možno razdeliti na zloge. Otroci so se najprej 

naučili črkovanja, nato so črke povezali v zloge in nazadnje v besede (Žagar, 1996). 

 

Žagar (1996) navaja, da sintetične metode danes niso več alfabetske in ne obravnavajo najprej 

vseh črk po abecedi, temveč obravnavajo posamezne glasove in črke v didaktično utemeljenem 
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zaporedju. Možna je razvrstitev, pri kateri obravnavajo najprej glasove, ki se lažje izgovarjajo 

in pozneje tiste, ki so težji. Glavni namen razvrstitve je čimprejšnje samostojno branje učencev 

(Žagar, 1996). Prednosti sintetičnih metod so, da je delo sistematično, da vsi učenci delajo isto 

snov in da zlahka določimo cilje za vse učence. 

 

b) Analitična metoda 

 

Žagar (1996) navaja, da se je metoda razvila kot posledica neuspešnosti sintetičnih metod pri 

vezavi glasov v zloge. Njen začetnik je francoski pedagog Jacotot, ki je deloval v začetku 19. 

stoletja. Ta metoda se lahko izpelje na celem tekstu, stavku, besedi ali na zlogu (Žagar, 1996). 

Učitelj je bral učencem stavek ter pri tem kazal na besede in nato so ga učenci ponavljali, dokler 

ga niso znali na pamet in pokazati ter pozneje tudi prebrati besede (Golli, 1991). Poznamo dve 

različici:  

  Metoda normalnih besed: pri kateri otrok dobi lahke, njemu primerne stavke ob ح

ilustracijah (Golli, 1991). 

 Metoda normalnih stavkov: kjer si otrok ogleda sliko, pod njo pa učitelj zapiše ime ح

predmeta na sliki. V tej besedi sta črka in glas, ki ju obravnavajo. Črko in glas vizualno 

učitelj označi z drugo barvo. Poleg analize je vključeno tudi sintetiziranje znanih glasov 

in črk v smiselnih kombinacijah, kar je bistvo bralnega procesa (Golli, 1991).  

Prednosti analitične metode so, da se učenec zaveda, da je beseda kot celota in da jo razumemo 

le, če jo dojemamo kot celoto. Učenec najprej spozna znano in šele potem neznano. Prisotna je 

stalna grafična in glasovna analiza (Golli, 1991). 

 

Žagar (1996) navaja, da je D. Golli v naših šolah razširila slikovno-črkovno stavnico (A – slika 

antene, B slika bobna), s pomočjo katere lahko otroci samostojno nastavljajo in zapisujejo 

besede, ne da bi zanesljivo poznali črke (Žagar, 1996).  

 

c) Analitično-sintetična metoda 

 

D. Golli (1991) in M. Ropič (2000) navajata, da slednja poudarja nujno uporabo obeh metod 

hkrati, tako analitične kot sintetične. Najprej učenec spozna glas po slušni analizi, ki ga nato 

išče v drugih besedah, na začetku, v sredini ali na koncu besede. Novi glas se lahko obravnava 

še po fonetični in interjekcijski metodi ali metodi naravnih glasov. Nato učenci spoznajo črko 

za ta glas. Izberejo jo iz stavnice in se jo naučijo pisati. Nazadnje iz znanih črk in nove črke 
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sestavijo besede na stavnici in jo zapisujejo v zvezke. V praksi pri nas ta metoda prevladuje in 

v skladu z njo so večinoma pisana tudi naša prva berila (Golli, 1991; Ropič, 2000). Delimo jo 

na: 

 Klasična analitično sintetična metoda: pri njej učenci najprej pridobijo velike tiskane ح

črke, nato male tiskane črke, sledijo jim male pisane in nato velike pisane črke. 

 .Integrativna metoda: učenci pridobivajo istočasno velike in male tiskane črke ح

Schellander (bd) navaja prednosti hkratnega pridobivanja malih in velikih tiskanih črk: 

velike črke se uporablja v njihovi ustrezni vlogi, onemogoči se preveliko fiksiranje na 

velike tiskane črke, prehod na vezano branje je hitrejši, branje in pisanje velikih in malih 

črk ponuja več vidnih oporišč, večji izbor besedil, od vsega začetka se upošteva tridelni 

prostor, hitrejši postopek pridobivanja zaradi podobnosti velikih in malih črk, hkratno 

razumevanje in pridobivanje osnovnih grafemskih razlik: (D-d, b-d, d-p, B-b, b-p) 

(Schellander (bd), povzeto po: Ropič, 2000). 

 

č) Globalne metode 

 

Žagar (1996) navaja, da so jih pričeli uporabljati v začetku našega stoletja. Za njih je značilno, 

da učenci najprej berejo nerazčlenjene celote in jih dlje časa ne analizirajo na glasove in črke. 

Učenec sam ugotovi, da se znaki in glasovi ponavljajo. Prednost globalnih metod je, da otrok 

razumsko zajema besedno celoto in kasneje samostojno spozna posamezne enote. Globalna 

metoda je v šolo vpeljala slikopise, kombinacije iz napisanih besed in sličic, katerih 

razvozlavanje je za otroke zelo privlačno in spodbudno (Žagar, 1996). 

 

D. Golli (1991) navaja, da zagovorniki globalne metode menijo, da se mora otrok v začetnem 

obdobju opismenjevanja orientirati na branje celote, kot odrasli bralci ter se s tem privaditi na 

pravilne fiksacije in gibe oči, pri čemer naj bi se vizualna slika besede povezala s pomenom. 

Vendar moramo biti pri tem zelo pazljivi, saj ne smemo enačiti celostnega branja odraslih 

bralcev, ki je rezultat dolgotrajne vaje, z branjem začetnikov, ker slednji zelo negotovo sklepajo 

po vizualnih značilnostih in pomenu konteksta zaradi pomankanja izkušenj (koza – kosa, 

konjiček – kozliček) (Golli, 1991). 

 

Žagar (1996) trdi, da se v naših šolah pismenost otrok razvija predvsem po analitični oziroma 

analitično-sintetični metodi, ker ustrezata strukturi slovenskega jezika, v katerem se besede 

večinoma razlikujejo po končnicah (os – osa – ose). Pospešuje se tudi prepoznavanje celotnih 
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besed (napisi ali napotki) po globalni metodi. Čeprav je sintetična metoda že nekoliko zastarela, 

vsebuje nekatere zanimive postopke za prepoznavanje posameznih črk in se jih uporablja še 

danes (Žagar, 1996).  

 

D. Golli (1991) navaja, da učenci lahko obravnavajo glasove po dveh različnih poteh: po 

monografskem postopku, pri katerem v daljšem časovnem obdobju obravnavajo glasove in 

črke posamezno, enega za drugim in pravilno oblikujejo glas ter izboljšajo obliko črke ali po 

kompleksnem postopku, v katerem obravnavajo celotno abecedo s pomočjo slikovno – 

črkovne stavnice. Najprej spoznajo funkcijo sličic stavnice ter nato nastavljajo besede in stavke 

v obsegu cele abecede, ne da bi pri tem aktivno poznali vse nastavljene črke in glasove (Golli, 

1991). 

 

T. Žerdin (2003) navaja, da otroci površno zaznavajo vidne in slušne vtise zato, ker slabše 

razlikujejo med podobnostmi. Avtorica meni, da je pomanjkljivo slušno zaznavanje povezano 

z drugimi jezikovnimi ali gibalnimi motnjami, pomanjkljivo vidno zaznavanje pa s slabo 

orientacijo, gibalno koordinacijo in prostorsko predstavljivostjo. Obe pomanjkljivosti se lahko 

izboljšata z usmerjanjem otrokove pozornosti v eno ali drugo vrsto dražljajev, s pomočjo 

gibalnih iger, preko katerih se razvijajo tudi gibalne spretnosti, jezikovno izražanje in 

poslušanje ter se zmanjšuje impulzivnost in zadovoljuje potrebe po gibanju (Žerdin, 2003). 

 

3.4. Proces tvorjenja besedil 
 

Tvorjenje zapisanega besedila je plod stalne komunikacije, izmenjavanja idej, dogajanja ali igre 

med učiteljem in učenci. B. Wambach in Wambach (1999) navajata samoumevnost prehodnosti 

stopnje nareka. Takoj, ko so otroci zmožni sami tvoriti besedilo, se kot pomoč ali odskočno 

desko lahko uporabi na listkih zapisane besede ali krajša besedila obešena na zidu. Velik pomen 

pripisujeta tako upoštevanju naslovnika, kot tudi sami pomenski organizaciji informacij, obliki 

besedila (navezovanje idej, členjenje, glagolski časi, ločila ipd.) in branju med ter ob koncu 

tvorjenja besedila (Wambach M. in B., 1999). 

 

Pri tem je potrebno upoštevati tudi strukturne elemente besedila, ki jih J. Jolibert (1988) deli 

na superstrukturo in besedilno slovnico. Superstruktura pomeni obliko besedila oziroma 

prostorsko razdelitev pomenskih blokov (pisma, voščila, recepti) in semantično organizacijo 

pomenskih blokov ali notranjo dinamiko besedila (začetnemu stanju sledita dogodek ali zaplet, 
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in končno stanje). Besedilna slovnica omogoča povezavo jezikovnih struktur s superstrukturo 

preko uporabe izreke v različnih osebah (jaz, ti, on), sistema časov (sedanjik, preteklik, časovni 

prislovi), izražanja prostora (prislovi) in navezovanja (nadomestila ali anafore2 in povezovalci, 

ki ustvarjajo boljše razumevanje: časovni - najprej, potem, končno; protivni ali argumentacijski 

- nenadoma, toda, ampak, hitro; posledični - torej, tako) (Wambach M. in B., 1999). 

 

Otroci, ki so vključeni v prilagojen osnovnošolski program z nižjim izobrazbenim standardom, 

so pogosto na različni stopnji mentalne starosti, kar se lahko odraža tudi v različnem 

pojmovanju pisanja ne glede na število črk, ki jih poznajo. Pogosto nimajo avtomatizirane 

tehnike branja, imajo težave s priklicem pri zapisu, govorno-jezikovne motnje ali primanjkljaje 

na področju izreke in besedišča ter težave s fonološkim zavedanjem (Golli, 1991; Žerdin, 2003).  

 

3.5. Komunikacijski model  
 

Učitelj mora upoštevati zastavljene učne cilje in izbrati dejavnosti, s katerimi jih bo dosegel ter  

na podlagi le-teh sistematično in podrobno načrtovati pouk, predvideti, kako bodo učenci 

besedilo sprejeli in poskrbeti za njihovo čim boljše razumevanje vsebine. Besedilo mora 

ustrezno prilagoditi starosti, spolu, komunikacijskim zmožnostim in interesu učencev z MDR. 

Ob tem mora biti pozoren na uresničevanje zastavljenih ciljev in otrokom kar najbolj zagotoviti 

doživljanje bistva obravnavanega besedila. 

 

M. Kordigel Aberšek (2008) navaja, da poučevanje s pomočjo komunikacijskega modela 

poudarja dialog med dejavnim učencem, usposobljenim učiteljem in literarnim besedilom. V 

okviru tega modela poučevanja je bistvenega pomena stik učitelja s književnim besedilom. 

Najprej si sam ustvari neko predstavo o določenem besedilu in nato pouk načrtuje tako, da bo 

razvijal bralne sposobnosti in interes otrok ter da bodo učenci pozorni na posebnosti, ki jih 

besedilo ponuja. Recepcijsko zmožnost otrok se torej razvija sistematično (Kordigel Aberšek, 

2008).  

 

Komunikacijski model v ospredje postavlja otroka ter njegovo dejavno vlogo pri pouku, 

medtem ko je učitelj le v vlogi spodbujevalca ter usmerjevalca procesa. Takšno učenje naj bi  

bilo najprimernejše, kajti učenec si na podlagi lastnega dela in prizadevanj, gradi svoje znanje  

                                                           
2 Anafora - beseda ali izraz, ki prikliče v spomin osebe ali dogodke, ki so bili v besedilu že enkrat predstavljeni. 
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ter pridobiva izkušnje. Gre torej za interpretativno-analitični pristop, ki je tesno povezan s 

konstruktivističnimi teorijami.  

 

M. Kordigel (2000) navaja, da v prvi fazi učitelj, s svojim znanjem, izkušnjami in stališči, naj 

ne bi posegal v otroka, ampak mu mora omogočati, da sam spozna, kaj je prav in kaj narobe. 

Otrok si najprej sam oblikuje predstavo o sporočilu vsebine in šele nato ga učitelj usmeri na 

ustrezno pot k doseganju cilja. (Kordigel, 2000, povzeto po: Setnikar, 2015). 

 

V. Medved Udovič (2011) navaja, da v drugi fazi učenci sprejemajo besedilo, ki ga posreduje 

učitelj (ga recitira, pripoveduje, bere), pri čemer v njihovem stiku z njim, sam ni prisoten. 

(Kordigel, 2000, str. 66). Osrednjo vlogo ima učiteljevo interpretativno branje besedila, kar 

močno vpliva na otrokovo recepcijo vsebine (Medved Udovič, 2011, povzeto po: Setnikar, 

2015). 

 

M. Kordigel (2000) trdi, da si v tretji fazi učenci na podlagi slišanega ustvarijo lastno 

domišljijsko sliko ali doživetje. Učitelj ima pri tem vlogi spodbujevalca in udeleženca 

didaktične komunikacije. Avtorica poudarja, da komunikacija ne sme potekati le med učiteljem 

in učenci, ampak je za učence enako pomembno, da dobivajo asociacije predvsem drug od 

drugega (Kordigel, 2000, povzeto po: Setnikar, 2015). Otroci so na isti razvojni stopnji in imajo 

podobno mišljenje, zato si lahko med seboj preprosteje razložijo in pojasnijo stvari, ki jih v 

besedilu ne razumejo. Obenem lahko nekatera sporočila razumejo z drugega zornega kota kot 

učitelj, kar je dobro pri razlagi novega besedišča. 

 

Vloga spodbujevalca pomeni, da mora učitelj poskrbeti za domišljijsko aktivnost in 

ustvarjalnost učencev, kar lahko stori preko različnih metod: z govorjenjem in pisanjem ter z 

besednim ali nebesednim izražanjem, glasbo, risbo, gibom, ipd.  Različni avtorji priporočajo 

metodo ustvarjalnega giba (MUG3) kot eno izmed možnih metod za opismenjevanje otrok z 

lažjo MDR.  

  

                                                           
3 MUG - metoda ustvarjalnega giba 
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4. METODA USTVARJALNEGA GIBA 
 

Ustvarjalni gib kot pojem, izhaja iz različnih področjih umetniškega ustvarjanja v sedemdesetih 

letih 20. stoletja. Osnovno načelo MUG je povezanost gibanja z notranjim doživljanjem ter 

čustvovanjem. Svoje metode črpa predvsem iz teoretskih utemeljitev Labana, pri čemer si gibe 

izmišljamo sami, jih povezujemo in oblikujemo v »plesno gibanje«. Ne zanimata nas zunanjost 

in oblika giba, temveč njegova kakovost, izraznost in povezovalna dejavnost med ljudmi.  

 

M. Vogelnik (1999) navaja, da s pomočjo MUG sproščamo napetosti, razvijamo domišljijo,  

pomnjenje,  predstave in kognicijo (Vogelnik, 1999 str. 6). Gre za ustvarjalen pristop k 

poučevanju kateregakoli učnega predmeta, v katerikoli učni obliki ter pri katerikoli starosti. 

Bistveno je, da učenci rešujejo zastavljene probleme verbalno–kinestetično in v tesni interakciji 

z ostalimi učenci. Pri takšnem delu nastane sproščeno vzdušje in visoka motiviranost za delo. 

 

4.1. Spoznanja o delovanju možganov v povezavi z MUG 
 

Nevroedukacija je novejše interdisciplinarno področje, ki združuje nevroznanost, psihologijo 

in edukacijo. Na osnovi znanstvenih spoznanj o funkcioniranju možganov (kako se učimo in 

kakšni poučevalni pristopi spodbujajo učenje) poskuša oblikovati učne in poučevalne metode, 

strategije in modele za novo pedagogiko.  

 

S. Tancig (2014) navaja sledeče: »Nevroznanost odkriva in potrjuje ključno vlogo telesa v naših 

kognitivnih procesih – ''utelešena kognicija''. Predstavlja teoretično osnovo za razumevanje, 

kako naša gibalna aktivnost vpliva na učenje in poudarja pomembnost senzomotoričnih 

procesov« (Tancig, 2014, str. 11). Novejša kognitivna in nevroznanstvena spoznanja potrjujejo 

teorije Piageta in M. Montessori o povezanosti duševnega razvoja z gibanjem. Zdaj ni več 

vprašanje, če otroci v vzgojno-izobraževalnem procesu potrebujejo gibanje in plesne 

dejavnosti, temveč se ugotavlja  kako izvajanje le-teh aktivnosti spodbuja razvoj kognicije. 

Razvojne študije so ugotovile, da  senzomotorični sistem pomembno vpliva na razvoj pisanja 

(prav tam).  

 

L. Young Overby (2014) poudarja pomen MUG pri utelešeni kogniciji in navaja obstoj 

spominskega sistema, ki akumulira in shranjuje znanje vseh fizičnih sposobnosti posameznika 

ter naj bi bil povezan s koreografskim spominom, kinestetično energijo, dihanjem in meditacijo. 
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Izsledki različnih znanstvenih raziskav kažejo na določene povezave med gibanjem ter učenjem 

in bi zato morali učni načrti še bolj podpreti uporabo telesa, kretenj ter plesnih dejavnosti 

(Young Overby, 2014). 

 

M. Hardiman (2010) je na osnovi različnih raziskav razvila model poučevanja osnovan na 

delovanju možganov, ki daje večji pomen načrtovanju pouka. Bistvo modela je integracija 

umetnosti v same učne dejavnosti, s katero otroci razvijajo in oblikujejo miselne koncepte 

oziroma integrirajo novonastalo znanje v že obstoječo kognitivno shemo. Model je sestavljen 

iz šestih delov: 

 

 Pozitivna čustvena klima ح

Med čustvenim in kognitivnim sistemom v možganih obstajajo zapletene interakcije. Limbični 

sistem je odgovoren za naše čustvene odzive in informacije, ki pridejo v možgane, ki se najprej 

obdelajo v centru za čustva ter se šele nato predelajo v kognitivnem oziroma v čelnem režnju 

možganov. Posledično lahko pozitivne izkušnje, zaradi katerih se v možganih proizvajajo 

specifični nevrotransmiterji, prispevajo k boljšemu dolgoročnemu spominu in negativne 

izkušnje, na primer kronični stres, povzročijo kratek stik, ki poslabša dolgoročni spomin in 

poglobljeno učenje. Zato moramo biti pri poučevanju osredotočeni tako na akademski vidik 

učenja, kot tudi na njegove afektivne aspekte (Hardiman, 2010). S pomočjo MUG otrokom 

pomagamo pri povezavi oziroma integraciji lastnega jaza s snovjo, ki se jo učijo, s tem ko 

jim damo fizični in čustveni prostor za samostojno raziskovanje, ne da bi jih pri tem ocenjevali 

ali delajo prav ali narobe. S tem ustvarimo prijetno in sprejemajoče okolje, v katerem otroci 

doživljajo pozitivne izkušnje ter se učijo na bolj sproščen način. Preko MUG poteka učenje 

istočasno na več ravneh, saj se lahko učijo o določeni učni vsebini ter hkrati tudi o tem kako 

vstopiti v interakcijo z drugo osebo, kako se vključevati v zunanji svet, kdo so, kako pristopiti 

in doseči zadane cilje, kako si pridobiti spoštovanje, kakšne so njihove zmožnosti za uspeh in 

na kakšen način zaupati samemu sebi. Pri čemer je potrebno poudariti, da se v samem učnem 

procesu večinoma uporablja kot vizualna podpora dani informaciji in ima posebno vlogo pri 

utrjevanju znanja, v smislu motivacije in poglabljanja znanja (Griss, 1998; Hardiman, 2010). 

 

 Učno okolje ح

M. Hardiman (2010) trdi, da je okoli devetdeset odstotkov vseh senzoričnih podatkov, ki prispe 

v možgane vizualnih in tudi raziskave kažejo zvišanje učnih dosežkov preko uvajanja novosti 

ali sprememb v učno okolje (slike, plakati). Učenci so dosegli višje rezultate tudi s pomočjo 
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nežne glasbe in prijetnega vzdušja ter izboljšali spomin s pomočjo vonja, kajti vohalni dražljaj 

potuje neposredno do limbičnega sistema in povzroči pojav ''živega spomina'', ki ga pogosto 

povzroči srečanje z znanim vonjem (Hardiman, 2010). Kosik in Heschong (2000) navajata 

učinek osvetlitve prostora: učenci poučevani v razredih s karseda naravno osvetlitvijo in s 

popolnim spektrom barv so bili bolj uspešni od učencev poučevanih v temnih učilnicah ali 

osvetljenih s hladnimi, belimi ter fluorescentnimi lučmi (Kosik in Heschong, 2000, povzeto po: 

Hardiman, 2010). S pomočjo MUG lahko zagotovo v pouk vnesemo aspekt novosti ali 

sprememb, kajti plesne dejavnosti so zelo raznolike in dinamične. S ponazarjanjem učne 

vsebine preko giba naredimo učno snov vidno in si jo na konkretnem nivoju otroci z MDR 

takšno tudi lažje osmislijo. Poleg tega lahko vnesemo prijetno vzdušje, pospremljeno z nežno 

glasbo ter kot novost tudi nov prostor, ki ga morebiti potrebujemo za izvajanje dejavnosti.  

 

 Razvoj pojmovnih shem ح

M. Hardiman (2010) navaja, da možgani kategorizirajo nove dražljaje v bodisi znane bodisi 

nove koncepte, ki jih potem združijo ter s tem ustvarijo nove vzorce razumevanja in mišljenja, 

ki se nato vključijo v celostni vzorec kognicije. Če otrok nima vpogleda v celoto, se  pogosto 

uči z nepovezanimi informacijami, čemur sledi pomanjkanje konceptualnega znanja, kar 

običajno vodi v slabše pomnjenje pojmov. Zato, da dobijo širšo sliko ali vpogled v celotno učno 

temo, se morajo dejavnosti oblikovati s pomočjo pojmovne sheme ali miselnih vzorcev 

(Hardiman, 2010). Dejavnosti podprte z MUG ob zaključnih delih ure nam pomagajo ustvariti 

celotno sliko, kajti s plesom lahko zajamemo celotne koncepte, ki so preko gibov ali gibalnih 

fraz razdeljeni na posamezne dele.  

 

 Obvladovanje spretnosti in postopkov ح

Cilj učenja in poučevanja je, da otroci pridobijo znanje in spretnosti, ki jih lahko uporabijo za 

izgradnjo novega znanja. Učinkovito poučevanje z veliko vaj in ponovitev povzroči biokemične 

spremembe v možganih in podatki iz delovnega spomina se premaknejo v dolgoročni spomin. 

Da se izognemo suhoparnim ponovitvam in monotonosti, načrtujemo različne dejavnosti z 

namenom, da učenci lahko manipulirajo z informacijami na različne načine. Eden izmed 

načinov je lahko preko MUG, s katero iščemo vedno nove poti, ni vkalupljanja in hkrati 

povežemo vidni, kinestetični in glasbeni način razmišljanja z jezikovnimi učnimi nalogami.  
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 Transfer znanja v širše okolje ح

Učenje je bolj učinkovito in trajnejše kadar se vsebine, veščine in postopke uporablja v nalogah, 

ki zahtevajo vključitev višjih miselnih procesov ter spretnosti reševanja problemov. M. 

Hardiman (2010) navaja, da različni možganski centri, ki vključujejo kognitivne komponente 

kot so spomin, jezik, čustva in aktivno učenje, pri opravljanju zahtevnejših nalog ali reševanju 

problemov sodelujejo med seboj. Pri čemer motorični korteks, za katerega so sprva menili, da 

ima nadzor izključno nad motoričnimi funkcijami, postane aktiven. Le-ti problemi vključujejo 

izvajanje eksperimentov, ustvarjenje metafor in analogij4, preučevanje vzročnosti, analiza 

perspektiv in vizualne in uprizoritvene umetnosti (Hardiman, 2010). Med slednje sodi tudi ples 

oziroma gibalne dejavnosti, ki jih v pouk vnesemo preko MUG. 

 

 Sprotna evalvacija znanja učencev ح

Vrednotenje znanja je potrebno vključiti v vse faze učenja, saj je njegov glavni namen dati 

učencem ustrezne povratne informacije o njihovem delovanju. Takojšnje povratne informacije 

krepijo učenje in spominske vzorce, učenci lahko prilagodijo svoje učne navade, učitelj pa lažje 

razdeli učenje na posamezne učne sklope (Hardiman, 2010, Young Overby, 2014). Znanje 

učencev se lahko neposredno evalvira tudi s pomočjo MUG, pri čemer otroci niso pod tolikšnim 

pritiskom, kot pri formalnem ocenjevanju znanja, kajti med plesnimi dejavnostmi je vzdušje 

prijetno, sproščeno in konstruktivno, učenci pa se večinoma niti ne zavedajo, da jih med tem 

tudi ocenjujemo. 

 

4.2. Celostni učni pristop in konvergentna pedagogika  
 

Novak (2014) poudarja, da frontalna oblika pouka, ki je najbolj pogosta v razredih s tridesetimi 

učenci, ne zmore dobro razvijati sposobnosti raziskujočega, samostojnega in inovativnega 

učenja. Po njegovem mnenju, bi morali biti učitelji usposobljeni za delo z različno sposobnimi 

in zainteresiranimi učenci, kar se lahko doseže s poznavanjem in upoštevanjem različnih stilov 

mišljenja, učenja in poučevanja in s celostnim učnim pristopom, ki vsebuje notranjo motivacijo 

in dolgoročno daje boljše rezultate (Novak, 2004). 

 

Burns (2011) navaja, da je dandanes celostni pristop pri opismenjevanju zelo poudarjen, kajti 

ne izključuje nobene spoznavne funkcije, poudarja pomen integriranega mišljenja, zaznavanja, 

                                                           
4 Analogija je kognitivni proces prenosa informacije iz konkretnega subjekta na drug konkreten subjekt 
(podobnost med dvema pojmoma). Análogon je analogen oziroma podoben pojav ali predmet. 
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čustvovanja in vedenja, vključuje vse življenjske situacije vsakdanjega življenja, dopolnjuje 

analitične in sintetične pristope ter obravnava učence kot celoto in aktivne člene učnega procesa 

ter komplementarno uporablja različne strategije in tehnike poučevanja (Burns, 2011). 

