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POVZETEK 

Redno izvajanje gibalnih dejavnosti pozitivno vpliva na posameznikovo zdravje, socialno in 

čustveno področje delovanja, prav tako pa vpliva tudi na učenje, saj spodbuja učni proces in 

procese mišljenja. V magistrskem delu smo se osredotočili na uporabo gibalnih dejavnosti pri 

poučevanju v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, v katerega se 

vključujejo osebe z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Osebe z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju imajo težave na področju gibalnega razvoja, zato je pri poučevanju te 

populacije otrok spodbujanje in vključevanje gibanja še posebej pomembno. Z vključevanjem 

gibalnih dejavnosti v poučevanje oseb z lažjimi motnjami v duševnem razvoju lahko učitelj 

poleg učenčevih motoričnih spretnosti in sposobnosti razvija tudi kognitivno, čustveno in 

socialno področje učencev. Vključevanje gibalnih dejavnosti v poučevanje pa je lahko 

odvisno tudi od učiteljevih prepričanj o pomenu gibanja. Prav zato smo v magistrskem delu 

raziskali, kakšna so prepričanja učiteljev o pomenu gibanja v vsakodnevnem življenju ljudi in 

pri poučevanju učencev v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, v 

kolikšni meri in na kakšen način učitelji vključujejo gibalne dejavnosti v poučevanje učencev 

z lažjimi motnjami v duševnem razvoju ter kakšne učinke gibalnih dejavnosti prepoznavajo 

pri učencih. V raziskavi je sodelovalo 97 učiteljev, ki poučujejo v prilagojenem programu z 

nižjim izobrazbenim standardom. Podatke za raziskavo smo zbrali preko anketnega 

vprašalnika. Rezultati so pokazali, da ima večina učiteljev pozitivna prepričanja o gibanju in 

uporabi gibanja pri poučevanju. Večina učiteljev pogosto in na različne načine vključuje 

gibalne dejavnosti v poučevanje. Učitelji gibalne dejavnosti izvajajo pri različnih predmetih, 

prav tako jih pogosto vključujejo v vse dele učne ure in skoraj vse etape učnega procesa. Med 

učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji, in tistimi, ki poučujejo na predmetni stopnji, prihaja 

do razlik v pogostosti vključevanja gibalnih dejavnosti v njihovo poučevanje učencev. Prav 

tako so rezultati pokazali razlike v pogostosti vključevanja gibalnih dejavnosti v pouk med 

učitelji, ki poučujejo v kombiniranem oddelku, in učitelji, ki poučujejo v homogenem oddelku 

z enim razredom. Učitelji opažajo pozitivne učinke gibalnih dejavnosti na motoričnem, 

čustvenem, kognitivnem in socialnem področju delovanja učencev. Pri vključevanju gibalnih 

dejavnosti v poučevanje večina učiteljev nima težav, nekateri navajajo težave na področju 

vedenja učencev (učenci se težje umirijo, postanejo razposajeni, prej pride do nepredvidenih 

situacij), težave s prostorsko in časovno stisko ter težave zaradi poučevanja v kombiniranih 

oddelkih. Rezultati raziskave torej kažejo, da imajo učitelji, ki poučujejo v prilagojenem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom, pozitivna prepričanja o gibanju in uporabi 

gibalnih dejavnosti pri poučevanju, gibalne dejavnosti v poučevanje pogosto vključujejo, 

opažajo pa tudi njihove pozitivne učinke na učence. 

 

KLJUČNE BESEDE: 

gibanje, gibalne dejavnosti, prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, učenci z 

lažjimi motnjami v duševnem razvoju, prepričanja, učitelji 

  



ABSTRACT 

Regular implementation of physical activities has a positive effect on our health, on both 

social and emotional area of operation as well as learning since it supports the learning and 

thinking processes. In the master’s thesis we focused on the implementation of physical 

activities in teaching in adapted basic education programme of a lower educational standard, 

attended by children with mild mental disabilities. These children face difficulties in the field 

of motoric development therefore it is of great importance to promote and implement physical 

activities. In doing so the teacher can help developing the student’s cognitive, emotional and 

social fields along with the motoric skills. In some cases the implementation of physical 

activities in the teaching process depends on the teacher’s beliefs on the importance of being 

physically active. Therefore we examined the teachers’ beliefs on the importance of physical 

activities both in everyday life and teaching children in adapted basic education programme of 

a lower educational standard, to what measure and in what way do they implement physical 

activities when teaching children with mild mental disabilities; and what effects they have 

noticed with their pupils. 97 teachers who teach in the adapted basic education programme of 

a lower educational standard took part in our research. The research data was acquired 

through a questionnaire. The results have shown that most teachers have positive beliefs on 

physical activities and their implementation in the teaching process. The majority of teachers 

often and in diverse ways include physical activities while teaching. They also implement 

physical activities at different school subjects, in all parts of the lessons and at almost all 

stages of the learning process. There are however some differences in the frequency of 

implementing physical activities between teachers who teach in the first, second or the third 

educational cycle. Furthermore the frequency of implementing physical activities is different 

with teachers who teach in homogenous or multi-grade classes. The teachers have indicated 

positive effects of physical activities on the students’ motoric, emotional, cognitive and social 

areas of operation. Most teachers do not have any problems with the implementation of 

physical activities in their teaching process although some report problems with the children’s 

behaviour (some students become more difficult to calm down or too lively and thus 

unpredictable situations arise more quickly), some face time or space constraints or problems 

connected to teaching in multi-grade classes. The results have shown that teachers who teach 

in adapted basic education programme of a lower educational standard have positive beliefs 

on physical activities and their use in teaching. They often implement physical activities in 

their teaching process and they have indicated positive effects of physical activities on their 

students. 
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physical activity, the adapted basic education programme of a lower educational standard, 

children with mild mental disabilities, beliefs, teachers 
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1. UVOD 

Gibanje je osnovna človekova potreba (Dolenc, 2015), ki nam omogoča preživetje, 

spoznavanje svojega okolja ter ohranjanje stika z njim (Koban Dobnik, 2005). Otroci z 

gibanjem raziskujejo in spoznavajo svet, z njim se učijo in razvijajo svoje motorične 

spretnosti (Živec, 2015). Gibanje ima veliko pozitivnih učinkov na različna področja 

človekovega delovanja – na telesno, kognitivno, socialno in čustveno področje. Z gibanjem 

krepimo svoje zdravje, saj ima zadostna telesna dejavnost vpliv na telesno in duševno zdravje 

(Drev, 2013). Z vključevanjem gibalnih dejavnosti v svoje življenje bomo vplivali tudi na 

psihosocialno področje, saj nam gibanje omogoča sproščanje telesa in zmanjševanje napetosti, 

prav tako pa povečuje splošno človekovo storilnost (Tomori, 2010). 

Gibanje ima pomembno vlogo tudi oziroma predvsem za otroka. Otroci potrebujejo veliko 

gibanja in potreba po njem je zanje naravna (Tomori, 2010). Gibanje otrokom omogoča 

vključevanje v svoje okolje in interakcijo z njim (Thelen, 2000, v Videmšek in Pišot, 2007; 

Tomori, 2010). Z različnimi dejavnostmi razvijajo svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti 

ter pridobivajo motorične sposobnosti in spretnosti (Gallahue in Ozmun, 2006). Tako kot pri 

odraslih ima tudi pri otrocih gibalna dejavnost pozitiven vpliv na zdravje, socialno in 

čustveno področje, ugotovljeno pa je tudi, da gibanje vpliva na učenje. Spodbuja namreč učni 

proces in procese mišljenja (Ratey, 2000, v Peterson, DeCato in Kolb, 2015). 

Za otroke je priporočena vsaj ena ura zmerne do visoko intenzivne telesne dejavnosti na dan 

(Drev, 2013), vendar rezultati mednarodne raziskave (Jeriček, Lavtar in Pokrajac, 2007, v 

Drev, 2010) kažejo, da omenjenim priporočilom sledi slabih 40 % slovenskih otrok in 

mladostnikov, starih med 11 in 15 leti. V osnovni šoli se lahko učenci vključujejo v gibalne 

dejavnosti v okviru predmeta šport, športnih dni in interesnih dejavnosti. Gibanje pa lahko na 

različne načine učitelji vključujejo tudi v druge ure pouka in tako prispevajo k doseganju 

priporočene dnevne aktivnosti. Hkrati pa z uporabo gibalnih dejavnosti poleg telesnega 

področja razvijajo še ostala področja – spodbujajo učenje, socialne spretnosti in vplivajo na 

čustveno področje posameznika. 

V magistrski nalogi se bomo osredotočili na poučevanje v prilagojenem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom (v nadaljevanju NIS), kamor se vključujejo osebe z lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju LMDR). Učenci z LMDR imajo na gibalnem 

področju težave predvsem pri gibalnem razvoju, saj se zaostanek v psihomotoričnem razvoju 

kaže že zelo zgodaj – opazne so težave pri učenju nekaterih temeljnih gibalnih spretnosti, kot 

so sedenje, lazenje, plazenje, hoja, težave pa imajo tudi pri ravnotežju in koordinaciji 

(Novljan, 1997; Tancig, 1994). Prav zato je spodbujanje gibanja in udejstvovanje v različnih 

gibalnih dejavnostih za otroke z LMDR zelo pomembno. Učitelj lahko z vključevanjem 

gibalnih dejavnosti v pouk tako še dodatno prispeva k razvijanju motoričnih spretnosti in 

sposobnosti, hkrati pa razvija tudi kognitivno, čustveno in socialno področje. 

V teoretičnem delu magistrske naloge bomo opisali osnovne značilnosti gibanja in vpliv 

gibanja na človekovo delovanje, nato se bomo podrobneje osredotočili na vpliv gibanja na 

otroka in njegov razvoj ter na vidik uporabe gibanja v šoli. Pogledali si bomo, v kolikšni meri 

so otroci v okviru osnovnošolskega izobraževanja v prilagojenem programu z NIS vključeni v 

gibalne dejavnosti in predstavili načine vključevanja gibalnih dejavnosti v pouk – minute za 

zdravje, gibalne dejavnosti kot sproščanje med učenjem in gibanje kot oblika 
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učenja/poučevanja. V tem delu bomo predstavili tudi pomen gibanja za učinkovito 

učenje/poučevanje in tri različne načine uporabe gibalnih dejavnosti, preko katerih se lahko 

otroci učijo – ponazarjanje učne snovi z gibanjem, gibalne igre in metoda ustvarjalnega giba. 

Predstavili bomo prilagojeni program z NIS, značilnosti oseb z LMDR ter pomen in učinke 

gibalnih dejavnosti na omenjeno populacijo oseb. Pogledali si bomo tudi naloge učiteljev, ki 

poučujejo v prilagojenem programu z NIS in kako lahko njihova prepričanja vplivajo na 

njihovo delo. 

V empiričnem delu magistrske naloge bomo raziskali, kakšna so prepričanja učiteljev, ki 

poučujejo v prilagojenem programu z NIS, o pomenu gibanja v vsakdanjem življenju in o 

uporabi gibanja pri poučevanju učencev z LMDR v prilagojenem programu z NIS. Raziskali 

bomo še, ali učitelji, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, vključujejo gibalne 

dejavnost v poučevanje, in sicer v kolikšni meri in na kakšen način. Zanimalo nas bo tudi, ali 

je poučevanje z vključevanjem gibanja pogojeno s starostjo učencev, vrsto gibalne oviranosti, 

z velikostjo razreda in značilnostjo razreda (npr. kombiniranim oddelkom), s kakšnim 

namenom se učitelji odločajo za uporabo gibalnih dejavnosti, ali učitelji pri učencih 

prepoznavajo učinke gibalnih dejavnosti na kognitivnem, socialnem in čustvenem področju in 

če se učitelji pri vključevanju gibalnih dejavnosti v pouk srečujejo s težavami in kakšne so te 

težave. 
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2. TEORETIČNO IZHODIŠČE 

 

2.1 GIBANJE 

2.1.1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI GIBANJA  

Gibanje je osnovna potreba vsakega človeka in predstavlja pomemben element kakovosti 

življenja (Dolenc, 2015). »Človek se giblje, da preživi, da preučuje in spoznava svoje okolje, 

se mu prilagaja in ga spreminja, da vzpostavlja stike in komunicira« (Koban Dobnik, 2005, 

str. 12). Ustrezno razvite gibalne spretnosti in sposobnosti so nam omogočile obstoj in 

preživetje (Dolenc, 2015). 

Telesna dejavnost ima nenadomestljivo vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj je nujno 

potrebna za biološki, socialni in miselni razvoj ter za zdravje mladih ljudi. V srednji in pozni 

odraslosti pa z redno in primerno izbrano športno oz. telesno dejavnostjo ohranjamo vitalnost 

in se zavarujemo pred boleznimi, kar nam omogoča boljšo kakovost življenja (Škof, 2010). 

 »Telesna dejavnost je vsakršna gibalna dejavnost, ki jo povzročijo skeletne mišice in ki 

rezultira v značilno povečani porabi energije v primerjavi z mirovanjem« (Shephard, 1992; 

Malina, 1996 v Škof, 2010, str. 31). Pojem telesna dejavnost zajema širši spekter človeških 

dejavnosti, saj poleg športnih zajema tudi druge dejavnosti, ki jih ne moremo poimenovati kot 

športne v ožjem pomenu besede (kolesarjenje v službo, delo na polju itd.). Telesna dejavnost 

ima izključno aktiven pomen, kjer gre lahko tudi za nenamensko in neorganizirano 

udejstvovanje v telesnem gibanju, pri delu (težja fizična dela) ali transportu (hoja ali 

kolesarjenje v s službo, tek na avtobus). Tudi s temi dejavnostmi lahko vplivamo na povečano 

intenzivnost delovanja različnih funkcionalnih sistemov in na povečanje posameznikovih 

psihofizičnih sposobnosti (Škof, 2010). 

