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Namesto zahvale … 

Brez sonca roža ne vzcveti 

in brez perja ptič ne poleti. 

Za vse na svetu potrebno je sodelovanje, 

tisto pravo, ki nas nič ne stane. 
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POVZETEK 

Zaradi odprtosti kurikuluma, ki se uporablja v slovenskih javnih vrtcih, imajo vzgojitelji 

možnost izbire med različnimi metodami dela. Nekatere izmed njih so primernejše, nekatere 

manj primerne.  

Med tritedenskim projektom smo ugotavljali razlike v načrtovanju in izvajanju pedagoškega 

procesa med klasičnim načinom poučevanja in poučevanjem z metodo igre. Projekt v sklopu 

diplomskega dela smo izvedli v Vrtcu Murenčki pri Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje na 

Gorenjskem. Vanj smo vključili skupino devetnajstih otrok, starih od 3 do 4 let. Poleg otrok 

smo vključili tudi vzgojiteljici skupine, v kateri smo izvedli raziskavo. V prvem tednu smo 

načrtovali dejavnosti, v drugem in tretjem pa smo jih izvajali.  

Z analizo načrtovanja in izvajanja dejavnosti smo ugotovili, da se pojavljajo razlike med 

poučevanjem po metodi igre in klasičnem načinu poučevanja. Razlike so se pojavljale pri 

načrtovanju in tudi izvajanju dejavnosti. Poleg tega pa so se pokazale razlike v vlogi otrok in 

vzgojiteljev pri posameznem načinu poučevanja. Na podlagi odzivov otrok smo ugotovili, da 

metoda igre bolje vpliva na motivacijo za izvajanje dejavnosti kot pa metode demonstracije, 

razlage in pogovora. Preostale pridobljene rezultate bomo predstavili v diplomskem delu.  

 

Ključne besede: predšolski otroci, gibanje, metode dela 
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SUMMARY  

Due to the openness of the curriculum, which is used in the Slovene public kindergartens, 

educators have the possibility to choose between different methods of work. Some of them are 

more suitable, some less. 

 Through three weeks long project we investigated the differences in planning and 

implementation of teaching process among the classic mode of teaching and coaching through 

the methods of the game. The project, in the context of the thesis, we have performed in the 

kindergarten Murenčki at an Elementary school Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem. In it, 

we included a group of nineteen children, aged 3 to 4 years. In addition to the children, we 

have also included kindergarten teachers of the group, in which we conducted the survey. In 

the first week we have planned activities in the second and third we have implemented them. 

 With the analysis, design and implementation of the activities, we determined that there are 

differences between the teaching by the method of the game and after the classical mode of 

teaching. Differences have appeared both in the planning as well as in the implementation of 

activities. In addition, there were demonstrated differences in the role of the children and 

educators in each method of teaching. On the basis of the responses of children, we found out 

that the method of the game has a better effect on the motivation for the implementation of 

activities than the method of demonstrations, explanations and conversation. The remaining 

results obtained will be presented through the thesis. 

Keywords: pre-school children, the movement, teaching methods  
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1 UVOD 

Učenje pravzaprav poteka vse življenje. Gre za proces, v katerem izkušnje povzročijo 

sorazmerno trajno spremembo v znanju in/ali vedenju. Predstavlja proces, ki se dogaja v 

učencu, medtem ko poučevanje predstavlja dejavnost učitelja. Oba procesa sta med seboj 

tesno povezana, saj prek poučevanja vplivamo na učenje in ga tudi usmerjamo. 

Poučevanja ne bi bilo brez ustreznih metod dela. Te predstavljajo namerna in premišljena 

dejanja, s katerimi želimo doseči neki cilj. Poznamo več metod dela, ki se med seboj 

povezujejo in dopolnjujejo, a vendarle se moramo zavedati, da so si metode dela med seboj 

različne. Pedagoški delavci imajo zaradi odprtosti kurikuluma, ki se uporablja v javnih vrtcih, 

veliko strokovno odgovornost pri izbiri pristopov, konceptov in metod dela. 

Koncept IGR temelji na spoznanju, da otrok raje dela stvari, ki so mu všeč in ki jih je izbral 

sam. Kot odgovor na to ta koncept ponuja metodo igre. Tovrstna metoda otroku omogoča 

izbiro, ki ne vključuje izbire med sodelovanjem ali nesodelovanjem. S takim načinom dela 

otroka spodbudimo, da prek gibalnih dejavnosti pozitivno vpliva na svoj gibalni in 

funkcionalni razvoj. Vzgojitelji prek metode igre načrtujejo proces, v katerem otroci rešujejo 

problemsko zastavljene naloge v obliki igre. Tako lahko gibanje povezujejo z drugimi 

kurikularnimi področji. 

Številne raziskave nakazujejo, da si vzgojitelji v predšolskem obdobju prizadevajo za uporabo 

alternativnih metod, ki so osnovane na procesno-razvojno postavljenih ciljih, tj. tako kot 

metoda igre. Z opazovanjem dogajanja v vrtcu pa so strokovnjaki ugotovili, da se pojavlja 

razkorak med prizadevanjem in dejansko uporabo. 

V diplomskem delu bomo predstavili koncept IGR in metodo igre. Prav tako bomo predstavili 

razlike, ki se pojavljajo pri načrtovanju in izvajanju gibalnih dejavnosti za otroke in odrasle. 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti razlike v načrtovanju in izvajanju pedagoškega procesa 

med klasičnim načinom poučevanja in poučevanjem z metodo igre pri izbrani skupini otrok. 

Da bi ugotovili razlike, smo načrtovali tritedenski projekt. Z analizo odzivov otrok in 

vzgojiteljev bomo ugotavljali razlike, ki se pojavljajo pri načrtovanju in izvajanju 

pedagoškega dela med klasičnim načinom poučevanja in poučevanjem z metodo igre. Prav 

tako bomo analizirali, kateri izmed obeh načinov zaporednosti prepletanja metod je 

učinkovitejši v predšolskem obdobju. V diplomskem delu bomo uporabljali izraz vzgojitelj za 

oba spola.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1  Učenje in poučevanje v vrtcu 

Učenje nam predstavlja veliko uganko (Strmčnik, 2001). Poznamo ga iz številnih lastnih 

izkušenj, vendar hitro naletimo na težavo, ko ga moramo opisati z besedami (Marentič 

Požarnik, 2000).  

Strmčnik (2001) pravi, da v praksi ni mogoče ločevati poučevanja in učenja. V bistvu gre za 

delovna procesa, ki potekata zavestno, načrtovano ter z določenimi nameni in sredstvi. Oba 

vodita k posameznim rezultatom in vzgojnim posledicam.  

Učenje predstavlja proces, ki se dogaja v učencu, medtem ko poučevanje predstavlja 

dejavnost učitelja. Oba se med seboj prepletata, saj prek poučevanja vplivamo na učenje in ga 

tudi usmerjamo (Polak, 2015). Jank in Meyer (2006) pravita, da je učenje samostojno 

obvladanje zunanjih spodbud in notranjih impulzov, medtem ko je poučevanje metodično 

posredovanje določene učne vsebine učencu v pedagoško pripravljenem okolju. Te definicije 

lahko prenesemo na učenje in poučevanje v vrtcu, saj potekata na podobne načine kot v šoli, 

le z drugimi in drugačnimi cilji, temami, metodami itn. 

Čeprav učenje in poučevanje potekata hkrati, ju ne moremo enačiti. Res je, da gre pri obeh za 

enake namene, vendar je razlika v tem, da poučevanje te namene načrtuje in organizirano 

prenaša z zunanje ravni na učenčevo notranjo raven, učenje pa jih uresničuje neposredno. Pri 

poučevanju potekajo interakcije med udeleženci dejavnosti, pri učenju pa teh interakcij ni. 

Učenje predstavlja proces, ki se dogaja v subjektu (Strmčnik, 2001). 

Poučevanje ni mogoče brez učenja, torej je glede na namembnost podrejeno učenju. Po drugi 

strani pa je od poučevanja v veliki meri odvisna kakovost učenja (prav tam). Enakega mnenja 

je Adamič (2005), saj pravi, da kakovost poučevanja neposredno vpliva na kakovost učenja, 

posledično pa tudi na rezultate in dosežke otroka ter na njegov napredek, rast in razvoj. 

Poleg tega, kaj učimo, je zelo pomembno, kako učimo. Ni pomembna samo aktivnost otrok, 

ampak tudi kakovost njihovega početja. Če poučevanje omogoča in spodbuja samostojnost, 

soodločanje, sodelovanje, bodo otroci v tem procesu pridobili veliko več izkušenj, kot pa če 

jim poučevanje tega ne omogoča (Strmčnik, 2001).  

Učenje je konstruktiven proces – znanje se gradi z aktivnim vključevanjem v proces –, v 

katerem je treba zagotoviti čim več lastnih izkušenj in aktivno vlogo pri graditvi lastnega 
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znanja. Če mu ne zagotovimo aktivne vloge, otrok hitro spozna, da so njegove lastne učne 

izkušnje motivirane od zunaj. Stvari, ki so naučene prek zunanje motivacije, imajo minimalne 

vplive na spreminjanje mišljenja, vedenja … Otroku je treba omogočiti aktivnosti s fizičnimi 

manipulaciji objektov in z miselnimi manipulacijami idej (Petek, Glažar, Razdevšek - Pučko, 

2006). Le tako bomo dosegli kakovostno poučevanje, ki bo imelo velik vpliv na posameznega 

otroka.  

  

2.2  Oblike dela v vrtcu  

Uspešnega poučevanja ni mogoče izvesti brez ustreznih oblik in metod dela. V pedagoškem 

procesu poučevanja poznamo več oblik in metod dela, ki se med seboj tesno prepletajo. 

Naloga vzgojitelja je njihova ustrezna izbira (Polak, 2008).  

V nadaljevanju predstavljamo najpogostejše oblike pedagoškega dela v vrtcu, ki smo jih 

opredelili po A. Retuznik Bozovičar in M. Kranjc (2010). 