 

Celostno učenje je proces, pri katerem se vsi notranji in zunanji dejavniki učenja navezujejo na 

izkušnje učenca ter vplivajo na celostno spreminjanje njegove osebnosti. Eden izmed celostnih 

učnih pristopov, pri katerem je ključnega pomena avtonomija otroka, je tudi MUG, ki izhaja iz 

sodobnega ustvarjalnega plesa in otrokovo osebnost razvija s pomočjo gibanja, igre in 

ustvarjanja oblik, s katerimi odkrivajo različne učne vsebine in razvijajo svoje mišljenje ter 

ostale intelektualne sposobnosti (povzeto po: Kroflič 1999, str. 127; Kroflič, Gobec, 1995, str. 

7-10 v Geršak, 2006, str. 641).  

 

Konvergentna pedagogika je pedagogika, ki se uporablja pri množici dejavnosti učenja v 

različnih disciplinah. Zahteva prenos vedenja vzorcev, odnosov in zmožnosti na druga 

področja. Pod pojmom konvergenten razumemo pedagogiko, pri kateri veljajo ista osnovna 

metodološka načela za poučevanje vseh predmetov (Wambach B. in M., 1999). 

 

MUG je sestavni del pedagogike, v kateri vse dejavnosti konvergirajo k istemu cilju, ki je 

zgraditi uravnoteženo, svobodno in ustvarjalno osebnost. Preko spodbujanja večjega števila 

čutil hkrati, se razvijajo mentalne slike in s tem tudi inteligentnost. Otrokom pomagajo 

spoznavati sebe in svet in razvijajo abstraktno mišljenje. Pri gradnji pisnega jezika s pomočjo 

MUG razvijamo obvladovanje prostora, pisanje po nareku, upoštevanje konteksta ter strukture 

besedila.  

 

Otroci uporabljajo svoje telo za igro, komunikacijo in izražanje čustev. Imajo naravno potrebo 

po gibanju, svet okoli sebe raziskujejo ter se nanj odzivajo na fizični način. S. Griss (1998) 

poudarja, da MUG ne izpodriva klasičnih metod poučevanja, vendar jo je smiselno vključiti v 

učni načrt, tako kot so vanj vključeni govor, branje in pisanje. Z ustvarjalnim procesom preko 

»fizičnega jezika«, otrokom, ki imajo težave pri pisnem izražanju ali razumevanju besedila, 

omogočimo še eno pot do razumevanja informacij oziroma prilagojeno izkušnjo, ki je prav tako 

pomembna za njihov kognitivni razvoj. MUG je primerna za navezovanje stika med učenci z 

MDR in književnostjo, kajti pogosto se preko njihove telesno gibalne inteligentnosti, lažje 

pojasni načela in vsebino obravnavanih besedil (Griss, 1998, str. 6 in13). 
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4.3. Spoznanja o zrcalnih nevronih in učenju s posnemanjem 
 

Zrcalni nevroni niso nevroni, ki bi bili zrcalna podoba drugih nevronov, ampak so ime dobili 

po svoji zanimivi aktivnosti. Skupina italijanskih nevroznanstvenikov, pod vodstvom 

Rizzolattija, je med preučevanjem delovanja možganov makakov ugotovila, da se posamezni 

nevroni motorične skorje sprožijo samo ob določeni motorični aktivnosti, na primer ob 

prijemanju oreščkov, s čimer so potrdili prej znane hipoteze. V nadaljnji študiji so odkrili, da 

se isti nevroni aktivirajo tudi takrat, kadar opice samo opazujejo enako dejavnost, ki jo izvaja 

nekdo drug, na primer ko raziskovalec pobira oreščke s tal (povzeto po: Pirtošek, 2016; Dimic, 

2008). 

 

Pirtošek (2016) navaja, da so pri mlajših otroci so s pomočjo elektroencefalografije ugotovili, 

da gre za enako aktivnost, če sam seže po čokoladi, če nekoga opazuje, da seže po njej, ali pa 

če iz njegovega vedenja razbere, da si želi čokolade. Vendar se ne smemo prenagliti s 

pripisovanjem vloge zrcalnih nevronov v kognitivnih procesih. Nekateri znanstveniki namreč 

izražajo dvom, da zrcalni nevroni kot posebna skupina možganskih celic, sploh obstajajo in ali 

imajo res tako pomembno vlogo in aktivnost pri človekovih kognitivnih procesih (Pirtošek, 

2016). 

 

C. Catmur (2008) navaja izsledke študije, v kateri so ugotovili, da gledanje videoposnetka 

premikanja kazalca povzroči aktivacijo opazovalčevega motoričnega dela možganov, ki 

nadzira kazalec. V nadaljevanju raziskave so preizkusne osebe vadile gibe nasprotne zrcalnemu 

delovanju, torej ko so videle premik kazalca, so morale premakniti mezinec in ko so videle 

premik mezinca, so morale premakniti kazalec. Pri merjenju možganskih odzivov je prišlo do 

spremembe zrcalnega učinka, kar je pomenilo, da je gledanje gibanja kazalca sprožilo več 

aktivnosti v motoričnem področju mezinca in gledanje premikanja mezinca je sprožilo višjo 

raven aktivnosti v motoričnem predelu kazalca. Za spremembo v odzivu zrcalnega sistema ali 

ustvarjanja novih nevronskih povezav, je torej potreben razmeroma kratek čas senzorično-

motoričnega učenja (C. Catmur, povzeto po: Dimic, 2008).  

 

Evolucijska vloga zrcalnih nevronov je še nedorečena. A. Rebula (bd) navaja, da so bili 

namenjeni temu, da se lahko ''nalezemo'' čustva drugega, kajti če smo zaznali hudo jezo in 

napadalnost, smo lahko poskrbeli za svojo varnost, če smo zaznali žalost ali klic po pomoči, 

smo nudili zavetje (Rebula, bd). Pirtošek (2016) navaja, da drugi avtorji trdijo, da je njihov 
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namen postaviti nas v čevelj sočloveka. S tem, ko človek ne samo razume kaj nekdo počne, 

ampak tudi kaj bo počel v naslednjem hipu in zakaj bo to počel (namen), lahko s 

predvidevanjem pridobi ogromno evolucijsko prednost (Pirtošek, 2016).  

 

S. Tancig (2014) navaja, da je zrcalnih nevronov več vrst. Najbolj znani in raziskani so tisti, ki 

se aktivirajo ob očesnem stiku in berejo obrazno mimiko, držo in gibe. Poleg tega se lahko 

aktivirajo tudi ob čustveni vsebini glasu, neverbalni obliki izražanja, gibanju, opazovanju 

nekega dejanja, delovanju sebe ali drugega, poslušanju razlage in govoru. Danes razumemo, 

zakaj je za otroke z motnjami avtističnega spektra učenje s posnemanjem tako težavno, kajti 

raziskave so pokazale, da se pri njih zrcalni nevroni, ki so udeleženi v procesu posnemanja, ne 

aktivirajo (Tancig, 2014a). Posledično imajo težave tudi pri virtualnih izkušnjah, oblikovanju 

mentalne predstave o dogajanju med ljudmi ter v razumevanju socialnih interakcij med ljudmi 

in zato še toliko bolj potrebujejo učenje preko MUG, s katero lahko razvijajo vse omenjene 

elemente.  

 

4.4. Koncept čuječnosti 
 

Čuječnost5 je koncept, ki izhaja iz budistične psihologije. Kabat-Zinn (1990) jo opredeljuje kot 

zavedanje tega, kar se dogaja v sedanjem trenutku popolnoma brez presojanja in vsebuje 

notranje (misli in čustva) in zunanje dogajanje (zvoki in druge zaznave). Martin (1997) 

čuječnost opredeli kot: »stanje psihološke svobode, ki se pojavi, ko pozornost ostane mirna in 

prožna, brez navezanosti na katerokoli določeno gledišče« (Černetič, 2005, str. 80). 

  

Hayes in Feldman (2004) menita, da vpliva tudi na zmanjšanje tuhtajočega razmišljanja 

oziroma ruminacije6, zaradi česar lahko oseba doživlja objekte bolj živo ter se bolj zaveda 

njihovih primarnih kvalitet (oblike, barve), s čimer se poveča zaznavanje prvotnih značilnostih 

objektov in ne le v funkciji, ki jo predstavljajo. Doživljanje take vrste povzroči večjo 

konceptualno fleksibilnost misli. Navajata sledeče mehanizme čuječnosti preko katerih se lahko 

dosega pozitivne učinke: 

 sprejemanje: postopek aktivnega sprejemanja psiholoških vsebin, preko katerih ح

posameznik prihaja v neposredni stik z dogodki v svoji duševnosti, 

                                                           
5 Čuječnost - ang. ang. mindfulness, nem. Achtsamkeit 
6 Ruminacija v ki v psihiatriji pomeni trdovratno premlevanje vedno enakih čustveno nabitih misli. 
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 decentrirana perspektiva: opazovanje zunanjih in notranjih dogodkov iz vidika ح

nepristranskega opazovalca ali priče, 

 samoregulacija: omogoča povratne zveze, ki se vzpostavijo, ko se oseba zaveda ح

svojega vedenja in duševnih vsebin, identifikacijo problemov in prepoznavanje 

alternativnih poti njihovega reševanja (Hayes in Feldman, 2004, povzeto po: Černetič, 

2005). 

 

Černetič (2011) navaja sledečo povezavo z voljo oziroma motivacijo: »Tako volja kakor tudi 

čuječnost izhajata iz čelnega režnja v možganih in oba procesa se uvrščata v sklop izvršitvenih 

funkcij, za katere velja, da so izjemno pomembne za človekovo smiselno in uspešno delovanje 

in življenje.« (Černetič, 2011). S tem poudari motivacijsko vlogo koncepta čuječnosti v 

pedagoškem procesu.  

 

S. Tancig (2014) navaja, da otroci k dejavnostim pristopajo na dva načina. V prvem se dela 

lotijo zbrano, umirjeno, premišljeno in učinkovito, kar prinaša bistveno boljše rezultate, v 

drugem se dela lotijo zaletavo in impulzivno, zaradi česar se pogosto zmotijo. Avtorica navaja, 

da gibalni programi za razvijanje samouravnavanja miselnih in čustvenih procesov na otroke z 

ADD7 ali ADHD8 sindromom vplivajo zelo pozitivno, saj izboljšujejo pozornost, delovni 

spomin in čustveno odzivanje, medtem ko se stresna raven, anksioznost in depresija zmanjšajo. 

Preko čuječnosti ne delujejo več iz avtomatskega pilota, temveč se v sebi najprej zberejo, 

poiščejo svoj center in potem pri delovanju izhajajo iz njega, kar pomeni, da dobijo boljši 

vpogled v situacijo in storijo, kar in kolikor je dejansko v dani situaciji potrebno. Navaja 

različne vaje, ki vključujejo gibanje, kot so Tai-chi, hoja po zaviti črti z žličko vode, zvončkom 

in meditativne igre za otroke (Tancig, 2014b). 

 

Z vajami čuječnosti ali uravnovešanjem skozi dihanje, lahko otrok ponovno pride v stik s samim 

seboj, se zaveda lastnega telesa, izraža čustva, razvija empatijo, ustvarjalnost in koncentracijo 

ter s tem tudi sposobnosti za učenje. Čuječnost lahko v pedagoškem procesu uporabimo v 

                                                           
7 ADD sindrom (angl. Attention Deficit Disorder) - sindrom zmanjšane pozornosti s povečano odkrenljivostjo pozornosti in 
zvišano  impulzivnost. Vir: http://www.pef.uni-
lj.si/didaktikasv/zaposleni/OPP/SPLOSNI_CLANKI/Gasser_Gibalne_aktivnosti_pri_motnjah_pozornosti.pdf#page=3&zoom=a
uto,-158,814  
8 ADHD sindrom (angl. Attention   deficit   hyperactivity   disorder) - motnja pozornosti in koncentracije s hiperaktivnostjo, 
za katero je značilna pretirana motorična aktivnost. Vir: http://www.pef.uni-
lj.si/didaktikasv/zaposleni/OPP/SPLOSNI_CLANKI/Gasser_Gibalne_aktivnosti_pri_motnjah_pozornosti.pdf#page=3&zoom=a
uto,-158,814  

http://www.pef.uni-lj.si/didaktikasv/zaposleni/OPP/SPLOSNI_CLANKI/Gasser_Gibalne_aktivnosti_pri_motnjah_pozornosti.pdf#page=3&zoom=auto,-158,814
http://www.pef.uni-lj.si/didaktikasv/zaposleni/OPP/SPLOSNI_CLANKI/Gasser_Gibalne_aktivnosti_pri_motnjah_pozornosti.pdf#page=3&zoom=auto,-158,814
http://www.pef.uni-lj.si/didaktikasv/zaposleni/OPP/SPLOSNI_CLANKI/Gasser_Gibalne_aktivnosti_pri_motnjah_pozornosti.pdf#page=3&zoom=auto,-158,814
http://www.pef.uni-lj.si/didaktikasv/zaposleni/OPP/SPLOSNI_CLANKI/Gasser_Gibalne_aktivnosti_pri_motnjah_pozornosti.pdf#page=3&zoom=auto,-158,814
http://www.pef.uni-lj.si/didaktikasv/zaposleni/OPP/SPLOSNI_CLANKI/Gasser_Gibalne_aktivnosti_pri_motnjah_pozornosti.pdf#page=3&zoom=auto,-158,814
http://www.pef.uni-lj.si/didaktikasv/zaposleni/OPP/SPLOSNI_CLANKI/Gasser_Gibalne_aktivnosti_pri_motnjah_pozornosti.pdf#page=3&zoom=auto,-158,814
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kombinaciji z MUG v uvodnem delu ure, za umiritev, usmerjanje pozornosti in aktivacijo otrok, 

v zaključnem delu, kot retrospektivo učne ure in pogovoru o vtisih ali neposredno med 

prehodom od gibalne dejavnosti k zapisu. Temeljna vprašanja pri delu z učenci med poukom 

pa se glasijo: »Kje sem? Kaj delam? Kaj zmorem narediti?« 

 

4.5. Povezava MUG z inteligentnostjo 
 

Obstaja veliko različnih teorij inteligentnosti, vendar prevladuje umska, s katero razmišljamo, 

presojamo in analiziramo. Povezuje se jo z levo možgansko hemisfero, kjer prevladuje logično 

mišljenje, medtem ko v desni možganski hemisferi prevladujejo čustva in kreativnost.  

 

Gardner (1995) opredeljuje sedem vrst inteligentnosti: jezikovno, logično matematično, 

glasbeno, medosebno, znotraj osebno in telesno gibalna, ki temelji na spretni uporabi telesa, 

nadzorovanju ter koordinaciji telesnih gibov in se kaže v spretni uporabi ali usklajenem 

delovanju lastnega telesa, v izdelavi orodij, v umetniških dejavnostih, kot so ples, igra in 

pantomima, (Gardner, 1995; Kroflič, 1999, str.19). 

 

Gardner (1995) ugotavlja, da razvijanje telesno gibalne inteligentnosti v naši kulturi včasih ni 

bilo tako zelo prisotno, kajti v šolah otroci med samim učnim procesom niso bili deležni dovolj 

gibalnih aktivnosti. Zdelo se je, kot da se učenje preko »fizičnega jezika« ni prepoznavalo kot 

eno izmed standardnih metodoloških pristopov pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami, 

čeprav je bila večini otrok blizu. Pri otrocih telesno gibalna inteligentnost namreč še ne atrofira 

in jo uporabljajo pri svojem delovanju, raziskovanju, izražanju in komunikaciji (Gardner, 

1995). S. Griss (1998) celo opozarja, da lahko odrasli nehote spregledajo, se ustrašijo in v 

nekaterih primerih obsojajo ta naraven jezik za učenje (Griss, 1998, str. 10-11). 

 

Poleg tega se nekateri otroci v njej bolj odlikujejo kot drugi in je zato prepoznavanje otrok, ki 

imajo ta potencial, lahko dober razlog za uvedbo učenja preko gibanja oziroma uporabo MUG 

v skladu s sistematičnostjo v učnem načrtu. V primeru, da se nekateri izmed njih na tem 

področju ne izkažejo, se jim s pomočjo MUG omogoči razvijanje tudi tega dela sebe. 
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4.6. Izkustveno učenje pri MUG 
 

Pomen pojma izkustveno učenje najbolje opiše star slovenski pregovor, ki pravi: »Tisto kar 

Janezek naredi, Janezek zna«. Pojavilo se je kot odgovor na učenje, ki je zasnovano na knjigah 

(abstraktno učenje) in skuša med seboj povezati teorijo in prakso, pri čemer ima bistveno vlogo 

osebna izkušnja.  

 

D. Viadero (2008) navaja izsledke različnih raziskav, v katerih so ugotovili, da s pomočjo 

telesne vadbe spravimo možgane učencev v optimalen položaj za učenje. Gibanje se  

neposredno poveže z učno vsebino z različnimi dejavnostmi v katerih otroci postanejo bolj 

dejavni (se postavijo v kožo literarnih likov in odigrajo zaplet v zgodbi) in posledično se v 

njihovih možganih ustvari tudi večja aktivnost (Viadero, 2008). 

 

M. Garvas (2010) navaja, da praksa sama po sebi še ne pomeni izkušnje, kajti izkušnje se 

spremenijo v nova spoznanja šele s teorijo. Praksa prav tako ne omogoča novih spoznanj, če o 

njej ne razmišljamo in je ne povežemo z znanji, teorijo in razmišljanjem drugih ljudi. 

Izkustveno učenje temelji na konkretnih osebnih izkušnjah, vsak posameznik pa v nove 

izkušnje vstopa z že nekim predznanjem, svojimi teorijami ter osebnostjo (Garvas, 2010). 

 

S. Griss (2013) meni, da se lahko izkustveno učenje s pomočjo MUG uporablja tudi pri 

opismenjevanju in književnosti. Z ustvarjanjem bogatega ozadja, kinestetično učenje konstruira 

spomine vezane na čas, kraj in čustva, kar imenuje »epizodno kodiranje«. Otrokom se s tem 

omogoči pot do globljih čustvenih, medosebnih in kinestetičnih povezav do učnih predmetov. 

Zato za njih učenje postane bolj smiselno in oprijemljivo in na nek način izkusijo kurikulum 

preko svojih lastnih organov (Griss, 2013).  

 

S pomočjo izkustvenega učenja torej dosežemo globlje razumevanje učne vsebine preko 

konkretnih izkušenj in veliko ponovitev, kar je še posebej smiselno za poučevanje otrok z MDR.  

 

4.7. Pomen gibanja pri učenju 
 

Veda, ki se ukvarja s proučevanjem človekovega gibanja, se imenuje kineziologija, ki se 

osredotoča na gibalne sposobnosti, gibalne vzorce, gibalni razvoj, povezanost čustvenega, 

socialnega in psihomotoričnega razvoja, vpliv telesnih vaj na organizem in motnje v 
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motoričnem razvoju. Ena izmed njenih disciplin je motorika , ki pomeni nauk o gibalnih 

funkcijah oziroma tako imenovana »gibalnost« (Kroflič, 1999, str. 27). 

 

Laban (2002) je analiziral človekovo vsakdanje, delovno in plesno gibanje z vidika arhitekta, 

slikarja, koreografa, plesnega pedagoga in teoretika gibanja ter plesa. Ugotovil je, da kadar se 

ljudje gibljemo, se gibljemo v prostoru in času z določeno močjo in v določenem toku. Tako so 

prostor, čas, moč in tok gibanja osnovne kategorije, s katerimi je mogoče opredeliti vsako 

človekovo gibanje, pri čemer obstaja osem kombinacij z navedenimi tremi skupinami (moč, 

prostor, čas). Vsebino človekovega gibanja in ustvarjanja z gibanjem je pojasnil z vprašanji in 

odgovori nanje: »Kje se lahko giblješ?« (prostor), »Kaj lahko giblješ?« (telo ali zavedanje 

telesa), »Kako se giblješ?« (čas, moč in tok oziroma tempo, ritem, moč, ravnotežje, prenos teže 

in tok), »S kom ali s čim se giblješ?« (odnos med deli telesa, med posamezniki, med skupinami, 

do okolja, predmeta, prostora) (Laban, 2002). 

 

M. Koban Dobnik (2005) navaja, da je gibanje posameznika odvisno od njegovih: 

 gibalnih sposobnosti: so prirojene in pridobljene ter odvisne od ravni delovanja ح

nadzornih sistemov v telesu in predstavljajo zmožnost izkoristka le-teh potencialov pri 

doseganju zastavljenih ciljev; 

 gibalnih značilnosti: opredeljujejo zunanji videz človeka in njegove reakcije na okolje ح

ter opredeljujejo njegovo samopodobo in gibalno učinkovitost; 

 ,gibalnih spretnosti in znanj: so pridobljena z učenjem in vajo (Koban Dobnik, 2005 ح

str. 12). 

 

M. Frostig (1999) poudarja sledeče značilnosti posameznika pri gibanju: 

 Usklajenost: združevanje različnih spretnosti v neko sestavljeno dejavnost, pri čemer ح

je stopnja usklajenosti odvisna od delovanja živčnega sistema, predvsem od možganske 

skorje. 

 Ritmičnost: tekoče, pravilno in uravnoteženo gibanje za katerega je potrebno sočasno ح

skladno gibanje, pri čemer je odvisen tudi od same stopnje usklajenosti. 

 Gibčnost: sposobnost gibanja posameznih telesnih delov, zaporedno stegovanje in ح

pripogibanje do skrajne meje brez težav. 

 .Hitrost: se nanaša na čas, ki je potreben za neko gibanje ح

 .Spretnost: je sposobnost odzivanja ح
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 Ravnotežje: je opredeljeno z medsebojno lego težišča in podporne točke. Poznamo dva ح

osnovna načina ravnotežja: statično ravnotežje (telo miruje v določeni uravnoteženi 

drži) in dinamično ravnotežje (izhodišče za plesno gibanje - prerazporejanje poz, udov 

in telesnih delov z upoštevanjem dinamike, impulzov in intenzivnostjo gibanja). 

 Moč: psihomotorična sposobnost, ki se kaže kot splošna sposobnost mišic za ح

premagovanje odporov - opravljeno delo v določeni časovni enoti. 

 Mišična vzdržljivost: sposobnost vzdržati telesno dejavnost in se ne utruditi. Srčno ح

dihalna vzdržljivost je sposobnost organizma, da smiselno uporablja kisik (Koban 

Dolnik, 2005, str. 13). 

 

Vigotski (1986) navaja, da sta gib ali gesta socialni in komunikacijski pojav v otrokovem 

razvoju. Vzpostavljena zveza med gibom in predmetom povzroči, da gib postane gesta, ki nosi 

določen pomen. Ta pomen in z njim gesta s tem postaneta socialni komunikacijski pojav. Na 

podlagi socialnih gest se razvijejo besedne geste, ki dobijo simbolni pomen (Vigotski, 1986, 

povzeto po: Kroflič, 1992, str. 12). Pri MUG otrok svojim gibom prav tako pripiše nek pomen. 

 

Piaget je v svoji razvojni teoriji gibalnim aktivnostim pripisoval velik pomen v otrokovem 

zgodnjem razvoju. Razvoj mišljenja je razdelil na štiri stopnje: senzomotorična faza: obdobje 

zaznavnega vnosa in usklajevanja fizičnih aktivnosti (od 0 do 2 let), predoperativna faza: 

obdobje predstavnega in predlogičnega mišljenja (od 2 do 7 let), faza konkretnih operacij: 

obdobje konkretno logičnega mišljenja - število, razred, vrstni red (od 7 do 11 let) in faza 

formalnih operacij: obdobje logičnega mišljenja brez omejitev - hipoteze (po 11. letu). 

Inteligentnost vsakega razvojnega obdobja je zgrajena na prejšnjem in lahko iščemo povezave 

med senzomotoričnim in kognitivnim razvojem (Kompare et al., 2001, str. 159). 

 

Motorični razvoj ima v prvih dveh letih odločilno vlogo za razvoj prvih intelektualnih 

sposobnosti. Vpliv gibalnih aktivnosti je neposreden, kajti primarne intelektualne aktivnosti se 

oblikujejo iz osnovnih gibalnih akcij. Piaget je posledično dokazal, da se intelektualni procesi 

razvijejo kot praktična inteligentnost že pred pričetkom razvoja govora. To se kaže v gibih in 

zaznavah, organiziranih v akcijske sheme namesto besed in pojmov. Praktična inteligentnost se 

kaže med 3. in 6. mesecem starosti (Kompare et al., 2001, str. 159). 

 

Najvišja oblika senzomotorične inteligentnosti se pokaže s tem, da otrok ne odkriva več 

sredstev za doseg cilja na dejanski ravni, temveč je sposoben koordinacije na notranji miselni 
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ravni in problem razreši z enkratnim vpogledom oziroma z AHA-doživetjem (Horvat, Magajna 

1987, povzeto po: Kroflič, 1992, str. 17).  

 

Psihomotorika po mnenju M. Koban Dobnik (2005) temelji na človekovi celostni podobi in 

izhaja iz enotnega delovanja telesnega, duševnega in socialnega vidika osebnosti. Vsi gibi in 

dejanja posameznika, so shema njegovih zunanjih in notranjih dejavnikov. S tem psihomotorika 

predstavlja neposredno zvezo med psihičnim in motoričnim razvojem, kajti čustvenost in 

gibanje sta v tesni povezavi. Zato so motorične dejavnosti, ki jih vpeljemo s pomočjo MUG 

nujne za premostitev notranjih spodbud in sprostitev energije, kajti stik z ''jazom'' se vedno 

prične prek telesa. Otrok svoje telo doživlja preko različnih dotikov, položajev in občutenj, 

čemur se priključita opazovanje in doživljanje ter posledično tudi lastna motorična dejavnost. 

Otrok se s pomočjo gibalnih dejavnosti predstavi ožji in širši okolici, ki ocenjuje njegovo moč, 

vedenje, pogum in samoobvladovanje. To je tudi pogoj za razvoj »jaza« in preko tega razvije 

svojo lastno identiteto in moč samozavedanja (Koban Dobnik, 2005, str. 16).  

 

M. Frostig (1989) trdi, da razločevanje leve in desne pri samemu sebi, v prostoru ali v zvezku, 

vpliva na učno uspešnost, medtem ko stranskost (lateralnost) naj ne bi vplivala nanjo. Svojo 

trditev podkrepi z ugotovitvami različnih znanstvenikov (Belmond, Birch, Trieschman, Balow, 

idr.), ki prav tako niso uspeli najti nobene povezave med stranskostjo in sposobnostjo branja. 