Gibanje pomembno prispeva k celovitosti zdravega telesnega in psihosocialnega razvoja 

(Tomori, 2005). »Ob telesni dejavnosti se dopolnjujejo telesne, osebnostne in socialne 

razvojne potrebe. Gibanje prinaša ugodje in sprostitev ter nam pomaga aktivirati lastne 

zmogljivosti« (Tomori, 2005, str. 47). Gibanje vpliva tako na telesno kot na socialno, 

čustveno in kognitivno področje človekovega delovanja.  

Zadostna telesna dejavnost je varovalni dejavnik zdravja, saj vpliva na telesno in duševno 

zdravje ter na kakovost življenja (Drev, 2013). Aktiven življenjski slog pomaga preprečevati 

bolezni srca in ožilja, obvladovati krvni tlak, čezmerno težo in debelost, preprečevati krhkost 

kosti (osteoporozo) in možnost zlomov, zvečati telesno pripravljenost, vzdrževati mišično 

moč in zmogljivost sklepov ter zmanjšati stres in depresijo (Maučec Zakotnik idr., 2016). 

Pišot in Završnik (2005) ugotavljata, da »za prepričljive pozitivne učinke na zdravje ni nujno 

potrebna zelo intenzivna gibalna/športna aktivnost, zadostuje že redna in zmerna« (str. 59). 

Koprivnikar (2005) svetuje vključevanje telesne dejavnosti kot del vsakodnevne rutine, npr. 

hoja ali kolesarjenje v šolo namesto vožnje z avtomobilom, hoja po stopnicah namesto vožnje 

z dvigalom, aktivne hobije in skupinske športe. 

Zadostna telesna dejavnost pospešuje intelektualne zmogljivosti in veča splošno človekovo 

storilnost. Gibanje na svežem zraku v telesu poveča pretok dobro oksigenirane krvi, s tem pa 
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se poveča učinkovitost delovanja osrednjega živčevja, saj človeški možgani porabijo kar 

petino vsega kisika, ki ga kri prenaša po telesu. Večina ljudi, ki se redno giba, opaža, da med 

telesno aktivnostjo in po njej lažje razmišljajo in so bolj zbrani (Tomori, 2005). 

Z gibanjem lahko sprostimo telo. Sproščeno telo in sproščene mišice vodijo k duševni 

sprostitvi, saj se pri sproščenem telesu zmanjša notranja napetost, olajša spontanost 

doživljanja in prinese notranje olajšanje (Tomori, 2005). »Telesna dejavnost pomaga 

preusmeriti pozornost in razširiti pogled še na druge stvari, ki so nam v spodbudo in 

zadovoljstvo, in tudi s tem prispeva k večji sproščenosti« (Tomori, 2005, str. 44). 

Telesna dejavnost in zmožnost telesne sprostitve povečujeta posameznikovo prilagodljivost in 

prožnost tudi v okoliščinah, ki zanj predstavljajo vir stresa. Ljudje, ki svojo energijo 

usmerjajo tudi v telesno naprezanje, lažje prenašajo duševne obremenitve in ob njih ustrezneje 

ukrepajo (Tomori, 2005). »Telesna dejavnost nam daje zadoščenje, občutek lastne moči in 

pripravljenosti ter sposobnosti obvladovanja. Poleg tega nam vzbuja dobro predstavo o sebi in 

občutek, da smo zmožni nekaj opraviti z lastnim trudom in prizadevanjem« (Tomori, 2005, 

str. 45). 

Koristi telesne dejavnosti se kažejo tudi na psihosocialnem področju posameznikovega 

življenja, torej v procesu oblikovanja osebnosti, vzdrževanju zadovoljujočega duševnega 

ravnovesja in počutja ter pri medosebnih odnosih (Tomori, 2005). M. Tomori (2005) pravi 

tudi, da primerna telesna dejavnost lahko vpliva na osebno zadovoljstvo, duševno zdravje, 

zunanjo podobo in kakovost življenja še v kasnejših življenjskih obdobjih.  

Gibanje ima ugoden učinek na zmanjševanje potrtosti, kar je delno povezano s tvorjenjem 

endorfinov v možganih, ki se med telesnim naporom izločajo v večjih količinah in sprožijo 

občutje ugodja in dobrega razpoloženja (Tomori, 2005). Poleg tega ima telesna aktivnost še 

druge učinke, zaradi katerih se izboljša razpoloženje. To so povečano zadovoljstvo s samim 

seboj, občutje ugodja ob vloženem trudu, večja odprtost do drugih ljudi in sprostitev ob stiku 

z njimi (Tomori, 2005).  

V današnjem času z gibanjem razvijamo predvsem gibalne spretnosti in sposobnosti, ki so pri 

rednem delu zanemarjene, krepimo zdravje, blažimo posledice stresa pri delu, ohranjamo stik 

z naravo in razširjamo svojo socialno mrežo (Završnik in Pišot, 2005, v Dolenc, 2015). Bizjan 

(1999, v Dolenc, 2015) pa izpostavlja gibanje tudi v funkciji zabave, estetskega doživljanja, 

premagovanja lastnih meja zmogljivosti, tekmovanja s samim seboj in z drugimi, veselja in 

sprostitve. 

 

2.1.2 OTROCI IN GIBANJE 

Otrok potrebuje veliko gibanja. Potreba po gibanju je zanj naravna in jo pogosto spontano 

zadovoljuje. Ob tem razvija in krepi svoje telo in usklajuje motoriko (Tomori, 2010). Gibalne 

dejavnosti otroka predstavljajo osnovo za uspešen in skladen razvoj njegovega telesnega, 

socialnega in duševnega področja (Živec, 2015). Thelen (2000, v Videmšek in Pišot, 2007) 

pravi, da je gibalna dejavnost, ki predstavlja integralni del otrokovega vedenjskega 

repertoarja, medij, prek katerega se otrok neposredno vključuje v okolje, ki ga obdaja, in se 

seznanja z različnimi razsežnostmi okolja, hkrati pa mu omogoča pridobivanje različnih 
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izkušenj, doživetij ter celovito spoznavanje sveta. Otroci se s telesom odzivajo na svet in ga 

raziskujejo (Griss, 1998). 

»Gibanje otroku omogoči vstop v prostor in mu daje predstavo o sebi kot bitju, ki se lahko 

dejavno vključuje v svet, ki ga obdaja. Razvoj gibanja je tesno povezan z razvojem 

posameznikove zavesti o sebi in hkrati o svojem razmerju do vsega, kar ga obkroža« (Tomori, 

2010, str. 115). Sposobnost gibanja daje otroku možnost raziskovati svet ter mu omogoča, da 

se približa stvarem, ki v njem budijo radovednost, in se umakne tistim, ki so zanj povezane z 

neugodjem in bojaznijo, hkrati pa mu sposobnost gibanja daje nove priložnosti, da stvari 

zatipa, jih vzame, odvrže, se jim približa (Tomori, 2010). Otroci uporabljajo svoje telo za 

igro, komunikacijo in izražanje čustev (Griss, 1998). 

Gibanje otroku omogoča in ponuja izkušnje, ki oblikujejo njegovo samopodobo. Otrok med 

gibanjem namreč dobi predstavo o sebi in svojih zmožnostih za poseganje, prilagajanje in 

spreminjanje svojega okolja (Tomori, 2010). 

 »Telesna dejavnost usmerja otroka v dejaven stik s seboj in v občutenje svojega telesa. Otrok, 

ki je primerno spodbujan, začne pojmovati svoje telo kot tisti del sebe, ki ga lahko usmerja, 

obvladuje, spodbudi k naporu in nagradi z ugodjem in zadoščenjem« (Tomori, 2010, str. 118). 

Otrok z različnimi gibalnimi dejavnostmi razvija gibalne in funkcionalne sposobnosti ter 

postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti. V procesu gibalnega 

razvoja pridobiva motorične sposobnosti (koordinacija, moč, hitrost, ravnotežje, gibljivost, 

natančnost, vzdržljivost) in gibalne spretnosti (lokomotorne, manipulativne in stabilnostne) 

(Gallahue in Ozmun, 2006). 

Redna telesna dejavnost ima pri otrocih mnogo ugodnih učinkov in vpliva tudi na zdravje v 

nadaljnjih razvojnih obdobjih, in sicer krepi in pripomore k zdravemu razvoju mišično-

skeletnega, srčno-žilnega in dihalnega sistema, omogoča vzdrževanje energijskega ravnotežja 

za vzdrževanje ustrezne telesne teže in preprečevanje debelosti, pomembno vpliva na zdravje 

kosti in ima ugoden učinek na duševno počutje in duševno zdravje mladostnika (Koprivnikar, 

2005). 

Gibalna aktivnost nima pozitivnega učinka le na zdravstveno stanje ter telesni razvoj otroka 

(Biddle, Gorely in Stensel, 2004, v Dolenc, 2015), temveč tudi na njegov kognitivni, čustveni 

in socialni razvoj (Ekeland, Heian, Hagen, Abbott in Nordheim, 2004, v Dolenc, 2015). 

Gibanje otroku odpira možnost socializacije, saj mu omogoča, da se približa ljudem, s 

katerimi si želi stika (Tomori, 2010). Poleg tega »mnoge gibalne dejavnosti od otroka 

zahtevajo, da se zaveda drugih otrok in odraslih, da z njimi deli prostor in stvari, da sodeluje« 

(Videmšek in Pišot, 2007, str. 12). Pri skupinskih dejavnostih ima otrok, ki izvaja gibalne 

dejavnosti v skupini, priložnost, da si skupaj z drugimi prizadeva doseči cilj, spoznava smisel 

in pomen upoštevanja pravil, pomen sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti 

(Videmšek in Pišot, 2007). 

Tako kot odrasli tudi otroci doživljajo vrsto napetosti, ki zavirajo njihovo igrivost in 

ustvarjalnost ter zaustavljajo naravno težnjo po raziskovanju. Za otroke je najbolj naravno, če 

se sprostijo z dejavnostjo, ki omogoča gibanje, in je hkrati zabavno in zanimivo. S telesno 

sprostitvijo se otroci tudi duševno sprostijo, kar vpliva na njihovo zbranost v šoli in 

vzdrževanje mirnosti, ko je to potrebno (Tomori, 2010). 
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M. Tomori (2010) pravi, da »otroci že fiziološko potrebujejo določen odmerek vznemirjenja, 

svojo raven adrenalina« (str. 120), in če ta potreba ni zadovoljena, nezavedno iščejo 

stimulacije, pogosto tudi na neustrezen in nevaren način (Tomori, 2010). Prav zato je za 

otroke pomembna učinkovita telesna dejavnost, ki razgiba tudi otrokovo doživljanje, saj se ob 

njej v osrednjem živčevju poleg adrenalina sproščajo snovi, ki sprožijo vznemirjenje in 

doživljanje prijetnega počutja in ugodja (Tomori, 2010). 

Gibalna dejavnost otroka na prijeten in spodbuden način druži z vrstniki in tako preprečuje 

osamljenost. Telesna vadba lahko pripomore tudi k lajšanju občutkov potrtosti in odpravljanju 

občutkov tesnobe, saj spodbuja pozitivno predstavo o sebi in zadovoljstvo s samim seboj. 

Prav tako redna in dovolj intenzivna telesna dejavnost spodbuja »zdravo« agresivnost 

(pripravljenost za dejavno spoprijemanje z ovirami in preizkušnjami, samostojno reševanje 

nalog, konstruktivno uveljavitev), saj telesna dejavnost že v svoji osnovi spodbuja dejaven 

pristop, otrok pa svoje težnje izpolnjuje z lastnim prizadevanjem (Tomori, 2010). 

P. Dolenc (2015) na osnovi ugotovitev raziskav ugotavlja, da je gibalna oziroma športna 

aktivnost za otroke in mladostnike eden najpomembnejših varovalnih dejavnikov, ki 

zagotavljajo zdrav telesni in psihosocialni razvoj, in dodaja, da je »manj kot tretjina mladih 

dovolj gibalno aktivnih na način, da bi s tem lahko koristili svojemu sedanjemu in 

prihodnjemu zdravju« (str. 11). Svetovna zdravstvena organizacija namreč opozarja na upad 

gibalne aktivnosti med mladimi po vsem svetu (Gordon-Larsen, Nelson in Popkin, 2004, v 

Dolenc, 2015). Prav zato je pomembno spodbujanje gibanja v različnih starostnih obdobjih in 

v različnih podpornih okoljih, saj na telesno dejavnost mladostnika najbolj vplivajo izkušnje 

iz družinskega in šolskega okolja (Koprivnikar, 2005). Vse gibalne izkušnje v otroštvu in 

mladosti so najboljša naložba za zdravo in gibalno aktivno življenje v kasnejših letih (Pišot in 

Završnik, 2005). 

 

2.1.2.1 Gibanje v šoli 

Eden od pomembnejših socialnih sistemov, ki vplivajo na oblikovanje življenjskega sloga 

otrok in mladostnikov, je šola (Škof, 2010). Tudi M. Tomori (2005) poudarja, da na telesno 

dejavnost mladostnika, poleg družinskega okolja, najbolj vplivajo izkušnje iz šolskega okolja. 

Šola ima pomembno vlogo pri usmerjanju otrok in mladostnikov k zdravemu načinu življenja 

in pri razvijanju pozitivnega odnosa do gibalne dejavnosti. Šola lahko učence usmerja k 

zdravemu načinu življenja na različne načine (Škof, 2010). 