 

 Frontalna učna oblika 

Kadar vzgojitelj dela hkrati s celotno skupino v vrtcu, uporablja frontalno (skupno) učno 

obliko. Prednost te učne oblike je, da je časovno ekonomična, največja pomanjkljivost te učne 

metode pa je, da je vzgojno-izobraževalno delo naravnano na sposobnosti in predznanje 

večine otrok v skupini. Sposobnejši otroci se v večini dolgočasijo, manj sposobni pa običajno 

ne morejo v celoti slediti. Tovrstna učna oblika je povsem neprimerna, če jo izvajamo v 

heterogeni skupini. 

 

 Skupinska učna oblika 

O tej učni obliki govorimo, kadar vzgojitelj razdeli otroke na manjše delovne skupine. Kadar 

vzgojno-izobraževalno delo poteka v skupinah, mora vzgojitelj delo vsake skupine vnaprej 

pripraviti in dobro organizirati. Razložiti mora, kaj bomo delali, ter prikazati nalogo in potek 

dela. Med potekom otrokom svetuje in jih spodbuja. Naloge lahko izvaja skupina kot celota, 

lahko pa v okviru skupine dela vsak sam. Tako otroke pripravimo na sodelovanje z drugimi. 
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 Individualna učna oblika  

Pri tej učni obliki vzgojitelj dela samo z enim otrokom. Zaradi posebnih značilnosti 

predšolskega obdobja v vrtcu je ta učna oblika razmeroma pogosto prisotna. Z individualnim 

delom se lahko prilagodimo vsem razlikam, ki se pojavljajo pri otrocih. Ta učna oblika je še 

posebej pomembna, kadar imamo v skupini otroke s specifičnimi težavami ali posebnimi 

potrebami. Zaradi možnosti popolnega prilagajanja vsakemu otroku ima tako posamezni otrok 

več možnosti, da doživi potrditev, in kar je najpomembneje, da uresniči svoje interese. A 

vendar moramo biti previdni pri uporabi te učne oblike; v nasprotnem primeru se otrok ne bo 

usposobil za skupinsko delo. Individualno delo je sicer zelo koristno, vendar ga je nemogoče 

vedno izvajati.  

 

 Delo v dvojicah  

Zelo dobro sprejeto pa je lahko tudi delo v dvoje (v tandemu). Kadar se v skupini pojavijo 

težave in je otroke treba naučiti medsebojne pomoči, je ta učna oblika najprimernejša. Tako 

kot za vse pa tudi za takšno delo velja, da je treba delo dobro pripraviti, organizirati in 

nadzirati. 

 

2.3  Metode dela v vrtcu 

A. Retuznik Bozovičar in M. Kranjc (2011) pravita, da je v pedagogiki metoda način dela, s 

katerim želimo uspešno posredovati znanja in spoznanja. Blažič idr. (2003) navajajo, da so 

metode namerna in premišljena dejanja, s katerimi želimo doseči neki cilj. Enakega mnenja 

sta Jank in Meyer (2006), ki metodo poučevanja opisujeta kot vrsto in način posredovanja 

učne snovi.  

Poznamo več metod dela, te pa se med seboj povezujejo in dopolnjujejo. Zavedati se moramo, 

da se med njimi pojavljajo razlike. Zaradi odprtosti kurikuluma, ki se uporablja v javnih 

vrtcih, in drugega načela, ki je zapisan v Kurikulumu za vrtce (2011), tj. načela odprtosti 

kurikuluma, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu, 

lahko pedagoški delavci izbirajo med različnimi pristopi, koncepti in metodami dela. Zato 

imajo veliko strokovno odgovornost pri njihovi izbiri. J. Zajec idr. (2010) poudarjajo, da je pri 

delu s predšolskimi otroki pomembna izbira ustreznih metod dela.  
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V pedagoškem svetu lahko najdemo veliko različnih metod dela. Velika večina izmed njih je 

vezana na pouk v šoli.  

Načine vzgojno-izobraževalnega dela oziroma metode dela smo povzeli po A. Retuznik 

Bozovičar in M. Kranjc (2010). 

 

 Igra 

Igra je prevladujoč način dela v vrtcih. Otrokom skušamo posredovati spoznanja z metodo 

igre, če je to le mogoče. Metoda igre (v tem pomenu, ki ga navajata avtorici) se razlikuje od 

igre kot osnovne dejavnosti predšolskega otroka. Tu pridejo do veljave predvsem igre z 

vlogami in didaktične igre, torej ne gre za povsem spontano dejavnost. 

  

 Delo z lutko 

Kadar uporabimo delo z lutko, otroku omogočimo, da se počuti enakovreden sogovornik ali 

udeleženec v skupini. S takim načinom dela mu nudimo sproščeno sodelovanje v učnem 

procesu. Ker je lutka posrednik med otrokom in (odraslim) okoljem, se ob njeni prisotnosti 

veliko hitreje opogumijo in prevzamejo dejavno vlogo.  

 

 Metoda opazovanja 

Osnovna dejavnost otrok pri tej metodi je opazovanje. Za uspešno uporabo te metode mora 

otrok znati dobro opazovati. Opazovanje je lahko neposredno (pravi predmeti in pojavi v 

okolju) ali posredno (slike, diapozitivi, filmi itn). Največkrat poteka načrtovano in 

sistematično. Vnaprej je treba določiti vsebino opazovanja, cilj, vprašanja, čas, prostor … 

Naloga vzgojitelja je, da ob opazovanju postavlja vprašanja, na katera lahko otroci odgovorijo 

na osnovi opazovanja. Poleg tega pa lahko pripoveduje in opisuje, kar koli že je predmet 

opazovanja. 
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 Metoda eksperimenta 

Metoda eksperimenta pritegne otroke, ker lahko v njej dejavno sodelujejo. Tovrstno metodo 

uporabljamo, kadar otroke začnejo zanimati zakonitosti in vzroki – v večini je to proti koncu 

predšolskega obdobja. Za izvedbo te metode moramo predvideti zadostno količino materiala 

ter poskrbeti za varnost otrok in lastno varnost. Pred izvedbo je smiselno zastaviti problemska 

vprašanja, na katera otroci odgovorijo po končanem eksperimentu. S tem dosežemo 

motivacijo, ki je potrebna za izvedbo opazovanja in analize eksperimenta.  

 

 Metoda razgovora 

To je ena najpogosteje uporabljenih metod za posredovanje znanja. Lahko je načrtovana 

(vzgojitelj vnaprej pripravi temo, čas, vprašanja) ali spontana (odvisna od okoliščin in tega, 

kaj otroke zanima). Predpogoj za razgovor (pogovor) je, da imajo otroci nekaj znanja oz. 

izkušenj o temi. Odgovori in vprašanja so sestavni del vsakega razgovora. Vprašanja, ki jih 

uporabljamo, so lahko odprtega ali zaprtega tipa. Po pogovoru je pomembno narediti 

refleksijo, v kateri naredimo povzetek vsebine, povzamemo morebitne probleme in sklepe, ki 

smo jih oblikovali. 

 

 Metoda pripovedovanja 

Z govorom izražamo svoje potrebe, interese, čustva, posredujemo svoje znanje in izkušnje, 

zato je metoda pripovedovanja/razlaganja ena najpomembnejših metod pri vzgojno-

izobraževalnem delu. S pripovedovanjem lahko opisujemo lastnosti predmetov, živali, 

pojavov itn. Vzgojitelj mora pripovedovati doživeto, s poudarki, dovolj počasi in tako, da 

spreminja jakost glasu. Pripovedovanje naj kombinira z opazovanjem (slik, fotografij …), da 

v otrocih vzbudi zanimanje. V metodo razlaganja spada več učnih oblik: pripovedovanje, 

opisovanje, obrazložitev in pojasnjevanje. Za predšolsko obdobje uporabljamo predvsem 

pripovedi, opise in obrazložitve.   

 

 Metoda praktičnega dela 

To metodo lahko uporabljamo v vseh učnih oblikah. Nanaša se na izdelovanje različnih 

izdelkov ali opazovanje izdelovanja izdelkov. Naloga vzgojitelja je, da otroke seznani z 
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osnovnimi značilnostmi materialov, s katerimi delajo. Treba je predstaviti postopek in 

sredstva, s katerimi bodo delali. Zelo pomembno je, da zagotovimo varnost vseh udeleženih.  

 

 Projektno delo 

Posebej privlačno je zaradi samoaktivnosti vseh udeleženih ter različnih vsebinskih in 

izvedbenih možnosti. Bistvo te učne metode je načrtovano izvajanje nekega vnaprej 

načrtovanega dela. Oblikovanje pobude in končnega cilja, načrtovanje izvedbe, uresničitev 

cilja (izvajanje) in evalvacija izvedbe so faze, skozi katere je treba iti, če želimo, da je 

projektno delo uspešno.  

 

2.4  Klasično poučevanje 

Razvojnopsihološke teorije so bile vedno prisotne v konceptih predšolske vzgoje v vrtcu. 

Prisotne so bile pri sistemskih (npr. trajanje programa) in vsebinskih rešitvah (npr.: cilji, 

metode in oblike dela). V sredini dvajsetega stoletja je bila v ospredju normativna razlaga 

otrokovega razvoja – otrokov razvoj je mogoče natančno določiti; učenje otrok je povezano z 

doseženo razvojno stopnjo …  

Primerjalne analize (Layzer, Goodson in Moss, 1993; Watson, 1996, v Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2008) so pokazale, da so bili programi vrtca preneseni deli šolskega 

programa. Cilji in vsebine, ki so se uporabljali v vrtcu, so bili na ravni standardov znanja v 

osnovni šoli. Načini dela, ki so se uporabljali v vrtcu, so bili prav tako preneseni iz šolskega 

načina dela (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).  

A. Retuznik Bozovičar in M. Kranjc (2011) pravita, da so metode dela, ki se uporabljajo v 

vrtcih, v večini vezane na pouk v šoli. Opazovanje, pojasnjevanje, demonstriranje in 

razlaganje so metode dela, ki ji poudarja klasičen način poučevanja. Vse to so metode, pri 

katerih ima vzgojitelj večjo vlogo kot otroci.  