Avtorica meni, da križna stranskost posredno vpliva na učenje, kajti pomanjkljiva prednost 

ene roke otežuje izkušnje levo-desno, kar naj bi bilo povezano z učno uspešnostjo. Različne 

študije ugotavljajo, da lahko na nezrele gibalne vzorce in orientacijo v prostoru vplivamo z 

gibalno vzgojo in urjenjem ter pripomoremo k splošnemu dozorevanju gibalnih funkcij in 

posledično tudi na izboljšanje zaznavanja leve in desne strani (Frostig, 1989, 33-35). 

 

Zato je pomembno, da vadimo oboje, razločevanje leve in desne ter utrjujemo dominantnost 

ene roke, kajti razločevanje leve in desne je pomembno za tekoče branje od leve prosti desni, 

za pisanje črk in pravilno pisanje številk. S pomočjo MUG lahko urjenje predstavimo na 

zabaven način v obliki igre, ki jo imajo otroci radi in se ob njej tudi sprostijo. MUG vključuje 

različne motorične dejavnosti, s katerimi lahko vplivamo tudi na ostale gibalne sposobnosti in 

značilnosti in s tem posredno vplivamo na razvijanje pismenosti pri otrocih z MDR. 
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4.8. Motivi za spodbujanje gibanja pri MUG 
 

Motive za gibanje lahko najdemo tako v tekanju, skakanju, padanju, kotaljenju in ponovnemu 

vstajanju, kot tudi v mišljenju, govorjenju, razmišljanju, iskanju in ponovnemu začenjanju. Pri 

samemu gibanju se pri MUG v ospredje postavi tako imenovan »plešoči um«, torej ozadje, cilj, 

namen oziroma motiv za ples.  

 

M. Speth (2012) trdi, da če pri MUG izhajamo iz otrok, jih s tem tudi dodatno motiviramo in 

spodbudimo bolj igriv pristop učenja. Učna ura mora temeljiti na konkretnih izkušnjah ali na 

otrokom dobro poznanih temah, ki so osnovane na vsakodnevnih življenjskih motivih. Avtorica 

poudarja pomen pozitivnih čustvenih izkušenj, krepitev same vloge otrok, socialnega učenja 

vedenja v skupini ter smiselno strukturiranje učne ure (Speth, 2012b). 

 

S pomočjo MUG lahko v izobraževalnem kontekstu uporabljamo iztočnice za ples v mnogih 

učnih okoliščinah. Pri čemer mora biti učna tema vsaj nekaterim otrokom znana in tudi 

razumejo njeno ozadje. Pri otrocih z MDR lahko pri ustvarjalnem pisanju na primer izberemo 

temo rudnik, če so ga pred kratkim tudi obiskali. Najprej skupaj ustno obnovijo svoje 

doživljanje izleta, nato ga gibalno ponazorijo, pri čemer so pozorni na časovno sosledje 

dogodkov. Z dogovorjenimi gibi poudarijo stavčno strukturo in slovnico, čemur na koncu sledi 

samostojni zapis. Učenci se med gibanjem sprostijo in se pogosto sploh ne zavedajo, da je to 

del samega učnega procesa, ker se med tem tudi zabavajo. 

 

4.9. Ustvarjalni proces in metoda MUG 
 

Novejše raziskave kažejo, da razvoj ustvarjalnih sposobnosti pomembno vpliva na učno 

uspešnost otrok. Današnje družbe si brez teh sposobnosti ne moremo predstavljati. Še posebej 

v času ekonomske krize v Evropi je pogosto izrečeno, da je inovativna misel nujna za razvoj 

učinkovitih rešitev. Ples predstavlja močno orodje pri generiranju kreativnosti in dolgoročna 

cilja MUG sta zrelo ustvarjalno mišljenje in inovativno reševanje problemov. 

 

Fiziološka osnova ustvarjalnega procesa je v različno delujočih možganskih hemisferah. Leva 

je specializirana za razumske, besedne ter analitične procese, desna pa za prostorske, vizualne, 

čustvene, intuitivne in sintetične procese. Delovanje desne hemisfer je posledični osnova 

ustvarjalni dejavnosti, vendar deluje v povezavi z levo hemisfero. B. Kroflič (1999) navaja, da 
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je ustvarjanje delovanje, odpiranje in reševanje problemov, preoblikovanje situacije ali izvirno 

preoblikovanje informacij. Zanj je značilna spontanost, ko naključne zunanje spodbude 

učinkujejo na podzavest, se uskladiščijo v spominu in se spontano preoblikujejo v nove 

domiselne konstrukte (Kroflič, 1999, str. 56-57). 

 

Trstenjak (1992) meni, da ustvarjalnost predstavlja določeno svobodo, svoboda pa iskanje 

svojega globljega jaza in udejanjanje bitja, ki je lastno in neponovljivo zapisano v vsakem 

izmed nas. Pristen ustvarjalni proces ne dobiva dražljajev za dejavnost zunaj sebe, temveč jih 

ima oseba prednaravnano v sebi. Človek v ustvarjalnem procesu rešitev pogosto uzre ali pridobi 

z uvidom (Trstenjak v Zagorc, 1992, str. 12-14). Tudi B. Kroflič (1999) navaja, da mora otrok 

problem razrešiti na osnovi svoje notranje predstave o strukturi situacije (Kroflič, 1999, str. 33). 

Pri MUG vedno težimo, da otroci v svojem delovanju izhajajo iz sebe. 

 

Guillford (bd) trdi, da poznamo dva različna načina mišljenja: pri ustvarjalnosti gre za 

divergentno, k več rešitvam usmerjeno mišljenje, pri inteligentnosti pa za konvergentno, 

usmerjeno k eni rešitvi. Za ustvarjalno mišljenje je potrebna določena stopnja inteligentnosti, 

ki pa ni edini pogoj ustvarjalnega mišljenja. Odnos med inteligentnostjo in ustvarjalnostjo še ni 

docela pojasnjen. Avtor navaja, da se s pojmom ustvarjalnost označuje več različnih 

sposobnosti ali faktorjev ustvarjalnega mišljenja, ki so lahko različno razviti: 

 ,fleksibilnost – prožnost mišljenja ح

 ,iznajdljivost ح

 ,fluentnost – tekočnost ح

 ,bogastvo zamisli ح

 originalnost – izvirnost in ح

 ,elaboracija – način izvedbe zamisli (Guillford, bd, povzeto po: Pečjak, 1987, v Kroflič ح

1999, str. 57). 

 

Luria (1978) in Pečjak (1987) navajata štiri faze ustvarjalnega mišljenja: 

1. preparacija: faza spoznavanja in razumevanja gradiva, 

2. inkubacija: zorenje podatkov iz prve faze, 

3. iluminacija: ''razsvetljenje'' ali ''aha'' doživetje, pojav nenavadne rešitve in 

4. verifikacija: preverjanje rešitve, ideje ali izdelave v praksi. 

Faze se med seboj dopolnjujejo, vendar za sam ustvarjalni proces ne zadostujejo. Pri izvedbi  

ustvarjalnega mišljenja morajo biti prisotni tudi motivacija, pri kateri sta pomembni jakost in 
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izvor (notranja ali zunanja), čustveni procesi in frustracijska toleranca. Motivacija pogojuje 

organizacijo vseh funkcij v človeku, medtem ko frustracija obstoječo organizacijo poruši. Za 

sam uspeh procesa pa so pomembni tudi disciplina, vztrajnost, sposobnost organiziranja in 

tveganja (Luria, 1978; Pečjak, 1987, povzeto po: Kroflič, 1999). 

 

Vse štiri faze so prav tako prisotne pri ustvarjanju koreografije, ki je ena izmed MUG. Gre za 

ustvarjalen proces v katerem se otroke vodi od razvijanja zametkov idej, skozi več faz 

viharjenja idej, raziskovanja, analize, sinteze, prefinjenosti in urejanja sekvenc. Otroci najprej 

na podlagi pridobljenega znanja, čustev ali osebne intuicije zberejo čim več informacij o dani 

temi. Medtem ko okvirna slika raste, izberejo za nadaljnje delo posamezne dele tem ter med 

njimi raziskujejo povezave in odkrivajo nova spoznanja ali poti. Nato iz vsega materiala 

zgradijo obliko, pri čemer se odločajo, kaj zavreči kot odvečno in kaj vključiti v svoje delo. 

Običajno je v tem delu prisotna konstruktivna kritika, s katero izpopolnijo svoje delo, ki ga na 

koncu predstavijo razredu ali širšemu občinstvu.  

 

Z. Rutar Ilc (bd), v »Uporabi taksonomij za opredeljevanje standardov in kriterijev za snovanje 

preizkusov« navaja, da so kognitivne sposobnosti po Bloomovi taksonomiji opredeljene 

vzporedno z ustvarjalnim procesom: znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in 

vrednotenje (Rutar Ilc, b. d.). Te sposobnosti uporabljajo tudi otroci z MDR v aktivnostih, ki 

jih v pouk vnesemo preko MUG in pri katerih velja načelo odkrivanja preko reševanja 

problemov in učenje z odkrivanjem nečesa bolj kot učenje o nečem. 

 

4.10. Pomen propriocepcije 
 

Propriocepcija je sposobnost telesa, da prenese občutek položaja sklepa, interpretira dobljeno 

informacijo v centralni živčni sistem in zavestno ali podzavestno odgovori na stimulus, tako da 

omogoči ustrezno izvajanje giba in vzdrževanje drže. Gre za živčno vzburjenje iz mišic in 

sklepov, ki da informacije možganom, v  kakšnem položaju so mišice in sklepi. S pomočjo teh 

informacij ugotovijo kje so posamezni deli telesa in kako se telo giblje. Proprioceptorji so 

izredno občutljivi receptorji, ki se nahajajo znotraj sklepov, mišic ter tetiv in so odzivni na 

spremembe tlaka in napetosti ter pošiljajo informacije, povezane z mišično dinamiko, proti 

zavestnim in nezavednim delom centralnega živčnega sistema. S tem možgani dobijo 

kinestetične informacije o položaju telesa in delov lokomotornega sistema v tridimenzionalnem 

prostoru. 
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A. J. Ayres (2002) navaja, da večina teh informacij nastaja na podzavestnem nivoju. 

Propriocepcija je sposobnost mišice, da odgovori na specifične in pogosto neobičajne položaje 

ter situacije. Občutki, ki jih dobimo preko propriocepcije, potujejo po hrbtenjači do 

možganskega debla in malih možganov. Ker le redki impulzi prispejo do najvišje  ravni  

možganov,  ki oblikujejo zavedanje o  občutku, se propriocepcije iz mišic in sklepov običajno 

sploh ne zavedamo, dokler nismo nanjo pozorni (Ayres, 2002, str. 60-61).  

 

Peske (2005) meni, da motnje na področju propriocepcija posledično vplivajo na:  

  ,grobo in fino motoriko ح

  ,oralno – motorne veščine ح

 emocionalno aktivnost in ح

 .pozornost. (Peske, 2005, str. 49 v Požin, 2011) ح

 

A. J. Ayres (2002) trdi, da so branje in pisanje kompleksne spretnosti, ki od možganov 

zahtevajo obdelavo zelo izčrpnih informacij iz vseh senzornih sistemov in hkrati tudi 

sodelovanje v mentalnih in motoričnih  reakcijah. Te pa se lahko razvijejo samo na temeljih 

dobre senzorne integracije, ki vpliva  na pozornost, uspešnost pri branju in pisanju, organizaciji 

pri delu, specializaciji obeh strani telesa in možganov ter sposobnosti abstraktnega mišljenja 

(Ayres, 2002, str. 94). 

 

T. Žerdin (1991) navaja, da je v šoli v začetnih razredih otrokova uspešnost zelo odvisna od 

razvitosti njegovih senzoričnih funkcij. Učenje branja in pisanja je povezano z zaznavanjem, 

predvsem vidnim in slušnim, zaznavanje pa s čuti, vidom in sluhom. Pri opismenjevanju, pri 

rabi pisala sta pomembni tudi groba ter fina motorika in predvsem vsi tisti mišično gibalni 

občutki, prijemi in gibanje, ki sodelujejo pri pisanju (Žerdin, 1991, str. 33).   

 

M. Speth (2006, 2012) navaja, da z vključevanjem proprioceptivnih elementov v učni proces, 

ta postane bolj mnogostranski ter s tem tudi učinkovitejši. S prepletanjem sposobnosti 

zavestnega in podzavestnega prepoznavanja položajev lastnega dela telesa v prostoru, 

kognitivnega in kreativnega procesa, lahko primerni proprioceptivni elementi »raztegnejo« 

(STRECH) tako možgane kot telo. Z združevanjem (MATCH) vseh teh različnih možnosti se 

spodbuja divergentnost in kreativnost v mišljenju (Speth, 2006, 2012a). 
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Vsi našteti elementi so prav tako vsebovani v gibanju in plesu, ki ju spodbujamo preko MUG. 

Posledično lahko preko proprioceptivnih elementov ustvarjalnega gibanja posredno vplivamo 

na razvoj in kakovost pismenosti pri otrocih z MDR. 

 

M. Speth, V. Geršak, U. Sedevčič in K. Erban (2006, 2012, bd) navajajo izsledke različnih 

raziskav in primerov dobrih praks, ki so pokazale, da integracija MUG v pouk prinaša pozitivne 

učinke na motiviranost učencev z MDR, boljši učni uspeh in višjo stopnjo socializacije, kar 

posledično vpliva na višjo stopnjo pismenosti otrok s posebnimi potrebami (Speth, 2006, 2012a, 

Geršak, 2006, Geršak, Sedevčič, Erban, bd). 

 

B. Lesjak Skrt (2008) navaja, da je zavedanje sebe v gibanju bistvenega pomena za natančno 

izgovorjavo in kasneje pred pisanjem, za fonološko zavedanje glasov. Določena gibanja so v 

pomoč pri pridobivanju določenih glasov (Lesjak Skrt, 2008). 
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5. POUČEVANJE PREKO METODE USTVARJALNEGA GIBA 
 

Za obvladovanje grafomotorike in branja otroci potrebujejo splošne psihomotorične 

sposobnosti, kot so na primer orientacija v prostoru ter v lastnem telesu, telesna shema, 

koordinacija gibov,  ki si jih razvijajo s pomočjo različnih gibalnih aktivnosti. MUG ni končni 

cilj, temveč zgolj metoda za dosego nekega drugega cilja. Ker gre za dejavnost, ki se običajno 

dogaja v skupini skupaj z drugimi osebami, od vseh udeležencev zahteva uporabo socialnih 

veščin, v smislu komunikacije znotraj plesa, kot tudi razvijanja posameznikovih 

komunikacijskih spretnosti. Hkrati lahko preko njih vplivamo na kognitivna in ustvarjalna 

področja, razvoj gibanja in refleksije ali izražanje svojih vtisov. S plesom, predvsem v 

motivacijskem smislu, lahko vplivamo na širok spekter človekove notranjosti. 

 

Različne avtorice navajajo, da se od učiteljev pri uporabi MUG ne pričakuje, da so v osnovi 

plesni pedagogi ali vrhunski plesalci, ampak je bolj bistvenega pomena, da prepoznajo oziroma 

najdejo povezave med učnim načrtom in ustvarjalnim gibom ter nato otroke naučijo, da svoje 

znanje oziroma učenje »utelesijo« (Griss, 1998, 2013; Speth, 2006; Kroflič, 1999). 

 

Tak način poučevanja ima dve pomembni prednosti: 

 tisti otroci, ki se učijo po kinestetični poti postanejo nemudoma aktivni in sodelujejo pri ح

sami vsebini pouka in 

 otroci, ki se učijo visceralno (preko svojih mišic), si informacije zapomnijo bolje in za ح

dlje časa. 

 

M. Speth (2006) navaja, da moramo pri delu z učenci z MDR upoštevati sledeče:  

 ,počasnejši tempo dela ح

 ,preprostost in jedrnatost nalog ح

 ,podaljšan čas pri eksperimentiranju z gibanjem ح

 ,učenje po korakih, z možnostjo spremembe na začetku zastavljenih ciljev ح

 po potrebi opustitev začetne ideje in preusmerjanje v delo, ki izhaja izključno iz glasbe ح

(Speth, 2006, str. 33); 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Gosarič Janja; diplomsko delo 

 

  - 42 - 
 

5.1. Izbira teme 
 

Otroci se običajno ne bojijo igre vlog, so že po naravi radovedni in imajo neomejeno domišljijo. 

S. Griss in M. Speth (1998, 2006) poudarjata, da je zaradi same narave dela potrebno učno uro 

zastaviti enostavno in karseda natančno, pri čemer ni potrebno imeti plesno-gibalnih dejavnosti 

čez celotno uro, ampak pogosto zadošča le izbran del ure, da zajame zanimanje učencev ter 

pojasni vsebino ali učni koncept (Griss, 1998; Speth, 2006). 

 

Med plesno-gibalnimi dejavnostmi učenci pogosto pričnejo medsebojno posnemati drug 

drugega, pri čemer je to bolj smiselno razumeti kot pozitivno sredstvo učenja in ne kot 

goljufanje. S. Griss (1998) navaja, da je pri izbiri teme potrebno najprej preveriti ali vsebuje 

naslednje elemente: 

 

a) Možnost za ustvarjalno interpretacijo: 

Tema mora vsebovati zaplet, dramo ali čustva, pri čemer naj ima tudi več različnih gibalnih 

vzorcev. Preko različnega gibanja izkusijo zaporedje dogodkov, interaktivne sile v zgodbi, 

fizično nastavitev in lažje razumejo pojme »glavne ideje« ali »vzroka in posledice«, ker se vse 

odvija na konkretni, fizični ravni, z lažjim vpogledom v specifične lastnosti, kar je zlasti 

pomembno za otroke z MDR. Pri MUG ni delitve nalog, ampak so vsi učenci ves čas aktivni, 

kajti s tem  doživljajo vse vidike zgodb, na podoben način kot bralec doživi knjigo (Griss, 

1998). 

 

S. Griss (1998) navaja ustvarjalno pisanje kot eno izmed tem, ki jih lahko obravnavamo z 

MUG. Proces se lahko izvaja v obe smeri: od pripovedovalne ali pisne v gibalno in od gibalne 

v pisno ali govorno obliko. Z izmenjavanjem teh dveh dejavnosti jezik »oživi«, saj ga otroci 

doživijo skozi svojo telesno improvizacijo. Besede »lep«, »strašen«, »srečen« in »žalosten«, 

preko giba dobijo obliko in teksturo. Preko ubesedovanja gibov vplivamo na razpon njihovega 

besednega zaklada in subtilnost njihovih zapisov (Griss, 1998). 

 

b) Kinestetične elemente: 

 

 GIBANJE: z njim se poudari en vidik objekta. Otroci fizično raziskujejo obravnavane ح

teme, na primer delovanje prebavil, nauke obravnavanih besedil, sporazumevalne 

interakcije, ipd. 
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 ČAS: vključuje hitrost, s katero se nek dogodek zgodi, trajanje, transformacijo ح

(spreminjanje skozi čas) ali sekvenco (časovno zaporedje) dogodkov. Eden izmed 

uspešnih načinov učenja zlogovanja je s pomočjo ploskanja in gibanja na ritem jezika, 

ki je prav tako časovna komponenta. 

 

 PROSTOR: se nanaša na tri dimenzije - višino, širino in globino ter nastalih poti med ح

gibanjem skozi prostor ali po prostoru med dvema predmetoma. Otroci z MDR tako 

fizikalne, velikostne in prostorske odnose izkusijo na konkreten način: veliko, malo, 

diagonala, visok, širok, sprednji, stranski, nazaj, blizu, daleč, skozi, zadaj, spirala in 

podobno. 

 

 OBLIKA: zmožnost razumevanja oblike ali njena preprostost se izkaže pri podajanju ح

informacij, spodbujanju asociacij ali usmerjanju pozornosti v začetnem delu ure. Eden 

izmed možnih načinov uporabe oblike je bolj subtilen. Učencem podamo navodilo: 

»Oblikujte svoje telo v okroglo obliko«, ki mu dodamo še besedo kot je na primer: 

»dolgo« ali »žalostno« ali »srečno« ali »ponosno« ali »pes« ali »mačka« ter jim na 

koncu povemo: »Zdaj se v tej svoji obliki premikajte po prostoru«, ki združi element 

oblike z gibanjem telesa, kar spodbuja razvoj ustvarjalnih podrobnosti v gibanju in 

hkrati širjenje gibalnega besednjaka.   

 

Ponazarjanje oblike je najbolj očitno pri učenju oblike črk in pri gramatičnih pravilih:  

 

1. Pri postavljanju ločil, se »sprehodijo« preko stavkov, jih poleg gibanja pospremijo tudi 

z govorom in ustvarijo oblike, ki predstavljajo ločila s svojimi telesi.  

2. Glagol predstavijo z gibanjem na mestu, predmet z obliko telesa.  

3. Veliko začetnico ponazorijo z visoko, široko in razkrečeno pozo »kolikor so lahko 

veliki« in jo verbalno ponazorijo z glasom: »Ta-da!« (Griss, 1998). 

 

''Tableaux'' so kipi ali nepremične oblike ali skulpture, ki jih tvorijo skupine ljudi. Ker 

so sestavljeni iz več kot ene osebe, razkrijejo številne podrobnosti, poudarjajo razmerja 

moči in prikažejo razmerje delov v celoti. Ustvariti jih je mogoče posamično kot izraze, 

v seriji, kot prikaz različnih razvojnih faz ali različnih prizorov iz zgodb (Griss, 1998). 
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5.2 Raznolikost dejavnosti 
 

Raznolikost dejavnosti pri otrocih ohrani motivacijo, interes in pripravljenost za delo, pri 

čemer S. Griss (1998) kot koristna navaja naslednja metodična načela: 

 menjavanje tem: en dan se z MUG poučuje slovnična pravila, drugi dan se uprizarja ح

literarno delo;  

 vsi v razredu sodelujejo kot skupina in šele nato individualno: s tem so aktivni vsi ح

otroci v razredu; 

 delo v paru: dva učenca lahko uravnovešata drug drugega in se gibljeta s podobnim ح

gibanjem ali sta si v kontrastni ravni in se dopolnjujeta;  

 delo v manjših skupinah po tri, štiri ali pet učencev: število je odvisno od vrste ح

dejavnosti, kajti poslušanje in sodelovanje zahtevata manjšo skupino; 

 ,spreminjanje glasbene podlage: ustvarjanje vzdušja, tempa, poenotenje razreda ح

vzpostavljanje mej ali pomoč pri kinestetičnemu odzivu otrok, ki imajo težave z začetno 

motivacijo; 

 ,uporaba pripomočkov: z obroči določimo prostor (znotraj, zunaj, zgoraj, spodaj ح

skozi), s svilenimi rutkami spodbujamo fluidnost in gibanje, z elastikami ali 

gumitvistom se osredotočimo na kakovost gibanja in oblike, z baloni si pomagamo pri 

izolaciji posameznih delov telesa, s tem ko jih poskušamo obdržati v zraku z nihanjem 

glave, s sunki ramen in z udarci kolen, z večjimi kosi obarvane tkanine ustvarimo okolje, 

z udarjanjem zvenečih palic eno ob drugo ali ob tla izpostavimo ritem. 

 

5.3. Prostor 
 

Otroci za gibanje potrebujejo večji, odprt in prehoden prostor brez ovir. S tem zmanjšamo 

možnost medsebojnega zaletavanja, ki med njimi običajno povzroči dodatne konflikte ali 

frustracije. Pri delu z manjšimi skupinami otrok izkoristimo tudi hodnike, avlo, odre, kabinete, 

jedilnice in zunanja igrišča, pri čemer se upošteva starost, sposobnost ohranjanja pozornosti, 

orientacije v prostoru in hipersenzibilnost otrok. Prostor je pomembno omejiti oziroma mu 

določiti dovoljene meje. S. Griss (1998)  in M. Speth (2006) za otroke z MDR priporočata, da 

izbran prostor zagotavlja tudi zadosten občutek varnosti, sproščenosti in ima čim manj motečih 

dražljajev (Griss, 1998; Speth, 2006). 
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 Osebni prostor ح

Prijetna igra za učenje spoštovanja prostora drugega so »Mehurčki«, v kateri se najprej opiše 

nevidni mehurček ali zaščitni ščit okoli vsakega otroka, ki pa lahko poči, če se dva med njima 

zaletita. Otroci ga najprej raziskujejo posamično ter se nato skupaj ob glasbi premikajo na 

različne načine, pri čemer morajo paziti, da se med seboj ne dotikajo (Griss, 1998). 

 

5.3. Zagotavljanje strukture in občutka varnosti 
 

Otroci gibanje v odprtem prostoru na splošno razumejo kot igro, zato je pomembno oblikovati 

zelo jasna pričakovanja in poudariti, da so aktivnosti MUD še vedno del učne ure ali učenja. V 

primeru, da postanejo preveč živahni S. Griss (1998) priporoča verbalni ukaz: »Zamrznite!« ali 

neverbalni znak - močan ritem bobna ali zvenečih palic, ki pomenita, da se morajo ustaviti, 

stišati in biti zopet pozorni (Griss, 1998). Oboje se je izkazalo za uspešno in poleg tega lahko 

preko bobna ali zvenečih palic nato postopoma uvajamo tudi ritem.  

 

M. Speth (2006) navaja, da MUG otrokom ponuja večjo svobodo izražanja, domiselnosti, 

ustvarjalnosti in pridobivanja izkušenj, kajti zadane naloge ni potrebno razviti na točno določen 

način, ker vsak izhaja iz svojega motiva za gibanje (Speth, 2006, str. 16). Ker se njihovo 

obnašanje ne ujema s pričakovanji iz okolice, so otroci z MDR zaradi težavnega vedenja 

pogosto deležni sankcij in korigiranja, kar povečuje njihovo negotovost, ki lahko sčasoma 

povzroči težave v socialnem funkcioniranju otroka. Zato je boljše, da jih izpostavimo novi 

problemski situaciji, kot da jih popravljamo (Speth, 2006). 

 

M. Frostig (1970, 1989) poudarja, da so otrokom v pomoč pri pridobivanju kreativno gibalnega 

repertoarja s strani učitelja dani samo predlogi, ki se lahko uporabljajo na začetku srečanja, za 

predstavitev razsežnosti gibanja otrok ali za kombiniranje različnih idej pri ustvarjanju novih 

gibalnih oblik. Predlogi ne smejo biti načrtno usmerjeni. Avtorica poudarja, da otroci s 

čustvenimi težavami ne tekmujejo z drugimi, temveč s samim seboj. Vsak uspeh, pa naj bo še 

tako majhen, je treba opaziti in ga nagraditi takoj, še zlasti, če otrok zaostaja v primerjavi s 

svojimi sošolci (Frostig, 1970, 1989). 
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5.4. Časovna razporeditev ure 
 

Pri vključevanju MUG pri delu z učenci z MDR so časovni okvirji lahko zelo različni (15 minut 

- 90 minut), odvisno od vsebine, sposobnosti in splošnega počutja. Začetni in končni rituali so  

v pomoč otrokom, da gredo čez celoten proces učenja čim bolj samostojno. 