Z gibanjem se učenci v osnovni šoli srečujejo pri predmetu šport, v podaljšanem bivanju, v 

okviru interesnih dejavnosti, ki jih organizirajo šole, gibanje pa učitelji vključujejo tudi v 

poučevanje različnih predmetov. 

V prilagojenem programu z NIS se program predmeta šport izvaja v vseh razredih. Predmet 

šport je na urniku tri ure na teden, v vsakem šolskem letu pa je organiziranih pet športnih dni. 

Operativni cilji predmeta šport so razdeljeni v štiri skupine in poudarjajo: (1) pomen gibanja 

za telesni razvoj in razvoj gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti, (2) pridobivanje gibalnih 

izkušenj in usvajanje športnih znanj, (3) seznanjanje s teoretičnimi vsebinami, oblikovanje in 

razvoj stališč, navad ter načinov ravnanja in (4) prijetno doživljanje športa. Šole poleg 

obveznega dela pri predmetu šport učencem ponujajo še dodatne možnosti vključevanja v 

športne programe v okviru interesnih športnih dejavnosti, izbirnih predmetov, šole v naravi, 
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dopolnilnega pouka, športnih programov na taborih, šolskih športnih tekmovanj, tečajev in 

dodatnih programov, kot so npr. Zlati sonček, Mladi planinec in drugi (»Učni načrt …«, b. 

d.).  

V času podaljšanega bivanja imajo učenci več svobode pri izbiri športnih in gibalnih 

dejavnosti. Med samostojnim učenjem, ki v času podaljšanega bivanja običajno ne traja več 

kot 50 minut, pa mora biti organiziran rekreativni odmor (»Koncept ... «, 2005).  

Za otroke in mladostnike je priporočena vsaj ena ura zmerne do visoko intenzivne telesne 

dejavnosti vsak dan v tednu (Drev, 2013). Kot smo že navedli, je tedenska obveznost športa v 

šoli tri ure na teden, za ostalo telesno dejavnost pa poskrbijo otroci sami v svojem prostem 

času oziroma z vključevanjem v interesne dejavnosti športa ali v druge organizirane aktivnosti 

zunaj šole. Fras (2002) pravi, da je dosegljiv cilj za večino mladih ljudi, da se priporočeno eno 

uro telesne aktivnosti zmerne intenzitete dnevno porazdeli v štiri obdobja aktivnosti po 

petnajst minut. V to se štejejo vse vrste aktivnosti, bodisi ukvarjanje s športom ali drugimi 

vrstami gibalnih iger, hoja, kolesarjenje, načrtovane gibalno/športne aktivnosti ali aktivnosti v 

družinskem krogu (Fras, 2002).  

Rezultati mednarodne raziskave (Jeriček, Lavtar in Pokrajac, 2007, v Drev, 2010) kažejo, da 

omenjenim priporočilom sledi slabih 40 % slovenskih otrok in mladostnikov, starih med 11 in 

15 leti. Prav tako rezultati raziskave kažejo, da otroci, stari 11 let, v šoli in za šolsko delo 

doma v povprečju presedijo okoli 9 ur na dan (Završnik in Pišot, 2005, v Drev, 2010).  

Fras (2002) poudarja, da »je potrebno zagotavljanje možnosti/priložnosti in izvajanje 

določene količine telesne aktivnosti mladim tudi v preostalem delu šolskega dneva, ne le v 

času pouka športne vzgoje« (str. 26). Tudi Škof (2010) pravi, da je treba učence o zdravem 

načinu življenja ozaveščati in jih navduševati pri vseh učnih predmetih. 

V času pouka lahko uporabimo različne oblike gibalnih dejavnosti. To so npr. minuta za 

zdravje, gibalne dejavnosti za sprostitev, poučevanje skozi gibanje, metoda ustvarjalnega giba 

in druge oblike gibalnih dejavnosti. Naštete dejavnosti se uporabljajo z različnimi nameni in 

cilji, podrobneje bodo opisane v nadaljevanju. 

Z omenjenimi gibalnimi dejavnostmi lahko prispevamo k doseganju dnevne priporočene 

gibalne dejavnosti in izboljšanju telesne pripravljenosti (Dolenc, 2015; Fras, 2002; Tomori, 

2005). Tako poleg telesnega področja razvijamo tudi ostala področja otrokovega delovanja, 

saj gibalne dejavnosti vplivajo na področje socialnih odnosov (Fras, 2002; Tomori, 2005), na 

področje psihološkega blagostanja (Dolenc, 2015) in na področje učenja (Ratey, 2008, v 

Peterson, DeCato in Kolb, 2015). 
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2.2 UPORABA GIBANJA PRI POUKU 

Gibalne dejavnosti lahko učitelj v pouk vključi na več načinov – kot minute za zdravje, kot 

sproščanje med učenjem ali kot obliko poučevanja (ponazarjanje učne snovi z gibanjem, 

vključevanje gibalnih iger, uporaba metode ustvarjalnega giba). Omenjene gibalne dejavnosti 

bomo v nadaljevanju opisali. 

 

2.2.1 MINUTA ZA ZDRAVJE 

Minuta za zdravje je krajši odmor med poukom, ki traja 3 do 5 minut in je namenjen 

učencem, da se telesno razgibajo in sprostijo. Učenci skupaj z učiteljem v prezračenem 

prostoru izvedejo dve do štiri gibalne naloge (Dežman, 1990). To so lahko gibalne igre z 

žogo, elementarne igre, vaje za raztezanje, vaje za koncentracijo, vaje za izražanje čustev, 

vaje za motivacijo in krepitev sodelovanja ipd. (Dežman, 1990; Fonda, Kuštrin, Požar in 

Prunk, 2010). 

Minuto za zdravje lahko izvaja vsak učitelj pri učni uri, ko opazi, da pozornost učencev pada 

(Štemberger, 2005, v Šenica, 2014) ter so nemirni in nezbrani (Dežman, 1990). V učnem 

načrtu športne vzgoje (»Učni načrt … «, b. d.) je minuta za zdravje navedena kot dodatni 

program, ki ga šola lahko ponudi, vključevanje učencev pa je prostovoljno, kar pomeni, da se 

učitelji svobodno odločajo, ali jo bodo vključevali v učne ure ali ne (Štemberger, 2011, v 

Šenica, 2014).  

Cilji minute za zdravje so »odpravljanje negativnih posledic sedenja (poživitev krvnega 

obtoka in frekvence dihanja, aktiviranje mišičnega tkiva in sklepov), psihično sproščanje 

otrok, zadovoljevanje osnovnih potreb po gibanju in igri, razvijanje trajnih navad za smiselno 

izrabo prostega časa (navajanje na zdrav način življenja) in razvijanje sproščenega odnosa 

med učiteljem in učenci« (Dežman, 1990, str. 4). 

 

2.2.2 SPROŠČANJE MED UČENJEM  

Tako kot odrasli tudi otroci doživljajo vrsto napetosti in občutij tesnobe. To pa lahko zavira 

njihovo igrivost, težnjo po raziskovanju in ustvarjalnost (Tomori, 2010). Ker gibanje deluje 

sprostitveno na mišično in duševno napetost, je pomembno, da učencem med poukom 

omogočimo sprostitev preko gibanja (Kroflič in Gobec, 1989). 

S sprostitvenimi dejavnostmi bomo dosegli telesno sprostitev, ki zmanjšuje telesno napetost 

in skrbi ter otroku pomaga vzpostaviti notranje ravnovesje na naraven in dejaven način 

(Tomori, 2010). »Telesno sproščen otrok se tudi lažje posveti opravilom, ki zahtevajo 

potrpljenje in vztrajnost, kot so različne obveznosti, ki jih zahteva šolanje. Če ima v splošnem 

dovolj možnosti telesne sprostitve, tudi lažje vzdrži pri miru, kadar je to potrebno. Znano je 

tudi, da telesna sproščenost olajšuje usmerjanje pozornosti in osredotočanje misli pri 

intelektualnem delu« (Tomori, 2010, str. 120). 

V. Geršak (2006) navaja naslednje sprostitvene dejavnosti, ki jih lahko uporabimo med 

poukom: sprostitvene igrice (Srebot in Menih, 1996), masaže, prilagojena joga za otroke in 

tibetančki (Schmidt, 2008b) ter vodena vizualizacija (Srebot in Menih, 1993). 
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Sprostitvene igre omogočijo otrokom, da se odpočijejo in da so se sposobni ponovno zbrati. 

Igre, ki jih izberemo, naj bodo prilagojene razpoloženju otrok, njihovi ravni energije in 

vsebini pouka. Uporabimo lahko domišljijske uganke, s katerimi otroke postopoma vpeljemo 

v igre vodene domišljije. Z njimi otrokom omogočimo, da se za kratek čas sprostijo in se 

potem ponovno osredotočijo, saj z uganko oz. vprašanjem usmerimo otrokovo pozornost na 

rešitev, kar mu omogoči, da še nekaj časa mirno leži ali sedi. Uporabimo lahko tudi kratko ali 

bolj poglobljeno domišljijsko sprostitev, ki daje učencem možnost, da razvijejo prijetne in 

sproščujoče predstave. Otroci pri tej dejavnosti zaprejo oči in poslušajo učiteljevo pripoved. 

Ob domišljijskih igrah se učenci umirijo in zberejo (Uranjek, 1995). 

Masaže lahko uporabljamo za premagovanje utrujenosti in za splošno in duševno sprostitev. 

Učinki masaže so sprostitev napetih mišic, pospešena prekrvavitev mišic, dotik rok prek kože 

pa vpliva na naš živčni sistem, ki uravnava veliko telesnih funkcij. Masaža je lahko 

pomirjevalna ali poživljajoča in nam omogoča, da se za nekaj časa predamo ugodnemu 

počutju in izklopimo utrujajoče misli. Pri tem se umirimo in telo se sprosti (Srebot in Menih, 

1994). Poleg sprostitvenih učinkov masaže bodo otroci ob izvajanju masaž preizkušali 

spretnosti svojih rok (Srebot in Menih, 1996). 

Masaže v razredu izvajamo sede (Schmidt, 2008a) ali leže na podlogi (Srebot in Menih, 

1996). Učenci izvajajo masaže v paru ali skupinsko v krogu (Schmidt, 2008a). Vse masaže 

opravljamo na oblečenem telesu. Vsako masažo učencem najprej praktično prikažemo na 

prostovoljcu (Srebot in Menih, 1996) in jih nato verbalno vodimo pri izvajanju (Schmidt, 

2008a). Masaže lahko izvajamo na različne načine, Schmidt (2008a) v svojem priročniku 

navaja različne primere – npr. učencem pripovedujemo zgodbo, ki jo učenec drugemu učencu 

z gibi rok prikaže na njegovem hrbtu, učenci se z glavo naslonijo drug drugemu na trebuh in 

se osredotočijo na dihanje učenca, na katerem slonijo, učenec se uleže na tla, drugi učenec v 

paru pa je pek, ki gnete testo (učenca masira po hrbtu). 

Ena od sprostitvenih dejavnosti, ki jih lahko uporabimo, je tudi joga za otroke. Joga deluje na 

ves organizem, primerna je za vse starosti otrok in ustreza različnim otrokovim gibalnim 

spretnostim in sposobnostim. Joga povečuje moč in gibljivost, izboljša koordinacijo in telesno 

držo ter povečuje zmožnost osredotočenja, saj so med vadbo otroci usmerjeni na položaje, na 

dihanje in na občutenje v telesu. Joga otrokom pomaga, da se sprostijo, zberejo in umirijo 

(Schmidt, 2009). Jogo lahko izvajamo tudi le nekaj minut (Schmidt, 2009) in je zato primerna 

dejavnost za sproščanje med učno uro, saj z njo ne bomo porabili veliko časa. 

Učinki sprostitvenih dejavnosti, ki jih navaja V. Geršak (2006), so tudi razvijanje 

usmerjenosti nase in na svoje doživljanje, ki se pri vajah sodelovanja in zaupanja (masaže, 

sprostitve v dvojicah ali v skupine) razvije v pozornost na druge. Otroke s sprostitvenimi 

vajami, ki jih popeljejo v svet tišine, lahko naučimo, da znajo uživati v tišini (Geršak, 2006). 

 

2.2.3 GIBANJE KOT OBLIKA UČENJA/POUČEVANJA  

Gibanje oziroma gibalne dejavnosti lahko med poukom uporabimo tudi kot sredstvo za 

obravnavo učne snovi in učenje. Ker je otrokova potreba po gibanju naravna (Tomori, 2010; 

Zurc, 2008), lahko gibanje v šoli velikokrat uporabimo kot spontan in nevsiljiv način 

pridobivanja novih učnih vsebin (Bogataj in Vidic, 2002). 
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Preko gibalnih iger se lahko otrok uči količinskih predstav, računskih operacij, orientacije v 

času in prostoru (Frostig, 1989), z gibanjem lahko ponazorimo učno snov (npr. prikažemo 

naravne pojave, uprizorimo pravljico) (Griss, 1998) in z gibalnimi dejavnostmi spodbujamo 

razvoj predopismenjevalnih spretnosti (Živec, 2015). »Pri zgodnjem učenju gibanje omogoča 

otroku stik s konkretnimi pojavi, kar je temelj za kasnejšo abstrakcijo« (Geršak, 2006, str. 76). 