Po klasičnem načinu poučevanja in uporabi klasičnih metod dela je pouk lahko zelo 

sistematično načrtovan, medtem ko je pri poučevanju alternativnih konceptov to nemogoče. V 

vrtcu namreč ni predvidenega klasičnega pouka, kot je to predvideno v osnovni šoli z 

različnimi programi, npr. Koncept: Podaljšano bivanje in različne oblike varstva učencev v 

devetletni osnovni šoli.  
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V osemdesetih letih preteklega stoletja so strokovnjaki na področju predšolske vzgoje v vrtcu 

pripravili izhodišča za razvojno ustrezno prakso. Poudarili so naslednja izhodišča:  

 vzgojitelj mora dobro poznati otrokov razvoj; 

 upoštevati mora individualne značilnosti otrok;  

 poznati mora kulturno-socialni kontekst, v katerem predšolski otroci živijo in se učijo. 

Razširila so se po ZDA in Evropi, in sicer kot pomembna podlaga za pripravo različnih 

vrtčevskih kurikulumov. Tako je tudi slovenske vrtce doletela sistemska in vsebinska prenova 

(npr. Kurikulum za vrtce, 2011), ki sloni na zgoraj omenjenih izhodiščih.  

Kako so na izvedbeni ravni doseženi cilji in načela ter ali vzgojitelji delajo po teh izhodiščih, 

pa kažejo številne empirične raziskave v tujini in tudi doma.  

E. Bahovec in Kodelja (1996, nav. po Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) sta v okviru 

mednarodne primerjalne raziskave ugotovila, da je bilo ravnanje vzgojiteljic med 

posameznimi oddelki različno. Prav tako so v eni izmed slovenskih raziskav (Fekonja, 2002, 

v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) avtorice primerjalno ocenjevale govorno 

kompetentnost otrok pri treh različnih dejavnosti (pri prosti igri ter vodeni in rutinski 

dejavnosti). V analizi raziskave so se pokazale nekatere pomembne razlike v rabi govora 

otrok pri različnih dejavnostih. Več govora otrok je bilo zaznati v prosti igri kot pri vodeni 

dejavnosti in zajtrku. Vzrok za to naj bi bil v tem, da so vzgojitelji pri vodeni dejavnosti 

uporabljali vprašanja zaprtega tipa. Taka vprašanja pa se ne malokrat uporabljajo pri metodi 

razgovora (pogovora) in opazovanja (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2010). 

Koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih (Kurikulum za vrtce, Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju, Zakon o vrtcih) je zasnovan na osnovi precej novih analiz, predlogov in 

izhodišč. Številne raziskave nakazujejo, da si vzgojitelji v predšolskem obdobju prizadevajo 

za uporabo alternativnih metod, ki so osnovane na podlagi analiz, predlogov itn. Kljub temu 

pa so strokovnjaki z opazovanjem dogajanja v vrtcu ugotovili, da nastaja razkorak med 

prizadevanjem in dejansko uporabo (Turnšek, 2013).  

Teorija in praksa sta že dolgo nazaj potrdili, da ni ene same teorije, ki bi najbolje razložila 

otrokov razvoj. Ni ene same najkakovostnejše vzgoje niti najučinkovitejših metod dela, s 

katerimi bi najboljše mogoče razvijali sposobnosti otroka. Kesen (1991, nav. po Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2008) poudarja, da različne opredelitve otroštva niso napake, ki bi 

jih proizvajala nezadostnost znanosti. Otrok je namreč kulturni izum, ki presega 

razvojnopsihološkega otroka. Čeprav znanost ponuja neka znanja, ki nam dajo jasno vedeti, 
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da je treba spremeniti načine dela v vrtcu, pa se vzgojitelji še vedno odločajo za uporabo 

metod dela, pri katerih otroci niso aktivno udeleženi. Zakaj se to dogaja, bi bilo smiselno 

raziskati v kateri drugi raziskavi.  

 

2.5  Koncept IGR 

Nova spoznanja o celostnem razvoju otrok, ki vključujejo gibalni, čustveni, kognitivni, 

socialni in psihološki vidik, so pomembno pripomogla k razvoju koncepta igra – gibanje – 

razvoj (v nadaljevanju: koncept IGR). Ta koncept je bil zastavljen kot celosten odgovor na 

procesno-razvojno postavljen kurikulum, v katerem upoštevamo otrokov razvoj in izhajamo iz 

njega (Gregorc in Cemič, 2014). Temelji na povezanosti igre in gibanja ter njunem vplivu na 

razvoj otroka. Razvijal se je od leta 2001 do leta 2013 kot projekt v Vrtcu H. C. Andersena, 

Enota Marjetica. V vseh teh letih so izvedli že kar nekaj raziskav (npr. ugotavljali so mnenja 

staršev o učinkovitosti koncepta; kakšna je razredna klima skupine, v kateri izvajajo koncept 

IGR), ki kažejo na uporabnost tega koncepta v vrtcu. 

Novosti nevroznanosti in razvoja se vedno bolj uporabljajo v pedagoškem delu. Prenos 

novosti pa se izvaja brez ustreznih metod poučevanja. Če ugotovimo, katere gibalne 

dejavnosti so primerne za predšolske otroke, še ni dovolj, da jih začnemo takoj izvajati 

(Gregorc in Cemič, 2013).  

Na podlagi teh novosti se je razvilo veliko različnih programov. Eden izmed njih je tudi 

Program Brain Gym
®
, ki vsebuje 26 gibalnih aktivnosti. Z izvajanjem teh gibalnih aktivnosti 

pomagamo uporabniku usposobiti možgane za celostno učenje (Gregorc in Cemič, 2014).  

Podoben program je NTC-učenje (Nurture of Talented Children). Temelji na spoznanjih o 

povečanju povezav med možganskimi sferami ob ustreznih gibalnih izkušnjah. Program 

NTC-učenje predlaga dejavnosti, predstavljene v treh sklopih. Uporaba teh aktivnosti 

spodbuja razvoj in aktivnost sinaps v možganih, prispeva k učinkovitejšemu pomnjenju in 

razvija funkcionalno mišljenje (Juriševič, 2010, nav. po Gregorc in Cemič, 2014). 

Po mnenju nekaterih avtorjev (Jernejšek, 2011; Pistotnik, 2003; Radovac, 2009, v Gregorc in 

Jurišeč, 2014) imata oba programa močen vpliv na inteligentnost. Poudarjajo povezanost med 

koordinacijo in inteligentnostjo. Obe namreč delujeta v možganski skorji, njuna hitrost novih 

rešitev pa je odvisna od stopnje razvitosti. 
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 METODE DELA V KONCEPTU IGR 

»Široko zastavljen koncept igra – gibanje – razvoj /…/ temelji na učenju pred poučevanjem 

in na vključevanju otrok v dogajanju skozi npr. vlogo v igri« (Gregorc in Cemič, 2013, str. 

124). Predvideva tri metode dela, tj. metodo poligona, metodo postaj in metodo igre (Gibanje, 

2015).  

J. Gregorc in A. Cemič (2014) menita, da bi bilo treba igre in vaje, ki jih poudarjata oba 

programa (Brain Gym
®
 in NTC-učenje), drugače vpeljati v vrtec. Treba bi bilo poiskati pravo 

metodo dela. 

Razvoj otrok zahteva drugačne metode dela kognitivnih, čustvenih, gibalnih, psiholoških in 

socioloških značilnosti. Razvojno gledano, se otroci nisi zmožni prilagoditi metodam, ki jih 

uporabljamo za odrasle ljudi (Gregorc in Cemič, 2014).  

Kot odgovor na to koncept IGR ponuja metodo igre. Problemsko zastavljena igra zamenja 

demonstracijo, razlago in razgovor. Temelji na spoznanju, da otrok raje dela stvari, ki so mu 

všeč in ki jih je izbral sam. J. Gregorc in A. Cemič (2014, str. 79) navajata, da je metoda igre 

»načrtovani sistem dejavnosti, v katerem se prek igre uresničujejo načrtovani cilji«. Igra kot 

proces učenja mora v otroku potekati spontano, v pedagogu pa načrtovano (prav tam). 

Vzgojitelj mora dobro vedeti, kaj želi naučiti otroke. Nato je treba izluščiti elemente ter jih 

povezati z vsemi področji, načeli in cilji. Vse to je treba vključiti v igro, v kateri je cilj otrok 

drugačen kot cilj, ki si ga je zastavil vzgojitelj (Gregorc in Cemič, 2013). Zelo dobro moramo 

poznati elemente igre. Na njihovi podlagi izpeljemo pravila, ki se jih držimo skozi celotno 

dejavnost. Med potekom ne smemo spreminjati pravil (Gibanje, 2015). Ta omogočajo 

otrokom svobodno izbiro v gibanju, obenem pa ga tudi usmerjajo, ne vključujejo pa izbire 

med sodelovanjem ali nesodelovanjem. Če želimo na igro vplivati, moramo prevzeti aktivno 

vlogo. Vzgojitelj s prevzemom vloge (tudi če prevzame vlogo Vidka, ki ves čas stoji pred 

svojo hišo) lahko skrbi za ustrezno intenzivnost, postopnost, varnost in trajanje, skratka vodi 

celoten učni proces. Glavne vloge pri usmerjanju v točno določene in hkrati ustvarjalne 

rešitve problemov pa nima vzgojitelj, ampak dobro pripravljeno okolje, ki ga pripravi sam 

(Gregorc in Cemič, 2013).  

Zaradi vseh značilnosti, ki jih ima metoda igre, lahko trdimo, da ta metoda predstavlja aktivno 

učenje. Jank in Meyer (2007) aktivno učenje definirata kot učenje, ki udeležence celostno, 
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miselno in čustveno aktivira, obenem pa se učenci učijo ne le z glavo, ampak tudi z rokami in 

nogami. 