 

a) Začetni ogrevalni del 

 

MUG običajno ne vključuje obsežnega telesnega ogrevanja, kajti njegova primarna vloga je 

vključitev kinestetičnega dela možganov. Večinoma se uporablja skupinska oblika, pri kateri 

stojijo v krogu, zato da vidijo drug drugega, se jih lažje usmerja, se med seboj čutijo bolj 

povezane in enakopravne. Kot pomoč pri osredotočanju se uporablja glasbena spremljava, s 

katero vzpostavimo primerno strukturo, energijo in podporo. 

 

Cilj ogrevalnega dela ure je ozaveščanje telesa, prostora in ostalih ljudi v prostoru. Telo lahko 

ogrejemo s štirimi možnimi načini premikanja: nihanje, vrtenje, upogibanje in raztezanje, pri 

čemer se lahko osredotočimo na različne kvalitete  gibanja: od zelo velikih izhodnih gibanj do 

majhnih in nežnih gibov, od hitrega do počasnega gibanja, od gibanja z napetimi mišicami v 

sproščeno, prosto tekoče gibanje, od ležanja na tleh do raztegovanja in skokov v višino. S 

spreminjanjem tempa (počasi-hitro) dodamo element presenečenja, kar pritegne njihovo 

pozornost. Gibanje se lahko pospremi tudi s petjem preprostih pesmi, ki opisujejo predloge ali 

oblike dejanskega gibanja otrok. 

 

Primer plesno-gibalne dejavnosti v začetnem ogrevalnem delu: 

 

 Igra ledenih skulptur: 

Otroci se premikajo po prostoru in izvajajo različne lokomotornega gibe po lastni izbiri, dokler 

ne zaslišijo ukaza: »Zamrznite!«, ob čemer se ustavijo v zamrznjenem položaju in so čisto tiho, 

kot kipi narejeni iz ledu (Griss, 1998). 

 

Igro lahko priredimo tudi za obravnavanje drugih tem. Medtem, ko so v zamrznjeni pozi, se jih 

verbalno (preko zgodbe ali neposredno) vodi do naslednje zamrznitve v obliki, ki je povezana 

z učno vsebino (žival, črka, čustvo, domišljijski lik in podobno). Takšno vodenje se lahko 

uporabi tudi pri kompleksnejšemu usmerjenemu gibanju, pri čemer vprašamo: »Kako bi se 
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premikal, če bi bil sokol, ki išče večerjo ali kri napolnjena s kisikom?«. Pri tem počakamo, da 

se učenci pričnejo najprej premikati sami ter jim šele kasneje, pomagamo z verbalnimi oporami, 

če jih potrebujejo. 

 

b) Razvijanje teme, ideje ali spretnosti - skupinsko ustvarjanje 

 

Med MUG uvrščamo uprizoritvene plese zgodb ali pesmi s sočasnim glasnim branjem, 

tvorjenje črk abecede s celotnim telesom, … Aktivnosti se lahko izvajajo samostojno, vendar 

znotraj skupine ali v paru. Učitelj specifične oblike gibanj najprej vodi preko glasovnih opor: 

»Zdaj naredite velike gibe…hitre gibe…z glavo navzdol« ali otroke usmerja preko vsebine, ki 

na tak način postane rdeča nit učne ure. Nato se jim da čas, da v majhnih skupinah (2-5 otrok) 

oblikujejo posamezne gibalne dele, pri čemer uporabijo posamezne vsebinske informacije, jih 

analizirajo ali sintetizirajo.  

 

Primeri plesno-gibalne dejavnosti skupinskega ustvarjanja: 

 

 Oblikovanje »tableaux«-ov - statičnih podob: 

 

»Pokaži tri različne načine ustvarjanja velelnih povedi.« 

»Prikažite začetek, vrhunec in konec zgodbe.« 

 »Ustvarite nov konec obravnavane pravljice« 

 

Otroci prikažejo zaporedje in vsebino ali ustvarijo košček v gibanju, ki prikazuje proces 

sprememb z jasnim začetkom in koncem. Pri tem so zelo pomembna jasna navodila glede same 

strukture naloge, kajti otroci morajo istočasno uporabljati različne elemente plesa (čas, oblika, 

prostor in gibanje) ter ponotranjiti in poglobiti pravkar obravnavano vsebino (Griss, 1998).   

 

c) Prikaz dela – vrhunec 

 

S prikazom svoje stvaritve se vzpostavi koncept odgovornosti do dela ter se hkrati vsem 

učencem omogoči, da ocenijo primer procesa v katerem so bili vsi udeleženi. Otroci se na 

podlagi svojih opažanj učijo, da obstaja veliko načinov za reševanje istega problema, kako se 

opogumiti kot nastopajoči, biti spoštljiv v občinstvu ter kako dajati in sprejemati konstruktivno 

kritiko. 
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S. Griss (1998) navaja, da je pri daljši projektih potrebno ohraniti zagon in motivacijo učencev, 

kar se doseže z višjim končnim ciljem. Pri otrocih z MDR pa je bistvenega pomena, da občutijo 

uspeh ali dosežek na koncu vsake učne ure preko: prikaza dela v nastajanju, zapisa gibalnih 

vzorcev v  kombinaciji besed, risb ali skic, ki jim bodo pomagale pri osvežitvi spomina v 

naslednji uri ali nastopanja v parih, ki drug drugemu prikazujejo svoje delo brez formalne 

evalvacije (Griss, 1998). 

 

č) Zaključni del 

 

Pri MUG je zaključni del ure pomemben za prehod na naslednjo dejavnost, kajti če so otroci 

ob koncu gibalne ure preveč stimulirani ali hiperaktivni, bodo imeli običajno težave z 

osredotočanjem pozornosti pri naslednji dejavnosti. Primerne so različne vaje umirjanja in 

''prizemljevanja'' energije: joga za otroke, meditativne tehnike za otroke (čuječnost), vaje v 

krogu, z globokim dihanjem, velike razteznimi gibi: »roke kvišku v nebo« in sprostitvijo: »roke 

povešene na tla, kolena rahlo ukrivljena« in kratek ustni pregled glavnih točk ure. 

 

M. Speth (2006) meni, da namen aktivnega vključevanja otrok v pouk ni le popestritev učenja, 

ampak tudi seznanjanje učencev s svojim osebnim ustvarjalnim procesom, pri čemer jim je 

potrebno omogočiti dovolj časa, prostora in sproščeno ter prijetno vzdušje, zato da jim sčasoma 

postane domač in se ga lahko poslužujejo popolnoma samostojno. Za ta preskok pa je potreben 

čas v katerem se jim prisluhne in prostor za eksperimentiranje in razvijanje idej skupaj z nami. 

Na tak način je pri poučevanju možno vzpostavi tudi visok nivo motivacije (Speth, 2006, 11). 

 

5.6. MUG kot pripomoček pri ocenjevanju 
 

Ena izmed prednosti MUG je, da se lahko uporabi kot pripomoček za ocenjevanje razumevanja 

znanja, ker učiteljem otrokovo razumevanje učne vsebine preko giba postane takoj jasno vidno, 

vendar je tak način ocenjevanja veljaven, le če so vsi otroci vešči v ''kinestetičnem jeziku''. 

 

S. Griss (1998) navaja, da sta poučevanje in ocenjevanje pri MUG med seboj integralno 

povezana. Če so učenci pri pouku verbalno aktivni (»Povejte mi...?«), lahko dobimo 

informacije o njihovem razumevanju vsebine, medtem ko preko plesno-gibalnih aktivnosti 

lahko ugotovimo tudi ali pri napredovanju znanja informacije razumejo smiselno, ali gre zgolj 
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za faktografsko znanje (»Pokaži mi .. kaj se zgodi prej, vejica ali pika… kako se počuti lik tik 

pred vrhuncem zgodbe… «) (Griss, 1998, str. 44).  

 

Zaradi takojšnjega fizičnega odziva je njihovo znanje v trenutku vidno drugim. Če želijo svoj 

odgovor spremeniti, jim ga ni potrebno zbrisati in ponovno zapisati, temveč samo zamenjajo 

svojo pozo. S pomočjo MUG lahko damo učencem takojšnje povratne informacije o njihovem 

znanju ali izvedemo obliko formativnega preverjanja,  s čimer ocenjevanje obenem postane čas 

za aktivno učenje - povezanost s spoznanji o delovanju zrcalnih nevronov.  

 

Za kinestetične učence je ocenjevanje z MUG lahko zelo uspešno, kajti razkriva subtilne 

vpoglede v njihovo znanje in razmišljanje, ki pri pisnem ali verbalnem ocenjevanju običajno ne 

bi bili razvidni in obenem upoštevamo njihovo močno področje. 

 

Primeri kognitivnih ocen pridobljenih na podlagi plesno-gibalnih dejavnosti (sestavljeni s 

pomočjo dognanj S. Griss in M. Speth): 

 

 :Znanje ح

»Če je beseda samostalnik, ustvarite mirujočo obliko; če je pridevnik, se premikajte na mestu; 

če je glagol, potujte po učilnici.« 

 

 :Razumevanje ح

»Ustvarite telesne oblike, ki kažejo zaporedje dogodkov v pravljici ali zgodbi.« 

 

 :Uporaba ح

»Zamisli si stavek, ustvari ga z gibanjem ter na koncu fizično izrazi veliko začetnico in  ločila.« 

 

 :Analiza ح

»Pokažite mi čustvena stanja literarnih likov v posameznih delih zgodbe.« 

»Pokažite srečanja, ki so jih imeli liki v pravljici ali zgodbi z gibanja telesa.« 

 

 Sinteza ح

»Skupaj ustvarite ples, ki ponazarja glavno sporočilo pravljice.« 
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Sinteza je po definiciji v osnovi tudi ustvarjalni proces, v katerem se združijo znanje, 

razumevanje, uporaba in analiza predmeta ter ustvarijo novo originalno idejo ali videnje. Prek 

stvaritev s pomočjo MUG je možno opaziti podrobnosti, ki ponazarjajo različne perspektive in 

razmerja ter vzroke in posledice.  

 

5.7. Izsledki raziskav vpliva MUG na otroke z MDR  
 

S pomočjo MUG v vzgojno-izobraževalni proces vnesemo ples, kreativno gibanje in gibalne 

dejavnosti, ki lahko pozitivno vplivajo na kognitivna, vedenjska in čustvena področja razvoja 

otrok z MDR. 

 

S. Griss (1998) navaja, da lahko otroci, ki stežka sledijo tradicionalnim oblikam pouka in so 

hkrati zaradi tega pogosto razočarani, moteči ali neuspešni, s pomočjo MUG zopet pridobijo 

motivacijo, najdejo nove povezave ter se namesto da bi se izgubili v učnem sistemu, vrnejo v 

učno življenje z usmerjeno energijo in jasnim namenom (Griss, 1998). 

 

V. Geršak, U. Sedevčič in K. Erban (bd) trdijo, da pri osebah, ki imajo prizadet govor, 

ustvarjalno gibanje in ples, pantomima, posnemanje, improvizacija in drama pripomorejo k 

učenju pojmovanja samega sebe, razvijanju orientacije v prostoru in odpiranju področja 

izražanja (Geršak, Sedevčič, Erban, bd). 

 

B. Lesjak Skrt (2008) navaja, da je pri nekaterih motnjah v govoru izražanje z gibi del 

logopedske obravnave in je še posebej v veliko pomoč otrokom, ki imajo zatikajoč govor. Pri 

podpori govora je potrebno pravilno dihanje in sproščenost telesa, kar se lažje vzpostavi preko 

gibalnih iger. Otroci, ki se notranje umirijo, so bolj dojemljivi za učenje. Aktivnosti MUG 

vsebujejo dobro pripravo za zbrano poslušanje in zaznavanje tišjih zvokov  (Lesjak Skrt, 2008).  

 

N. Zrimšek (2003) meni, da so za razvoj komunikacijskih sposobnosti najučinkovitejše otroške 

igre, povezane z glasbo. Glasba in jezik sta namreč v dinamičnem odnosu, v katerem sta pri 

razvoju drug drugemu v pomoč. Ritmične vaje in ples pripomorejo pri vajah specifičnih 

jezikovnih zmožnosti. Za otroke je naravno, da si ob igranju na male instrumente predstavljajo 

zapis ritmičnega vzorca kot različne oblike ali valovite črte. Takšno spodbujanje jim pomaga 

razumeti funkcijo pisanja in hkrati utrjuje smer pisanja od leve prosti desni (Zrimšek, 2003 v 

Lesjak Skrt, 2008, str. 83). 
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B. Lesjak Skrt (2008) navaja, da se s pomočjo MUG otrokom, zaradi zavedanja sebe v gibanju, 

povečajo kinestetični občutki v mišicah in gibalni spomin, ki kasneje postane opora govornemu 

spominu. Neverbalna komunikacija preide v glasovno izražanje ob gibih in kasneje v verbalni 

govor. Razvijajo koordinacijo in ravnotežje. Usklajenost gibanja s poslušanjem izboljša slušne 

zaznave, ki jih potrebujejo tudi pri pisanju nareka (Lesjak Skrt, 2008). 

 

B. Caf (1994) poudarja uporabo telesnega gibanja, kot sredstva za razumevanje učenja in 

telesne podobe. Z uspehom pri dejavnostih MUG dobijo o sebi pozitivno predstavo in pridobijo 

novo motivacijo za učenje, kar spodbuja razvoj in zaupanje na področju socializacije in 

komunikacije (Caf, 1994). 

 

 S. Griss (2013) navaja, da ta uspešnost lahko postane trdna in praktična osnova njihovega 

razumevanja, kajti komunikacija z besedami na tak način postane manj zahtevna. Svoje znanje 

zgradijo preko fizične ali telesne izkušnje (Griss, 2013). 

 

S. Griss (1998) ugotavlja, da otroci z ADD in ADHD pri dejavnostih MUG, namesto da 

odtavajo z mislimi, aktivno sodelujejo, kar za njih hkrati pomeni tudi dodatno motivacijo za 

nadaljnje delo in zmanjšanje odpora do šolskega dela. Povišan interes in motivacijo delno 

pripisuje tudi zvišani ravni kisika ter večjemu in hitrejšemu pretoku krvi med gibanjem. (Griss, 

1998, str. 10). 

 

M. Speth (2006) navaja, da otroci z ADHD niso le zelo aktivni, ampak obenem tudi zelo 

inovativni. Ko zaznajo stik sami s seboj, se jim dozdeva, da so za trenutek našli prostor za 

notranji počitek. Z uporabo MUG se jih usmeri na domišljijsko pot, kar zaposli njihovo 

koncentracijo. Poleg tega izrazijo tudi svojo odvečno energijo na pozitiven in konstruktiven 

način, izboljšajo svojo samopodobo, urijo koncentracijo in različne gibalne sposobnosti 

celotnega telesa. Pri njih se je kot uspešna izkazala tudi uporaba piktogramov, pri čemer vsak 

od njih ponazarja določen trenutek v času pouka. Preko njih se jasno določi cilje, kar jim prinaša 

občutek varnosti znotraj zastavljene strukture (Speth, 2006, str. 34). 

 

Payne West (1984) meni, da lahko pri hipoaktivnemu otroku preko možnosti izbiranja gibalnih 

vzorcev, nastaja gibalni besednjak, ki sčasoma deluje kot faktor uravnoteženja v njegovi širši 

interakciji z okoljem (Payne West, 1984, str. 46-57, povzeto po: Kroflič, 1992, str. 42). 
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B. Kalish – Weiss (1986) trdi, da otroci z motnjami avtističnega spektra dosegajo boljše  

rezultate skozi neverbalna sredstva oziroma s pomočjo MUG. Osnovni in neposredni cilji dela 

z avtističnimi otroki so osredotočeni na osnovanje kontakta, zaupanja in stika. Tudi dotik je 

potreben za pomoč pri opredelitvi telesnih mej avtističnega otroka in njegovi vzpostavitvi zveze 

z zunanjim svetom. Vsi našteti elementi so prisotni v MUG, ki jim lahko pomaga pri 

vzpostavitvi komunikacije in v končni fazi tudi pri njihovem opismenjevanju (B. Kalish – 

Weiss v Levy v Caf, 1994, str. 48-49). 

 

M. Žvokelj Kostanjevec (1998) v svojem delu navaja, da MUG plesa pozitivno vpliva: 

 ;zaznavanje: otrok se pri zrcaljenju gibov uri v opazovanju in zaznavanju ح

 ,spoznavanje lastnega telesa, samozavedanje, koordinacija gibov, ravnotežje ح

orientacija v času in prostoru: predstave so nadgradnja zaznav, ki jih podoživijo skozi 

lastno telo, razširijo njihov razpon in jih z redno vadbo integrirajo v svojo telesno 

shemo; 

 ustvarjalno mišljenje: razvoj motivov za ustvarjalno mišljenje (radovednost, potreba ح

po ustvarjanju z gibanjem, dosežkih in uspehu, zadovoljstvo v ustvarjanju in 

samopotrditev njihovih sposobnosti) vpliva na razvoj faktorjev ustvarjalnega mišljenja 

(fleksibilnost, iznajdljivost, tekočnost, bogastvo zamisli in način izvedbe zamisli);  

 pozornost: je tesno povezana z motivacijo in interesom, kajti s tem, ko sta motivacija ح

in interes višja, se posledično podaljšuje tudi obseg pozornosti (posamezniki ne znajo 

nehati ali zelo dolgo aktivno in doživeto gibalno plesno ustvarjajo);  

 pomnjenje: med aktivnostmi se razvija interes, ki pozitivno vpliva na pomnjenje, kajti ح

mehanično pomnjenje, ki je pri njih pogosto, zahteva več vaj in ponavljanj, pri čemer 

ga lahko hitro izgubijo; 

 proces motoričnega učenja in posledično na verbalno učenje in perceptivno veščino ح

– branje (Žvokelj Kostanjevec, 1998); 

Našteto posredno ali neposredno vpliva na razvoj branja in pisanja oziroma na opismenjevanje 

otrok z MDR . 

 

S. Grubešič (2001) v svojem delu navaja, da je pouk, v katerem se uporablja MUG, dinamičen, 

visoko motivacijski, učenci radi hodijo v šolo, se aktivno vključujejo v delo in v skupini med 

seboj sodelujejo ter ustvarjajo. Avtorica navaja pozitivne učinke MUG na razvoj pozitivne 

samopodobe (preko MUG dobijo občutek uspeha in samopotrditve ter prevzemajo vzorce 
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čustvenih odgovorov na pozitiven in družbeno sprejemljiv način), koordinacije, orientacije, 

ravnotežja in gibljivosti telesa (gibanje postane bolj izrazno in spontano, gibi mehkejši, nežni, 

manj zakrčeni in napeti) in govor (se  okrepi). Razvija izražanje svojih občutenj in doživljanj, 

željo po ustvarjanju, razumevanje, pomnjenje in učenje. Samostojno, sproščeno ter na osnovi 

lastne odločitve oziroma  želje, izrazijo svoje počutje, doživljanje, čustva, zaznave, predstave 

in domišljijo. Izboljšuje medsebojno komunikacijo, omogoča sprostitev, spodbuja igro in 

veselje (Grubešič, 2001). 

 

B. Kroflič (1999) navaja pozitivne vplive MUG na zmožnosti otrok z MDR na področju 

komunikacije, socialnega vedenja, pozornosti, motivacije, ustvarjalnosti, psihofizičnega stanja 

telesa, samopodobe in samospoštovanja, sproščanja in osvobajanja negativnih čustev, socialne 

integracije, dobrega počutja, zdravja in splošne kvalitete življenja (Kroflič, 1999). 

 

B. Wambach in Wambach (1999) menita, da je ustvarjalnost realizacija divergentnega 

mišljenja, restrukturacije in reorganizacije elementov, novih asociacij idej, ki omogočajo nove 

izvirne tvorbe. Avtorja navajata, da MUG spodbuja različna čutila, daje možnost za 

spoznavanje sveta ter razvijanje abstraktnega mišljenja, pomaga pri ustvarjanju miselnih slik in 

spodbujanju domišljije ter pri postopnemu razvoju njegove telesne sheme, pri čemer je 

pomembno poznavanje lastnega telesa, orientacija, lateralizacija in časovno prostorska 

strukturacija (Wambach M. in B., 1999). 

 

B. Kroflič (1992) trdi, da MUG prispeva k razvoju sočasnega zavedanja sebe in okolja. Krepi 

predstavljivost, integrira zavedanje, zaznavanje, spominjanje, čustva, misli in akcijo. 

Posledično je še posebej koristno za kulturno prikrajšane in zavrte otroke, otroke s primanjkljaji 

v zaznavanju, z učnimi težavami in za otroke z MDR (Kroflič, 1992, str. 34). 
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6. PRIMERI UPORABE MUG PRI POUČEVANJU 

SLOVENŠČINE 
 

Izhodišče pouka pri predmetu slovenščina je neumetnostno ali umetnostno besedilo. Izbira 

učnega pristopa je v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom 

odvisna tako od dejavnosti in nalog, ki jih uresničujemo pri pouku, kot tudi od razvojnih 

posebnosti učencev, ki razvijajo svoje sporazumevalne zmožnosti ob aktivnih oblikah učenja, 

kot sodelovalno učenje, učenje z odkrivanjem, projektno učno delo. 

 

Osnovna didaktična izhodišča so: 

 ,individualizacija in notranja diferenciacija ح

 procesno in konstruktivistično učenje, ker omogočata individualno razvijanje ح

sporazumevalnih zmožnosti vseh učencev v skupini, prilagojeno njihovi starosti in 

tempu napredovanja, 

 izmenjavanje frontalne, individualne in skupinske oblike pouka (v manjših skupinah ali ح

dvojicah), 

  učno ciljni pristop in ح

 .komunikacijski model pouka ح

 

Sistematično začetno opismenjevanje v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom poteka v dveh izobraževalnih obdobjih, kar pomeni v prvem in drugem triletju. V 

vseh treh triletjih so cilji jezikovnega pouka naravnani predvsem v razvijanje funkcionalne 

pismenosti ali čim boljše praktično obvladovanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti, 

besedil ter jezikovnih strategij. Poleg branja in pisanja se učenci pri predmetu slovenščina 

vključujejo še v druge dejavnosti: sodelujejo v pogovorih, razvijajo logično mišljenje, 

jezikovno in izrazno zmožnost; ob pomoči učitelja sprejemajo, razčlenjujejo in se učijo tvoriti 

krajša, nezahtevna neumetnostna besedila; ob učiteljevem podajanju sprejemajo in poustvarjajo 

tudi umetnostna besedila (Kmecl et. al., 2003). 

 

Tudi pouk z umetnostnimi besedili je naravnan komunikacijsko, kar pomeni, da se učenci v 

skladu s svojimi sporazumevalnimi zmožnostmi in razvojnimi posebnostmi na literarna 

besedila odzivajo čim bolj ustvarjalno in interpretativno – z izraznim gibom, plesom, 

likovnim in glasbenim ustvarjanjem, z dramatizacijo in z govornim in pisnim izražanjem.  
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Eden izmed splošnih ciljev predmeta v drugem triletju je, da učenci vodeno in sistematično 

vstopajo v samostojno branje in pisanje. Z lastno dejavnostjo odkrivajo in preizkušajo pisni 

jezik in sporazumevanje, razmišljanje, ustvarjanje, učenje in zabavo. Razvijajo procese 

tvorjenja pomena in pravilno rabo ustaljenih grafičnih sistemov. Učenci so motivirani za vse 

štiri sporazumevalne dejavnosti in ker je v prilagojenem izobraževalne programu z nižjim 

izobrazbenim standardom v prvem triletju poudarek na poslušanju in govorjenju, se v drugem 

triletju delež branja in pisanja postopno povečuje glede na zmožnosti in napredek učencev.  

 

Kinestetično učenje je vedno pomembnejše pri sodobnih učnih konceptih učenja in poučevanja. 

Preko MUG učencem s težavami na področju govora (izreka, organske motnje, jecljanje in 

podobno), učnimi težavami in motnjami avtističnega spektra, poezijo prikažemo na zelo 

nazoren način, pri čemer je prisotno tudi verbalno-kinestetično reševanje problemov. 

 

Ustvarjalni gib je v pouk slovenščine mogoče vključiti pri mnogoterih dejavnostih: prikaz 

zgodbe z gibanjem, obravnava samostalnikov z gibanjem, oblikovanje črk s telesom, gibna 

obravnava glasov in črk, gibni prikaz pojmov oziroma glagolov, dramska uprizoritev besedil, 

gibni izraz in oblikovanje literarnih stvaritev, gibanje z medmeti, načini sproščanja, lutkovne 

predstave, igra vlog, urjenje v neverbalni komunikaciji, pisanje in sestavljanje črk z različnimi 

deli telesa, abeceda ali branje z ristancem, orientacija v prostoru, učenje pozornega poslušanja 

in mnogo več. MUG v učni proces lahko vključimo v fazi pridobivanju znanja, vendar je najbolj 

uporabna pri utrjevanju, poglabljanju znanja ali preverjanju učne snovi ter za sprostitev in 

popestritev. 

 

Širši cilji usmerjene ustvarjalne gibno plesne dejavnosti so: 

 ,vzpostaviti stik z otroki ح

 ,omogočiti stik med otroki v skupini ح

 ,popuščati zadržano napetost s sprostitvenimi vajami ح

 ,vzbuditi občutek varnosti in ugodja ح

 ,omogočiti spontano vživljanje otrok v različne situacije, vloge in gibanja ح

 omogočiti otrokom, da se začno zavedati svojega telesa in ح

 .vzpodbujati otroke pri ustvarjalnem gibanju ح

 

Delo s skupino otrok z lažjo in zmerno MDR je bilo v usmerjeni, ustvarjalni gibno plesni 

dejavnosti zelo raznoliko, saj je temeljilo na ustvarjalnem izražanju otrok. Dejavnosti so bile 
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sestavljene na podlagi različnih priročnikov, povzetkov iz delavnic, obenem so nastajale tudi 

sproti ter se prilagajale sposobnostim oziroma posebnostim otrok. V nadaljevanju smo naredili 

kratek oris vpletenosti različnih MUG v jezikoslovne aktivnosti: slušnega razlikovanja, urjenja 

slovnice, postavljanja ločil in ustvarjalno pisanje ter v umetnostno vzgojo: pozornega 

poslušanja in poezije.  