Znanje, pridobljeno na takšen način, bo trdnejše, saj je povezano z gibanjem in prijetnim 

osvajanjem novega znanja (Bogataj in Vidic, 2002). To znanje bo otrok lažje ponotranjil 

(Geršak, 2006). Andrejka Kavčič (2005) povzame ugotovitve študij, ki so pokazale, da je 

učenje z gibanjem uspešnejše kot učenje v klasični šolski situaciji, saj so otroci za učno snov 

bolj motivirani in na vsebine bolj pozorni. 

 

2.2.3.1 Pomen gibanja za učinkovito učenje/poučevanje 

Gibanje prebuja razmišljanje, aktivira številne duševne sposobnosti in pomaga pri izražanju 

novih misli (Peterson idr., 2015). Gibanje spodbudi sproščanje dopamina, nevrotransmitorja, 

ki vpliva na sposobnost učenja (Jensen, 2000; Ratey, 2008, v Griss, 2013). Ratey (2008, v 

Peterson idr., 2015) pravi, da gibanje spodbudi učni proces in da fizična aktivnost aktivira 

področja v možganih, ki sodelujejo pri kognitivnih procesih. Gibalna dejavnost spodbudi 

procese mišljenja, omogoča razvoj novih nevronov v možganih in povečuje živčne povezave 

v možganih, ki spodbujajo kognicijo in spomin ter povečujejo kognitivno fleksibilnost (Ratey, 

2008, v Peterson idr., 2015). Učenje se pojavlja v sodelovanju z gibalnimi funkcijami 

(Peterson idr., 2015). Sodobne teorije v kognitivni znanosti poudarjajo, da je kognicija 

utelešena, kar pomeni, da zaznave, telesna aktivnost in čustva pomembno prispevajo k višjim 

kognitivnim procesom (Tancig, 2015).  

Tehnike slikanja možganov (fMRI), elektrofiziološke meritve (ERP), vedenjski eksperimenti 

in nevrofiziološke študije dajejo neposredne dokaze o vključevanju specifičnih in motoričnih 

sistemov med izvrševanjem kognitivnih nalog (Tancig, 2015). Novejše raziskave utelešene 

kognicije na različnih kognitivnih področjih ugotavljajo, da vključevanje motoričnih 

aktivnosti v poučevanje različnih predmetnih področij (učenje skozi gibanje) pozitivno vpliva 

na učenje (Tancig, 2014). 

»Štetje s prsti se kaže kot pomemben primer t. i. utelešene kognicije – kognicija ima svojo 

osnovo v senzomotoričnih procesih, nanjo pa vplivamo s telesnimi izkušnjami.« (Moeller idr., 

2012, v Tancig, 2015, str. 82) »To pomeni, da matematični simboli in izrazi dobijo pomen 

skozi svojo osnovo v perceptivnem in motoričnem sistemu telesa« (Lakoff in Nunez, 2000, v 

Tancig 2015, str. 82). 

M. Frostig (1989) ugotavlja, da se pri uporabi učnih metod, pri katerih se uporablja gibanje, 

učenci veliko bolje učijo količinskih predstav kot pri drugih metodah, ker se na ta način 

povezujejo vidni, slušni in gibalni dražljaji s pojmi razdalje, enakosti in količine. 

Učenje določenih simbolov je uspešnejše, če vključuje elemente gibalne aktivnosti, saj je ta 

osnova za intelektualni razvoj (Zurc, 2008). Prav tako izsledki empiričnih raziskav kažejo, da 

obstajajo statistično pomembne povezave med intelektualnimi sposobnostmi in gibalno 

aktivnostjo (ponekod tudi med motoričnimi in intelektualnimi sposobnostmi) ter med šolskim 

uspehom in gibalno aktivnostjo (ponekod tudi med motoričnimi sposobnostmi in šolskim 

uspehom) (Zaichkowsky, Zaichkowsky in Martinek, 1980, v Zurc, 2008). »Novejše študije 



11 
 

kažejo, da lahko problemsko zahtevna gibalna aktivnost neposredno vpliva na spremembo 

kognitivnih sposobnosti pri otrocih« (Shore, 1997, v Zurc, 2008, str. 47). Tudi Planinšec 

(1995) ugotavlja, da lahko ustrezna gibalna in športna dejavnost stimulativno vpliva na razvoj 

kognitivnih sposobnosti oziroma na strukture centralnega živčnega sistema, ki so odgovorne 

za kognitivno delovanje. 

Eden od primerov upoštevanja vloge utelešene kognicije v poučevanju je senzomotorični 

prostorski trening za reprezentacijo velikosti števil (Fischer idr., 2011, v Tancig, 2015), pri 

katerem otroci z gibanjem celega telesa v prostoru raziskujejo številski trak. Tak spacialni 

trening (gibanje v prostoru) se je pokazal kot bolj učinkovit v primerjavi z neprostorskim 

treningom (Tancig, 2015). 

Tancig (2015) povzema, da različni avtorji raziskav o branju in pisanju ugotavljajo, da je 

pridobivanje bralnih spretnosti pospešeno, če otroci najprej vadijo pisanje tako, da npr. s prsti 

sledijo obliki črk na primerni površini, kot če uporabljajo klasično grafofonemično metodo 

brez tipne komponente. Vendar tega ni mogoče posplošiti na branje tiskanega gradiva, ampak 

na pisavo, ki je pisana z roko. 

Eden od dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost učenja, je tudi motivacija. Motiviranost učenca 

lahko bistveno vpliva na njegov dosežek. Če pa ustrezne motiviranosti ni, ne pomagajo niti 

odlične sposobnosti (Musek in Pečjak, 2001). Prav zato lahko poučevanje z gibanjem 

prispeva k uspešnejšemu učenju, saj je gibanje za otroke naravno in nanje deluje 

motivacijsko. Ob plesno-gibalnih dejavnostih se otroci zabavajo in doživljajo prijetna čustva 

(Geršak, 2006). Učenci, ki ob učenju doživljajo prijetna čustva, so motivirani za nadaljnje 

delo in pridobivanje novega znanja (Pečjak in Košir, 2002). 

 

2.2.3.2 Ponazarjanje učne snovi z gibanjem 

Učno snov, ki vsebuje elemente gibanja, časa, oblike in prostora, lahko pri pouku 

obravnavamo z uporabo gibanja in gibalnih dejavnosti. Z gibanjem lahko ponazorimo tudi 

katero koli učno snov, ki jo je možno uprizoriti. Posebej primerna za uprizoritev z gibanjem je 

snov iz naravoslovja (Griss, 1998). Z gibanjem lahko ponazarjamo spreminjanje v naravi (npr. 

menjavanje letnih časov, vreme, rast rastlin, gibanje živali) in spoznavamo značilnosti 

človeškega telesa. Ponazarjamo pa lahko tudi teme iz družboslovja – se vživljamo v življenje 

nekoč in danes ter krepimo socialne odnose (igre spoznavanja, pozdravljanja) in matematike, 

kjer s telesi ali z delom telesa prikažemo in uprizarjamo števila, računske operacije, 

geometrijske oblike, krive in ravne črte, sklenjene in nesklenjene črte, ponazarjamo simetrijo, 

merske enote, se razvrščamo (Andrejka Kavčič, 2005; Geršak, 2006). 

Prav tako lahko z gibalnimi dejavnostmi obravnavamo učno snov, ki dopušča možnost 

ustvarjalne interpretacije. Učencem lahko z gibanjem približamo teme iz zgodovine in 

zgodovinske dogodke, ponazarjamo poezijo in različne pripovedi. Z gibanjem lahko učence 

spodbudimo pri pisanju domišljijskih spisov. Učenci naj svojo zgodbo najprej gibalno 

uprizorijo, kar jim bo kasneje pomagalo pri ubesedovanju zgodbe, saj bodo opisi podrobnejši, 

ker bodo že imeli fizično izkušnjo izmišljene zgodbe. Proces izmenjevanja gibanja in pisanja 

oz. govorjenja lahko obogati besedišče in omogoči jeziku, da oživi (Griss, 1998). 
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Skozi gibanje bodo učenci izkusili zaporedja dogodkov, dejanja, interakcije in prostor 

dogajanja. Priporočljivo je, da učencem damo možnost, da preizkusijo vse vloge oz. dejanja, 

saj bo le tako vsak učenec izkusil vse vidike snovi, ki jo obravnavamo. Prednosti ponazarjanja 

učne snovi z gibanjem sta, da so učenci pri takih dejavnostih takoj vpleteni v vsebino učne ure 

in da si učenci, ki se učijo z gibanjem, nezavedno zapomnijo informacije, ki bi jih drugače 

morda pozabili (Griss, 1998).  

 

2.2.3.3 Gibalne igre 

Igra je za otroka temeljna spoznavna izkušnja in osnova za proces učenja (Pečjak, 2009). 

Otrok skozi igro razvija različne sposobnosti in pridobiva nove izkušnje, hkrati pa je to zanj 

prijetna in zabavna dejavnost (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011). Pri didaktičnih igrah, ki jih 

uporabljamo pri poučevanju, so pravila in vsebine tako izbrani, organizirani in usmerjeni, da 

pri otrocih spodbujajo določene dejavnosti, ki pomagajo pri razvijanju sposobnosti in učenju 

(Pečjak, 2009). Prav zato je didaktična igra koristna oblika učenja, saj je igra otrokom všeč in 

jih motivira, ob njej so zadovoljni in miselno aktivni (Šepul, 2015), hkrati pa razvijajo svoje 

sposobnosti in se učijo (Pečjak, 2009). 

Pri poučevanju lahko uporabimo didaktične gibalne igre, preko katerih utrjujemo izbrane 

vsebine. Poznamo različne vrste gibalnih iger, preko katerih otroci urijo svoje gibalne 

sposobnosti in spretnosti ter glede na izbrane cilje razvijajo tudi druga področja. Gibalne igre 

lahko razdelimo na individualne igre in skupinske igre oziroma igre v parih (Zagorc, 1992). 

Andrejka Kavčič (2005) navaja naslednje sklope gibalnih iger za učenje matematike. Prvi 

sklop iger so gibalne igre z navodili. To so prostočasne otroške igre, katerim se prilagodijo 

pravila in se postavijo v matematični okvir. Drugi sklop iger so plesno-ritmične igre ob glasbi, 

kjer prevladuje svobodno gibanje ali gibanje po določenih vzorcih, k temu pa dodamo 

matematične naloge, ki jih otroci rešujejo kar med plesom ali premorom med dvema cikloma. 

Avtorica navaja še aritmetične gibalne igre, kjer igre potekajo po številčni vrsti, ki jo 

narišemo na tla. Omenjene gibalne igre lahko priredimo tudi za ostale predmete, npr. 

slovenščino, spoznavanje okolja, učenje tujega jezika. 

Učitelji pogosto uporabljajo t. i. socialne igre. To so igre, s katerimi lahko vplivamo na potek 

socialnega učenja pri otrocih in hkrati razvijamo višjo stopnjo socialne občutljivosti (Turnšek, 

2009, v Hecl, 2015), z njimi vplivamo na oblikovanje identitete ter na izboljšanje 

komunikacije s samim seboj in z drugimi (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 2007). Nekatere igre 

so neverbalne in vključujejo gibalne dejavnosti, na primer pantomima, igra zrcaljenja 

(posnemanja gibov drugega), premikanje drug drugega (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 2007). 

 

2.2.3.4 Metoda ustvarjalnega giba 

Metoda ustvarjalnega giba je »način dela, pri katerem otroci z gibanjem izražajo, oblikujejo, 

ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine« (Kroflič, 1999, str. 127). Ustvarjalne gibalne 

dejavnosti lahko učitelj uporablja pri vseh predmetih. Oblika dela je lahko frontalna, 

skupinska ali individualna (Kroflič, 1999). »Ustvarjanje z gibom poteka skozi igro. Otrok pri 

tej metodi komunicira, ustvarja, se sprošča in uči skozi različne didaktične gibalne, plesne in 
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rajalne igre, socialne igre, različne oblike sproščanja in spoznava vsa predmetna področja 

skozi ustvarjalno gibanje« (Geršak, 2006, str. 57). 

Z vključevanjem metode ustvarjalnega giba v osnovno šolo omogočamo otroku učenje z 

metodo igre in učenje skozi umetnost. Ob takih dejavnostih se otrok razvija celostno (Geršak, 

2006). Z vnašanjem giba v učno-vzgojni proces ustvarjamo tudi sproščeno počutje ter tako 

olajšujemo vzgojno-izobraževalni proces in spodbujamo otrokov čustveni, socialni in 

intelektualni razvoj (Kroflič, 1999). 

Ustvarjalni gib poleg besednega omogoča še druge načine izražanja, raziskovanje lastnega 

gibanja, razvija telesne spretnosti in sposobnosti in spodbuja ustvarjalnost (Kroflič, 1999). 

Prav tako pa »ustvarjanje z gibanjem omogoča otroku, da sam izbira in usmerja svoje 

vedenje, da se izkoplje iz utirjenih vedenjskih vzorcev« (Kroflič, 1999, str. 24). 

Metoda ustvarjalnega giba spodbuja ustvarjalno vedenje, za katerega je značilno udejanjanje 

različnih vsebin, kar pomeni, da posameznik pri reševanju problema ne ostane na predstavni 

in verbalni ravni, ampak z gibom »prevede« zamisel v akcijo. Prispevek ustvarjalnega giba k 

pouku je v ustvarjalnosti, saj spodbuja k stalnemu iskanju novih načinov izražanja v 

ustvarjalnem procesu. Metoda ustvarjalnega giba pripomore k nastajanju, oblikovanju in 

učenju ustvarjalne naravnanosti ter ozavešča o načinu ustvarjalnega mišljenja in ustvarjalnega 

reševanja problemov v različnih življenjskih situacijah (Kroflič, 1999).  