Koncept IGR in koncept metode igre v strokovni javnosti vzbuja strah. Nepoznavanje 

kompleksnosti te metode povzroči zmotno mišljenje, da vzgojitelji ne delajo strokovno, ker se 

z otroki le igrajo. Metoda igra ni le navadna igra, kot jo poznajo nekateri. Gre za »metodo 

dela, ki v pedagogu poteka na visoki strokovni ravni, v otroku pa je to naravni, 

najoptimalnejši in najučinkovitejši način za dosego cilja« (Gregorc in Cemič, 2014, str. 80). 

Po izsledkih raziskav vzgojitelji menijo, da je treba za uporabo te metode spremeniti nekatere 

subjektivne teorije o učenju in poučevanju. Kot smo že povedali, koncept otroku omogoča 

učenje pred poučevanjem, to pa vzgojitelje postavlja v drugačno vlogo, kot so je vajeni 

(Gregorc in Cemič, 2013 in 2014).  

 

2.6  Gibanje otrok – odrasel 

Nekatere študije dokazujejo, da obstaja povezanost med gibalnimi dejavnostmi otrok in 

staršev (odraslih). Gre za povezanost v smislu, da se otroci več gibljejo, če se gibljejo tudi 

njihovi starši (Videmšek, Pogeljšek, Karpljuk, Štihec in Zajec, 2006).  

Povezanost med gibanjem otrok in staršev torej obstaja le na izbirni ravni. Otroci, katerih 

starši izbirajo več gibalnih dejavnosti, so aktivnejši od otrok, katerih starši se ne gibljejo, 

obenem pa z gibanjem v otroštvu vplivamo na gibanje v odrasli dobi, saj bo aktiven otrok 

postal aktiven odrasel človek (Zajec idr., 2010; Videmšek in Pišot, 2007). Številne raziskave 

dokazujejo, da se gibalna aktivnost z naraščanjem starosti spreminja. Predvsem upadata 

pogostost in organiziranost prostočasne gibalne aktivnosti, zlasti pri dekletih (Zurc, 2008). Z 

redno telesno in s športno dejavnostjo lahko razvijemo vzorce življenja otrok, da bodo gibalno 

oz. športno aktivni tudi v odraslosti (Škof, 2010). 

Zaradi celostnega razvoja otrok na vseh področjih in njihovega motoričnega prostora, ki še ni 

popolnoma sofisticiran, ne moremo načrtovati in izvajati enakih gibalnih dejavnosti, kot jih 

načrtujemo in izvajamo za odrasle (Zajec idr., 2010). Da bi to bolje razumeli, si oglejmo nekaj 

razlik v funkcijskih sposobnostih organskih sistemov (srčno-žilnega, dihalnega in živčnega): 

 Otroci imajo mišični tonus sorazmerno majhen. To jim sicer dovoljuje večje amplitude 

gibanja, vendar pa jim onemogoča precizna gibanja, s katerimi večina odraslih nima 

težav. 
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 Minutni volumen srca otrok se med naporom poveča od 4- do 5-krat, medtem ko se pri 

odraslih poveča 8-krat. 

 Zaradi manjše kapacitete pljuč niso zmožni tako obremeniti svojega telesa kot odrasli.  

 Procesi zorenja, ki pomembno vplivajo na razvoj motorične kontrole, potekajo vse do 

trinajstega leta. Zaradi razvijanja živčnih poti predšolski otroci niso zmožni 

obvladovati svojih gibov tako kot odrasli.  

Vse te funkcijske sposobnosti določajo intenzivnost telesnih naporov v otroškem obdobju 

(Cemič in Gregorc, 2015; Videmšek in Pišot, 2007), ki se razlikujejo od telesnih naporov v 

odraslem obdobju. 

Načrtovanje gibalnih dejavnosti je drugačno. Če želimo načrtovati gibalne oz. športne 

dejavnosti za odrasle, testiramo njihovo zmogljivost. Na podlagi dobljenih rezultatov 

načrtujemo program, ki vsebuje vnaprej določene vaje za posamezne mišične sklope. Odrasel 

posameznik pa se lahko tudi sam odloči, kateri cilj želi izpolniti, in začne izvajanje programa, 

prek katerega bo izpolnil svoj cilj (Petrović, 1998). Pri otrocih pa tega ne moremo izvesti, saj 

je merjenje motoričnih sposobnosti zelo težko. M. Videmšek in Pišot (2007) ugotavljata, da 

enaki testi v različnih raziskavah opredeljujejo različne motorične dimenzije. Znanstveniki 

niso vedno prepričani, katero motorično dimenzijo merijo. Poleg tega pa otroci naredijo 

veliko napak pri izvajanju testov, zato pridobljeni rezultati niso primerni. 

Teorija integriranega razvoja nam pravi, da ni mogoče ločeno obravnavati otrokovega 

intelektualnega, socialnega, emocionalnega ter telesnega in gibalnega razvoja. Neprimerne 

spodbude na katerem koli področju lahko negativno vplivajo na otrokov celostni razvoj. 

Številne raziskave kažejo veliko pozitivno povezanost gibalnih sposobnosti z vsemi drugimi 

področji. Pravzaprav so za najboljši celosten razvoj otroka najpomembnejše gibalne 

dejavnosti, ki razvijajo koordinacijo, ravnotežje, preciznost in deloma moč (Kristan, 2010). 

Pri odraslih pa te gibalne aktivnosti niso tako pomembne za celotni razvoj, ampak za 

ohranjanje zdravja. Redne gibalne aktivnosti odraslih preprečujejo bolezni in prezgodnjo 

umrljivost, hkrati pa pripomorejo k boljši kakovosti življenja (Zajec idr., 2010). 

Gibalni razvoj poteka skozi različne faze in stopnje motoričnega razvoja, ki so hierarhično 

urejene (Cemič in Gregorc, 2015). Vsaka razvojna stopnja je rezultat predhodne faze, obenem 

pa je tudi pogoj za vzpostavitev naslednje, višje stopnje (Cemič in Gregorc, 2015; Zajec idr., 

2010). Temeljna gibalna faza traja približno od drugega do sedmega leta, torej predšolski 

otroci spadajo v to fazo motoričnega razvoja. Njena značilnost je, da se otroci šele učijo 
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zadržati želeni položaj, oddati in sprejeti silo, pravega zaporedja ter ritma, in sicer prek 

najosnovnejših gibanj. Prek gibalnih vzorcev otroci pridobijo spretnosti gibanja (Cemič in 

Gregorc, 2015; Videmšek in Pišot, 2007). Od sedmega leta naprej pa so otroci in pozneje 

odrasli v športni gibalni fazi. Gibanje postane sredstvo (npr. met pri košarki, rokometu …), ni 

več poudarka samo na učenju temeljnih gibanj, ampak na specifičnih (npr. usklajeno 

delovanje celotnega telesa pri izmetu žoge).  

Na gibalni razvoj pa pomembno vplivajo motorične sposobnosti, ki so v osnovi odgovorne za 

izvedbo vseh naših gibov. Številni avtorji (Cemič in Gregorc, 2015; Videmšek in Pišot, 2007; 

Zajec idr., 2010) poudarjajo šest motoričnih sposobnosti: koordinacija, ravnotežje, moč, 

hitrost, preciznost, gibljivost in vzdržljivost. Motoričnih sposobnosti otrok ne moremo tako 

natančno opredeliti kot pri odraslih, lahko pa trdimo, da so nekatere motorične sposobnosti 

manj diferencirane in se precej razlikujejo od odraslih (Videmšek in Visinski, 2001, v Zajec 

idr. 2010; Cemič in Gregorc, 2015). 

Zaradi tovrstnih razlik v gibanju otrok in odraslih predšolski otroci potrebujejo prilagojene 

dejavnosti (prav tam). Če otroci živijo v okolju, v katerem nimajo možnosti za vadbo in niso 

deležni prilagojenih dejavnosti njihovi razvojni stopnji, se lahko zgodi, da ne bodo razvili 

nekaterih gibalnih vzorcev prek osnovne gibalne faze. Ker si gibalne faze sledijo druga za 

drugo in jih ni mogoče preskočiti, lahko na njej ostanejo vse življenje. 

 

2.7  Načrtovanje in izvajanje dejavnosti po klasičnem načinu poučevanja in 

metodi igre 

 

M. Davies (2003) pravi, da je za najboljši mogoči celostni razvoj otrok zelo pomembno 

spodbudno okolje. Naloga vzgojitelja je, da načrtuje in izvaja dejavnosti, prilagojene 

različnim potrebam, interesom in sposobnostim otrok (Kurikulum za vrtce, 2011). 

 

 NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI 

Jank in Meyer (2006) definirata načrtovanje kot poskus oblikovanja prakse, ki je usmerjena k 

cilju. Načrtovanje naj bi sledilo temeljni logični strukturi, ki je v večini enako oblikovana pri 

vseh človeških dejavnostih načrtovanja. Mogoče to velja za načrtovanje dejavnosti po 

klasičnem načinu poučevanja, vendar za metodo igre gotovo ne. 
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Načrtovanje dejavnosti po klasičnem načinu poučevanja sledi petim korakom. V prvem 

vzgojitelj oblikuje cilje, v drugem analizira dejansko stanje v skupini, v tretjem pa sledi 

osnutek operativnega načrta. Na tej stopni vzgojitelj utemelji kontekst ciljev, vsebin in metod. 

Sledita še četrti (izvedba dejavnosti) in peti korak (analiza doseženih ciljev), ki spadata v 

izvedbo dejavnosti. Pred načrtovanjem naj bi vzgojitelj izbral temo, ki se povezuje s prvim 

korakom. Zaradi povezave lahko ta koraka tudi obrnemo. Na začetku izberemo cilj, nato pa 

temo (Jank in Meyer, 2006). 