 

6.1. Jezikovni pouk 
 

V prenovljeni didaktični zasnovi je poučevanje branja in pisanja v skladu s sodobnimi 

pojmovanji postavljeno v širši okvir razvijanja sposobnosti za sporazumevalne dejavnosti. Cilj 

poučevanja ni le obvladovanje tekočega branja in pisanja, temveč raba pismenega jezika za 

sporazumevanje, razmišljanje, ustvarjanje, učenje in razvedrilo. Razvoj branja in pisanja poteka 

skozi različne faze v katerih otroci uporabljajo različne strategije:  

 V slikovni (logografski) fazi prepoznavajo in uporabljajo pisno sporočilo kot sliko in ح

ozaveščajo pojav in funkcijo branja in pisanja, poskušajo spontano brati in pisati ter 

razvijati različne predbralne in predpisalne veščine.  

 V abecedni (alfabetski) fazi se sistematično opismenjuje, kar pomeni, da sistematično ح

spoznavajo odnos glas-črka in obratno, vezavo glasov ali črk v besede, besede v poved 

in besedilo. 

 V pravopisni (ortografski) fazi postanejo sposobni direktno prepoznati dele besed ali ح

cele besede, kar jim omogoča hkratno razumevanje prebranega ali zapisanega besedila 

(Kmecl et. al, 2003). 

 

Navedene faze predbralnega in predpisalnega ter bralnega in pisalnega razvoja se v povezavi z 

drugima sporazumevalnima dejavnostma, poslušanja in govorjenja, glede na individualni 

razvoj otrok,  interesov in spodbud okolja časovno različno realizirajo. Zato se tudi v 4. razredu 

prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom srečamo z otroci, 

ki pri pisanju malih pisanih črk potrebujejo prehod čez vse tri faze. Bodisi nimajo osvojenih 

strategij iz posameznih faz, bodisi nimajo neposredne povezave med malimi tiskanimi in 

malimi pisanimi črkami, čeprav so si vizualno kar podobne.  
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6.1.1 Slušno razlikovanje in ozvenjanje samoglasnikov 

 

Pri spoznavanju pisnega jezika, učenci začenjajo uporabljati pisni jezik za sporazumevanje, 

razmišljanje, ustvarjanje, učenje in zabavo. Eden izmed operativnih ciljev pri obravnavi 

neumetnostnih besedilih, je da vadijo čimbolj tekoče in pravilno glasno branje kratkih tiskanih 

besedil. Pri knjižnemu branju črk in naglaševanju besed, poleg ostalih grafomoričnih vaj ter 

različnih vaj branja in pisanja, lahko pride v poštev tudi kratka igra v kateri otroci ozavestijo 

ozvenjanje posameznih samoglasnikov.  

 

A, E, I, O, U 

Izobraževalni cilji: ح Spoznavajo ustaljeni sistem slovenske pisave. 

Operativni cilji: ح Vezava glasov v daljše enote, pri čemer daljše in manj znane besede 

lahko še glaskujejo in zlogujejo. 

 .Knjižno branje črk ح

 .Knjižno naglaševanje besed ح

Specifični učni cilji: 

 

 .Ozvenjanje samoglasnikov AEIOU ح

 .Močnejši izpih zraka ح

 .Bolj jasna in pravilna izgovorjava glasov ح

 .Slušno razlikovanje samoglasnikov ح

Časovni okvir: 15 minut. 

Prostor: Telovadnica, avla ali hodnik. 

Pripomočki: Boben in zveneče palice. 

Glasba: W. A. Mozart –Figarova svatba: Uvertura 

Učna oblika: Skupinska učna oblika. 

Potek dela: 

UVODNI DEL 

Igra za umiritev in usmerjanje pozornosti:  Kdo je danes bistroumen? 

Pričnemo z besedami: »Poglejmo, kdo je danes bistroumen! Ko udarim po bobnu, daj roke na 

glavo,« nato se enkrat udari po bobnu in otroci dajo svoje roke na glavo. Sledi navodilo: »Ko 

udarim po bobnu, daj roke v zrak.« Potem sledi samo poustvaritev začetka giba, ki se ustavi 

na sredini poti do udarca. Počakamo, da vsi učenci dosežejo cilj.  
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Sledi udarec po bobnu in roke dvignejo v zrak. Igro lahko priredimo glede na potrebe otrok in 

vključimo bolj kompleksne gibe ali na boben lahko udarjajo učenci, ki prav tako sestavljajo 

navodila (Sheyre Wesz, b.d., povzeto po: Griss, 1998, str. 42). 

OSREDNJI DEL 

Sestavljen je iz več krajših vaj, pri čemer sodelujejo vsi učenci. 

1. ZEHAMO: dihanje s trebušno prepono, pri čemer smo pozorni na globok vdih, kar pomeni, 

da se pretegujemo na vse strani in zehamo s prepono in široko odprtimi usti. 

2. GLAS A: z rokami se primemo pod koleni in se gugamo naprej in nazaj kot zibelka. Pri 

bolj močnemu zibanju, pričnemo peti glas »A«. Vsakič, ko se nagnemo naprej je glas A bolj 

jasen in odprt. V igri vlog lahko zibljejo drug drugega (mama in otrok).  Na začetku 

najprimernejši gugalni ritem, pri katerem otroci postopoma pridobijo občutek za ritmično 

napenjanje in sproščanje. Iz velikih gibov telesnih mišic preidemo v komaj opazna nihanja 

napetosti. Iz guganja postopoma razvijajo uigrano ravnotežje. 

3. GLAS E: igra vlog, v kateri mama želi spraviti otroka v posteljo, a se ji ta upira. Mama ga 

vleče za roke: »EEEEEEEEEEEE«. Napetost mišic se spodbudi z vlečenjem. Za glas E morajo 

stisniti mišice v preponi, držati podlahti napete in zadržati gib.  

4. GLAS I: otroci globoko vdihnejo in raztegnejo hrbet v stoječem položaju. Nato stopijo na 

prste, kot da bi zrasli in dvignejo roke v zrak. Hkrati vdihnejo, potem ob izpihu, še vedno z 

dvignjenimi rokami, s kazalcem pokažejo navzgor in rečejo glas »I«. 

5. GLAS HOOO: igra vlog, v kateri se mati še vedno trudi, da bi otrok zaspal. Z naprej 

nagnjenim trupom ponazarja, kot da ga pokriva. Pri tem ji roke prosto nihajo ter ob nagibu 

prigovarja otroku: »HOOO, HOOO«.  Če glas O prihaja iz prepone, zveni močnejše. 

6. HALOOO: igra vlog, v kateri mati odide in otrok kliče za njo: »HALOOO!« Nato se spravi 

na kolena, v položaj mačke in dobro raztegne hrbtenico. Ko skloni glavo navzdol, z roko izpod 

sebe vleče odejico; kot da bi se na smučišču prijel za drog vlečnice in zakriči na ves glas: 

»HALOOO!«  O je v tej vaji močan in odprt glas. 

7. vaja – GLAS U: z glasom U vstanejo iz počepa. Izgovarjajo zloge, kjer se nahaja glas U: 

»HU-MU-NU-NGU,« pri čemer rahlo poskakujejo ter se ob izgovarjanju zlogov postopno 

dvigajo. Iz počepa v stoječ položaj prehajajo v zibanju.   Z iskanjem posameznih položajev 

telesa postaja vdih dovolj globok, da se zrak ob novem gibalnem položaju iztisne z večjo močjo 

v močnejši izpih, ki ga s pravilno artikulacijo oblikujejo v zvok, na primer iz stoje v počep pri 

pridobivanju šumnikov.  

(povzeto po Coblenzer in Muhar, povzeto po: Lesjak Skrt, 2008). 
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ZAKLJUČNI DEL 

Joga za otroke. 

 

6.1.2. Urjenje slovnice 

 

Urjenje slovnice lahko poteka zelo mehanično. S pomočjo MUG v pouk vnesemo dinamiko, 

gibanje in kinestetično učenje. Za učence z MDR je lahko utrjevanje in preverjanje znanja s 

pomočjo te metode manj stresno in vztrajajo dalj časa, kot če uporabljamo frontalno metodo 

oziroma učne liste. MUG se, tako pri urjenju slovnice, kot tudi pri ostalih navedenih učnih 

vsebinah v diplomskemu delu, uporablja predvsem kot komplementarna metoda ostalim, ki se 

jih mora učitelj prav tako posluževati.  

 

URJENJE SLOVNICE 

Funkcionalni cilji: ح Učenci začenjajo uporabljati pisni jezik za sporazumevanje, 

razmišljanje, ustvarjanje, vadijo pisanje tiskanih črk in se učijo pisanja 

pisanih črk.  

 ,Razvijajo zmožnost logičnega mišljenja ter poimenovalno ح

upovedovalno pravorečno in pravopisno zmožnost.   

Izobraževalni cilji: ح Spoznavajo ustaljeni sistem slovenske pisave. 

  .Prepoznavajo in spoznavajo prve jezikoslovne pojme (v rabi) ح

Operativni cilji: ح Spoznati in razumeti jezikoslovne pojme: kratek in dolg 

samoglasnik, samostalnik, glagol, vrstni red črk v abecedi in 

protipomenka. 

Specifični učni cilji: 

 

 .Urjenje v slovnici ح

 .Pritegniti otroke v slovnične vaje ح

 .Priti fizično do slovničnih spoznanj in jih lažje priklicati iz spomina ح

Časovni okvir: 30 - 45 minut. 

Prostor: Telovadnica, igrišče ali učilnica. 

Pripomočki: Kartice s besedami in boben. 

Glasba: Bonobo: Cirrus 

Učna oblika: Skupinska učna oblika. 

Potek dela: 

UVODNI DEL 
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Ples v krogu, v katerem se gibanje pospremi s petjem, ki opisuje posamezne kretnje otrok.  

Med izvajanjem plesa spreminjamo velikost in hitrost gibov. 

Boogi woogie 

Pokaži z roko naprej, pokaži z roko nazaj! 

Pokaži z roko naprej, pokaži z roko okrog! 

Zapleši boogie woogie, obrni se okrog! 

Skoči en korak naprej! Hej! 

Refren: 

O ooo, boogie woogie. Hej! 

O ooo, boogie woogie. Hej! 

O ooo, boogie woogie. Hej! 

Skoči en korak naprej! Hej! 

 

Pokaži z nogo (nogo, glavo, ritjo, jezikom…) naprej…. 

(Schmidt, Bole, 2008) 

OSREDNJI DEL 

I. Učitelj dvigne kartico z besedo. Otroke pouči, da naredijo podolgovato obliko, če beseda 

vsebuje dolg samoglasnik ali kratko obliko, če ima kratek samoglasnik. 

II. Učitelj dvigne kartico z besedo. Otroke pouči, da naredijo mirujočo obliko, če je beseda 

samostalnik; se premikajo na mestu, če je beseda pridevnik in potujejo po prostoru, če je beseda 

je glagol. 

III. Učitelj dvigne kartico z dvema natisnjenima besedama. Otroke pouči, da s telesom 

ustvarijo tisto besedo, ki prihaja na prvo mesto v abecedi, na primer: besede: žoga ali zima? 

Trikotnik ali kvadrat? Kaki ali jabolko? Trn ali trdnjava? 

IV. Učitelj dvigne kartico s tiskano besedo. Otroke pouči, da s telesom ustvarijo obliko ali gib, 

ki predstavlja protipomenko besede, na primer: navzgor, hiter, majhen, širok, kriv, vesel, zaprt. 

PREHODNA DEJAVNOST 

Igra za umiritev in usmerjanje pozornosti: Nenavadno potovanje 

Premik učencev iz enega dela prostora v drugega pospremimo z navodili: »Če imaš na sebi 

modro barvo, poskakuj do preproge. Če imaš na sebi karkoli črtastega, se plazi ritensko. Če 

je tvoj rojstni dan v poletnih mesecih, preplavaj razdaljo. Če ima tvoje ime tri zloge, stopicljaj 

po prstih«. 

ZAPIS V ZVEZKE 
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Učenci žrebajo posamezne kartice, jih pritrdijo na tablo ter zapise na njih prepišejo v zvezke. 

ZAKLJUČNI DEL 

Meditativne vaja za otroke. 

 

6.1.3. Postavljanje ločil 

 

Pri postavljanju končnih ločil moramo najprej razumeti njihovo sporazumevalno vrednost. 

Otroci lahko s pomočjo MUG ob razčlembi besedil spoznavajo, prepoznavajo in uporabljajo 

slovnične pojme, kot so pika pri pripovednih povedih, klicaj pri prepovedi, zapovedi, opozorilu 

ali vzkliku, vprašaj pri vprašalnih povedih in vejice pri naštevanju. 

 

POSTAVLJANJE LOČIL 

Funkcionalni cilji: ح Učenci začenjajo uporabljati pisni jezik za sporazumevanje, 

razmišljanje in ustvarjanje.  

 ,Razvijajo zmožnost logičnega mišljenja ter poimenovalno ح

upovedovalno pravorečno in pravopisno zmožnost.   

Izobraževalni cilji: ح Spoznavajo ustaljeni sistem slovenske pisave. 

  .Prepoznavajo in spoznavajo prve jezikoslovne pojme ح

Operativni cilji: ح Uporaba velike začetnice v začetku stavka in v osebnih lastnih 

imenih. 

 .Uporaba pike pri pripovednih povedih ح

 .Uporaba klicaja pri vzkličnih povedih ح

 .Uporaba vprašaja pri vprašalnih povedih ح

 .Uporaba vejice pri naštevanju ح

Specifični učni cilji: 

 

 .Naučiti otroke pravilne uporabe ločil in velike začetnice ح

 Omogočiti kinestetično in prijetno izkušnjo v urjenju gramatičnih ح

pravil. 

Časovni okvir: 30 – 45 minut. 

Prostor: Razred, igrišče, avla ali hodnik. 

Pripomočki: Tabla ali velik list papirja kamor se zapisuje stavke. 

Glasba: Aaron Ashton: Music For a Found Harmonium 

Učna oblika: Skupinska učna oblika. 

Potek dela: 
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UVODNI DEL 

Igra za umiritev in usmerjanje pozornosti: Ritem v krogu 

Učitelj se usede in povabi otroke, da posedejo poleg njega v krog in nato takoj prične 

ustvarjati ritem z udarci roke ob tla, s ploskanjem, tleskanjem, trepljanjem po glavi, ramenih 

in kolenih. Otroci običajno gravitirajo k novonastalemu dogajanju, ker se želijo pridružiti 

glasbenemu ustvarjanju. 

OSREDNJI DEL 

I. Vsi učenci skupaj s preprostimi gibi celega telesa ustvarijo oblike, ki fizično predstavljajo 

ločila, na primer: raztegniti se visoko v zrak za veliko začetnico, počepnejo za piko, hitri in 

kratki gibi za premore oziroma presledke med besedami, ukrivljeno telo, ki ločuje za vejico, 

skok na mestu z dvignjenimi rokami za klicaj in oblika kače, ki se konča s skokom za vprašaj. 

Vzklik: »Ta-da!« v razkrečeni pozi ponazarja veliko začetnico. Otroci na glas preberejo 

stavek, ki je brez ločil, s table in ga nato ustvarijo pomočjo pantomime in premikanja po 

prostoru od leve proti desni ter mu dodajo ustrezna ločila z navedenimi gibi. Začnemo z 

delom v majhnih skupinah, nato stavke ustvarjajo posamično in na koncu vsi skupaj. Svoje 

gibe pospremijo z glasom. 

PREHODNA DEJAVNOST 

Igra za umiritev in usmerjanje pozornosti: Sledi vodji! 

Ob vstopu v nov prostor otroci hodijo v koloni eden za drugim. Smisel igre je kopiranje gibov 

vodilnega ali sledenje v nekem namišljenem geometrijskem vzorcu, na primer v ovalni, 

diamantni ali kvadratni obliki. Na koncu igre otroci ugotavljajo v katerih oblikah so hodili. 

ZAPIS V ZVEZKE 

Učenci dopišejo ločila na tablo in jih nato prepišejo v zvezke. 

Če ostane dovolj časa, lahko poustvarjajo svoje povedi, ki jih nato zapišejo v zvezke ali 

obratno. 
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ZAKLJUČNI DEL 

Vizualna meditativna vaja: Težek kot kamen, lahek kot pero 

1. Ustavite se, se počasi ulezite na hrbet in zaprite svoje oči. 

2. Počasi vdihnite in izdihnite. Opazujte svoje dihanje. 

3. Usmerite se na svoje misli, čustva, razpoloženje, želje, telesne občutke in napetosti. 

4. Dvignite svojo desno roko v zrak. Postaja vedno težka kot kamen in pade na tla. Dvignite 

svojo levo roko v zrak. Tudi ta postaja vedno bolj težka in pade na tla. Postopek ponovimo z 

nogami, rameni, trebuhom in vratom. 

5. Predstavljajte si, da ste pero, ki nežno pada iz gnezda na travnik. Ko preštejem do 10 bo 

prispelo do tal in takrat počasi odprete svoje oči.  

 

6.1.4. Ustvarjalno pisanje 

 

Teme ustvarjalnega pisanja so lahko zapisi iz življenja, domišljijski spisi in poezija. Pripoved 

o dogodkih iz osebnega življenja otroku omogoča, da govori o sebi, da pripoveduje dogodke s 

prevladujočo čustveno sestavino ali se enostavno nanaša na povsem vsakdanje dogodke. 

Ustvarjalno pisanje spodbujajo glasba, slike ali doživetje, ki jih s pomočjo MUG strnemo v eno 

dejavnost. S pomočjo vaj telesnega izraza ob glasbi, se spodbudi njihova občutljivost, preko 

katere se posledično lahko oblikuje tudi domišljija. B. Wambach in Wambach (1999) menita, 

da je pisanje vse drugo kot zapis govora, ki omogoča, da uporabimo misli v akciji. Če se misli 

rodijo v dejavnosti, nam pisanje omogoči, da jih preučujemo, razvrščamo in analiziramo 

(Wambach M. in B., 1999). 

 

USTVARJALNO PISANJE 

Funkcionalni cilji: ح Učenci začenjajo uporabljati pisni jezik za sporazumevanje, 

razmišljanje, ustvarjanje, vadijo pisanje ter spontano in vodeno 

izražanje s pisanjem ter samostojno pisanje. 

 ,Razvijajo zmožnost logičnega mišljenja ter poimenovalno ح

upovedovalno, pravorečno in pravopisno zmožnost. 

Izobraževalni cilji: ح Spoznavajo ustaljeni sistem slovenske pisave. 

  .Prepoznavajo in spoznavajo prve jezikoslovne pojme ح

Operativni cilji: ح Učenci ob pomoči učitelja skušajo tvoriti kratko pripoved. 
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 Pri zapisu uporabljajo veliko začetnico na začetku povedi in v ح

osebnih lastnih imenih. 

 .Pravilno zapisujejo končna ločila in vejico pri naštevanju ح

Specifični učni cilji: 

 

 .Pomoč otrokom pri vživljanju in artikulaciji čustvenega stanja lika ح

  .Pomoč otrokom pri artikulaciji fizičnih podrobnosti lika ح

  .Širjenje besednega zaklada ح

Časovni okvir: 30 - 45 minut. 

Prostor: Učilnica, hodnik ali avla. 

Pripomočki:  I. Boben in skupine kartic, na katerih so na vsaki posebej napisana 

čustva. 

II. Kratek opis lika, ki so ga zapisali učenci. 

Glasba: Max Richter, Vivaldi: Štirje letni časi 

Učna oblika: I. Skupinska učna oblika. 

II. Individualna učna oblika. 

Potek dela: 

UVODNI DEL 

Igra za umiritev in usmerjanje pozornosti: Ploskanje izven ritma 

Učitelj prične ploskati nek določen ritem. Učenci ga poustvarijo in postopek se nekajkrat 

ponovi, dokler večina učencev ne ploska v enakem ritmu. Nato učitelj spremeni ritem in 

učenci morajo biti pozorni na nov ritem. Po nekaj krogih so vsi otroci pozorni na učiteljeve 

ritme ter jih poskušajo kopirati. Ko želimo aktivnost ustaviti, prenehamo s ploskanjem in 

takrat imamo dovolj njihove pozornosti, da so pripravljeni na načrtovano uro. 

OSREDNJI DEL  

I. Učitelj spodbudi razmišljanje učencev o raznolikosti dogajanja zunaj na ulici. Otroci preko 

pogovora prosto opisujejo svet zunaj učilnice. Nato jim učitelj pokaže sliko, ki prikazuje 

določen dogodek (na primer nogometaš zadane gol). Otroci odigrajo prizor na sliki s 

predzgodbo in zaključkom, pri čemer se osredotočijo na čustva, ki jih ob tem doživljajo. Sledi 

igra ledenih skulptur. Ko zaslišijo zvok bobna in čustvo, ki ga zakliče učitelj, učenci 

zamrznejo v položaju, ki le-to čustvo izraža. Ko zopet zaslišijo signal z bobnom, se premikajo 

po prostoru z gibanjem, ki vključuje prej izraženo čustvo. Pri tem se učence spodbudi, da so 

pozorni: na posebnosti v obliki njihovih poz, na primer ali so odprte ali zaprte, visoke ali 

nizke, z dvignjenimi ali spuščenimi, na njihovo mišično napetost (napeta ali sproščena), na 
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njihovo središče pozornosti (navznoter ali navzven) ter na druge kvalitete gibanja (sunkovit 

ali gladko, hitro ali počasno).  

II. Variacija igre v krogu na sredini katerega položimo kup kartic s čustvi obrnjenimi navzdol. 

Eden izmed učencev izbere prvo kartico ter upodobi ali odigra na njej zapisano čustvo. Ostali 

otroci uganjujejo zapisano besedo. 

III. Učenci zapišejo grobi opis lika v določenem razpoloženju na primer osamljenega otroka, 

jezno mačko, žalostnega Kosovirja in podobno. Nato preko gibalne improvizacije 

kinestetično izrazijo ta lik z dodanim čustvenim elementom. Poskušajo razlikovati med tem, 

kar lik počne (kriči, meče kamne) in kakšno čustvo doživlja (besen, prevaran). Zato, da 

čustvo pride bolj do izraza, morajo učenci pretiravati v svojem gibanju. Po končanem 

gibalnem delu, v katerem so raziskovali fizične lastnosti čustva ali razpoloženja, s pomočjo 

podrobnosti, ki so jih pravkar doživeli v smislu čustev in fizičnega gibanja, še enkrat zapišejo 

bolj natančen opis dogajanja na začetni sliki. Po pisanju osnutka preberejo besedilo in ob 

pomoči učitelja ali sošolcev popravijo največje vsebinske, slogovne, slovnične in pravopisne 

napake. Nato besedilo prepišejo in pri tem pazijo na zunanjo oblikovanost zapisanega 

besedila (čitljivost, natančnost pri zapisu, hitrost in tekočnost pisave). Preko glasnega branja 

svojega besedila se učijo primerjati in presojati med seboj.  

ZAKLJUČNI DEL 

Meditacija za otroke. 

 

S pomočjo MUG lahko otrokovo pozornost usmerimo tudi na samo superstrukturo oziroma 

prostorsko razdelitev pomenskih blokov ter na notranjo dinamiko besedila. S plesom, ki ga 

ustvarijo na temo zgodbice, jim na nazoren in konkreten način prikažemo delitev na začetno 

stanje (prihod na uprizoritveni prostor), ki mu sledi dogodek (zaplet preko telesne govorice) in 

končno stanje (razplet in odhod iz uprizoritvenega prostora). 

 

6.2. Umetnostna vzgoja 
 

Kmecl s sodelavci (2003) navajajo, da je posebnost prilagojenega izobraževalnega programa z 

nižjim izobrazbenim standardom je v tem, da umetnostna besedila učenci v prvem in tudi v 

drugem triletju lahko sprejemajo in doživljajo ob učiteljevemu podajanju (pripovedovanju, 

branju) ustrezno izbranih literarnih besedil. Nato svoja doživetja vrednotijo, interpretirajo in 

izražajo čim bolj ustvarjalno. Učenci umetnostna besedila doživljajo in interpretirajo ob 

ustrezni učiteljevi spodbudi in strokovnemu vodenju, ki je na eni strani sladno z ustvarjalno, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Gosarič Janja; diplomsko delo 

 

  - 66 - 
 

umetnostno naravo obravnavanih besedil, na drugi strani pa z zmožnostmi in razvojnimi 

posebnostmi učencev (Kmecl et. al, 2003). 

 

6.2.1. Pozorno poslušanje 

 

Otroci pri obravnavanju umetnostnih besedil, poezije, proze in dramatike, razvijajo sposobnost 

sprejemanja oziroma poslušanja in skupnega branja, razumevanja in vrednotenja literature. 

Predpogoj sprejemanja je sposobnost usmerjene pozornosti, slušnega razčlenjevanja, notranje 

umirjenosti, interesa in motivacije. Zato, kot uvodno dejavnost pri obravnavanju literarnih 

besedil, predstavljamo kratko pesem, ki jo odplešemo skupaj in jo verbalno podkrepimo. Z 

njeno pomočjo otroke z MDR, ki imajo običajno težave z navedenimi predpogoji, pripravimo 

oziroma jim pomagamo, da se lažje osredotočijo na nadaljnje književne vsebine. 

 

POSLUŠANJE 

Funkcionalni cilji: ح Usmerjanje pozornosti preko gibalnih spodbud.  

 .Umirjanje ob petju ح

 .Razvijanje zmožnosti poslušanja umetnostnih besedil ح

Časovni okvir: 5 minut v uvodnem delu ure. 

Prostor: Učilnica. 

Glasba: E. Grieg – Peer Gynt: Jutro 

Učna oblika: Skupinska učna oblika. 

Potek dela: 

 

Gibamo se po navodilih pesmice in otroci se pri tem zavedajo svojega 

telesa v gibanju. Ritem pesmi postopoma upočasnjujemo, pojemo 

vedno tišje ter se pri tem umirjamo. 

Stopim na prste … poglej, kako sem velik! 

Zdaj počepnem: Hop! In daleč skočim! 

In še enkrat: Hop! Visoko v zrak! 

 

Počasi se usedemo v krogu: 

Zdaj se usedem, hrbet poravnam, 

Lepo prekrižam roke, 

Pesem zamrmram: 

MMMMMMMMMM … MMMMMMMMMMM! 
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(Lesjak Skrt, 2008). 