B. Kroflič (1999) ugotavlja, da izkušnje učiteljev, ki uporabljajo ustvarjalni gib v učno-

vzgojnem procesu, kažejo, da jasno zastavljen problem, ki spodbuja člane skupine k 

ustvarjalnemu mišljenju, aktivira konstruktivno medosebno komunikacijo. Ker so učenci 

gibalno aktivni, lahko takoj udejanjajo svoje zamisli oz. zamisli drugih članov skupine. B. 

Kroflič (1999) prav tako ugotavlja, da »imajo v nebesedni in integrirani nebesedno-besedni 

situaciji več možnosti za sodelovanje in uveljavitev tudi učenci, ki so v besedni komunikaciji 

šibki« (str. 131). 

»Ustvarjalni gib otrokom omogoča doživljati netekmovalne, ustvarjalne izkušnje, ki so 

naravnane na uspeh« (Boyd, 2003, v Geršak, 2006, str. 61). S takim načinom vzgajanja in 

poučevanja otroke navajamo na sodelovanje, reševanje problemov v skupini, na upoštevanje 

drug drugega, strpnost in prijateljske odnose ter prijetne odnose med učiteljem in učenci 

(Geršak, 2006). Hkrati pa gibalne dejavnosti spodbujajo skupinsko in individualno ustvarjanje 

z upoštevanjem zakonitosti skupinske dinamike (Kroflič, 1999). 

Vse naštete načine uporabe gibalnih dejavnosti lahko uporabljamo tudi pri poučevanju v 

prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, kamor se vključujejo osebe z 

LMDR. V nadaljevanju bodo podrobneje predstavljene značilnosti prilagojenega programa z 

NIS in značilnosti oseb z LMDR ter pomen vključevanja gibalnih dejavnosti v pouk za osebe 

z LMDR. 
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2.3 PRILAGOJENI PROGRAM Z NIS 

2.3.1 ZNAČILNOSTI PRILAGOJENEGA PROGRAMA Z NIS 

V prilagojeni izobraževalni program z NIS se, kot določa drugi odstavek 6. člena Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), vključijo otroci, ki »glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po 

izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja«. 

S prilagojenim izobraževalnim programom z NIS, ki otrokom s posebnimi potrebami ne 

omogoča pridobiti enakovrednega izobrazbenega standarda, se lahko prilagodijo predmetnik 

in učni načrt, vzgojno-izobraževalna obdobja, nivojski pouk in prehajanje med nivoji v 

osnovni šoli, način preverjanja in ocenjevanja ob koncu obdobij, napredovanje in pogoji za 

dokončanje izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 

V dokumentu Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (b. d.) so 

med cilji vzgoje in izobraževanja učencev z LMDR zapisani tudi naslednji cilji: 

- razvijati senzomotorične, spoznavne, socialne in gibalne sposobnosti in spretnosti kot 

osnovo za celoviti razvoj, za samostojno življenje in za vključevanje v širše socialno 

okolje; 

- v procesu socialnega učenja otrokom omogočajo usvajanje socialnih spretnosti za 

uspešno vključevanje v skupine in za premagovanje neustreznih oblik vedenja; 

- omogočiti učencu usvojiti osnovna znanja iz naravoslovja, umetnosti in družboslovja 

ob prilagajanju metod in oblik dela, ki ustrezajo individualnim sposobnostim in 

potrebam učenca; 

- učencu nuditi možnost samokontrole in samoocene lastnega dela; 

- razvijati učenčevo samokritičnost in avtonomijo; 

- vključevati učenca v različne oblike dela tako, da nova vedenja pridobiva po vseh 

senzornih poteh in z vidika praktične uporabe; 

- omogočati učencu številne priložnosti, da s pomočjo različnih praktičnih ravnanj zbira 

informacije, utrjuje usvojeno učno snov in razvija ročne spretnosti; 

- usmeriti učenca v številne oblike praktično ročnega dela in mu s tem omogočiti 

smiselno in polno življenje ob izbrani zaposlitvi; 

- razvijati govorno-jezikovne spretnosti, spodbujati kulturno komunikacijo, razvijati 

sposobnost izražanja lastnih doživetij, razumevanja novih pojmov in ga govorno-

jezikovno spodbujati v operacionalizacijskem (uporabnem) smislu; 

- skrbeti za učenčev telesni razvoj in gibanje. 

Med cilji je navedeno področje razvijanja gibalnih sposobnosti in spretnosti otrok ter skrb za 

otrokov telesni razvoj in gibanje, kar lahko učitelj doseže z uporabo različnih gibalnih 

dejavnosti. Ker pa uporaba gibalnih dejavnosti ne vpliva le na posameznikov telesni razvoj, 

ampak tudi na kognitivno, socialno in čustveno področje, lahko preko njih dosega tudi ostale 

navedene cilje – npr. učencu omogoča usvajanje socialnih spretnosti, razvijanje samokontrole, 

uporablja multisenzorno poučevanje in podobno.    
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2.3.2 UČENCI Z LMDR 

2.3.2.1 Opredelitev in značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju 

D. Marinč idr. (2015) opredeljujejo motnjo v duševnem razvoju kot »nevrološko pogojeno 

razvojno motnjo, ki nastopi pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v 

pomembno nižjih intelektualnih sposobnostih ter pomembnih odstopanjih prilagoditvenih 

spretnosti« (str. 6). 

»Pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju ugotavljamo: 

- pomembno znižano splošno intelektualno raven/funkcioniranje vključno z znižanimi 

sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin ter znižanimi 

sposobnostmi abstraktnega mišljenja in presojanja. Splošne intelektualne sposobnosti 

oz. funkcioniranje mora biti opredeljeno vsaj z enim od standardiziranih, individualno 

apliciranih testov. Dosežek pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju odstopa za več 

kot dve standardni deviaciji od povprečja; 

- znižane prilagoditvene funkcije oz. spretnosti. Raven prilagoditvenih funkcij 

opredelimo glede na otrokovo kronološko starost ter s pomembnim odstopanjem na 

vsaj dveh od naštetih področij prilagoditvenih funkcij – socialnem, konceptualnem in 

praktičnem. Primanjkljaji v prilagoditvenih spretnostih se pomembno odražajo na 

področjih govora in komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, 

učnih in delovnih zmožnostih, funkcionalnih učnih sposobnostih, sposobnostih 

praktičnih znanj, skrbi za lastno varnost. Učinkovitost teh funkcij je povezana z 

omejitvami zaradi znižanih splošnih intelektualnih sposobnosti. Prilagoditvene 

funkcije ocenjujemo s klinično evalvacijo in z individualizirano apliciranimi 

psihometričnimi testi« (Marinč idr., 2015, str. 6). 

»Motnje v duševnem razvoju se lahko pojavljajo skupaj z drugimi razvojnimi motnjami. 

Stopnje motnje ne definiramo le na osnovi skupnega IQ-rezultata, temveč na osnovni 

ugotovljenih prilagoditvenih funkcij. Glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju ločimo 

otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju« (Marinč idr., 2015, str. 6). 

 

2.3.2.2 Opredelitev in značilnosti oseb z LMDR 

Otroci z LMDR imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj (Marinč idr., 

2015). V primerjavi z vrstniki imajo »kvalitativno drugačno kognitivno strukturo, ki se kaže v 

počasni sposobnosti generalizacije in konceptualizacije, omejenih spominskih sposobnostih, 

težavah v diskriminaciji, sekvencioniranju, omejenem splošnem znanju« (»Prilagojeni 

izobraževalni program …«, b. d., str. 1). »Znižani so senzomotorično in miselno skladno 

delovanje ter sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti. 

Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni ravni« (Marinč idr., 2015, str. 6). 

Zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti je omejena tudi njihova sposobnost reševanja 

problemov (Marinč idr., 2015). Za premagovanje dnevnih, rutinskih življenjskih zahtev 

porabijo veliko energije, saj imajo znižano sposobnost samonadzora, zmanjšano sposobnost 

za razumevanje svoje okolice in za premagovanje njenih zahtev. Zato potrebujejo več 

spodbud, razumevanja in ljubezni s strani staršev, učiteljev in sovrstnikov (Novljan, 1997). 
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V obdobju zgodnjega otroštva se otroci z LMDR večinoma ne razlikujejo od otrok brez težav. 

Večino razvojnih mejnikov dosežejo v pričakovani starosti, naučijo se govoriti in se 

sporazumevati z družinskimi člani in vrstniki. Zaostanek v intelektualnem razvoju je po 

navadi opažen ob vstopu v šolo, kjer učenci z LMDR v primerjavi z učenci brez težav 

potrebujejo več časa in utrjevanja za usvajanje akademskih veščin, kot so učenje črk in števil, 

branje in učenje matematike (Weis, 2014). 

Na govornem področju imajo otroci z LMDR težave na vsebinski ravni – pogosto imajo 

skromen besedni zaklad, agramatično jezikovno strukturo, pojavlja se lahko tudi prazen ali 

eholaličen govor (Novljan, 1997), uporabljajo preprostejši jezik (Marinč idr., 2015) ter imajo 

receptivne in ekspresivne težave (»Prilagojeni izobraževalni program …«, b. d.). Vse to 

vpliva na njihovo pripravljenost za ustvarjanje in vzdrževanje govornih stikov. Še bolj se vse 

te lastnosti kažejo pri pisnem izražanju. Poleg težav na vsebinski ravni imajo lahko težave 

tudi na oblikovni ravni – motnje artikulacije, ritma in tempa ter fonološke motnje (Novljan, 

1997). 

Na področju vidnega zaznavanja se težave kažejo kot počasnost pri opazovanju, v okolici 

opazijo manj predmetov, težave pa imajo predvsem pri prehajanju z enega predmeta na 

drugega v spremenjeni situaciji. Največkrat opazijo le tisto, kar je v središču njihovega 

vidnega polja in zato imajo težave pri vzpostavljanju zvez med predmeti in pojavi. Slabo 

opazujejo slike ter njihovo vsebino velikokrat poenostavijo (Novljan, 1997). Težave imajo pri 

sprejemanju, shranjevanju in transformiranju vidnih in slušnih informacij (Paver idr., 1981, v 

Novljan, 1997). 

Otroci z LMDR predstave predmetov in njihovih odnosov hitro poenostavijo, vsebinsko so 

zelo nejasne, nenatančne in nepopolne, njihovo število je majhno, živost in pristnost predstav 

se hitro izgubita. Zaradi specifičnega zaznavanja in hitrega procesa pozabljanja so predstave o 

prostorskih odnosih zelo slabe. Težave imajo tudi na področju prostorske orientacije (Novljan, 

1997). 

Težave se pojavljajo pri procesih analize in sinteze, saj imajo težave pri zaznavanju in 

razumevanju predmetov in pojavov, njihovih lastnosti in odnosov med njimi. Med 

posameznimi deli ne prepoznajo zvez in jih ne znajo razvrstiti. Ne znajo ločiti bistvenih delov 

od nebistvenih, težko odkrijejo razlike in podobnosti ter ne znajo uporabiti že pridobljenega 

znanja (Novljan, 1997). 

Njihova pozornost je kratkotrajna, veliko težav imajo pri selektivni pozornosti, v izbiri nalog 

in usmerjanju pozornosti na ustrezne elemente. Slabše razvita sta tudi obseg in trajanje 

pomnjenja. Učno snov, predvsem pravila, si težko zapomnijo. Mehanično pomnjenje je slabo, 

zaradi skromnega besednega zaklada naučeno učno snov težko obnovijo s svojimi besedami. 

Učno snov si pogosto tudi napačno zapomnijo, ker si je ne znajo pravilno razporediti in ker ne 

preverjajo tistega, kar se učijo (Novljan, 1997). 

Čustva otrok z LMDR so v predšolskem obdobju bolj spontana in manj nadzorovana kot pri 

normativni populaciji vrstnikov. Na razvoj otrok z LMDR pomembno vpliva okolje, v 

katerem otrok živi, še posebej družina. Pomembno je, da se naučijo učinkovito uravnavati 

svoja čustva ter da pridobijo ustrezna znanja in spretnosti za prilagajanje v različnih 

situacijah, saj se pogosto odzovejo s čustvi in ne z besedami (Novljan, 1997). 
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»Njihov socialni razvoj poteka tako kot pri vrstnikih, samo prehod iz ene faze v drugo je 

počasnejši in včasih bolj zapleten, ker imajo slabše razvite socialne spretnosti, manj so kritični 

do drugih učencev in se nagibajo k nezrelemu presojanju socialnih situacij« (»Prilagojeni 

izobraževalni program …«, b. d., str. 1). Ker pogosto doživljajo neuspehe in frustracije, imajo 

velikokrat osebne težave in s tem tudi težave s socialnim prilagajanjem. Velikokrat se zgodi, 

da jih okolica ne sprejme in ne razume (Novljan, 1997).  

»Dokazano je, da je proces dozorevanja teh učencev upočasnjen, poln vzponov in padcev, 

zato pri tem potrebujejo pomoč in vodenje, zlasti pa učenje socialnih veščin, ki jim bodo po 

končanem šolanju omogočile lažjo vključitev v širše socialno okolje. V času šolanja v 

primerjavi z vrstniki ne dosežejo enakovrednega izobrazbenega standarda, potrebujejo 

prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, njim prilagojene metode ter ustrezne 

kadrovske in druge pogoje.« (»Prilagojeni izobraževalni program …«, b. d., str. 1) V času 

šolanja lahko ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi 

prilagoditvami v učnem procesu dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo 

minimalnim standardom znanja, določenih z izobraževalnimi programi, ter se usposobijo za 

manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje (Marinč idr., 2015). V odrasli 

dobi potrebujejo le občasno pomoč pri stvareh, kot so npr. prijava za zaposlitev, izpolnjevanje 

obrazcev, upravljanje s svojimi financami, pri katerih imajo več težav pri samostojnem 

izvajanju (Weis, 2014).  