Pri načrtovanju metode igre pa je zelo pomembno, da izhajamo iz otrokovega celostnega 

razvoja. Načrtovanje temelji na poznavanju zakonitosti razvoja otroka, vendar samo 

poznavanje ni dovolj. Potrebna sta prepoznavanje teh zakonitostih in ustrezna izvedba 

poučevanja, ki upošteva prepoznane zakonitosti. Vzgojiteljeva svoboda pri načrtovanju 

metode igre je povezana z njegovim poznavanjem in prepoznavanjem otrokovega razvoja 

(Gregorc in Cemič, 2013 in 2014). Gotovo pa je večja kot pri načrtovanju klasičnega načina 

poučevanja, saj ni načrtovana po vnaprej določenih korakih. 

Organizacija gibalnih dejavnosti pri metodi igre zahteva, da vzgojitelj dobro pripravi okolje, 

ki bo otroka samo usmerjalo v točno določene, obenem pa tudi ustvarjalne rešitve problemov. 

Dobro pripravljeno okolje pa zahteva prilagojene športne pripomočke, različne rekvizite, ki 

ustvarijo ambient skladno z izbrano temo, itn. Dobro mora premisliti, kako bo igra potekala. 

Vse to zahteva veliko časa pred izvedbo dejavnosti. Pravila igre otroku omogočajo, da skozi 

dobro zgodbo dajejo dosegljive in spreminjajoče se cilje (Gregorc in Cemič, 2013). Prek 

klasičnega poučevanja pa vzgojitelj pred izvedbo dejavnosti načrtuje več ciljev, ki jih morajo 

otroci doseči, če želi, da je učni proces uspešen (Jank in Meyer, 2006). 

Pri načrtovanju imajo vzgojitelji na voljo zelo veliko oblik in modelov za strukturiranje 

poučevanja. Najstabilnejša in najstarejša oblika načrtovanja poučevanja je razporeditev 

vsebine na strokovna področja (prav tam). Celostni razvoj otrok pa zahteva drugačno obliko 

dela kot poučevanje po strokovnih področjih. Metoda igre upošteva celostni razvoj otrok, 

obenem pa tudi vsa načela, ki so zapisana v Kurikulumu za vrtce (2011).  

Načrtovanje (gibalnih) dejavnosti prek klasičnega načina poučevanja poudarja tri metode, in 

sicer: metodo demonstracije, metodo razlage in metodo pogovora (Retuznik Bozovičar in 

Krajn, 2010; Videmšek in Pišot, 2007; Zajec idr., 2010). Ker pa se otroci – razvojno gledano 

– niso zmožni prilagoditi tem metodam, ki jih sicer uporabljamo za odrasle ljudi, metoda igre 

zamenja te metode s problemsko zastavljeno igro. 
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 IZVAJANJE DEJAVNOSTI 

Po klasičnem načinu poučevanja vzgojitelj (npr. z metodo demonstracije) pokaže način, kako 

naj otroci pridejo do vnaprej določene rešitve. M. Videmšek in Pišot (2007) metodo 

demonstracije opišeta kot zelo pomembno metodo pri vodenju gibalnih dejavnosti v vrtcu, saj 

naj bi le tako dobili jasno predstavo o gibanju, ki bi ga izvedli. J. Gregorc in A. Cemič (2013) 

pa ne poudarjata poučevanja prek metode demonstracije, razlage, pogovora …, ampak učenje 

prek igre. Otroška igra sama po sebi nosi vse bistvene elemente učenja (ponavljanje, notranje 

mišljenje, upoštevanje pravil, raziskovanje, razvoj …) in je bistvena za normalen otrokov 

razvoj. Zato je nesmiselno, da bi vzgojitelji uporabljali metode dela, ki so pravzaprav 

namenjene odraslim ljudem. Metoda igre vzgojitelju ne olajša dela, ampak mu dodeli 

drugačno vlogo. Vzgojitelj ne posreduje samo nekega znanja, kot to dela, ko uporablja 

metodo razlage, demonstracije itn. Postavi ga v vlogo iskalca ustreznega problema (gibalnega, 

kognitivnega, socialnega, psihološkega …) glede na razvojno stopnjo otrok (Gregorc in 

Cemič, 2013 in 2014). 

Pri izvajanju dejavnosti z metodo igre vzgojitelj nima glavne vloge. Je le tisti, ki organizira 

spodbudno okolje. Ker vzgojitelj nima glavne vloge, imajo otroci večjo svobodno izbiro v 

gibanju. Wexler (2004) pravi, da svobodo otrok dosežemo s premišljenim učnim okoljem. To 

trditev lahko vključimo v metodo igre. Ravno problemsko okolje spodbuja otroke v gibanje in 

ustvarjalne rešitve. Klasično poučevanje omogoča vzgojiteljem, ki imajo za seboj že nekaj let 

prakse, da razvijejo individualne pristope. Gre za rutinirano izvajanje dejavnosti. Tak način 

dela ima sicer nekaj pozitivnih lastnosti (preizkušena pozitivna praksa), vendar se lahko hitro 

spremeni v pomanjkljivost. Posledica tega je lahko, da potekajo podobne, a ne povsem enake 

okoliščine po enakem načinu. Tako lahko izgubimo občutljivost za nekatere razlike, ki 

pomembno vplivajo na potek učenja (Jank in Meyer, 2006). Ker je metoda igre sorazmerno 

mlada metoda dela in ker nimamo ustreznih raziskav, ne moremo reči, da se rutiniranost ne 

more pojaviti. Obstaja pa manjša verjetnost, saj metoda igre temelji na otroški igri, ki je 

spontana dejavnost (Gregorc in Cemič, 2013). Spontanost pa gotovo ne more voditi v 

rutiniranost. Kar se tiče otrok, izvajanje metode igre zanje predstavlja aktivno učenje, saj prek 

nje iščejo alternativne rešitve. Znanje pridobijo sami, z reševanjem različnih (gibalnih, 

kognitivnih …) nalog pa razvijajo tudi druge sposobnosti (telesne, čustvene itn). Vse naloge 

oz. probleme rešujejo prek igre. V teh dejavnostih ne stremijo k določenemu rezultatu, ampak 

v njih predvsem uživajo (Gregorc in Cemič, 2014). V nasprotju s klasičnimi metodami so 

otroci v igri aktivni ustvarjalci lastnega znanja.  
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3 CILJ 

Skladno s predmetom in problemom raziskave smo si zastavili naslednji cilj: 

1. Ugotoviti razlike v načrtovanju in izvajanju pedagoškega procesa med klasičnim 

načinom poučevanja in poučevanjem z metodo igre pri izbrani skupini otrok.  

 

 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Skladno s ciljem smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. V čem se razlikuje načrtovanje pedagoškega procesa med klasičnim načinom poučevanja in 

poučevanjem z metodo igre? 

2. V čem se razlikuje izvajanje pedagoškega procesa po klasičnem načinu poučevanja in 

poučevanjem prek metode igre? 

3. Kateri izmed obeh načinov zaporednosti prepletanja metod je učinkovitejši v predšolskem 

obdobju? 

 

 

5 METODA DELA  

 

5.1  Raziskovalna metoda 

Uporabili smo deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

5.2  Vzorec 

Vzorec je predstavljala skupina otrok, starih od 3 do 4 let. V skupini je 19 otrok, od tega 

sedem deklic in dvanajst dečkov. Načini poučevanja, ki jih sicer uporabljata pedagoški 

delavki v skupini, temeljijo na konceptu Korak za korakom. Glavno vodilo tega koncepta je 

notranja motivacija otrok. Metode dela v tem konceptu izhajajo iz otroka, z njimi pa se 

prepletajo posamezna učno-vzgojna področja (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011).  
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5.3  Spremenljivke  

V diplomskem delu smo uporabili dva sklopa kazalnikov, ki sta bila oblikovana na podlagi 

analize koncepta IGR in klasičnega načina poučevanja. Prvi sklop kazalnikov se veže na 

področje gibanja, drugi pa na področje narave in področje matematike. 

Zaradi možnosti hkratnega vpliva na posamezna področja učenja so med poučevanjem z 

metodo igre dejavnosti potekale petinštirideset minut. Hkrati smo vplivali na tri področja, in 

sicer na gibanje, matematiko ter na naravo, medtem ko so dejavnosti pri klasičnem načinu 

poučevanja potekale ločeno – glede na področja. Pri klasičnem načinu poučevanja smo 

pripravili tri dejavnosti, ki so trajale petnajst minut. 

Zaporedje izvajanja dejavnosti, tj. med metodo igre in klasičnim načinom poučevanja, 

predstavlja naslednjo spremenljivko. V prvem tednu smo prvi in tretji dan uporabili klasičen 

način poučevanja, drugi in četrti dan pa poučevanje z metodo igre. V drugem tednu pa smo 

prvi in tretji dan uporabili poučevanje z metodo igre, drugi in četrti dan pa klasičen način 

poučevanja. 

 

5.4  Način zbiranja podatkov 

V skupini je potekal tritedenski projekt. Prvi teden smo načrtovali dejavnosti, preostala dva 

tedna pa smo jih izvajali. Polovico časa so bili otroci vodeni z metodo igre, polovico pa po 

klasičnem načinu poučevanja, s klasičnimi metodami. Pri tem sta se načina vodenja otrok 

izmenjevala.  

 

5.5  Obdelava podatkov 

Analizo izbranih dejavnikov smo z vidika doseganja na področju gibanja in drugih področjih 

(narave in matematike) obdelali kvalitativno. 

 

6 REZULTATI  

Z analizo odzivov otrok in vzgojiteljev smo ugotavljali razlike, ki se pojavljajo pri 

načrtovanju in izvajanju pedagoškega dela med klasičnim načinom poučevanja in 

poučevanjem z metodo igre. Prav tako smo analizirali, kateri izmed obeh načinov 

zaporednosti prepletanja metod je učinkovitejši v predšolskem obdobju. Prek načrtovanja in 

izvajanja tritedenskega projekta smo pridobili rezultate, ki jih bomo predstavili skladno z 

raziskovalnimi vprašanji. 
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6.1  Razlike v načrtovanju pedagoškega procesa med klasičnim načinom 

poučevanja in poučevanjem z metodo igre 

V nadaljevanju bomo predstavili razlike v načrtovanju pedagoškega procesa med klasičnim 

načinom poučevanja in poučevanjem z metodo igre, ki smo jih pridobili z analizo načrtovanja 

pedagoškega procesa po izbranih metodah. 