 

6.2.2. Poezija 

 

Obravnava umetnostnih besedil v drugem triletju osnovne šole s prilagojenim programom 

temelji na komunikacijskem modelu književne vzgoje, katere glavni cilj je razvijanje in 

ohranjanje učenčevih interesov za branje in poslušanje umetnostnih besedil ter razvijanje 

sposobnosti ustvarjalnega dialoga z umetnostnim besedilom. Pri srečevanju z umetnostnim 

besedilom otroci razvijajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti. Pisanje in govorjenje nista cilj 

književnega pouka, temveč metodi, ki podpirata literarnoestetsko doživetje ter ga poglabljata. 

 

Ob prvem stiku z besedilom se držimo pravila, da učencem prozo in dramatiko pripovedujemo, 

pesem pa deklamiramo in jo  nato še glasno preberemo. Sledi individualno branje učencev. Pri 

interpretaciji in vrednotenju besedila izbiramo dejavnosti glede na književno besedilo. Metodo 

pogovora lahko kombiniramo z metodo usmerjenega branja, igro vlog, metodo glasnega branja 

delov besedila in podobno. Na stopnji poglabljanja doživetja govorno in pisno, s pomočjo risbe, 

dramatizacije ali MUG, otroci poustvarjajo literarno besedilo, ustvarjajo svoje domišljijske 

svetove ali nadgrajujejo tistega, s katerim so se srečali ob branju besedila. Učenci književnega 

znanja ne prikličejo v spomin na ravni reprodukcije, ampak na ravni ustvarjanja svojih 

domišljijskih svetov. 

 

POEZIJA 

Funkcionalni cilji: ح Poslušajo učiteljevo branje in pripovedovanje poezije. 

 Razvijajo sposobnost sprejemanja, razumevanja in vrednotenja ح

literature. 

 Izražanje z izraznim gibom, likovnim ter ustnim in pisnim ح

ustvarjalnim in poustvarjalnim izražanjem: o domišljijskem svetu, ki 

so ga ustvarili na podlagi literarnih besedilnih vzorcev ter o svojem 

doživljanju literature. 

 .Recitirajo, pripovedujejo in dramsko oblikujejo literaturo ح

Izobraževalni cilji: ح Spoznavajo besedila in avtorja slovenske književnosti. 

 .Spoznavajo prve književne pojme ح
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Operativni cilji: ح Razvijajo zmožnost ustvarjalnega dialoga z umetnostnim 

besedilom. 

 .Razvijajo sposobnost za identifikacijo z eno izmed književnih oseb ح

 .Zaznavajo značajske lastnosti književne osebe ح

  .Zaznajo in razumejo motiv za ravnanje književne osebe ح

 Razvijajo sposobnost razumevanja in doživljanja besedilne ح

stvarnosti (dogajalni prostor, čas in dogajanje). 

 Zaznavajo in doživljajo zvočnost pesmi, ritem, rimo, likovno ح

oblikovanost besedila in metafore. 

 Razvijajo asociativne sposobnosti, doživljajo čustveno in ح

domišljijsko bogastvo pesniškega jezika.  

Specifični učni cilji: 

 

 .Pomoč pri razumevanju poezije ح

  .Spodbujati željo po branju poezije ح

 .Pomoč pri razumevanju metafore ح

 .Pomoč otrokom pri artikulaciji fizičnih podrobnosti lika ح

Časovni okvir: Ni določen in variira. 

Prostor: Učilnica, avla ali igrišče. 

Pripomočki  I. Berilo za 4. razred osnovne šole – Prilagojen izobraževalni program 

z nižjim izobrazbenim standardom 

Glasba: E. Grieg – Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King 

Učna oblika: I. Skupinska učna oblika. 

II. Delo v manjših skupinah. 

Potek dela: 

UVODNI DEL 

Igra za usmerjanje pozornosti in ogrevanje telesa: Ledene skulpture 

Otroci se premikajo po prostoru in izvajajo različne lokomotornega gibe po lastni izbiri, 

dokler ne zaslišijo ukaza: »Zamrznite!«, ob čemer se ustavijo v zamrznjenem položaju in so 

čisto tiho, kot kipi narejeni iz ledu (Griss, 1998). 

OSREDNJI DEL 

Učitelj prebere pesem:                                  MLEKO 

 

Ko iz tetrapaka v lonec priteče, 

mleko zasliši nekoga, ki reče: 
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»Takole, še malo, pa Mihec bo vstal, 

zato že kar zdajle mu skuham kakav.« 

 

Mleko od groze se skoraj sesiri: 

»To ni mogoče, pri moji veri! 

Da ob belino bom in ob okus, 

to, primojduš, je ostuda in gnus!« 

 

A bolj ko jezi se nad tem, kaj bo z njim, 

močneje od spodaj ga greje vroč plin. 

 

»Jaz da kakav bom?! Nikdar nikoli!! 

Preveč sem ponosno, da to si dovolim!« 

je besno vzkipelo, iz lonca ven vstalo 

in belo in čisto se v svet je podalo. 

 

»Do smrti bom mleko, nikoli kakav!« 

je vpilo še, ko so ga brisali s tal. 

(Andrej Rozman Roza, povzeto po: Vidmar, 2009, str.80) 

I. Otroci se osredotočijo na fizične in čustvene odzive, ki so jih doživeli ob branju pesmi ter 

improvizirajo njene občutke. 

II. Učenci zaplešejo zgodbo pesmi ter imajo preko gibalne aktivnosti z njo, tudi bolj osebno 

izkušnjo. 

III. Pesem še enkrat poslušajo v celoti, preden se začnejo premikati. Nato jo bodisi ponovno 

preberejo s premori med tem, ko improvizirajo, da se jim omogoči čas za raziskovanje slik s 

pomočjo gibanja, ali preberejo v celoti do konca ter jim nato pustimo odplesati občutke 

celotne pesmi ali ene posebej močne podobe v njej. Otroci se morajo najprej osredotočiti na 

tisto, kar v pesmi izstopa in ne na njeno prvo vrstico. Če imajo težave pri ustvarjanju gibov, 

lahko najprej začnejo z ustvarjanjem zamrznjene skupinske podobe ali ''tableaux''-a, ki 

prikazuje občutek ali temo pesmi ali z nizom takšnih podob, ki zajema različne dele pesmi. 

S tem, ko vdahnejo življenje v negibne podobe, najdejo navdih za nadaljnje gibalne 

aktivnosti. Poustvarjanje občutkov, ki motivirajo različne oblike za gibanje, poglobi 
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razumevanje pesmi. Sledi likovno izražanje ali pisno odgovarjanje na vprašanja o 

razumevanju pesmi in refleksija. 

ZAKLJUČNI DEL 

Masaža za otroke z uporabo različnih žogic. 

 

Učenci so bili mnenja, da jim MUG pomaga pri pomnjenju in priklicu besed ter jim daje boljši 

vpogled v razumevanje snovi. Med samimi aktivnostmi, ki so bile podprte z MUG, pri čemer 

učitelj potrebuje dovolj metodičnega znanja, domiselnosti in originalnosti, se je za učence z 

MDR kot posebej pozitivno izkazalo: 

 ,povezanost telesa in govora ح

 ,lažje razumevanje sporočila ح

 ,urjenje v govoru – dramatizacija ح

 ,urjenje v poslušanju ح

 ,domiselnost oziroma število različnih idej ح

 ,spodbujanje emocionalnega in socialnega razvoja ح

 ,izboljšanje samopodobe ح

 ,pripomore k pozitivnim izkušnjam z izobraževanjem ح

 ,omogoča hitrejši priklic besed ح

  bistveno olajša razumevanje pojmov in ح

  .povečuje zanimanje za učenje ح

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Gosarič Janja; diplomsko delo 

 

  - 71 - 
 

II. EMPIRIČNI DEL 

7. PROBLEM IN REZULTATI 
 

7.1. Opredelitev problema 
 

V diplomski nalogi izhajamo iz teze, da MUG vpliva in spodbuja človekov telesni, intelektualni 

in socialno-emocionalni razvoj.  

 

Pomembno izhodišče je ugotovitev, da MUG vpliva na skladen razvoj, ustvarjalnost, 

socializacijo in uglasitev telesnosti z duševnostjo. 

 

Iz tega sledi trditev, da MUG lahko uporabimo tako kot sredstvo za zdravljenje in preprečevanje 

motenj, kot tudi sredstvo za osebnostno rast in razvoj ter v okviru poučevanja slovenščine, kot 

integrirano metodo celostnega učnega pristopa, ki z njeno vključitvijo postane visoko 

funkcionalna metoda poučevanja oseb s posebnimi potrebami.  

 

Ugotavljali smo, ali je poučevanje slovenščine s pomočjo MUG enakovredno tradicionalnim 

učnim pristopom, ali je preko uporabe le-te metode učni uspeh in splošno počutje otrok pri 

predmetu celo višje oziroma boljše.  

 

7.2. Cilji 
 

Glede na problem raziskave so bili zastavljeni naslednji cilji: 

 kakšen je vpliv MUG na bralno razumevanje preko smiselnega odgovarjanja na bistvena 

vprašanja o krajšem besedilu.  

 ali vpliva na zmožnost samostojnega oblikovanja lastne zgodbe.  

 kakšen je vpliv metode na pravopisno natančnost pri zapisu. 

 ali je napredek pri eksperimentalni skupini (ES9) večji kot pri kontrolni (KS10).  

 

                                                           
9 ES - eksperimentalna skupina 
 
10 KS - kontrolna skupina 
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7.3. Delovne hipoteze 
 

Skladno s postavljenimi cilji smo opredelili naslednje hipoteze: 

 

H1: Eksperimentalna skupina bo imela pri nareku manj zahtevnih krajših besedil manj 

pravopisnih napak kot kontrolna skupina.  

H2: Eksperimentalna skupina bo dosegala boljše rezultate pri smiselnem odgovarjanju na 

bistvena vprašanja o krajšem besedilu. 

H3: Pri prepisu besedila z malimi tiskanimi/pisanimi črkami bo eksperimentalna skupina 

naredila manj napak pri zapisu velikih začetnic na začetku povedi in v osebnih lastnih imenih.  

H4: Eksperimentalna skupina zapisuje vejico pri naštevanju in končna ločila, bolj uspešno kot 

kontrolna skupina.  

H5: Eksperimentalna skupina tvori bolj smiselno, zaključeno besedilo – voščilo, z manj 

pravopisnimi napakami kot kontrolna skupina.  

H6: Eksperimentalna skupina bolj smiselno in zaključeno tvori besedilo ob podpori slikovnega 

materiala, z manj pravopisnimi napakami kot kontrolna skupina.  

H7: Napredek med začetnim in končnim stanjem bo večji pri eksperimentalni skupini pri 

nareku, pri bralnem razumevanju, pri tvorjenju zaključenega krajšega besedila (vabilo/voščilo 

pozdrav/zgodbica), pri pravilnem zapisovanju velike začetnice, vejice pri naštevanju ter 

končnih ločilih.  

 

7.4. Metodologija 
 

Raziskavo smo izvedli po osnovni deskriptivni in kavzalni-kvazieksperimentalni metodi 

empiričnega raziskovanja.  

  

7.4.1. Opis vzorca 

 

Raziskovalni vzorec predstavlja 21 učencev dveh enot Centra Janeza Levca Ljubljana, 17 otrok 

starih od 8 do 11 let z lažjo MDR, ki obiskujejo 4. razred, od tega 14 dečkov in 3 deklice ter 4 

učenke stare od 17 do 23 let, ki obiskujejo posebni oddelek vzgoje in izobraževanja. Slednje 

smo v raziskavo vključili zaradi pomanjkanja testnih subjektov v ES, kajti na OE Dečkova je 

bilo v šolskem letu 2015/2016 v 4. razred OŠPP vključenih le 6 učencev, kar je za potrebe naše 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Gosarič Janja; diplomsko delo 

 

  - 73 - 
 

raziskave premalo. Zato smo preverili učne sposobnosti nekaterih učencev, ki so se nam zdeli 

najbolj primerni za našo raziskavo ter vanjo vključili omenjena dekleta, ki so na predpreizkusu 

dosegle primerljive rezultate tistim učencem, ki so vključeni v 4. razred OŠPP. KS je 

predstavljalo 11 učencev, ki obiskujejo 4.a in 4.b razred OŠPP OE Levstikov trg. V obeh se 

poučuje slovenščino s pomočjo klasičnih tehnik in različnih specialno pedagoških pristopov, ki 

ne vključujejo MUG. ES bo predstavljalo 6 učencev iz 4. razreda in 4 učenke iz oddelka OVI3 

OE Dečkova, katerih sposobnosti so na področju Slovenskega jezika oziroma pri štirih 

sporazumevalnih dejavnostih: govorjenje, poslušanje, branje in pisanje, najbolj primerljive 

učencem, ki obiskujejo 4. razred OŠPP. To smo ugotovili s pomočjo testa, ki so ga reševale v 

začetku šolskega leta. V 4. razred so bile vključene petkrat tedensko v smislu prehajanja med 

OVI in OŠPP programi.  

 

Otroci, ki so bili vključeni v raziskavo, so bili usmerjeni v skupino otrok z lažjo in zmerno 

MDR. Na osnovi študije mnenj strokovne komisije za razvrščanje, ki jo sestavljajo zdravnik, 

pediater, pedopsihiater, psiholog, defektolog, socialni delavec, pogovora z razredničarkama in 

lastnih opazovanj, smo ugotovili naslednje značilnosti oseb, ki so bile vključene v raziskavo: 

 

a) EKSPERIMENTALNA SKUPINA: 

 

V ES je bilo vključenih 6 dečkov in 4 dekleta, pri čemer je imelo 6 učencev lažjo MDR in so 

bili vključeni v 4. razred OŠPP, 4 učenke pa zmerno MDR. Razpon starosti otrok v ES je bil 

večji kot v KS. En učenec je bil star 8 let, štirje učenci 9 let, en učenec 10 let, ena učenka 17 

let, dve učenki 19 let in ena učenka 23 let. Vseh šest učencev je uspešno zaključilo 4. razred 

OŠPP, medtem ko so bile štiri učenke z zmerno MDR ves čas raziskave vključene v posebni 

program vzgoje in izobraževanja. Vsi učenci z lažjo MDR so imeli poleg primanjkljajev v 

duševnem razvoju, tudi druge pridružene motnje: 

  ,en učenec epilepsijo ح

 en učenec motnjo pozornosti, disleksijo, disgrafijo, disortografijo) in je poleg tega ح

prihajal tudi iz dvojezičnega okolja,  

 en učenec lažjo govorno-jezikovno motnjo, motnjo v gibalnem razvoju in je prihajal iz ح

dvojezičnega okolja, 

 en učenec razvojno motnjo koordinacije, motnjo pozornosti in je prihajal iz ح

dvojezičnega okolja, 

 ,en učenec avtizem in motnjo pozornosti ح
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 ,en učenec Williamsov sindrom, motnjo pozornosti in težave na področju grafomotorike ح

Učenke z zmerno MDR so imele pridružene naslednje motnje: 

 ,ena učenka, ki je uspešno zaključila 5. razred OŠPP, motnjo pozornosti ح

 ,ena učenka, ki je uspešno zaključila 3. razred OŠPP, zmerno govorno-jezikovno motnjo ح

 ena učenka, ki je uspešno zaključila 4. razred OŠPP, zmerno govorno-jezikovno motnjo ح

in epilepsija. 

Ena učenka poleg zmerne MDR, ni imela drugih pridruženih motenj. Pred preusmeritvijo je 

uspešno končala 5. razred OŠPP. 

 

b) KONTROLNA SKUPINA: 

 

Kontrolno skupino je sestavljalo 7 dečkov in 4 dekleta. Vsi učenci so bili v začetku raziskave 

vključeni v 4. razred OŠPP in bili opredeljeni kot otroci z lažjo MDR ter bili zato tudi starostno 

bolj homogeni. Pet učencev je bilo starih 9 let, štirje učenci 10 let in dva učenca 11 let. Ob 

zaključku šolskega leta je 7 učencev uspešno zaključilo 4. razred OŠPP, dva učenca ga nista 

uspešno zaključila, pri dveh učencih pa so starši vložili zahtevo o preverjanju ustreznosti 

usmeritve in bosta v naslednjem šolskem letu po vsej verjetnosti preusmerjena v posebni 

program vzgoje in izobraževanja. 

 

En učenec je imel lažjo MDR in je poleg tega prihajal iz dvojezičnega okolja. Ena učenka je 

imela prav tako lažjo MDR, njena družina je prihajala iz drugega jezikovnega okolja in je bila 

spremljana s strani Centra za socialno delo zaradi nasilja v družini. Ostali otroci, ki so bili 

vključeni v KS, so imeli poleg lažje MDR naslednje pridružene motnje: 

 ,trije učenci motnjo pozornosti ح

 ,en učenec zmerno govorno-jezikovno motnjo in je prihajal iz dvojezičnega okolja ح

 en učenec zmerno govorno-jezikovno motnjo, težave z grafomotoriko ter je prihajal iz ح

dvojezičnega okolja, 

 ,en učenec zmerno govorno-jezikovno motnjo in avtizem ح

 ,ena učenka razvojno motnjo koordinacije ح

 ,en učenec Aspergerjev sindrom ح

 .ena učenka motnjo pozornosti in je prihajala iz dvojezičnega okolja ح
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Tabela 1: Vzorec učencev v ES in KS: sestava po starosti in spolu 

Starost v letih  

 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Skupaj 

Učenci 1 6 4 3      0 0 0    0 14 

Učenke  0 3 0 0      1 0 2    1 7 

Skupaj 1 9 4 3      1 0 2    1 21 

 

7.4.2. Merski instrument 

 

Sposobnosti učencev se je preizkusilo s predpreizkusom znanja, v mesecu novembru (ko so v 

osnovi male pisane črke v celoti že obravnavane) in s preizkusom znanja, v mesecu maju 

oziroma ob zaključku šolskega leta. Z njima se je preverjalo naslednje 3 sporazumevalne 

dejavnosti: poslušanje, branje in pisanje. Oba testa so reševali prvič, torej ju prej še niso nikoli 

videli.  

 

Vključevala sta naslednje naloge: 

 Narek.  

Učni cilj: Piše po nareku manj zahtevna krajša besedila.  

 Pozorno preberi in smiselno odgovori na spodnja vprašanja. Odgovarjaj s celimi stavki! 

Učni cilj: Smiselno odgovori na bistvena vprašanja o krajšem besedilu. 

 Dodaj ustrezna ločila (vejico, piko, klicaj in vprašaj)!  

Učni cilj: Pravilno zapisuje vejico pri naštevanju in končna ločila. 

 Prepiši besedilo s pisanimi/tiskanimi črkami. Pazi na ločila in velike začetnice!  

Učni cilj: Pri prepisu z malimi tiskanimi/pisanimi črkami pravilno zapisuje ločila (pika, 

klicaj, vprašaj in vejico) in veliko začetnico na začetku povedi in v osebnih imenih. 

 Napiši voščilo/vabilo/razglednico prijatelju/ici!  

Učni cilj: Tvori čim bolj smiselno in zaključeno besedilo – voščilo in upošteva 

oblikovna pravila.  

 Napiši zgodbico o sliki. Napiši vsaj 6 povedi!  

Učni cilj: Tvori čim bolj smiselno in zaključeno besedilo. 

 

Ob zaključku šolskega leta se je test ponovil v obeh skupinah. Zato, da smo se izognili učinku 

učenja, je bil od začetnega testa vsebinsko drugačen. Z njim smo preverjali enake cilje, medtem 

ko je težavnostna raven ostala enaka. Oba testa sta v prilogah.  
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7.4.3. Postopki zbiranja podatkov 

 

V novembru je bil izveden predpreizkus znanja slovenščine, ki je vključeval minimalne 

standarde znanja za 4. razred OŠPP. Z njim se je ocenilo začetno stanje oziroma raven znanja 

otrok.  

 

V raziskavo je bilo vključenih 21 učencev Centra Janeza Ljubljana, iz obeh organizacijski enot 

(OE11), na katerih se izvaja prilagojen osnovno šolski učni program z nižjim izobrazbenim 

standardom. Operativni, minimalni in temeljni standardi znanja pri slovenščini, ki so potrebni 

za napredovanje v višji razred so enaki. Iz OE Dečkove je bilo v raziskavo vključenih 10 

učencev, iz OE Levstikov trg 11 učencev.  

 

Od meseca novembra do meseca maja se je izvajalo aktivno poučevanje učencev na področju 

slovenskega jezika. V ES so bili učenci poučevani z MUG, v drugi te metode niso uporabljali. 

Na OE Dečkova se je med rednim pedagoškim delom (5 pedagoških ur na teden) poučevanje 

slovenščine, poleg tradicionalnih specialno pedagoških metod, izvajalo tudi s pomočjo tehnik 

ustvarjalnega giba. V tem procesu sem bila aktivno udeležena, kajti kot razrednik 4. razreda 

OŠPP na OE Dečkova, poučujem vse temeljne predmete, med njimi tudi Slovenski jezik. 

Učenci iz OE Levstikov trg teh tehnik niso bili deležni.  

 

V mesecu maju je bilo ocenjeno končno stanje s pomočjo preizkusa, ki je zahteval enake učne 

cilje, vendar je bil vsebinsko drugačen.  

 

Raziskovali smo vzročno posledične odnose med MUG in različnimi jezikovnimi spretnostmi 

otrok. ES in KS nista nastali slučajno, kajti učenci so v prilagojen izobraževalni program z 

nižjim izobrazbenim standardom usmerjeni preko Komisije za usmerjanje otrok. 

 

 

 

 

                                                           
11 OE - organizacijska enota 
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7.4.4. Spremenljivke 

 

Neodvisna spremenljivka: metoda ustvarjalnega giba (MUG). 

 

Odvisne spremenljivke so naslednje jezikovne spretnosti:  

 po nareku gramatično pravilen zapis,  

 razumevanje prebranega krajšega besedila in tvorjenje smiselnih in slovnično ustreznih 

odgovorov na bistvena vprašanja o njegovi vsebini,  

 natančnost pri prepisu besedila z malimi tiskanimi ali pisanimi črkami, pri čemer je 

potrebno upoštevati velike začetnice, ločila in pravopis, 

 dodajanje ustreznih ločil (piko, klicaj, vprašaj ali vejico) glede na vsebino povedi, 

 tvorjenje samostojnega zapisa – čestitke, pri katerem je potrebno upoštevati ustrezno 

postavitev zahtevane vsebine, pravopis in smiselnost vsebine,  

 tvorjenje samostojnega zapisa – zgodbice ob sliki, z upoštevanjem vsebinske povezave 

s sličico in pravopis. 

 

7.4.5. Obdelava podatkov  

 

Na podlagi dobljenih rezultatov učencev iz ES in KS na predpreizkusu in preizkusu znanja 

slovenščine, smo preizkušali statistične značilnosti razlik med dvema sredinama. Pri raziskavi 

smo zbrali podatke za ordinalne spremenljivke, za intervalne in razmernostne pa ne. Imamo 

podatke za intervalno ali razmernostno spremenljivko, a predpostavka za uporabo t-preizkusa 

ni upravičena, kar pomeni, da gre sicer za mali enostavni slučajnostni vzorec, vendar se 

spremenljivka x v obeh primerjanih osnovnih populacijah  ne porazdeljuje normalno in variance 

v obeh nista enaki (σ1
2 ≠ σ2

2 ≠ σ2). 

 

Pri statistični obdelavi podatkov smo zato uporabili neparametrična testa in sicer pri 

preizkušanju ustreznosti prve, druge, tretje, četrte, pete in šeste hipoteze Mann-Whitneyev U-

preizkus za dva neodvisna vzorca ter za preverjanje ustreznosti sedme hipoteze Wilcoxonov 

preizkus za odvisne vzorce, pri čemer sta bila uporabljena programa Microsoft Office Excel in 

s programsko opremo za prediktivno analitiko IBM SPSS verzija 21.  
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Opisna statistika vključuje: 

 ,mediano ح

 .variacijski razmik (VR) ح

 

Sklepna statistika vključuje neparametrična testa za ugotavljanje razlik v sredinah:  

 Mann-Whitney U-test za dva neodvisna vzorca in ح

 .Wilcoxonov test za odvisna vzorca ح

 

Z njima smo ugotavljali razlike med dvema srednjima vrednostma za neodvisna vzorca, ko 

proučevana številska spremenljivka ni normalno porazdeljena ali za opisne spremenljivke 

merjene na ordinalni skali. Za statistično značilne razlike v spremenljivkah smo upoštevali p < 

0,025 (enostranski usmerjeni preizkus).  

 

7.5. Rezultati in interpretacija 

 

Rezultati raziskave so prikazani v obliki tabel in grafov (slik), ki so bili narejeni na osnovi 

podatkov, pridobljenih s pomočjo predpreizkusa in preizkusa znanja različnih jezikovnih 

spretnosti. Pridobljeni rezultati so interpretirani tudi opisno. Najprej je predstavljen celoten 

vzorec po odvisnih spremenljivkah, nato podrobneje glede na neodvisno spremenljivko metodo 

ustvarjalnega giba in na koncu smo preverili še hipoteze. 

 

Med srednjimi vrednostmi ima aritmetična sredina v splošnem prednosti pred mediano, kajti je 

natančneje opredeljena, odvisna je od vsakega rezultata, enoznačno in preprosto se jo izračuna 

ter je primernejša za nadaljnjo analitično obdelavo. Toda omenjene prednosti ima samo pri 

intervalnih in razmernostnih spremenljivkah ter če njihove porazdelitve niso preveč asimetrične 

in heterogene (bimodalne, polimodalne). V naši raziskavi je njena uporaba problematična kajti, 

populacija je zelo heterogena v spremenljivki za katero računamo aritmetično sredino in so  

posamični vplivi pri osamelcih oziroma pri skrajnih vrednostih zelo izjemni in netipični za 

populacijo. Ekstremne vrednosti jo preveč potegnejo k sebi in na podlagi rezultatov smo opazili, 

da dane vrednosti ne predstavljajo stanja na način, iz katerega bi lahko razbrali napredek ES in 

KS, ki se je v resnici zgodil. Pri preveč asimetričnih in heterogenih porazdelitvah je mediana 

primernejša srednja vrednost kot aritmetična sredina, hkrati pa je uporabna tudi pri ordinalnih 
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spremenljivkah. V naši raziskavi je uporabna, ker pri skrajnih vrednostih upoštevamo samo, ali 

so nad sredino ali pod njo.  