 

2.3.2.3 Značilnosti otrok z LMDR na področju telesnega in gibalnega 

razvoja 

V telesnem razvoju se otroci z LMDR v povprečju ne razlikujejo veliko od povprečnih 

vrstnikov (razen izjem). Večji primanjkljaji pa so vidni v gibalnem razvoju, v telesni 

sposobnosti in zmogljivosti, v skladnem delovanju posameznih gibov in v ekonomiki gibanja 

(Novljan, 1997).  

S. Tancig (1994) ugotavlja, da se pri podpovprečno intelektualno razvitih otrocih zaostanek v 

motoričnem razvoju kaže že zelo zgodaj v razvoju. Že v zgodnjem obdobju se namreč kažejo 

odstopanja v psihomotoričnem razvoju, ki se izrazijo tudi v učenju nekaterih temeljnih 

gibalnih spretnosti, kot so npr. sedenje, lazenje, plazenje, hoja, pogosto pa imajo težave pri 

nalogah, ki zahtevajo ravnotežje in koordinacijo. Nižji dosežki podpovprečno inteligentnih 

otrok naj bi bili povezani s pomanjkanjem ustreznih gibalnih priložnosti in njihove omejene 

zmožnosti za učenje. Raziskave so pokazale, da so pri otrocih z LMDR glavne težave v 

motoričnem učenju v večji meri pogojene s pozornostjo in razumevanjem specifičnih zahtev 

naloge, kot pa z izvedbo same dejavnosti (Tancig, 1994). Clark (1962, v Tancig, 1994) in 

Gordon (1962, v Tancig, 1994) sta ugotovila, da so se začetni slabši dosežki podpovprečno 

inteligentnih otrok z vadbo izboljšali in tako bolj približali dosežkom povprečno inteligentnih 

otrok. Začetno slabšo izvedbo sta pripisala novosti naloge in pomanjkanju relevantnih 

izkušenj. 

Raziskave (Paver, Teodorović, 1979, v Novljan, 1997) kažejo, da otroci z LMDR dosegajo 

slabše rezultate na testih motorike, še zlasti če je naloga kompleksna. Primanjkljaji v gibalni 

kvaliteti se kažejo v pomanjkanju gibalnih občutkov, gibalnih predstav in osnovne gibalne 

orientacije. V gibalni kvantiteti pa se težave kažejo v nebogatem gibalnem inventarju 
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(Novljan, 1997). Zikl, N. Holoubkova, H. Karaskova in T. B. Veselikova (2013) so v 

raziskavi, v kateri so primerjali grobo motoriko otrok z LMDR in otrok brez težav, ugotovili, 

da so otroci z LMDR dosegli približno 10 % slabše rezultate v lokomotornih spretnostih, ki 

omogočajo spremembo položaja telesa (npr. hoja, tek, skoki, poskoki, plazenje) in v 

manipulativnih spretnostih, ki zahtevajo spretno uporabo rok ali/in nog. Veliko otrok ima 

težave tudi na področju fine motorike, ki jih ovirajo pri ročnih spretnostih in vsakdanjih 

opravilih (Novljan, 1997).  

Otroci z MDR zaradi težav na motoričnem področju pogosto dvomijo v svoje gibalne 

spretnosti/sposobnosti. Posledice tega so težave pri socialni integraciji, zato jih je treba 

spodbujati k raznovrstnim gibalnim dejavnostim, s katerimi bodo razvijali gibalne in druge 

sposobnosti, saj je otrokova gibalna dejavnost v izraziti interakciji s spoznavnimi 

sposobnostmi in čustveno-socialnimi značilnostmi (Čas idr., 2003). Tudi Zikl idr. (2013) 

poudarjajo, da mora biti spodbujanje gibalnega razvoja del celovite obravnave, ker 

potrebujejo otroci z LMDR na tem področju dodatno podporo. Zikl idr. (2013) pravijo, da je 

izvajanje preprostih gibalnih dejavnosti prvi pogoj za boljše vključevanje v vsakdanje 

življenje, ne le v času šolanja, ampak tudi v odraslosti. Gibalne dejavnosti so prav tako 

pomembne za poklicno usposabljanje in vključevanje v delo, ker se večina oseb z LMDR 

zaposluje na delovnih mestih, ki zahtevajo ročne spretnosti. Prav zato je razvijanje gibalnih 

spretnosti eno od pomembnih področij, ki lahko pripomore k boljši inkluziji oseb z LMDR 

(Zikl idr., 2013). 

 

2.3.2.4 Pomen gibanja in učenja/poučevanja z uporabo gibalnih 

dejavnosti pri učencih z LMDR 

Uporaba gibalnih dejavnosti pri pouku je za otroke z LMDR koristna, saj je zaradi njihovih 

težav na področju gibalnega razvoja potrebno dodatno spodbujanje in razvijanje gibalnih 

spretnosti. 

Pri gibalnih dejavnostih se otroci učijo nadzirati svoje gibanje (Frostig, 1989). »Ukrepi, ki 

pomagajo otrokom nadzirati gibanje in splošno vedenje, povečujejo nadzor nad samim seboj« 

(Frostig, 1989, str. 54). Za povečanje samonadzora so zelo učinkoviti kratki odmori, ki jih 

naredimo med vajami, priporočljivo pa je tudi, da izmenjujemo vaje, ki zahtevajo mirno 

zbranost in intenzivne vaje. Učitelj naj uporablja tudi zelo intenzivne vaje, če pri tem pazi, da 

se učenci dobro počutijo in ne »izgubijo glave«. Pomembno je, da se otroci zavedajo, da se 

morajo obvladati in da so za to odgovorni sami (Frostig, 1989). 

Poleg razvijanja gibalnih spretnosti in sposobnosti bomo z uporabo gibalnih dejavnosti pri 

pouku razvijali tudi kognitivno, socialno in čustveno področje.  

Preko gibalnih dejavnosti se pri učencih razvija zavest o zunanjem svetu in tako pridobivajo 

izkušnje in znanje o času, prostoru in dogodkih. Učijo se spoznavati in razumevati zunanji 

svet ter se ustrezno odzivati na dražljaje (Frostig, 1989). »Občutek za prostor se razvija tudi, 

ko se otrok uči obvladovati svoje telo v prostoru, ko se prosto giblje, ko se uči loviti ali 

izogibati se predmetom« (Frostig, 1989, str. 64). 

Osvajanje časovnih in prostorskih pojmov bomo učencem omogočali s skrbnim besednim 

opisovanjem vsega dogajanja v nekem gibalnem zaporedju. Z ustrezno uporabo besed, kot so 
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hitro, počasi, prej, kasneje, najprej, potem, lahko učitelj pomaga razvijati občutek za čas, z 

besedami, kot so velik, majhen, ozek, širok, pa učitelj učence ozavešča o pojavu prostora in 

prostorskih lastnosti predmetov (Frostig, 1989). 

Za učence z LMDR so značilne težave na področju fine motorike in govora (Novljan, 1997), 

kar vpliva na področje opismenjevanja (Živec, 2015). Prav zato je spodbujanje gibalnega 

razvoja pri učencih z LMDR še posebno pomembno, saj je za razvoj govora in finomotoričnih 

spretnosti potrebna dobro razvita motorika celega telesa (Živec, 2015). 

Z gibalnimi dejavnostmi lahko razvijamo področje pozornosti, saj s pomočjo gibanja lažje 

usmerjamo pozornost in jo tudi podaljšujemo. Pri gibalnih dejavnostih se otrok lažje 

osredotoči na ponujeno dejavnost ter uspešno sledi vidnim in slušnim dražljajem (Živec, 

2015). Poleg tega je potreba po gibanju za otroke naravna (Tomori, 2010), gibanje otroci 

uporabljajo kot sredstvo izražanja in spoznavanja okolja (Griss, 1998), ob vsem tem pa 

gibalne dejavnosti temeljijo na igri, ki je prav tako otrokova naravna potreba (Živec, 2015). 

Gibanje med poukom je igra, ki je lahko zabavna in polna čustev, zato so učenci pri učenju z 

gibanjem bolj pozorni in bolj sodelujejo (Andrejka Kavčič, 2005). Zaradi vsega naštetega bo 

motiviranost otroka veliko večja, kar vpliva na učinkovitost učenja (Živec, 2015).  

Prav tako si teoretične pojme in znanja, ki v nas zbudijo čustva, lažje in bolje zapomnimo 

(Andrejka Kavčič, 2005). In tako lahko čustvena komponenta gibalnih dejavnosti vpliva tudi 

na področje pomnjenja. Ko učenci učno snov (npr. nek naravoslovni pojav) sami prikažejo z 

gibanjem, si to lažje zapomnijo, ker so bili v dejavnost aktivno takoj vpleteni in niso le 

pasivno spremljali učiteljeve razlage (Griss, 1998). 

Z vključevanjem ustvarjalnih gibalnih dejavnosti v poučevanje lahko pri učencih spodbujamo 

njihovo ustvarjalnost. Za to so primerne dejavnosti ustvarjalnega giba, kjer učenci iščejo svoje 

načine izražanja s telesom in gibanjem (Kroflič, 1999). Ustvarjalne gibalne dejavnosti 

omogočajo učencem netekmovalne in ustvarjalne izkušnje, ki so naravnane na uspeh (Boyd, 

2003, v Geršak, 2006). Prav naravnanost na uspeh je ključna pri poučevanju oseb z LMDR, 

saj zaradi preteklih neuspehov velikokrat dvomijo v svojo uspešnost in ne zaupajo v svoje 

sposobnosti, »pretekli neuspehi pa jih vodijo k prepričanju, da sami nimajo nikakršnega 

vpliva na doseganje uspeha ali neuspeha, in k oblikovanju občutka nemoči« (Lipec Stopar, 

2011, str. 72). Prav občutek uspeha učenca motivira za učenje (Lipec Stopar, 2011). 

Pomemben del učnega procesa so tudi povratne informacije, ki jih učitelj podaja učencem. Pri 

poučevanju oseb s posebnimi potrebami je ključnega pomena, da je povratna informacija 

takojšnja (Algozzine in Ysseldyke, 2006). Pri uporabi gibalnih dejavnosti, kjer vsi učenci 

naenkrat nekaj prikažejo z gibanjem, lahko učitelj takoj opazi, kdo pozna odgovor oz. kdo 

nalogo izvaja pravilno. Pri dejavnostih, kjer pa učitelj od učencev zahteva le verbalni 

odgovor, dobi odgovore od le nekaj učencev, ne vseh. V tem primeru lahko učitelj da 

povratno informacijo o pravilnosti odgovora le tistim, ki so odgovorili, medtem ko ima pri 

odgovorih z gibanjem, kjer se vsi učenci naenkrat odzovejo, takojšen pregled nad vsemi 

učenci in lahko da povratno informacijo vsem (Griss, 2013). 

Gibalne dejavnosti so lahko zelo koristne tudi za spodbujanje čustvenega in socialnega 

razvoja, vendar se mora ob tem učitelj vživeti v otroke in njihove potrebe. Pomembno je, da 

razume čustvene odzive otrok in da otrokom omogoča doživljanje uspeha pri njihovih 

gibalnih dejavnostih. Gibalna dejavnost mora biti otroku prijetna, saj lahko otrok napreduje in 
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razvija svoje sposobnosti, če je ob tem vesel in doživlja uspeh. Zato moramo otroku dopustiti, 

da se od dejavnosti, ki mu predstavlja velike težave, odmakne in jo le opazuje. Izogibati se 

moramo siljenju otroka, saj lahko to prinese še dodatne težave. Spodbudimo pa ga, da se nam 

pridruži, ko bo za to pripravljen (Frostig, 1989). 

 

2.3.2.5 Poučevanje učencev z LMDR v prilagojenem programu z NIS 

Naloge učitelja v prilagojenem programu z NIS so, da sledi ciljem vzgoje in izobraževanja 

učencev z LMDR in ciljem individualiziranega programa za posameznega učenca ter da 

prilagodi poučevanje in delo njegovim individualnim potrebam. 

Pri poučevanju oseb z motnjami v duševnem razvoju naj učitelj delo prilagodi tako, da učno 

snov poveže s primeri iz vsakdanjega življenja, ki jih učenci poznajo. Metode dela naj 

prilagodi potrebam učencev. Pri podajanju navodil in razlag naj učitelj uporablja konkretne 

primere, stvari naj demonstrira in učencem omogoči čim več konkretnih materialov, ki se jih 

lahko učenci dotaknejo in jih preizkusijo. Dolge naloge naj razdeli na več krajših nalog. 

Učencem naj da takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti izvedbe naloge in jih popravi, če 

je to potrebno. Učence naj uči tudi vsakodnevnih in socialnih veščin (Algozzine in Ysseldyke, 

2006). 

Med cilji vzgoje in izobraževanja učencev z LMDR je navedeno še razvijanje gibalnih 

sposobnosti in spretnosti ter skrb za učenčev telesni razvoj in gibanje (»Prilagojeni 

izobraževalni program …«, b. d.). Navedene cilje učitelj dosega pri pouku šport in na športnih 

dnevih, lahko pa tudi v okviru podaljšanega bivanja, interesnih športnih dejavnosti, izbirnih 

predmetov, šole v naravi in drugih dejavnosti ter z uporabo gibalnih dejavnosti, ki jih vključi 

v poučevanje ostalih predmetov. Učitelj se o uporabi gibalnih dejavnosti pri poučevanju 

svobodno odloča, zato na to, kako bo učitelj deloval v razredu in kako bo spodbujal gibalne 

dejavnosti, vplivajo tudi njegova prepričanja o gibanju in uporabi gibalnih dejavnosti pri 

pouku, na katera se bomo osredotočili v magistrski raziskavi. 