 

VIDIKI NAČRTOVANJA KLASIČEN NAČIN 

POUČEVANJA 

POUČEVANJE Z 

METODO IGRE 

ORGANIZACIJSKI 

VIDIK 

 

 

– sistematično 

načrtovanje 

– načrtovanje po že 

znanih korakih 

(uvod, glavni del in 

zaključek) 

 minimalna priprava 

pripomočkov (knjige, 

slike itn.) 

– kompleksno 

načrtovanje 

(usklajevanje več 

vidikov) 

– skrbno načrtovanje 

okolja 

– predvidevanje 

različnih možnosti 

poteka procesa in 

priprava nanje 

 priprava 

(prilagojenih) 

pripomočkov (hiše 

iz kartona, 

pnevmatike, 

povezovalni pas …) 

VSEBINSKI VIDIK 

 

 

– načrtovanje treh 

dejavnosti za en dan 

(narava, matematika, 

gibanje) 

– načrtovanje treh 

različnih ciljev (za 

vsako področje en 

– načrtovanje ene 

dejavnosti za en dan 

(medpodročno 

povezovanje narave, 

matematike in 

gibanja) 

– načrtovanje enega 



19 

 

cilj) 

 izbira treh tem  

cilja (za tri področja) 

– izbira ene teme 

 načrtovanje 

dejavnosti skladno z 

razvojem otrok 

KADROVSKI VIDIK  skrbno načrtovanje 

vloge vzgojitelja  

 predvidevanje vlog 

vzgojiteljev kot 

soigralcev v igri 

Tabela 1: Razlike v načrtovanju pedagoškega procesa med klasičnim načinom poučevanja in 

poučevanjem z metodo igre 

 

Izbrali smo tri vidike preučevanja razlik v načrtovanju prek obeh metod poučevanja, in sicer 

vsebinski, organizacijski in kadrovski vidik. Vsakega izmed vidikov smo opazovali po delno 

vnaprej postavljenih kazalnikih. Iz tabele 1 je razvidno, da je pri načrtovanju pedagoškega 

procesa z metodo igre več izpostavljenih kazalnikov posameznega vidika kot pri načrtovanju 

prek klasičnega načina poučevanja.  

Organizacijski vidik smo opazovali prek kazalnikov postopnosti in sistematičnosti, vnaprej 

postavljenih in znanih poti za dosego ciljev ter dodatnega dela za pripravo izvedbe posamezne 

učne enote. Iz tabele 1 je razvidno, da se pri poučevanju prek metode igre vzgojitelj sreča s 

kompleksnejšim načrtovanjem, kot če načrtuje po klasičnem načinu poučevanja. Koraki niso 

vnaprej postavljeni in tudi večji poudarek je pri pripravi pripomočkov. Pri metodi igre je treba 

skrbneje načrtovati in postaviti okolje kot pri klasičnem poučevanju. Pri metodi igre okolje in 

pravila igre namreč usmerjajo učni proces, medtem ko je pri klasičnem poučevanju ta vloga 

prepuščena vzgojitelju in njegovemu neposrednemu podajanju navodil, demonstriranju, 

pojasnjevanju itn. Pri metodi igre vzgojitelj dosega cilje s pomočjo treh dejavnikov: okolje, 

pravila igre in lik, v katerega se vzgojitelj spremeni, da lahko vstopa v igro. Pri klasičnem 

poučevanju pa vzgojitelj cilje dosega prek klasičnih metod poučevanja. Organizacijsko je zato 

priprava na proces daljša, saj mora vzgojitelj poiskati način take postavitve okolja, ki bo 

otroku onemogočalo, da ne bi reševal gibalnih problemov, hkrati pa ga motiviralo k 

ustvarjalnemu reševanju in mu dopuščalo možnost izbire različnih poti do istega cilja, ki si ga 

je vzgojitelj zastavil. V otroku mora igra potekati spontano, zato je v procesu načrtovanja z 

metodo igre vedno del nepredvidljivega, kar narekuje vzgojitelju, da prevzame vlogo v igri. 
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To mu omogoča vstopiti v igro, kadar proces ne teče v želeno smer. Odločitev o tem, ali je 

smer želena ali ne, pa sprejema med procesom, kar sodi v naslednje vprašanje. 

Naslednji vidik načrtovanja smo poimenovali vsebinski vidik. Opazovali smo ga prek 

kazalnikov načrtovanja učne enote. Pri tem smo ugotavljali, koliko enot pripravi vzgojitelj in 

koliko časa potrebuje zanje, koliko tematskih sklopov mora poiskati in kako združuje metodo 

z razvojnimi specifikami skupine. Ugotovili smo, da mora pri načrtovanju z metodo igre 

združiti vsa tri področja (naravo, matematiko in gibanje), medtem ko pri poučevanju prek 

klasičnih metod ne združuje ciljev, ampak načrtuje tri dejavnosti, in sicer za vsako posamezno 

področje posebej. Zaradi tega je načrtovanje metode igre časovno obsežnejše. Za celotno 

načrtovanje poučevanja po metodi igre, tj. izbira problema, opazovanje in upoštevanje 

razvojnih značilnosti, premislek, kako bo delo potekalo, in priprava prilagojenih 

pripomočkov, smo v povprečju potrebovali dvakrat več časa kot za načrtovanje poučevanja po 

klasičnem načinu.  

Zadnji vidik načrtovanja je predstavljal kadrovski vidik. V nasprotju s poučevanjem prek 

klasičnih metod se pri poučevanju prek metode igre ne da poučevati, če vzgojitelj ne 

prevzame vloge soigralca v igri. Pri poučevanju prek klasičnih metod skrbno načrtujemo 

vlogo vzgojitelja, ki vodi in usmerja učni proces. Pri poučevanju prek metode igre pa na 

neprevedljive izhode ne moremo vplivati, zato je tak način težji, ker se ne da izhajati iz vloge 

vzgojitelja, ampak iz vloge soigralca (mentalno razvitejšega partnerja), ki določa nadaljnji 

potek oz. razvoj igre.  

 

6.2  Razlike v izvajanju pedagoškega procesa med klasičnim načinom 

poučevanja in poučevanjem z metodo igre 

Z analizo izvajanja pedagoškega procesa smo prišli do pomembnih razlik, ki se pojavljajo pri 

izvajanju pedagoškega procesa med klasičnim načinom poučevanja in poučevanjem z metodo 

igre. 
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VIDIKI IZVAJANJA KLASIČEN NAČIN 

POUČEVANJA 

POUČEVANJE Z 

METODO IGRE 

PODROČJA IZVAJANJA 

  

– dejavnosti so 

potekale ločeno 

glede na področje 

 dejavnost za 

posamezno področje 

je potekala petnajst 

minut 

– z izvajanjem ene 

metode igre smo 

vplivali na več 

področij hkrati 

 posamezna metoda 

igre je potekala 

petinštirideset 

minut 

UPORABLJENE 

METODE  

 demonstracija, 

razlaga, pogovor in 

opazovanje 

 metoda igre 

VLOGA VZGOJITELJA  vodi proces učenja  
– ima enakopravno 

vlogo v igri kot otrok 

 določi pravila igre 

VLOGA OTROK – opazovanje 

– odgovarjanje na 

vprašanja 

– razvrščanje 

– izvajanje naravnih 

oblik gibanja 

 

 razvrščanje 

 izvajanje naravnih 

oblik gibanja 

 reševanje prostorskih 

problemov 

 

MOTIVACIJSKI VIDIK  na motivacijo otrok 

je vplivala tema 

 na motivacijo otrok 

so vplivale tema in 

problemsko 

zastavljene naloge 

 

Tabela 2: Razlike v izvajanju pedagoškega procesa med klasičnim načinom poučevanja in 

poučevanjem z metodo igre 
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Z analizo izvajanja smo ugotovili, da je najopaznejša razlika med izvajanjem dejavnosti z 

metodo igre in izvajanjem klasičnih metod dela intenzivnost izvajanja gibalnih dejavnosti. 

Otroci so z metodo igre izvajali naravne oblike gibanja in reševali prostorske probleme, tj. 

tekli, plezali, hodili po pnevmatikah itn., in sicer trideset minut. Motivacija je bila pri večini 

otrok na visoki stopnji, medtem ko jim je motivacija za izvajanje gibalnih dejavnosti, vodene 

po klasičnem načinu, upadla že po desetih minutah.  

Področja izvajanja so se pri poučevanju z metodo igre povezovala. V eni dejavnosti, ki je 

trajala petinštirideset minut, smo hkrati vplivali na tri področja, medtem ko smo pri 

poučevanju prek klasičnih metod v eni dejavnosti vplivali samo na eno področje.  

Glede na uporabljene metode dela so se spreminjale vloge vzgojiteljev in otrok. Pri uporabi 

metode demonstracije, razlage, pogovora in opazovanja smo vzgojitelji vodili proces učenja, 

medtem ko smo pri uporabi metode igre imeli enakopravno vlogo soigralca. S pravili, ki smo 

jih določili pred začetkom igre, in s posameznimi vlogami smo usmerjali potek in razvoj igre.  

Po pogovoru s strokovnima delavkama skupine, v kateri smo izvedli projekt, smo s pomočjo 

analize izvajanja metode igre ugotovili, da izvajanje metode igre pomembno vpliva na 

izvajanje posameznih dejavnosti otrok. Deček je doživljal nelagodje, ko je moral plezati po 

plezalu ali hoditi po vrvi. Pri izvajanju metode igre pa je z veseljem plezal po plezalu ter hodil 

po povezovalnem pasu in pnevmatikah. Pozitiven vpliv metode igre pa se je pokazal tudi pri 

matematičnih dejavnostih. Pred izvajanjem metode igre so imeli otroci veliko težav pri 

nadaljevanju vzorcev. Z metodo igre se je izkazalo, da večina otrok zna nadaljevati vzorce 

brez pomoči vzgojitelja. 