 

Tabela 2: Prikaz doseženih vrednosti median ES in KS na predpreizkusu in preizkusu 

 Predpreizkus Preizkus 

ES KS ES KS 

Naloga Me VR Me VR Me VR Me VR 

1. 3 5 1 5 2 5 2 5 

2. 4 5 4 8 4,3 6 3,5 4 

3. 14,5 16 11 16 8,5 8 6 13,5 

4. 9 5 5 10 10 3 7 8 

5. 2 4,25 1,80 4,25 3,3 3,5 1 4,5 

6. 5 8 3,50 6 7,5 7 4 7 

ES – eskperimentalna skupina, KS – kontrolna skupina N – numerus (ES = 10, KS = 11), 

Me – mediana, VR – variacijski razmik 

 

Podatke o znanju učencev pri slovenščini smo dobili s primerjavo predpreizkusa in preizkusa 

znanja. Na predpreizkusu znanja so učenci ES povprečno dosegli 33,8 točke od 54 možnih točk, 

kar znaša 62,593%. Na preizkusu znanja so povprečno dosegli 35,2 točke od 54 možnih točk, 

kar znaša 65,185 %. 

 

Učenci KS so na predpreizkusu znanja povprečno dosegli 25,914 točke od 54 možnih točk, kar 

znaša 47,989%. Na preizkusu znanja so povprečno dosegli 24,682 točk od 54 možnih točk, kar 

predstavlja 45,707%. 

 

Vsi otroci, ki so bili udeleženi v raziskavi, so na predpreizkusu znanja skupaj povprečno dosegli 

29,669 točke od 54 možnih točk, kar znaša 54,943%. Na preizkusu znanja so povprečno dosegli 

29,690 točk od 54 možnih točk, kar predstavlja 54,981%. 

 

ES je bila že na predpreizkusu v osnovi boljša od KS (d1�̅�ES�̅�KS = 7,886). Na preizkusu je ES 

svoj povprečni rezultat v primerjavi s predpreizkusom izboljšala (d�̅�1�̅�2 = 1,4), medtem ko je 

KS na preizkusu nazadovala (d2�̅�ES�̅�KS = -1,232). Razpon povprečno doseženih točk ES in KS 

je na preizkusu večji kot na predpreizkusu (d2�̅�ES�̅�KS = 10,518). 
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Skupno sta obe skupini, tako ES kot KS, v povprečju doseženih točk dosegli minimalni 

napredek (ΣdES,KS = 0,021). 

 

 Primerjava ES in KS glede na dosežene srednje vrednosti median na 

predpreizkusu 

 

Slika 1: Stolpčni grafikon doseženih vrednosti median ES in KS  na predpreizkusu 

 

 

Na predpreizkusu je ES pri 1., 3., 4., 5. in 6. nalogi dosegla višje srednje vrednosti mediane kot 

KS, medtem ko sta pri 2. nalogi obe skupini dosegli enako srednjo vrednost.   

 

Otroci iz ES so v 1. nalogi dosegli višjo srednjo vrednost mediane kot otroci iz KS (d1Me = 2), 

pri  čemer je bil razpon variacije pri obeh skupinah enak (VRES = VRKS = 5). 

 

Pri 2. nalogi je ES na predpreizkusu dosegla enako srednjo vrednost kot KS (d2Me = 0).  Širina 

razsipa je bila pri KS večja (VRKS = 5) kot pri ES (VRES = 8). 

 

ES je pri 3. nalogi dosegla občutno višjo srednjo vrednost mediane od ES (d3Me = 3,5), pri 

skupnem obsegu porazdelitve VRES = VRKS = 16.  
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Pri 4. nalogi so učenci ES zopet dosegli višjo vrednost mediane od otrok iz KS (d4Me = 4), pri 

vrednostma variacijskih razmikov VRES = 5 in VRKS = 10.  

 

Pri reševanju 5. naloge je na predpreizkusu ES dosegla nekoliko višjo vrednost od KS (d5Me = 

0,2), pri enaki totalni disperziji točk VRES = VRKS = 4,25. 

 

Pri 6. nalogi so otroci ES dosegli višjo vrednost mediane od otrok iz KS (d6Me = 1,5), pri 

obsegoma porazdelitve doseženih točk VRES = 8 in VRKS = 5. 

 

 Primerjava ES in KS glede na dosežene srednje vrednosti median na preizkusu  

 

Slika 2: Stolpčni grafikon doseženih vrednosti median ES in KS  na preizkusu 

 

 

Na preizkusu so otroci iz ES pri 2., 3., 4., 5. in 6. nalogi dosegli višje srednje vrednosti mediane 

kot KS. Pri 2. nalogi sta obe skupini dosegli enako srednjo vrednost.   

 

Otroci obeh skupin so pri 1. nalogi dosegli enako srednjo vrednost mediane (d1Me = 0), pri  

čemer je bila tudi totalna disperzija doseženih točk pri obeh skupinah enak (VRES = VRKS = 5). 

 

Pri 2. nalogi je ES na preizkusu dosegla nekoliko višjo srednjo vrednost kot KS (d2Me = 0,2).  

Širina razsipa je bila pri ES večja (VRES = 6) kot pri KS (VRES = 4). 
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Otroci iz ES so pri 3. nalogi dosegli višjo srednjo vrednost mediane od KS (d3Me = 2,5), pri 

skupnima obsegoma porazdelitve, VRES = 8 in VRKS = 13,5.  

 

Pri 4. nalogi so učenci ES ponovno dosegli višjo vrednost mediane od otrok iz KS (d4Me = 3), 

pri vrednostma variacijskih razmikov VRES = 3 in VRKS = 8.  

 

Pri reševanju 5. naloge je na preizkusu ES dosegla višjo vrednost od KS (d5Me = 2,3), pri 

totalnima disperzijama točk VRES = 3,5 in VRKS = 4,5. 

 

Pri 6. nalogi so otroci ES dosegli višjo vrednost mediane od otrok iz KS (d6Me = 3,5), pri 

enakima obsegoma porazdelitve doseženih točk VRES = VRKS = 7. 

 

 Primerjava ES in KS glede na dosežene vrednosti median na preizkusu v 

primerjavi s predpreizkusom. 

 

Pri 1. nalogi, v kateri so zapisali krajša in manj zahtevna besedila po nareku, so otroci iz ES na 

preizkusu dosegli nižjo srednjo vrednost mediane kot na predpreizkusu (d1Me,ES = -1), pri čemer 

sta bila variacijska razmika v obeh testih enaka (VRES1 = VRES2 = 5). Učenci iz KS so pri isti 

nalogi na preizkusu dosegli višjo srednjo vrednost kot na predpreizkusu, zaradi česar lahko 

rečemo, da so napredovali (d1Me, KS = 1). Iz tega lahko sklepamo, da so bile sposobnosti pisanja 

po nareku med skupinama v obeh testih že v osnovi zelo raznolike. Poudariti je potrebno, da so 

vsi udeleženi otroci pri predpreizkusu pisali s tiskanimi črkami, medtem ko so na preizkusu 

večinoma uporabljali pisane črke, ki so se jih naučili v tem času. V ES sta bila vključena dva 

učenca z motnjami v gibalnem razvoju, ki se pri obema pomembno odražata tudi pri 

grafomotoriki, medtem ko v ES niso bili vključeni otroci s težavami na gibalnem področju.  

 

Pri 2. nalogi, oziroma pri smiselnem odgovarjanju na bistvena vprašanja o krajšem besedilu, je 

razviden napredek ES (d2Me, ES = 0,3) in nazadovanje KS (d2Me, KS = -0,5). Posledično bi lahko 

iz tega sklepali, da poučevanje s pomočjo ustvarjalnega giba pozitivno vpliva na bralno 

razumevanje in smiselno oblikovanje pisnih odgovorov. Širina razsipa je bila pri ES na 

preizkusu večja (VRES2 = 6) kot na predpreizkusu (VRES1 = 5), medtem ko je bilo pri KS ravno 

obratno: na preizkusu je bil skupni obseg porazdelitve manjši (VRKS1 = 4),  kot na preizkusu 

(VRKS2 = 8). Iz tega lahko sklepamo, da so bili rezultati KS, ki so bili bolj homogeni na drugem 
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testiranju, posledica pozitivnega učinka poučevanja preko tradicionalnih metod, ki so prav tako, 

učinkovite, vendar manj, kot učenje s pomočjo MUG. 

Pri 3. nalogi, v kateri je bilo od otrok zahtevano, da v začetku šolskega leta besedilo prepišejo 

z malimi tiskanimi in ob zaključku leta s pisanimi črkami, pri čemer so morali upoštevati tudi 

ločila in velike začetnice, sta obe skupini dosegli višji srednji vrednosti mediane na 

predpreizkusu, kot kasneje na preizkusu znanja. Na podlagi dobljenih rezultatov je KS (d3Me, KS 

= -5) manj nazadovala od ES (d3Me, ES = -6). Totalna disperzija doseženih točk se je pri ES 

(dVRES1,VRES2 = 16 – 8 = 8) občutno bolj zmanjšala kot pri KS (dVRKS1,VRKS2 = 16 – 2,5 = 13,5). 

Če upoštevamo dejstvo, da so učenci vajo izvajali pod drugačnimi pogoji, oziroma v prvem 

testiranju s tiskanimi črkami ter v drugem s pisanimi črkami, lahko rečemo, da je prišlo do 

napake v samem merjenju, kajti otroci naloge niso reševali pod izenačenimi pogoji. V primeru, 

da bi jih želeli popolnoma izenačiti, bi morali pri obeh preverjanjih znanja uporabljati le tiskane 

črke, za kar se v začetku nismo odločili zaradi narave učnega načrta prilagojenega 

izobraževalnega programa z nižjim standardom znanja. Eden izmed poglavitnih ciljev pri 

slovenščini v 4. razredu OŠPP je, da učenci spoznajo in pravilno uporabljajo male pisane črke 

pri zapisu. Ker pa je to za mnoge učence zelo velik preskok od tiskanih črk, se zato pogosto 

pojavlja več gramatičnih napak, kajti poleg slovnično ustreznega zapisa, morajo hkrati iz 

spomina priklicati še na novo naučene pisane črke. Ker je to dolgotrajen proces, ki zahteva 

vključitev več različnih kognitivnih sposobnosti obenem, se učenje pisanja s pisanimi črkami 

prične v 4. razredu in se nato izvaja tekom celotnega drugega triletja. Če primerjamo le 

vrednosti median ES in KS na preizkusu znanja, lahko ugotovimo, da se je ES (Me = 8,5) 

vseeno izkazala bolje od KS (Me = 6).  

 

Pri 4. nalogi so morali otroci pravilno dopisati končna ločila in vejice pri naštevanju. Otroci iz 

ES so na preizkusu dosegli višjo srednjo vrednost mediane kot na predpreizkusu (d4Me, ES = 1), 

pri čemer se je tudi variacijski razmik v preizkusu zmanjšal (dVRES1,VRES2 = 5 – 2 = 3). Še bolj 

je svoj rezultat oziroma srednjo vrednost mediane, na preizkusu v primerjavi v predpreizkusom, 

izboljšala KS (d4Me, KS = 2), pri čemer so bile vrednosti totalne disperzije višje ter so se 

zmanjšale za enako število vrednosti, kot pri ES (dVRKS1,VRKS2 = 10 – 2 = 8). Na osnovi 

rezultatov lahko sklepamo, da sta oba načina poučevanja, tako s pomočjo MUG, kot tudi brez 

njega, učinkovita in pozitivno vplivata na učenje gramatike oziroma prepoznavanje vrste 

povedi ter upoštevanje ločil. Zaradi razlike v ravneh izboljšanja srednje vrednosti dosežene 

mediane lahko rečemo tudi, da je poučevaje slovenščine s tradicionalnimi oblikami bolj 
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učinkovito, kot s pomočjo MUG. Pri tem ne smemo zanemariti višjih vrednosti razponov 

variacije pri KS, ki nakazujejo večjo razpršenost oziroma manj skladno izboljšanje sposobnosti 

učencev na preizkusu znanja, v primerjavi z ES. 

 

Pri 5. nalogi oziroma pri tvorjenju čim bolj smiselnega in zaključenega besedila - voščila, je ES 

napredovala (d5Me, ES = 1,3), med tem ko je KS nazadovala (d5Me, KS = -0,8). Variacijski razpon 

doseženih vrednosti je bil prvem preizkusu pri obeh skupinah enak (VR1ES = VR1KS = 4,25), 

nato se je pri ES v drugem preizkusu zmanjšal (dVRES1-VRES2 = 4,25 – 1= 3,5), medtem ko se je 

pri KS povečal (dVRKS1,VRKS2 = 4,25 + 0,25 = 4,5). Na podlagi dobljenih vrednosti lahko 

sklepamo, da poučevanje s pomočjo MUG pozitivno vpliva na sposobnosti otrok, ki so potrebne 

za tvorjenje krajšega nezahtevnega neumetnostnega besedila – voščila.  

 

Učenci ES so največji napredek dosegli pri 6. nalogi (d6Me, ES = 2,5), v kateri so tvorili čim bolj 

smiselno in zaključeno besedilo ob slikovni podpori. Podatek hkrati predstavlja tudi največji 

napredek obeh skupin v celotnem preizkusu. Tudi otroci iz KS so pri tej nalogi v drugem 

preizkusu napredovali (d6Me, KS = 0,5). Obseg porazdelitve se je pri KS povečal (dVRKS1,VRKS2 = 

5 + 2 = 7) in pri ES zmanjšal (dVRES1,VRES2 = 8 – 1 = 7). Na osnovi dobljenih rezultatov lahko 

predpostavljamo, da je vključevanje plesno-gibnih dejavnosti v pouk slovenščine pripomoglo 

k boljšemu rezultatu otrok iz ES v primerjavi z otroci iz KS, ki teh dejavnosti niso bili deležni. 

MUG lahko pripomore v kreativnemu, motivacijskem in kompozicijskem smislu. 

 

Obe skupini sta skupaj najbolj napredovali pri 4. in 6. nalogi (ΣdMe = 3). Pri 4. nalogi so morali 

pravilno zapisati končna ločila in vejico pri naštevanju ter pri 6. nalogi tvoriti čim bolj smiselno 

in zaključeno besedilo ob slikovni podpori, pri čemer je KS (dMe = 2) pri 4. nalogi bolj 

napredovala od ES (dMe = 1). Pri 6. nalogi pa je ES (dMe = 2,5) bolj napredovala v primerjavi s 

KS (dMe = 0,5). 

 

Tabela 3: Prikaz vrednosti median kompozitnih odvisnih spremenljivk ES in KS na predpreizkusu in preizkusu 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

N Me VR N Me VR 

Predpreizkus 10 38,13 16 11 30,63 15 

Preizkus 10 35 16 11 27,4 13 

N – numerus, Me – mediana, VR – variacijski razmik 
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ES je bila že v osnovi boljša od KS. Pri primerjanju srednjih vrednosti mediane pri vseh nalogah 

skupaj oziroma pri kompozitnih odvisni spremenljivki opazimo, da je imela že na 

predpreizkusu ES višjo srednjo vrednost (Me1ES = 38,13) od KS (Me1KS = 35) za 3,13 vrednosti 

mediane. Obe skupini nato sicer nista napredovali, pri čemer je ES (dMe1ES, Me2ES = 38,13 – 

7,5 = 30,63) manj nazadovala od KS (dMe1KS, Me2KS = 35 – 7,6 = 27,4). Variacijski razpon 

doseženih vrednosti je bil tako na predpreizkusu kot na preizkusu pri ES (VR1ES = VR2ES =16) 

večji kot pri KS, v kateri se je širina razsipa tekom raziskave zmanjšala (dVRKS1-VRKS2 = 16 – 3 

= 13). 

 

7.5.1. Hipoteza 1 

Eksperimentalna skupina bo imela pri nareku manj zahtevnih krajših besedil manj 

pravopisnih napak kot kontrolna skupina.  

 

Tabela 4: Mann-Whitney U-test za primerjavo med ES in KS v spremenljivki "število pravopisnih napak pri nareku" 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina  

MW 

 

p N PVR Me VR N PVR Me VR 

Predpreizkus 10 11,90 3 5 11 10,18 1 5 46,000 0,557 

Preizkus 10 10,70 2 5 11 10,30 2 5 48,000 0,912 

N – število učencev, PVR – povprečna vrednost rangov, Me – mediana, VR – variacijski 

razmik, MW –Mann-Whitney U-statistika, p – statistična značilnost 

 

Z Mann-Whitneyjevim testom smo ugotovili, da razlika v številu pravopisnih napak ES (Me = 

2) ni bila statistično pomembno manjša od števila pravopisnih napak KS (Me = 2), U = 48, p = 

0,912. V naši raziskavi nismo uspeli izmeriti učinka MUG pri nareku.  
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7.5.2. Hipoteza 2 

 

Eksperimentalna skupina bo dosegala boljše rezultate pri smiselnem odgovarjanju na 

bistvena vprašanja o krajšem besedilu. 

 

Tabela 5: Mann-Whitney U-test za primerjavo med ES in KS v spremenljivki "smiselno odgovarjanje na bistvena vprašanja o 
krajšem besedilu" 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina  

MW 

 

p N PVR Me VR N PVR Me VR 

predpreizkus 10 11,40 4 5 11 10,64 4 8 51,000 0,809 

preizkus 10 13,10 4,3 6 11 7,90 3,5 4 24,000 0,052 

N – število učencev, PVR – povprečna vrednost rangov, Me – mediana, VR – variacijski 

razmik, MW –Mann-Whitney U-statistika, p – statistična značilnost 

 

Z Mann-Whitneyjevim testom smo ugotovili, da je razlika v smiselnem odgovarjanju na 

bistvena vprašanja v ES (Me = 4,3) statistično nepomembna ali neznačilna, U = 24, p = 0,052. 

Posledično v naši raziskavi nismo uspeli izmeriti učinka MUG na bralno razumevanje in 

oblikovanje slovnično ustreznih odgovorov na vprašanja o vsebini.  

 

7.5.3. Hipoteza 3 

Pri prepisu besedila z malimi tiskanimi/pisanimi črkami bo eksperimentalna skupina 

naredila manj napak pri zapisu velikih začetnic na začetku povedi in v osebnih lastnih 

imenih.  

 

Tabela 6: Mann-Whitney U-test za primerjavo med ES in KS v spremenljivki ''število napak pri prepisu besedila z malimi 
tiskanimi/pisanimi črkami'' 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina  

MW 

 

p N PVR Me VR N PVR Me VR 

predpreizkus 10 12,55 14,5 16 11 9,59 11 16 39,500 0,282 

preizkus 10 12,90 8,5 8 11 8,10 6 13,5 26,000 0,075 

N – število učencev, PVR – povprečna vrednost rangov, Me – mediana, VR – variacijski 

razmik, MW –Mann-Whitney U-statistika, p – statistična značilnost 
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Z Mann-Whitneyjevim testom smo ugotovili, da razlika v številu napak pri prepisu besedila v 

ES (Me = 8,5) ni bila statistično pomembno manjša od števila napačno zapisanih začetnic v KS 

(Me = 6), U = 26, p = 0,075. V raziskavi na podlagi rezultatov nismo uspeli izmeriti učinka 

vključevanja MUG na kvaliteto prepisa besedila s tiskanimi oziroma s pisanimi črkami.  

 

7.5.4. Hipoteza 4 

Eksperimentalna skupina zapisuje vejico pri naštevanju in končna ločila, bolj uspešno kot 

kontrolna skupina.  

 

Tabela 7: Mann-Whitney U-test za primerjavo med ES in KS v spremenljivki ''ustrezen zapis vejic pri naštevanju in končnih 
ločil'' 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina  

MW 

 

p N PVR Me VR N PVR Me VR 

Predpreizkus 10 15,45 9 5 11 6,95 5 10 10,500 0,001 

Preizkus 10 14,70 10 3 11 6,30 7 8 8,000 0,001 

N – število učencev, PVR – povprečna vrednost rangov, Me – mediana, VR – variacijski 

razmik, MW –Mann-Whitney U-statistika, p – statistična značilnost 

 

Z Mann-Whitneyjevim testom smo ugotovili, da so bili učenci v ES (Me = 10) statistično 

pomembno bolj uspešni pri zapisovanju vejice in končnih ločil kot učenci v KS (Me = 7), U = 

8, p = 0,001. Na podlagi rezultatov na preizkusu znanja bi lahko rekli, da smo uspeli izmeriti 

pozitiven učinek MUG, vendar se skupini med seboj statistično pomembno razlikujeta že pri 

prvem merjenju, kar pomeni, da ES in KS nista bili homogeni. Po vsej verjetnosti je prišlo do 

napake vzorčenja zaradi majhnosti vzorca. Razlika torej ni nastala zaradi MUG, vendar tega z 

gotovostjo ne moremo trditi, kajti do nje bi lahko prišlo tudi zaradi razlik v skupinah.  

 

Z določenim pridržkom lahko trdimo, da MUG pozitivno vpliva na upoštevanje ločil.  
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7.5.5. Hipoteza 5 

Eksperimentalna skupina tvori bolj smiselno, zaključeno besedilo – voščilo, z manj 

pravopisnimi napakami kot kontrolna skupina.  

 

Tabela 8: Mann-Whitney U-test za primerjavo med ES in KS v spremenljivki ''tvorjenje smiselnega, zaključena in pravopisno 
ustreznega besedila – voščila'' 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina  

MW 

 

p N PVR Me VR N PVR Me VR 

Predpreizkus 10 11,50 2 4,25 11 10,55 3,3 4,25 50,000 0,756 

Preizkus 10 14,55 1,8 3,5 11 6,45 1 4,5 9,500 0,001 

N – število učencev, PVR – povprečna vrednost rangov, Me – mediana, VR – variacijski 

razmik, MW –Mann-Whitney U-statistika, p – statistična značilnost 

 

Z Mann-Whitneyjevim testom smo ugotovili, da je bila razlika v tvorjenju smiselnega,  

zaključenega in slovnično ustreznega besedila ES (Me = 3,3) statistično pomembna od KS (Me 

= 1), U = 9,5, p = 0,001. V raziskavi smo uspeli izmeriti učinek MUG na tvorjenje preprostega 

neumetnostnega besedila oziroma voščila. 

 

7.5.6. Hipoteza 6 

Eksperimentalna skupina bolj smiselno in zaključeno tvori besedilo ob podpori 

slikovnega materiala, z manj pravopisnimi napakami kot kontrolna skupina. 

 

Tabela 9: Mann-Whitney U-test za primerjavo med ES in KS v spremenljivki ''tvorjenje smiselnega, zaključenega in 
pravopisno ustreznega besedila ob slikovni podpori'' 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina  

MW 

 

p N PVR Me VR N PVR Me VR 

Predpreizkus 10 13,45 5 8 11 8,77 3,5 5 30,500 0,085 

Preizkus 10 14,50 7,5 7 11 6,50 4 7 10,000 0,002 

N – število učencev, PVR – povprečna vrednost rangov, Me – mediana, VR – variacijski 

razmik, MW –Mann-Whitney U-statistika, p – statistična značilnost 

 

Z Mann-Whitneyjevim testom smo ugotovili, da je bila razlika med učenci v tvorjenju 

smiselnega, zaključenega ter slovnično ustreznega besedila ob slikovni podpori v ES (Me = 
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7,5) statistično pomembna v primerjavi z učenci v KS (Me = 4), U = 10, p = 0,002. V raziskavi 

smo uspeli izmeriti pozitiven učinek MUG na tvorjenje krajšega besedila ob slikovni podpori. 

 

7.5.7. Hipoteza 7 

Napredek med začetnim in končnim stanjem bo večji pri eksperimentalni skupini pri 

nareku, pri bralnem razumevanju, pri tvorjenju zaključenega krajšega besedila (voščilo, 

zgodbica), pri pravilnem zapisovanju velike začetnice, vejice pri naštevanju ter pri 

končnih ločilih.  

Slika 3: Stolpčni grafikon napredka doseženih vrednosti median ES na predpreizkusu in preizkusu 

 

 

Slika 4: Stolpčni grafikon napredka doseženih vrednosti median KS na predpreizkusu in preizkusu 
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Tabela 10: Izračun Z-vrednosti Wilcoxonovega testa 

 Skupno predpreizkus in preizkus znanja 

 W 1.naloga 2.naloga 3.naloga 4.naloga 5.naloga 6.naloga 

Eksperimentalna 

skupina 

Z -0,850 -1,035 -1,686 -1,725 -2,392 -2,687 

p 0,395 0,301 0,092 0,084 0,017 0,007 

Kontrolna skupina Z -0,707 -0,597 -1,963 -0,775 -0,140 -1,357 

p 0,480 0,550 0,050 0,438 0,888 0,175 

Z - vrednosti Wilcoxonovega testa, p – statistična značilnost 

 

Učenci so v drugem merjenju dosegali boljše rezultate, tako v ES, kot tudi v KS.  

 

Z Wilcoxonovim testom smo ugotovili, da so učenci v ES statistično pomembno dosegli 

izboljšanje pri tvorjenju voščila v 5. nalogi (Z = 2.392, p < 0.025) in pri tvorjenju smiselnega, 

zaključenega ter slovnično ustreznega besedila ob slikovni predlogi v 6. nalogi (Z = 2.687, p < 

0.025). Izmerili smo pozitiven učinek MUG, torej je napredek ob njeni uporabi večji v 

primerjavi s klasičnimi metodami.  

 

Pri ostalih nalogah, pri nareku, bralnem razumevanju, pravilnem zapisovanju velike začetnice 

na začetku povedi in v osebnih lastnih imenih, vejic pri naštevanju ter pri končnih ločilih, v ES 

ni bilo statistično pomembnih razlik.  

 

V KS učenci pri drugem merjenju niso dosegli statistično pomembnega izboljšanje pri nobeni 

nalogi. Pri 3. nalogi, oziroma pri prepisu besedila z malimi tiskanimi črkami ob upoštevanju 

velikih začetnic in ločil so se temu približali, a je p-vrednost = 0.05.  
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7.6. Povzetki in ugotovitve 
 

Na osnovi analiz predpreizkusa in preizkusa znanja otrok iz eksperimentalne in kontrolne 

skupine lahko pozitivno odgovorimo na 3 raziskovalna vprašanja:  

 

1. da je metoda ustvarjalnega giba pozitivno vplivala na zmožnost samostojnega oblikovanja 

lastne zgodbe ob slikovni predlogi in preprostega neumetnostnega besedila – voščila.   

 

2. da je metoda ustvarjalnega giba pozitivno vplivala na pravopisno natančnost pri zapisu, s 

popolno gotovostjo ne moremo trditi. Pri nareku in prepisu ni prišlo do statistično pomembnega 

izboljšanja, medtem ko je pri nalogi vstavljanja vejic in ločil ES svoje rezultate sicer pomembno 

izboljšala, vendar je obenem po vsej verjetnosti prišlo do napake vzorčenja zaradi majhnosti 

vzorca. 