Na splošno lahko prepričanja pojmujemo kot osebne, subjektivne, implicitne konstrukte, ki 

prikazujejo posameznikovo razumevanje in domnevanje o nečem, ki se je oblikovalo na 

osnovi izkušenj in znanja (Valenčič Zuljan, 2012). Prepričanja so predpostavke, za katere 

verjamemo, da so resnične oziroma napačne, naučimo se jih v času življenja (Pajares, 1992) 

in jih težko spreminjamo (Doolittle, Dodds in Placek, 1993). Na oblikovanje prepričanj poleg 

izkušenj vplivajo še za posameznika specifični dejavniki, kot so osebnostne lastnosti, način 

vzgoje in drugo (Xu, 2012).  

Pajares (1992) ugotavlja, da obstaja pomembna povezava med učiteljevimi prepričanji in 

njegovim načrtovanjem, odločitvami glede poučevanja in načinom dela. Nespor (1987, v 

Hauptman, 2012) pravi, da »imajo prepričanja veliko večji vpliv kot znanja na to, kako 

posameznik organizira in definira naloge in probleme in so boljši napovednik 

posameznikovega vedenja« (str. 20). Pomembno je, da se učitelj zaveda svojih prepričanj, saj 

lahko to v nasprotnem primeru negativno vpliva na njegovo delo v razredu. Pomembno je 

namreč, da učitelj zazna svoja napačna prepričanja in da se zaveda, kako lahko vplivajo na 

njegovo poučevanje v razredu ter se s tem izogne neustreznim načinom dela (Xu, 2012). 
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Prepričanja učiteljev torej vplivajo na njihovo delo v razredu (Pajares, 1992), kar velja tudi za 

vključevanje različnih gibalnih dejavnosti v svoje delo z učenci. Prav zaradi vpliva učiteljevih 

prepričanj na njegovo delovanje v procesu poučevanja želimo raziskati, kakšna so prepričanja 

učiteljev, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, o gibanju in gibalnih dejavnostih in 

ali so ta povezana z uporabo gibalnih dejavnosti pri pouku – torej na kakšen način in v 

kolikšni meri učitelji pri poučevanju uporabljajo gibalne dejavnosti.  
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Gibalne dejavnosti pozitivno vplivajo na otrokov telesni razvoj in učenje (Frostig, 1989). V 

pouk jih lahko vključimo v povezavi z obravnavo šolske snovi ali pa ločeno kot dejavnost 

sprostitve in skrbi za zdravje. Raziskave kažejo, da se otroci v današnjem času premalo gibajo 

(Drev, 2010), zato je spodbujanje otrok h gibanju še posebej pomembno. Na področju 

učencev z LMDR in prilagojenega programa z NIS je zelo malo raziskav o tem, v kolikšni 

meri so učenci med poukom gibalno aktivni in kakšen učinek ima gibalna aktivnost na 

njihovo učenje in razvoj. Spodbujanje gibalnih spretnosti je za učence z LMDR zelo 

pomembno, saj ti otroci kažejo primanjkljaje na različnih področjih gibalnega razvoja, npr. pri 

učenju temeljnih gibalnih spretnosti, ki vključujejo ravnotežje in koordinacijo (Novljan, 1997; 

Tancig, 1994). Med gibalnimi dejavnostmi pa lahko učenci pridobivajo na socialnem in 

čustvenem področju delovanja (npr. če gibalne aktivnosti izvajajo v skupini in ob tem 

doživljajo zadovoljstvo), razvijajo svojo ustvarjalnost (npr. če gibanje omogoča svojske 

načine izražanja, kot pri ustvarjalnem gibu) in se učijo primernega vedenja (npr. če izvajanje 

gibanja zahteva upoštevanje navodil). Uporaba gibalnih dejavnosti pri poučevanju vpliva tudi 

na motivacijo učencev (Andrejka Kavčič, 2005; Geršak, 2006), pri uporabi gibalnih 

dejavnostih pri poučevanju pa so učenci običajno tudi bolj pozorni, kar lahko vpliva na 

lažje/hitrejše učenje (Andrejka Kavčič, 2005). 

Glede na predvidene zgoraj omenjene pozitivne učinke gibalnih dejavnosti na učence z 

LMDR in zaradi majhnega števila raziskav na tem področju smo želeli raziskati, kakšna so 

prepričanja učiteljev, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, o gibanju, kakšne gibalne 

dejavnosti učitelji pri pouku že uporabljajo z učenci z LMDR in kakšne učinke gibalnih 

dejavnosti prepoznavajo pri učencih. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZI 

V raziskavi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kakšna so prepričanja učiteljev, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, o pomenu 

gibanja v vsakdanjem življenju? 

RV2: Kakšna so prepričanja učiteljev, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, o uporabi 

gibanja pri poučevanju učencev z LMDR v prilagojenem programu z NIS? 

RV3: Ali učitelji, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, vključujejo gibalne dejavnosti 

v poučevanje? Če gibalne dejavnosti vključujejo v poučevanje – v kolikšni meri in na kakšen 

način jih vključujejo? 

RV4: Ali je poučevanje z vključevanjem gibanja pogojeno s starostjo učencev (razredna ali 

predmetna stopnja) in značilnostjo razreda (npr. kombiniranim oddelkom)? 

RV5: S kakšnim namenom se učitelji, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, odločajo 

za uporabo gibalnih dejavnosti pri poučevanju? 

RV6: Ali učitelji, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, pri učencih prepoznavajo 

učinke gibalnih dejavnosti na področjih motivacije, pozornosti, pomnjenja, ustvarjalnosti, 

motoričnih spretnosti in sposobnosti, socialnih odnosov in na čustvenem področju? 
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RV7: Ali se učitelji, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, soočajo s kakšnimi 

težavami pri vključevanju gibalnih dejavnosti v poučevanje? 

 

Z raziskavo želimo preveriti naslednji hipotezi: 

H1: Učitelji z različno vrsto izobrazbe se pomembno razlikujejo v prepričanjih o uporabi 

gibanja pri poučevanju učencev z LMDR v prilagojenem programu z NIS. 

H2: Učitelji z različno delovno dobo se pomembno razlikujejo v pogostosti uporabe gibalnih 

dejavnosti v prilagojenem programu z NIS. 

 

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Pri raziskovanju smo uporabili kvantitativni pristop z deskriptivno in kavzalno 

neeksperimentalno metodo. Za pridobivanje podatkov smo uporabili tehniko anketiranja s 

spletnim anketnim vprašalnikom. 

 

3.3.1 VZOREC 

V raziskavo je bilo vključenih 97 učiteljev, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS. Med 

njimi je bilo 91 učiteljic in 6 učiteljev.  

 

 
Graf 1: Struktura vzorca glede na spol 

Med anketiranimi učitelji in učiteljicami (v nadaljevanju učitelji) je po izobrazbi največ 

profesorjev specialne in rehabilitacijske pedagogike oz. defektologije (62 učiteljev). Sledita 

skupini učiteljev, ki so po izobrazbi profesorji razrednega pouka (8 učiteljev) in profesorji 

športne vzgoje (8 učiteljev). Štirje učitelji imajo defektološko dokvalifikacijo, trije so 

profesorji naravoslovnih predmetov. Med anketiranimi učitelji sta tudi profesorja inkluzivne 

pedagogike, profesorja socialne pedagogike ter profesor likovne umetnosti, pedagog, profesor 

družboslovnih predmetov, socialni delavec, gimnazijski maturant in trije učitelji, katerih 
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izobrazbe ne poznamo zaradi nenatančnega odgovora v anketi, ki smo jih razvrstili v 

kategorijo »drugo«.  

 

Tabela 1: Struktura vzorca glede na izobrazbo 

IZOBRAZBRA f f % 

specialni in rehabilitacijski pedagog 62 63,9 

profesor razrednega pouka 8 8,2 

profesor športne vzgoje 8 8,2 

profesor z defektološko 

dokvalifikacijo 
4 4,1 

profesor naravoslovnih predmetov 3 3,1 

profesor inkluzivne pedagogike 2 2,1 

profesor socialne pedagogike 2 2,1 

profesor likovne umetnosti 1 1,0 

pedagog 1 1,0 

profesor družboslovnih predmetov 1 1,0 

socialni delavec 1 1,0 

gimnazijski maturant 1 1,0 

drugo 3 3,1 

Skupaj 97 100,0 

 

Povprečna starost anketiranih učiteljev je 40,7 leta. Najmlajši učitelj je star 24 let, najstarejša 

učitelja pa 62 let. Največji delež, približno petina anketiranih (20 učiteljev), je starih med 24 

in 29 leti. 
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Graf 2: Struktura vzorca glede na starost 

 

Delovna doba (Tabela 2) večine učiteljev je od 11 do 30 let, sledita skupini učiteljev, ki 

poučujeta do 10 let, najmanj je učiteljev z delovno dobo, daljšo od 31 let. 

 

Tabela 2: Struktura vzorca glede na delovne dobo učiteljev na področju poučevanja 

Delovna doba f f % 

Do 5 let 19 19,6 

Od 6 do 10 let 19 19,6 

Od 11 do 20 let 23 23,7 

Od 21 do 30 let 23 23,7 

31 let in več 13 13,4 
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ZNAČILNOSTI ODDELKOV, V KATERIH POUČUJEJO ANKETIRANI UČITELJI 

Največ anketiranih učiteljev (39,2 %) poučuje na razredni stopnji, približno tretjina učiteljev 

(33,0 %) poučuje tako na razredni kot na predmetni stopnji, nekaj manj kot tretjina učiteljev 

(27,8 %) pa poučuje na predmetni stopnji. 

Skoraj tri četrtine učiteljev (72 učiteljev) poučuje v kombiniranem oddelku oziroma oddelkih, 

25 učiteljev pa poučuje v homogenih oddelkih z enim razredom.  

 

 
Graf 3: Struktura vzorca glede na značilnost poučevanih oddelkov 

 

Nekaj več kot polovica učiteljev (57,7 %) poučuje v razredih, v katerih so učenci, ki imajo 

težave z gibanjem, ostali učitelji (42,3 %) pa poučujejo v razredih, kjer učenci teh težav 

nimajo. 

 

Tabela 3: Struktura vzorca glede na število učiteljev, ki poučujejo v razredu, kjer so učenci z 

gibalno oviranostjo 

Vključenost gibalno oviranih učencev f f % 

Da 56 57,7 

Ne 41 42,3 
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3.3.2 PRIPOMOČKI  

Podatke smo zbrali preko spletnega anketnega vprašalnika (Priloga 1), ki smo ga oblikovali 

sami.  

Anketni vprašalnik je vključeval vprašanja o demografskih podatkih udeležencev (spol, 

starost, leta poučevanja, izobrazba), podatkih o poučevanem razredu (razred, ki ga učitelj 

poučuje, ali gre za kombiniran oddelek in število otrok v njem) in vprašanje o tem, ali so v 

razred vključeni učenci z gibalno oviranostjo in za kakšno oviranost gre.  

Sledile so postavke, s katerimi smo ugotavljali učiteljeva: 1) prepričanja o pomenu gibanja v 

vsakodnevnem življenju in 2) prepričanja o vključevanju gibanja v poučevanje in pomenu 

poučevanja z gibanjem v prilagojenem programu z NIS, ki so jih učitelji ocenili s 

petstopenjsko lestvico strinjanja (od 1 – »se ne strinjam« do 5 – »se popolnoma strinjam«).  

Sledila so vprašanja o tem, ali učitelji vključujejo gibalne dejavnosti v pouk in zakaj, na 

kakšen način in kako pogosto ter kolikšen del učne ure jim namenijo. Učitelji so s pomočjo 

štiristopenjske lestvice (1 – »nikoli«, 2 – »občasno/redko«, 3 – »pogosto«, 4 – »vedno«)  

odgovarjali, pri katerem predmetu, v katerem delu učne ure in v katere etape učnega procesa 

vključujejo gibalne dejavnosti. Učitelji so s petstopenjsko lestvico (1 – »nikoli«, 2 – 

»redkeje«, 3 – »enako«, 4 – »pogosteje«, 5 – »vedno«) ocenili tudi učinke gibalnih dejavnosti 

na področjih počutja, motivacije, pozornosti, sodelovanja, socialnih odnosov in motoričnih 

spretnosti ter sposobnosti, ki jih prepoznavajo pri uporabi gibalnih dejavnosti. Imeli so tudi 

možnost zapisati svoja opažanja drugih učinkov gibalnih dejavnosti, pa tudi, ali se soočajo s 

težavami pri uporabi gibalnih dejavnosti pri poučevanju in jih opisati. 

 

3.3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo preko spletnega anketnega vprašalnika. Povezavo do spletne 

ankete smo posredovali vsem šolam s prilagojenim programom z NIS, ki so po predhodni 

prošnji preko telefona privolile v sodelovanje. Podatke smo zbirali od začetka meseca junija 

do sredine meseca julija 2016.  