 

 ODZIVI OTROK IN VZGOJITELJEV  

Skozi celoten projekt smo opazovali otroke in zapisovali njihovo odzive. Prav tako smo 

zapisovali svoje odzive, tj. odzive vzgojiteljev. Zbrane odzive vam bomo predstavili v 

naslednji tabeli.  
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Tabela 3: Odzivi otrok in vzgojiteljev na izvajanje dejavnosti prek klasičnega načina 

poučevanja in poučevanjem z metodo igre 

 

ODZIVI NA IZVAJANJE 

DEJAVNOSTI 

KLASIČEN NAČIN 

POUČEVANJA 

POUČEVANJE PREK 

METODE IGRE 

ODZIVI OTROK 

 

 

 

 

 

– neaktivnost vseh 

otrok 

– kratkotrajnejša 

motivacija  

– manj intenzivno 

izvajanje gibalnih 

dejavnosti 

 

– aktivnost vseh otrok 

(ob občasnih 

izjemah) 

– zadovoljstvo zaradi 

pomoči  

– zainteresiranost za 

reševanje kognitivnih 

in gibalnih 

problemov 

– kljub intenzivnosti 

želja po ponovni 

igri 

– boljše izvajanje 

gibalnih in 

matematičnih 

dejavnosti 

 uporabljanje 

pripomočkov v 

prosti igri 

ODZIVI VZGOJITELJEV – odgovornejša vloga 

zaradi vodenja 

procesa 

– strmenje k 

uresničitvi cilja 

 

– vloga soigralca 

 strmenje k 

razvijanju 

sposobnosti 
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Z analizo izvajanja dejavnosti po dveh načinih vodenja smo ugotovili, da ima metoda igre kar 

nekaj prednosti pred klasičnimi metodami, kot so: metode razlage, demonstracije, pogovora 

itn. Opazil smo, da so bili otroci pripravljeni izvajati dejavnosti, vodene z metodo igre, dlje 

časa. Pravzaprav so vse dejavnosti dokončali, izvajali pa so jih kakovostneje kot pri izvajanju 

dejavnosti prek klasičnih metod poučevanja.  

 

 

6.3  Učinkovit način zaporednosti prepletanja metod 

V drugem in tretjem tednu projekta smo izvajali dejavnosti v določenem zaporedju. V drugem 

tednu smo prvi in tretji dan uporabili klasičen način poučevanja, drugi in četrti dan pa 

poučevanje z metodo igre. V tretjem tednu smo prvi in tretji dan uporabili poučevanje z 

metodo igre, drugi in četrti dan pa klasičen način poučevanja.  

Želeli smo ugotoviti, kateri izmed obeh načinov zaporednosti prepletanja metod je 

učinkovitejši v predšolskem obdobju. Analiza načrtovanja in izvajanja je pokazala, da se ne 

pojavljajo razlike med različnima načinoma zaporednosti prepletanja metod; ni bilo 

pomembno, če smo najprej izvedli dejavnosti po klasičnem načinu poučevanja in nato po 

metodi igre ali nasprotno.  

Za boljšo predstavo, kako je potekal učni proces po obeh načinih, vam prilagamo naslednji 

sliki.  
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Slika 1: Dejavnost, vodena po klasičnem načinu poučevanja 

 

       

Slika 2: Izvajanje dejavnosti po metodi igre 
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7 RAZPRAVA 

 

Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti razlike v načrtovanju in izvajanju pedagoškega 

procesa med klasičnim načinom poučevanja in poučevanjem z metodo igre. Menimo, da je ta 

raziskava aktualna, saj med prebiranjem literature nismo zasledili veliko raziskav, ki bi 

ugotavljale podobne stvari, kot smo jih mi.  

Tritedenski projekt smo izvedli v Vrtcu Murenčki pri Osnovi šoli Davorina Janka Cerklje na 

Gorenjskem. Vanj smo vključili skupino otrok, starih od treh do štiri let. V skupini je 19 

otrok, od tega sedem deklic in dvanajst dečkov. Poleg otrok smo vključili vzgojiteljici 

skupine, v kateri smo izvedli raziskovalni projekt. 

Z analizo smo ugotovili, da se kažejo razlike v načrtovanju in izvajanju pedagoškega procesa 

med klasičnem načinom poučevanja in poučevanjem z metodo igre. 

Ugotovili smo, da z izvajanjem dejavnosti po metodi igre dosežemo večjo hkratno aktivnost 

vseh otrok kot s klasičnim načinom poučevanja. Otroci so bolj motivirani za delo; njihova 

zbranost je bila v primerjavi s poučevanjem po klasičnem načinu daljša za 20 minut. 

Vzgojitelj je kot soigralec (mentalno razvitejši partner) usmerjal potek igre, tako da so otroci 

izvajali aktivnosti na višji razvojni ravni. Ugotovitve naše raziskave lahko povežemo z 

ugotovitvami raziskave Fekonje (2002, nav. po Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Pravi, da naj bi otroci v igri uporabljali višje razvojne ravni govora v primerjavi z vodeno in 

rutinsko dejavnostjo.  

Kurikulum za vrtce (2011) poudarja povezovanje različnih področij dejavnosti v vrtcu 

(gibanje, narava, matematika, umetnost, jezik in družba). Prav tako je pomembno upoštevanje 

načel, ki so zapisana v njem. Pri poučevanju z metodo igre smo lahko povezali vsa področja 

dejavnosti hkrati, medtem ko pri klasičnem poučevanju tega nismo mogli storiti v celoti. 

Obenem smo upoštevali tudi kurikularna načela, kot je načelo omogočanja izbire in 

drugačnosti.  

M. Videmšek in Pišot (2007) pravita, da je v zdajšnjem času bolj poudarjena aktivna vloga 

otroka. Posledično je spremenjena tudi vloga odraslega, saj mora otroku zagotoviti spodbudno 

okolje. Z analizo načrtovanja in izvajanja smo ugotovili, da ima vzgojitelj pri klasičnem 

poučevanju pomembnejšo vlogo kot otroci. Na podlagi te trditve lahko sklepamo, da je 

izvajanje dejavnosti po klasičnem načinu poučevanja v vrtcu neprimerno.  
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Pri izvajanju dejavnosti z metodo igre pa vzgojitelj nima glavne vloge. Njegova vloga je 

pomembna v fazi načrtovanja. Pripraviti mora okolje, ki bo otroke vodilo do samostojnih 

rešitev. Na pomembnost spodbudnega okolja opozarja tudi M. Davies (2003). Vzgojitelj mora 

skrbno načrtovati potek igre in pripraviti ustrezne pripomočke. Vse to zahteva dovolj časa. Če 

vzgojitelj ne predvidi poteka in ne postavi jasnih pravil, ne moremo izpeljati metode igre 

(Gregorc in Cemič, 2013 in 2014). Prav to smo spoznali tudi v naši raziskavi, ko smo otrokom 

(nenamerno) posredovali nejasna navodila. Posledično nismo mogli začeti izvajanja 

dejavnosti, dokler nismo ponovno pojasnili pravil.  

Glede na povratne informacije otrok smo ugotovili, da so se cilji otrok in vzgojiteljev pri 

izvajanju dejavnosti z metodo igre razlikovali. Cilji vzgojiteljev so bili izvajanje osnovnih 

gibalnih dejavnosti in reševanje prostorskih problemov; imeli smo ji več. Cilj otrok pa je bil le 

eden – pomagati Vidku na kakršen koli način. To kaže na to, da je igra kot proces učenja v 

otrocih potekala spontano, v vzgojitelju pa načrtovano. 

Izvajanje metode igre pa je pripomoglo tudi k drugim sposobnostim, ne samo tistim, ki 

zadevajo izbrana kurikularna področja. Prek posrednega opazovanja odzivov otrok in z delno 

vodenim intervjujem pred izvedenimi dejavnostmi in po njih smo ugotovili, da so otroci 

postali bolj empatični. Med seboj so si pomagali. Njihov skupni cilj je bil, da uspešno 

opravijo različne naloge in tako pomagajo glavnemu junaku (Vidku) v igri.  

Motivacija, ki smo jo dosegli s problemsko zastavljeno metodo igre, je bila tako velika, da so 

se otroci med projektom želeli igrati (Vidka), čeprav so izvajali dejavnosti, ki so bile precej 

utrujajoče (npr.: intenziven tek po igrišču, plezanje po plezalih itn.).  

Strmčnik (2001) pravi, da sta poučevanje in učenje najuspešnejša, če so optimalno aktivirane 

vse temeljne psihofizične zmožnosti otroka in vzgojitelja. Optimalno aktivacijo teh zmožnosti 

pa lahko dosežemo z naslednjimi vrstami aktivnosti: gibalnimi, čustveno-doživljajskimi in 

umskimi (Strmčnik, 2001). Prav tovrstne aktivnosti pa smo izvedli v metodi igre. Gibalno 

aktivnost smo dosegli z izvajanjem naravnih oblik gibanja in reševanjem prostorskih 

problemov, s čustveno-doživljajsko z zgodbo, v katero smo umestili dejavnosti, ter umsko z 

različnimi problemi, ki so jih otroci reševali. 

V literaturi nismo zasledili definicije metod dela, ki bi aktivno vključevale otroke v proces 

izvajanja gibalnih aktivnosti. Edina izjema je metoda igre. To kaže na to, da se za izvajanje 

gibalnih aktivnosti v vrtcih prakticirajo metode dele, ki niso najprimernejše razvoju otrok. 