 

3. da je metoda ustvarjalnega giba in plesa pozitivno vplivala na večji napredek otrok iz ES 

primerjavi z napredkom otrok iz KS, kajti KS ni dosegla statistično pomembnega izboljšanja 

pri nobeni nalogi, medtem ko je ES statistično pomembno napredovala pri tvorjenju 

samostojnih besedil, voščila in lastne zgodbe. 

 

4. da metoda ustvarjalnega giba pozitivno vpliva na bralno razumevanje preko smiselnega 

odgovarjanja na bistvena vprašanja o krajšem besedilu, v naši raziskavi nismo uspeli izmeriti.   

 

V primerjavi rezultatov srednjih vrednosti Me pri preizkusu v primerjavi s predpreizkusom je 

ES nazadovala pri 1., 3. nalogi ter napredovala v štirih:  

ᴥ pri 2. nalogi: oblikovanju pisnih odgovorov na bistvena vprašanja o krajšem besedilu,  

ᴥ pri 4. nalogi: zapisu končnih ločil in vejic pri naštevanju,  

ᴥ pri 5. nalogi: tvorjenju voščila in 

ᴥ pri 6. nalogi: tvorjenju zgodbice ob slikovnih podpori).  

Pri čemer se je povsod izboljšala tudi slovnična ustreznost pri pisanju.  

 

KS je nazadovala pri 2., 3. in 5. nalogi ter napredovala v treh nalogah:  

ᴥ pri 1. nalogi: zapisu po nareku,  

ᴥ pri 4. nalogi: zapisu končnih ločil in vejic pri naštevanju, pri čemer je nekoliko bolj 

napredovala od ES in  
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ᴥ pri 6. nalogi: tvorjenju zgodbice ob slikovnih podpori, v kateri so dosegli manjši 

napredek od ES. 

Tudi pri KS je bilo prisotno izboljšanje gramatične ustreznosti zapisa.  

 

Pri posameznih zastavljenih hipotezah smo na osnovi analize dobljenih rezultatov ugotovili 

sledeče: 

  .H1: V naši raziskavi pri nareku nismo uspeli izmeriti učinka MUG ح

 H2: Prav tako v naši raziskavi nismo uspeli izmeriti učinka MUG na bralno razumevanje ح

in oblikovanje slovnično ustreznih odgovorov na vprašanja o vsebini. 

 H3: V raziskavi na podlagi rezultatov nismo uspeli izmeriti pozitivnega vpliva ح

vključevanja MUG na kvaliteto prepisa besedila s tiskanimi oziroma s pisanimi črkami. 

Tu so otroci, ki so bili poučevani po klasičnih metodah celo nazadovali. 

 H4: Z določenim pridržkom lahko trdimo, da MUG pozitivno vpliva na upoštevanje ح

ločil.  

 H5: V raziskavi smo uspeli izmeriti učinek MUG na tvorjenje preprostega ح

neumetnostnega besedila oziroma voščila. 

 H6: V raziskavi smo uspeli izmeriti pozitiven vpliv MUG na tvorjenje krajšega besedila ح

ob slikovni podpori. 

 ,H7: V raziskavi smo  izmerili pozitiven učinek MUG, pri tvorjenju smiselnega ح

zaključenega in tudi slovnično ustreznega voščila ter zgodbe ob slikovni predlogi, kar 

pomeni, da je napredek ob njeni uporabi večji v primerjavi s klasičnimi metodami.   

 

Do napake vzorčenja je lahko prišlo zaradi velikosti vzorca. Pri majhnih vzorcih lahko pride do 

statistično nepomembnih razlik. Ne sme biti osamelcev oziroma učencev, ki imajo večja 

odstopanja v svojih sposobnostih. Do napake vzorčenja lahko pride tudi zaradi razlik med 

eksperimentalno in kontrolno skupino oziroma zaradi heterogenosti vzorca ali nihanja znotraj 

skupin v kateri enote bolj variirajo.  

 

V začetni fazi bi lahko rekli, da so se učenci ES in KS med seboj bistveno razlikovali, kajti v 

ES so bile vključene štiri deklice, ki imajo opredeljeno zmerno MDR. V raziskavo so bile 

vključene zaradi pomanjkanja testirancev. Na OE Dečkova je bil v tem šolskem letu en 4. razred 

OŠPP v katerega je bilo vključenih 6 učencev. Zato smo na šoli po predhodnem testiranju 

vključili štiri učenke z približno enakimi oziroma podobnimi jezikovnimi sposobnostmi iz 

posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Njihovi dosežki na obeh preizkusih niso bistveno 
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variirali od ostale populacije. Tudi v KS so bili ob zaključku šolskega leta vključeni štirje 

učenci, ki naj bi odstopali od povprečja. Dva izmed njih nista uspešno končala 4. razreda OŠPP 

in dva bosta v naslednjem šolskem letu preusmerjena v PPVI.  Tudi dosežki omenjenih otrok 

niso bistveno odstopali od dosežkov ostale skupine.  

 

Do poslabšanja rezultatov je lahko prišlo zaradi različnih razlogov. Lahko je bila posledica 

efekta pozabe, preobremenjenosti in upada motivacije ob zaključku leta, težave na drugih 

predmetnih področjih, težav z zapisom malih pisanih črk, ki jih ob prvem testiranju še niso 

imeli in drugo. 

 

Pogoje testiranja bi lahko morebiti izenačili s tem, da bi celotno snov lahko obdelali v tednu 

pred drugim testiranjem, vendar to žal ni bilo mogoče, zaradi odsotnosti učiteljice sedmih 

učencev KS. 
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8. SKLEPNE MISLI 
 

Pri pregledu literature in izvedbi praktičnega dela v povezavi z ustvarjalnim gibom z učenci z 

lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju smo ugotovili, da MUG pozitivno vpliva tako na 

kognitivni kot tudi na psihomotorični in socialno-emocionalni razvoj. 

 

Učenci 4. razreda osnovne šole s prilagojenim programom in učenke iz posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja s katerimi smo izvajali dejavnosti preko MUG, so vidno napredovali 

vsako uro. Motivacija, pripravljenost na delo, veselje in pozornost so se izboljšali, medtem ko 

so se vedenjske težave, strah, nezainteresiranost in apatičnost počasi umikale. Napredovali so 

predvsem na socialno-emocionalnem področju. Preko plesa in giba so izražali svoja čustva, 

domišljijo in kreativnost, predvsem pa so se sprostili ter »omehčali«, kajti gibanje ob glasbi 

stimulira tudi vestibularni sistem ter s tem omogoči tudi pretok krvi, zraka in energije s čimer 

se zmanjša zakrčenost ter sprosti morebitne druge napetosti v telesu.  

 

M. Zagorc (1992) je mnenja, da je ples vedno znak življenja, ki izhaja iz telesa in njegovega 

gibanja. Gibanje prebuja v nas življenje in obstaja kot odraz količine energije, ki jo premoremo 

in le-ta lahko pogojuje občutek zadovoljstva v nas, občutek sprijaznjenja s svojim bivanjem in 

obstajanjem. Preko svojega telesa doživljamo svet okrog sebe, do drugih, do sveta. S telesom 

lahko govorimo, prevajamo, in tudi sporočamo (Zagorc, 1992, str. 8). 

 

Pri plesnem ustvarjanju je pogosto glasba tista, ki vodi in usmerja otroke. Ob hitri glasbi 

izražajo hitre in poskočne gibe, vključijo celotno telo, medtem ko se ob počasni, nežni in 

umirjeni glasbi gibljejo počasi, pri čemer ustvarjajo predvsem s svojimi rokami. Sproščenost, 

umirjenost ter povečana vodljivost so bile lastnosti, ki so se med izvajanjem dejavnosti tudi 

najbolj razvili ter okrepili. Mirna in nežna glasba nam je služila tudi kot dejavnik sproščanja in 

umiritve, čuječnosti pri vodeni vizualizaciji. Med otroki je bil opažen tudi okrepljen socialni 

odnos v medsebojni interakciji, kajti med sabo so se začeli poslušati ter upoštevati pravila, bili 

so bolj samostojni in pri opravljanju nalog bolj samozavestni. Naučili so se sprejemati in dajati 

pohvale.   

 

M. Frostig (1989) navaja, da je gibanje vir zadovoljstva in sprostitve, zaradi česar bi moralo 

biti vpleteno v celoten učno-vzgojni proces. Gibanje in ustvarjanje s plesom vpliva na otrokove 

telesne sposobnosti, na njegov način gibanja, na vse njegove duševne sposobnosti. Hkrati 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Gosarič Janja; diplomsko delo 

 

  - 95 - 
 

pripomore, da otroci postanejo bolj ustvarjalni, samostojni in pridobijo občutek za druge 

(Frostig, 1989, str. 1). 

 

Kamenov (1983) navaja, da se v igrah s senzomotoričnimi kombinacijami pri otrocih izvajajo 

naslednje intelektualne aktivnosti: 

 vzpostavljanje odnosov: analiza in sinteza informacij ter kombiniranje elementov pri ح

ustvarjanju v nove celote, strukturiranje prostora ter orientacija v njem in različne vrste 

razporejanja; 

 indukcija zakonitosti: ki se nanašajo na razvrstitev v serijah, prostorsko – časovne ح

zakonitosti, zakonitosti napredka in inverzije, verjetnosti zakonitosti; 

 ,razumevanje in tvorba pojmov: oblikovanje, obnavljanje in prepoznavanje simbolov ح

prenašanje serije simbolov, zavedanje identičnosti, podobnosti in razlik med akcijami 

manipuliranja z lastnim telesom ter s sredstvi ter razvrščanje akcij; 

 perceptivno sklepanje: ki je povezano s procesom premeščanja v prostoru in z ح

manipuliranjem s predmeti, torej je mišljeno predvsem zavedanje odnosov, položajev 

in oblik, odkrivanje, vzpostavljanje in upoštevanje pravil, kvantitativno in kvalitativne 

vrednotenje posameznih dejavnosti, ter ocenjevanje natančnosti predvidevanja; 

 reševanje problemov: opredelitev problema, načrtovanje postopkov, kombiniranje ح

izkušenj, predvidevanje in ekstrapoliranje, pojmovno predelovanje alternativ in 

praktično preverjanje hipotez, iskanje novega, drugačnega ali različnega (Kamenov, 

1983, povzeto po: Kroflič 1999, str. 85). 

 

Negativni vplivi MUG so bili zanemarljivo majhni, s tem ko otroci postanejo razigrani, se jim 

lahko nekoliko zmanjša pozornost, kar pa je odvisno tudi od slabe učiteljeve priprave na potek 

učne ure.  

 

Pozitivni vplivi MUG se kažejo predvsem v boljši komunikaciji med učenci, v sodelovanju, 

zaupanju in strpnosti. Na učnem področju pa predvsem pri večji storilnostni naravnanosti, višji 

motivaciji in bolj ustvarjalnemu pristopu k problemskim nalogam. Predvsem pri sposobnostih, 

ki so pomembne za samostojno oblikovanje voščila in zgodbe ob slikovni predlogi je bila 

opažena posebna vloga ustvarjalnega giba. Pri tvorjenju neumetnostnega besedila – voščila je 

pomembna sama kompozicija besedila, ki jo lahko preko plesno-gibne dejavnosti zelo natančno 

ponazori s prikazom posameznih specifičnih struktur besedila v prostoru. Ker je vse 

predstavljeno v sproščeni obliki igre, se otroci med tem počutijo sproščeno, se učijo drug od 
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drugega preko vseh poti ter skupaj ustvarjajo, pri čemer je pozitivni učinek učenja večji, tako 

pri posamezniku kot pri celotni skupini. Pri tvorjenju zgodbice je prav tako pomembna struktura 

(uvod-jedro-zaključek), ki se jo ponazori z gibanjem po različnih delih prostora. V ospredje pa 

pride predvsem bolj vidik ustvarjalnosti metode. Preko giba izražajo svoje občutke, domišljijo 

in ustvarjalnost. Ker se otrok pri tem ne omejuje, ampak samo nežno usmerja, se njihove 

kreativnost znatno poveča. Poleg tega se jim razvijata in utrjujeta samozavest in boljša 

samopodoba, hkrati se jim podaljšujeta pozornost in koncentracija. Otroci se počutijo mnogo 

bolj pomembni in pridobijo občutek za pripadnost k skupini.  

 

Poleg tega MUG vpliva tudi na kognitivni razvoj, kar nam kažejo številne raziskave ter obenem 

tudi ta diplomska naloga. B. Kroflič (1990) navaja, da so od starih Grkov dalje različni 

strokovnjaki, med njimi tudi Piaget, trdili da je gib pomemben za razvoj kognitivnih 

sposobnosti, kajti otroci z gibanjem in raziskovanjem spoznavajo svet ter posledično preko tega 

razvijajo svoje intelektualne sposobnosti. Če katere od motoričnih dejavnosti ne more izvajati, 

se lahko pojavijo velike težave v poznejšem perceptivnem in simboličnem učenju (Kroflič, 

1990, str. 20).   

 

V praksi je naša vzgoja večinoma sestavljena iz vsebin, ki razvijajo predvsem verbalne otrokove 

sposobnosti in pogosto se premalo upošteva odkritja strokovnjakov, ki so raziskovali kako 

delujejo možgani na ravni hemisfer, režnjev, živcev in povezav med njimi. Že nekaj časa je 

znano, da ustvarjalnost v umetnosti, še zlasti v glasbi in plesu, pogosto deluje brez velikih 

pomoči verbalnih levo-hemisfernih procesov. Mnogi tekmovalci in umetniki so celo usmerjeni 

v tolikšni meri, da včasih s težavo jasno in razumljivo govorijo.  Glasbeniki imajo celo izraz 

»soul«, ki predstavlja izključevanje intelekta in opredeljuje razvijanje čutenja. Ustvarjalni 

ljudje se naučijo zaupati svojim intuitivnim sposobnostim in razmišljajo predvsem v vizualnih 

slikah, ki jih tvorijo iz zvokov, občutkov, okusov in podobno. Športniki, koreografi in plesalci 

se naučijo razmišljati v kinestetičnih predstavah, glasbeniki v slušnih in slikarji v vidnih slikah 

(Zagorc, 1992, str. 20).    

 

Ob upoštevanju prebrane literature in ostalih diplomskih del ugotavljamo, da bi bilo smiselno 

vključevati MUG ter z njim povezano gibno-plesno izražanje na vsa področja vzgojno 

izobraževalna področja. Po raziskavah sodeč MUG pozitivno vpliva na kognitivni, 

psihomotorični in socialno-emocionalni razvoj. Med dejavnostmi MUG so učenci sproščeni, 

umirjeni, strpni drug do drugega, podaljšuje se jim pozornost.   
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Poleg tega MUG omogoča integracijo otrok z MDR, ki se pogosto počutijo odrinjene iz družbe, 

imajo nizko samopodobo, so zelo vase zaprti ter se počutijo nelagodno v družbi drugih ljudi. 

Učenci se pri aktivnostih MUG med seboj povežejo, lažje izrazijo svoja čustva in občutke, 

pridobijo občutek uspešnosti, neverbalno komunicirajo z drugimi, preko tega spoznavajo 

interese drugih, kar vpliva na sodelovanje in medsebojno zaupanje. Z gibom ter plesom si 

učenci krepijo samozavest in samopodobo ter med seboj tudi lažje shajajo.  

 

M. Zagorc (1992) pravi, da je ples govorica telesa, gibanje ob zvoku, ritmu, govoru, glasbi ter 

tudi v tišini. Že tisočletja je del človekove kulture, saj ga pozna več kot 3.000 doslej poznanih 

kultur po svetu. Preko svojega gibanja, skozi pesem in glasbo, je človek izražal svoje 

hrepenenje, žalost, veselje, bolečino, povezanost z nadnaravnim, bojevitost in mnogo več. 

Zavedati se je potrebno, da gibanje ni pojav, ki bi bil ločen od drugih, temveč ga spremljajo 

mnogi občutki in zaznave (Zagorc, 1992, str. 7-9). 

 

MUG v veliki meri vpliva na komunikacijo med učenci in učitelji, na samopodobo, motivacijo, 

delovne navade, pozornost, samozavest, orientacijo v prostoru ter na motorične spretnosti, pri 

čemer se agresivnost in vedenjski problemi hkrati zmanjšujejo. Navsezadnje MUG vpliva na 

celostno podobo otroka in njegov razvoj, kar pomeni, da vpliva tako na kognitivni in 

psihomotorični, kot tudi na socialno-emocionalni razvoj otrok z MDR ter v pouk hkrati vnašata 

dinamiko in sproščenost. Največji pozitivni prispevek metode je bil opazen v vedenju celotne 

skupine, dovzetnosti za ustvarjalne dejavnosti, osebnostni rasti in veselju otrok med samimi 

plesno-gibnimi aktivnostmi.  
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10. PRILOGE 
 

10.1. Priloga 1: Predpreizkus znanja 

 

 

 

 

SLOVENSKI JEZIK 

4. razred OŠPP 

PREDPREIZKUS ZNANJA 

(Učni sklop: neumetnostna besedila, voščilo, narek, velika začetnica, vejica,  

končna ločila) 

 

Naloga  Cilj Št. točk 

1. Piše po nareku manj zahtevna krajša besedila. /4 
2. Smiselno odgovori na bistvena vprašanja o krajšem besedilu /8 
3. Pri prepisu besedila z malimi tiskanimi črkami pravilno zapisuje 

veliko začetnico na začetku povedi in v osebnih imenih. 
Pravilno zapisuje končna ločila in vejico pri naštevanju. 

/15 

3. Pravilno zapisuje končna ločila in vejico pri naštevanju. /10 
4. Tvori čim bolj smiselno in zaključeno besedilo - voščilo.  /5 
5. Tvori čim bolj smiselno in zaključeno besedilo. /6 

                              Skupno št. točk:            /48 
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1. Narek 

»Zara je zjutraj vstala. Končno je sobota! Koliko je ura? Bila je osem 

zjutraj. Pogledala je skozi okno in zunaj je pihal veter. Popoldne bo šla 

ven z Majo, Luko in Evo.« 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

        4 

KRITERIJ ZA OCENJEVANJE NAREKA 

3 male napake = 1 velika napaka 

 velika napaka: napačen zapis velike/male začetnice, končno 

ločilo, manjkajoča beseda; 

 mala napaka: napačen zapis črke, manjkajoče strešice, črtice, 

pike… 

TOČKE: 

 4 točke: 1 velika + 2 mali  

 3 točke: 2-3 velike + 2 mali  

 2 točki: 4-5 velikih + 2 mali 

 1 točka: 6-7 velikih + 2 mali 

 0 točk: 8 velikih napak in več 
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2. Pozorno preberi in smiselno odgovori na spodnja vprašanja.  

Odgovarjaj s celimi stavki! 

 

Maša je odšla z babico v mesto. Babica jo je peljala na tržnico. Tam ji 

je kupila pomaranče. Ko sta pojedli pomaranče, sta odšli na sprehod 

ob Ljubljanici. Bil je lep sončen dan in Maša se je zelo zabavala. 

 

S kom  je Maša odšla v mesto?  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Kam jo je babica najprej peljala? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Kaj je babica kupila Maši? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Kam sta odšli potem, ko sta jih pojedli?  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 8 
KRITERIJ ZA OCENJEVANJE 

Vsebinska ustreznost: 1 točka 
Pravopis: 1 točka 
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3. Prepiši z malimi tiskanimi /pisanimi črkami! 

TINA JE Z DRUŽINO V NEDELJO ODŠLA NA IZLET V BOHINJ. 
OČKA DUŠAN IN MAMA BRINA STA SI OGLEDALA SLAP SAVICO. 
TINA, SESTRA PETRA IN VODIČ SO VESLALI PO JEZERU S KANUJEM. 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 15 

KRITERIJ ZA OCENJEVANJE 

Velika začetnica: 1 točka 
Ločilo: 1 točka 
Pravopis: 1 točka 
 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Gosarič Janja; diplomsko delo 

 

  - 108 - 
 

4. Dodaj ustrezna ločilo (piko, klicaj, vprašaj in vejico). 

 

Pusti me na miru 

 

Zakaj si pustil okno odprto 

 

Skuhali smo kosilo 

 

Ali sem lahko še pokonci 

 

Kje je avtobusna postaja 

 

Kakšen nered 

 

Jure Toni in Špela so najboljši prijatelji  

 

Au, nehaj me ščipati 

 

Danes gremo na sprehod 

 

 10 

KRITERIJ ZA OCENJEVANJE 

Ustrezno ločilo: 1 točka 
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5. Napiši voščilo prijatelju! 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

_____________________ 
 
_______________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 

____________________ 
 

 5 
KRITERIJ ZA OCENJEVANJE 

Ustrezna postavitev zahtevane vsebine:1 točka 
-0,25 za pravopisne napake 

Smiselnost vsebine: 1 točka 
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6. Napiši zgodbico o sliki. Napiši vsaj 6 povedi! 

  

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 12 
KRITERIJ ZA OCENJEVANJE 

Vsebinska ustreznost oz. smiselnost v 
povezavi s sličico: 1 točka 
Pravopis: 1 točka 
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http://www.wordsofworth.com/2014/10/04/so-i-never-mastered-the-monkey-bars/  (6.10.2015) 

 

  

http://www.keneditravel.com/kepek/650/piac1.gif
http://worldartsme.com/birthday-cake-and-balloons-clipart.html
http://www.wordsofworth.com/2014/10/04/so-i-never-mastered-the-monkey-bars/
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10.2. Priloga 2: Preizkus znanja 

 

 

 

 

 

SLOVENSKI JEZIK 

4. razred OŠPP 

PREIZKUS ZNANJA 

(Učni sklop: neumetnostna besedila, voščilo, narek, velika začetnica, vejica,  

končna ločila) 

 

 

 

 

Naloga  Cilj Št. točk 

1. Piše po nareku manj zahtevna krajša besedila. /4 
2. Smiselno odgovori na bistvena vprašanja o krajšem besedilu /8 
3. Pri prepisu besedila z malimi tiskanimi črkami pravilno zapisuje 

veliko začetnico na začetku povedi in v osebnih imenih. 
Pravilno zapisuje končna ločila in vejico pri naštevanju. 

/15 

3. Pravilno zapisuje končna ločila in vejico pri naštevanju. /10 
4. Tvori čim bolj smiselno in zaključeno besedilo- voščilo. /5 
5. Tvori čim bolj smiselno in zaključeno besedilo. /6 

                              Skupno št. točk:            /48 
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1. Narek 

»Jernej in Jure sta se igrala ob mlaki. Kako velik kačji pastir! Ali ga 

lahko ujameva? Poiskala sta mrežo in stekla za njim. Jernej se je 

spotaknil. Jure ga je poskušal ujeti. Oba sta padla v vodo.« 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 4 KRITERIJ ZA OCENJEVANJE NAREKA 

3 male napake = 1 velika napaka 

 velika napaka: napačen zapis velike/male začetnice, končno 

ločilo, manjkajoča beseda; 

 mala napaka: napačen zapis črke, manjkajoče strešice, črtice, 

pike… 

TOČKE: 

 4 točke: 1 velika + 2 mali  

 3 točke: 2-3 velike + 2 mali  

 2 točki: 4-5 velikih + 2 mali 

 1 točka: 6-7 velikih + 2 mali 

 0 točk: 8 velikih napak in več 
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2. Pozorno preberi in smiselno odgovori na spodnja vprašanja.             

Odgovarjaj s celimi stavki! 

   

Gregor ima najboljšega prijatelja Urbana. Po domači nalogi gresta rada 

skupaj po mestu. Danes sta jo mahnila v park Tivoli. Tam sta se žogala, 

sabljala s palicami in se igrala viteze. Domov sta se vrnila umazana, 

spraskana in nasmejana. 

 

Kako je ime Gregorjevemu najboljšemu prijatelju? 

_________________________________________

_________________________________________ 

Kaj rada počneta, ko naredita domačo nalogo? 

_________________________________________

_________________________________________ 

Kje sta se potepala danes? 

_________________________________________

_________________________________________ 

Katere igre sta se igrala? 

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 

 8 

KRITERIJ ZA OCENJEVANJE 

Vsebinska ustreznost: 1 točka 
Pravopis: 1 točka 
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3. Prepiši z malimi pisanimi črkami! Pazi na ločila in velike začetnice! 

PETER, MARTIN IN STAŠ SE ŽE VESELIJO VIKENDA. 

PETER BO OBISKAL DEDKA IN BABICO NA KMETIJI. 

MARTIN IN STAŠ GRESTA V PETEK S TABORNIKI V IZOLO IN V SOBOTO  

NA TABORJENJE V GOZD MARTULJEK. 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 
 15 KRITERIJ ZA OCENJEVANJE 

Velika začetnica: 1 točka 
Ločilo: 1 točka 
Pravopis: 1 točka 
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4. Dodaj ustrezna ločilo (piko, klicaj, vprašaj in vejico). 

 

Poleti gremo z družino na morje v Portorož 

 

Ob kateri uri pride avtobus 

 

Takoj pospravi svojo sobo 

 

Ali veš, da je pozimi dan krajši kakor poleti 

 

Ker je zunaj lepo vreme, gremo na sprehod 

 

Mama je v trgovini kupila moko jajca in sol za palačinke 

 

Zamujamo 

 

Neli Liza in Mojca so najboljše prijateljice 

 

 

 

 

 10 

KRITERIJ ZA OCENJEVANJE 

Ustrezno ločilo: 1 točka 
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5. Napiši voščilo prijatelju! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

_____________________ 
 
____________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 

____________________ 
 

 5 

KRITERIJ ZA OCENJEVANJE 

Ustrezna postavitev zahtevane vsebine:1 točka 
-0,25 za pravopisne napake 

Smiselnost vsebine: 1 točka 
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6. Kaj se dogaja na sliki? Napiši zgodbico in uporabi vsaj 6 povedi! 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 12 
KRITERIJ ZA OCENJEVANJE 

Vsebinska ustreznost oz. koherentnost v 
povezavi s sličico: 1 točka 
Pravopis: 1 točka 
 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta     Gosarič Janja; diplomsko delo 

 

  - 119 - 
 

VIRI SLIK:  

http://cliparts.co/clipart/2490001 (27.5.2016) 

http://www.myfreetutorials.com/archives/248/christmas-tree-clipart/ (27.5.2016) 

https://illustrators.ru/illustrations/211691 (27.5.2016) 

 

http://cliparts.co/clipart/2490001
http://www.myfreetutorials.com/archives/248/christmas-tree-clipart/
https://illustrators.ru/illustrations/211691