Ugotovili smo, da z izvajanjem dejavnosti po klasičnih metodah (demonstracija, razlaga, 
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pogovor …) otrok ne vključujemo kot aktivne izvajalce dejavnosti. V nasprotju z metodo igre 

otrokom ni zagotovljena svoboda, v kateri lahko rešujejo probleme na svoj način. Wexler 

(2004) pravi, da svobodo otrok dosežemo s premišljenim učnim okoljem. V metodi igre pa je 

prav premišljeno učno okolje ključnega pomena.   
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8 ZAKLJUČEK  

 

Z načrtovanjem in izvajanjem tritedenskega projekta smo ugotovili razlike, ki se pojavljajo pri 

poučevanju med metodo igre in klasičnimi metodami. Analizirali smo načrtovanje in 

izvajanje dejavnosti po obeh načinih poučevanja. Ugotovili smo, da se pojavljajo razlike v 

načrtovanju in izvajanju. Poleg tega pa so se pokazale pomembne razlike pri otrocih in 

vzgojiteljih ob uporabi različnih načinov vodenja in izvajanja dejavnosti. Otroci so kazali 

večji interes za izvajanje dejavnosti z metodo igre kot pri izvajanju dejavnosti po klasičnem 

načinu vodenja. Menimo, da so problemsko zastavljene naloge, ki temeljijo na igri, vplivale 

na motivacijo otrok in da so bili zaradi tega pripravljeni izvajati dejavnosti dlje časa ter na 

višji ravni kot dejavnosti, vodene po klasičnih metodah dela.  

Pojavile so se tudi pomembne razlike v vlogi vzgojitelja pri načrtovanju in izvajanju 

dejavnosti po različnih načinih dela. Klasičen način poučevanja od vzgojitelja zahteva, da 

vodi proces učenja in poučevanja. Metoda igre pa od njega zahteva le, da pripravi okolje, ki 

bo otroke usmerjalo do lastnih rešitev. Zaradi okolja, ki je skrbno premišljeno, lahko otroci 

uživajo v svobodnih rešitvah. Okolje od njih ne zahteva, da pridejo do rešitve po določeni 

poti, kot je to predvideno pri klasičnih metodah dela (demonstracija), ampak jih le spodbudi, 

da rešijo problem po individualni specifični poti, obenem pa vzgojitelju omogoča, da 

povezuje področja izvajanja in s tem vpliva na otrokov celostni razvoj.  

Metoda igre pa ne deluje dobro le na razvoj sposobnosti otrok. Ugotovili smo, da so otroci 

izvajali gibalne dejavnosti, vodene z metodo igre, z višjo intenzivnostjo, kot jih sicer. Več 

pomembnih dejavnikov, kot so: problemsko zastavljena igre, poznavanje razvoja, skrbno 

načrtovanje okolje itn., je vplivalo na to, da so otroci izvajali dejavnosti tudi na višji razvojni 

stopnji. 

Številne raziskave dokazujejo, da si vzgojitelji prizadevajo za uporabo alternativnih metod, ki 

so osnovane na procesno-razvojno postavljenih ciljih, tj. kot metoda igre. Ugotavljajo tudi, da 

se pojavlja razkorak med prizadevanjem in dejansko uporabo. Mogoča interpretacija je, da je 

to posledica organizacijskega in kadrovskega vidika. Načrtovanje poučevanja prek metode 

igre je daljše in obsežnejše kot načrtovanje poučevanja prek klasičnih metod. Treba je skrbno 

načrtovati prostor in pripraviti različne prilagojene pripomočke. Izvajanje dejavnosti prek 

metode igre postavi vzgojitelja v drugačno vlogo. Ni več tisti, ki vodi učni proces, ampak 

prevzame vlogo soigralca kot mentalno razvitejšega partnerja. To sta nekako »šibka« vidika, 
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ki od vzgojitelja zahtevata skrbno načrtovanje in prevzem drugačne vloge. Mogoče se prav 

zaradi tega vzgojitelji ne odločajo za uporabo metode igre. Števili pozitivni učinki izvajanja 

dejavnosti z metodo igre, ki smo jih predstavili v diplomskem delu, pa kažejo na ustreznost 

uporabe metode igre v vrtcih. Zato je kljub načrtovanju, ki od vzgojitelja zahteva več časa, 

usklajevanja in priprave pripomočkov, metoda igre zelo primerna metoda dela v vrtcih. 
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10 PRILOGE 

 

 Primer priprave za izvajanje dejavnosti po klasičnem načinu poučevanja 

 

NAČRTOVANJE USMERJENE NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI 

Ime in priimek: Tilen Stenovec 

Mentorici: Tina Vrtnik in Polona Korbar 

Datum: 11. 4. 2017 

Vrtec: Vrtec Murenčki  

Starost otrok: 3–4 let 

Št. otrok: 19 

Tema: Ovčja družina in druge družine (pasme) 

Cilja: 

 otrok spoznava in primerja živali (konj, krava in ovca) med seboj; 

 spoznava, kaj potrebujejo živali za življenje. 

Metodi dela: razlaganje in pojasnjevanje  

Oblike dela: skupna 

Sredstva:  

 knjiga Kdo je napravil Vidku srajčico; 

 knjiga Živali na kmetiji; 

 volna; 

 slike ovce, krave in konja. 

Literatura: 

 Kurikulum za vrtce (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod za 

šolstvo. 

 Vandick, E. J. (1999). Živali na kmetiji. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga. 
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METODIČNI POSTOPEK 

UVOD 

Z otroki skupaj obnovimo zgodbo Kdo je napravil Vidku srajčico do dela, ko Videk sreča 

ovco. Otroci poskušajo odgovoriti na vprašanje, kaj je ovca dala Vidku. Potem preidemo na 

glavni del. 

 

GLAVNI DEL 

POTEK DEJAVNOSTI VZGOJITELJ OTROCI 

Pogovor o živali, ki jih lahko 

vidimo na pašniku 

»Katere živali lahko vidimo na 

pašniku?« 

 

Otroci sodelujejo v pogovoru. 

Pogovor o ovcah 

Vzgojitelj da otrokom volno in 

jih vpraša, ali vedo, kaj je to. 

»Kaj ovca je, da preživi?« 

»S čim ostrižemo ovco?« 

»Ali veste, kaj pomeni 

pasma?« 

Pogovorimo se o pomenu 

besede pasma. 

Vzgojitelj razloži otrokom, da 

poznamo različne vrste ovac z 

različno dolžino in barvo volne.  

Otroci opazujejo volno in 

sodelujejo v pogovoru. 

 

 

Pogovor o kravah 

 

»Ali nam krave tudi dajejo 

volno?« 

»Kaj nam dajejo?« 

»Kaj pa krave potrebujejo, da 

 

Otroci odgovarjajo na 

vprašanja in sodelujejo v 

pogovoru. 
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preživijo?« 

»Kaj pa nam dajejo krave 

(podobno kot ovce)?« 

 

Pogovor o konjih 

 

»Ali nam konji tudi dajejo 

mleko?« 

»Zakaj pa imamo potem 

konje?« 

 

Otroci odgovarjajo na 

vprašanja in sodelujejo v 

pogovoru. 

 

ZAKLJUČEK 

Ko se pogovorimo o vseh živalih, vzgojitelj otrokom pokaže sliko, otroci pa povejo, s čim se 

prehranjuje žival na sliki in kaj nam daje. 
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 Primer priprave za izvajanje dejavnosti z metodo igre  

 

PRIPRAVA – GIBANJE  

 

Kandidati: Tilen Stenovec 

Mentor: Tina Vrtnik in Polona Korbar 

Vrtec: Vrtec Murenčki 

Starost otrok: 3–4 let 

Število otrok: 19 

Datum: 12. 4. 2016 

Ura: 9.00 

Prostor: igrišče 

Tema: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO 

Področji: narava, matematika 

Glavni cilj ure: koordinacija 

Metodične enote: reševanje prostorskih problemov (plezanje, prestopanje, hoja po klančinah) 

(Učna) metoda: metoda igre 

Oblike dela (učne oblike): igralna skupina 

Organizacijska oblika: gruča 

Pripomočki: kosi (črne, bele in rjave) volne, hiška, staja, kmetija, seno, ropotulja, košara, 

srajčica 

Viri 

 Kurikulum za vrtce (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod za 

šolstvo. 
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1 

UVODNI DEL 

ČAS: 12 minut 

IME IGRE: Kje živijo živali? 

PRAVILA: Vstopimo v deželo, v kateri živi Videk. Iz kartona imamo narejene hiške z vrati. 

Prva hiška (staja) je od ovc, druga je Vidkova in tretja od kmetice Jurke. Vsaka je postavljena 

na drugem koncu igrišča. Z otroki prosto tečemo po prostoru. Ko vzgojitelj zakliče »Pojdimo 

na obisk k Vidku!«, vsi skupaj stečemo do Vidkove hiše in vstopimo skozi vrata. Nato 

obiščemo še ovce in kmetico Jurko. Po dvanajstih minutah Vidku pade srajčica na tla. Videk 

žalostno vpraša otroke: »Otroci, kje lahko dobim volno? Ali bi mi pomagali, da ne bom hodil 

brez srajčke naokrog?« 

 

GLAVNI DEL 

ČAS: 25 minut 

IME IGRE: Pomoč Vidku 

PRAVILA: Otroci pomagajo Vidku zbrati volno za novo srajčko. Od ovac dobijo volno, ko 

prehodijo dva mostova, in prinesejo seno, ki ga dobijo na drugem koncu pri kmetici Jurki. Če 

želijo seno, morajo splezati na plezalno steno in se spustiti po toboganu. Ko prinesejo vso 

volno, opazijo, da je treh različnih barv (bela, črna in rjava). Volno ustrezno ločijo po barvah. 

Medtem morajo biti otroci pozorni na znak, ki uprizarja dež. Ko zaslišijo dež, se skrijejo pod 

streho. Ko otroci stečejo pod streho, se mesto ovac in kmetice zamenja.  
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LEGENDA 

 Vidkova hišica      – Plezalo in tobogan 

 skedenj 

 staja 

 plezala 

 

ZAKLJUČNI DEL  

ČAS: 8 minut 

IME IGRE: Razvrstimo volno 

PRAVILA: Otroci razvrščajo vsako barvo volne v dve škatli. V eno dajejo večje kose, v 

drugo pa manjše.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