 

3.3.4 OBDELAVA PODATKOV 

Podatke, ki smo jih pridobili s spletnim anketnim vprašalnikom, smo obdelali s programom 

IBM Statistics SPSS 20. Uporabili smo naslednje statistične postopke: frekvenčno in 

strukturno porazdelitev in aritmetično sredino za prikaz podatkov, χ2 preizkus za preizkušanje 

pomembnosti povezav med spremenljivkami in Kruskal-Wallisov test za preverjanje razlik 

med tremi ali več neodvisnimi skupinami. 
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

3.4.1 PREPRIČANJA UČITELJEV O POMENU GIBANJA V 

VSAKDANJEM ŽIVLJENJU  

V raziskavi nas je zanimalo, kakšna so prepričanja učiteljev, ki poučujejo v prilagojenem 

programu z NIS, o pomenu gibanja v vsakdanjem življenju (RV1), ki smo jih na anketnem 

vprašalniku preverili z ocenjevalno lestvico postavk o pomenu gibanja v vsakdanjem 

življenju. Ocenjevalna lestvica je imela 5 stopenj: 1 – se ne strinjam, 2 – delno se ne strinjam, 

3 – ne morem se odločiti, 4 – delno se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam. 

V Tabeli 4 si rezultati sledijo glede na stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo. 

Tabela 4: Prepričanja učiteljev o značilnostih in pomenu gibanja za vsakdanje življenje 

 Se ne 

strinjam 

Delno se 

ne 

strinjam 

Ne 

morem 

se 

odločiti 

Delno se 

strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj M 

Gibanje 

pozitivno vpliva 

na otrokov 

razvoj. 

f 0 0 0 2 95 97 
4,98 

f % 0,0 0,0 0,0 2,1 97,9 100,0 

Gibanje 

izboljšuje 

cirkulacijo krvi 

in zvišuje 

vsebnost kisika 

v možganih. 

f 0 0 0 4 93 97 

4,96 

f % 0,0 0,0 0,0 4,1 95,9 100,0 

Gibanje 

zmanjšuje 

negativne vplive 

sedenja. 

f 1 1 0 7 88 97 
4,86 

f % 1,0 1,0 0,0 7,2 90,7 100,0 

Gibanje vpliva 

na naše 

razpoloženje. 

f 1 0 0 13 83 97 
4,82 

f % 1,0 0,0 0,0 13,4 85,6 100 

Gibanje 

vzdržuje 

ravnovesje med 

duševnimi in 

telesnimi 

procesi. 

f 0 0 2 13 82 97 

4,82 

f % 0,0 0,0 2,1 13,4 84,5 100,0 

Gibanje 

povečuje 

otrokovo 

zainteresiranost 

za dejavnost. 

f 0 3 5 30 59 97 

4,49 

f % 0,0 3,1 5,2 30,9 60,8 100,0 

Gibanje zvišuje 

raven naše 

motivacije za 

delo. 

f 0 3 6 32 56 97 

4,45 
f % 0,0 3,1 6,2 33,0 57,7 100,0 



29 
 

Gibanje med 

zahtevnim 

intelektualnim 

delom, 

nalogami moti 

in zavira 

miselne 

procese. 

f 49 23 4 15 6 97 

2,03 

f % 50,5 23,7 4,1 15,5 6,2 100,0 

V današnjem 

času se ljudje 

dovolj gibamo. 

f 68 18 4 6 1 97 1,49 

f % 70,1 18,6 4,1 6,2 1,0 100,0 

V današnjem 

času se otroci 

dovolj gibajo. 

f 74 17 3 2 1 97 1,34 

f % 76,3 17,5 3,1 2,1 1,0 100,0 

Rezultati so pokazali, da se učitelji najbolj strinjajo s trditvami, ki se nanašajo na vpliv 

gibanja na telesno in čustveno področje posameznikovega delovanja. Tako se skoraj vsi 

učitelji (97,9 %) popolnoma strinjajo s trditvijo, da gibanje pozitivno vpliva na otrokov razvoj 

(M = 4,98) in velika večina učiteljev (95,9 %) se popolnoma strinja s trditvijo, da gibanje 

izboljšuje cirkulacijo krvi in zvišuje vsebnost kisika v možganih (M = 4,96). Veliko učiteljev 

se v večini popolnoma strinja tudi s trditvijo, da gibanje zmanjšuje negativne vplive sedenja 

(M = 4,86), o vplivu gibanja na naše razpoloženje (M = 4,82) in o vplivu gibanja na 

vzdrževanje ravnovesja med duševnimi in telesnimi procesi (M = 4,82). Prepričanja učiteljev 

so skladna s spoznanji, ki pravijo, da gibanje pozitivno vpliva tako na telesno kot na duševno 

zdravje (Drev, 2013) ter na različne vidike otrokovega razvoja (Tomori, 2010). 

S trditvami, ki govorijo o povezavi gibanja in motivacije, pa se stopnja strinjanja že nekoliko 

manjša, vendar lahko rečemo, da je splošno gledano stopnja strinjanja še vedno visoka. Tako 

se s trditvijo, da gibanje povečuje otrokovo zainteresiranost za dejavnost, strinja nekaj manj 

kot dve tretjini učiteljev (60,8 %), slaba tretjina učiteljev (30,9 %) pa se s to trditvijo delno 

strinja. Sklenemo lahko, da se prepričanja učiteljev večinoma ujemajo z ugotovitvami, ki 

pravijo, da so otroci motivirani za gibanje, saj je gibanje njihova osnovna potreba in ob 

gibalnih dejavnostih čutijo ugodje (Živec, 2015). Podobno je pri trditvi, ki pravi, da gibanje 

zvišuje raven naše motivacije za delo, kjer se s to trditvijo popolnoma strinja 57,7 % učiteljev, 

približno tretjina učiteljev (33,0 %) pa se s to trditvijo delno strinja. Gibanje nam daje občutek 

lastne moči, vzbuja nam dobro predstavo o sebi in nam daje občutek, da smo zmožni nekaj 

opraviti z lastnim trudom in prizadevanjem (Tomori, 2005). Vse to pa nam lahko daje večji 

zagon za delo. 

Pri trditvi o tem, da gibanje med zahtevnim intelektualnim delom moti in zavira miselne 

procese, so odgovori učiteljev nekoliko bolj razpršeni kot pri ostalih trditvah. Približno 

polovica učiteljev (50,5 %) se s to trditvijo ne strinja, slaba četrtina (23,7 %) se delno ne 

strinja, približno petina učiteljev (21,7 %) pa se delno oz. popolnoma strinja. Rezultati 

empiričnih raziskav kažejo, da obstajajo statistično pomembne povezave med intelektualnimi 

sposobnostmi in gibalno aktivnostjo (Zaichkowsky idr., 1980, v Zurc, 2008), Planinšec (1995) 

pa ugotavlja, da lahko ustrezna gibalna in športna dejavnost stimulativno vplivata na razvoj 

kognitivnih sposobnosti oziroma na strukture centralnega živčnega sistema, ki so odgovorne 

za kognitivno delovanje. 
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Večina učiteljev se ne strinja s trditvijo, da se v današnjem času otroci in na splošno ljudje 

dovolj gibamo. Približno tri četrtine učiteljev (76,3 %) meni, da se otroci ne gibajo dovolj in 

70,1 % učiteljev meni, da se tudi sicer ljudje ne gibamo dovolj. To pa je skladno z 

raziskavami, ki ugotavljajo, da se manj kot polovica slovenskih otrok in mladostnikov (starih 

med 11 in 15 let) giba vsaj eno uro na dan (Jeriček, Lavtar in Pokrajac, 2007, v Drev, 2010), 

kar je priporočena količina gibanja dnevno (WHO, 2010, v Drev, 2010). Pri odraslih pa je 

raziskava iz leta 2012 pokazala, da je skoraj 60 % odraslih, starih od 25 do 65 let, dovolj 

telesno dejavnih (»Svetovni dan gibanja 2014: Za boljše zdravje telesna dejavnost za vse«, 

2014).  

 

3.4.2 PREPRIČANJA UČITELJEV O UPORABI GIBANJA  PRI 

POUČEVANJU  UČENCEV Z LMDR V PRILAGOJENEM 

PROGRAMU Z NIS 

Zanimalo nas je tudi, kakšna so prepričanja učiteljev, ki poučujejo v prilagojenem programu z 

NIS, o uporabi gibanja pri poučevanju učencev z LMDR v prilagojenem programu z NIS 

(RV2). Prepričanja smo na anketnem vprašalniku preverili z ocenjevalno lestvico postavk o 

uporabi gibanja pri poučevanju. Ocenjevalna lestvica je imela 5 stopenj: 1 – se ne strinjam, 2 

– delno se ne strinjam, 3 – ne morem se odločiti, 4 – delno se strinjam, 5 – se popolnoma 

strinjam. 

Trditve smo razvrstili na tri tematske sklope – (1) vpliv gibanja na učenje, (2) uporaba gibanja 

pri poučevanju ter (3) vpliv gibanja na telesno, čustveno in socialno področje. V tabelah si 

rezultati sledijo glede na stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo. 

 

Vpliv gibanja na učenje 

Tabela 5: Prepričanja o vplivu gibanja na učenje 

 Se ne 

strinjam 

Delno se 

ne 

strinjam 

Ne 

morem 

se 

odločiti 

Delno se 

strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj M 

Med učenjem 

so koristni 

premori z 

gibalnimi 

dejavnostmi. 

f 1 1 0 9 86 97 

4,84 

f % 1,0 1,0 0,0 9,3 88,7 100,0 

Gibanje 

pozitivno 

vpliva na 

učenje. 

f 0 0 2 14 81 97 
4,81 

f % 0,0 0,0 2,1 14,4 83,5 100,0 

Otrokovo 

pomnjenje je 

boljše, če je v 

procesu 

učenja 

aktivno celo 

telo. 

f 0 2 1 31 63 97 

4,60 

f % 0,0 2,1 1,0 32,0 64,9 100,0 
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Pri učenju z 

gibanjem se 

učenci težko 

osredotočijo 

na učno snov. 

f 29 28 7 27 6 97 

2,52 

f % 29,9 28,9 7,2 27,8 6,2 100,0 

Večina učiteljev (88,7 %) se popolnoma strinja s trditvijo, da so med učenjem koristni 

premori z gibalnimi dejavnostmi, prav tako se večina učiteljev (83,5 %) popolnoma strinja s 

trditvijo, da gibanje pozitivno vpliva na učenje. Prepričanja učiteljev so skladna z 

ugotovitvami raziskovalcev, ki ugotavljajo, da gibanje aktivira številne duševne sposobnosti 

(Peterson idr., 2015), spodbudi učni proces (Ratey, 2008, v Peterson idr., 2015) in pozitivno 

vpliva na učenje (Tancig, 2014). Prav tako so med učenjem koristni premori z vključenimi 

gibalnimi dejavnostmi, med katerimi se otrok lažje sprosti in se nato sproščen lažje posveti 

opravilom, ki zahtevajo njegovo pozornost in osredotočenje (Tomori, 2010). 

S trditvijo, da je otrokovo pomnjenje boljše, če je v procesu učenja aktivno celo telo, se 

strinjata približno dve tretjini učiteljev (64,9 %), približno tretjina učiteljev (32,0 %) pa se s to 

trditvijo delno strinja. S. Griss (1998) pravi, da si učenci učno snov, ki jo prikažejo z 

gibanjem, lažje zapomnijo, ker so pri tem v dejavnost aktivno vpleteni. 

Pri trditvi, ki pravi, da se učenci pri učenju z gibanjem težko osredotočijo na učno snov, si 

učitelji niso enotni. Z njo se ne strinja nekaj manj kot tretjina učiteljev (29,9 %), podoben 

delež (28,9 %) se s trditvijo delno ne strinja, 27,8 % učiteljev pa se s to trditvijo delno strinja. 

Večina učiteljev se tako ne strinja s trditvijo, da se učenci pri učenju z gibanjem težko 

osredotočijo na učno snov, kar lahko utemeljimo z ugotovitvami S. Živec (2015), ki pravi, da 

s pomočjo gibanja lažje usmerjamo in podaljšujemo pozornost otrok in da se otroci lažje 

osredotočijo na ponujeno dejavnost. Preostali delež učiteljev pa meni, da se učenci pri učenju 

z gibanjem težko osredotočijo na učno snov. Tako prepričanje lahko vpliva na njihove 

odločitve o uporabi gibalnih dejavnosti za namen učenja (npr. ponazarjanje učne snovi z 

gibanjem, uporaba didaktičnih gibalnih iger, uporaba ustvarjalnega giba), s katerimi lahko 

poučujejo učence in se zato morda raje odločajo za vključevanje tistih gibalnih dejavnosti, ki 

so namenjene razvijanju motoričnih spretnosti in sposobnosti, sproščanju (npr. masaže, joga 

za otroke) ter skrbi za zdravje (npr. minuta za zdravje). 
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Uporaba gibanja pri poučevanju 

Tabela 6: Prepričanja o uporabi gibanja pri poučevanju 

 Se ne 

strinjam 

Delno se 

ne 

strinjam 

Ne 

morem 

se 

odločiti 

Delno se 

strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj M 

Med 

gibalnimi 

dejavnostmi 

lahko 

učencem 

damo jasno 

povratno 

informacijo o 

uspešnosti 

gibanja. 

f 1 9 11 32 44 97 

4,12 

f % 1,0 9,3 11,3 33,0 45,4 100,0 

Vključevanje 

gibalnih 

dejavnosti v 

pouk vzame 

preveč časa. 

f 42 29 5 18 3 97 

2,08 

f % 43,3 29,9 5,2 18,6 3,1 100,0 

Učenci 

morajo biti 

sposobni 

sedeti mirno 

celo šolsko 

uro. 

f 59 18 1 17 2 97 

1,81 

f % 60,8 18,6 1,0 17,5 2,1 100,0 

Z gibalnimi 

dejavnostmi 

težje 

dosegamo 

učne cilje. 

f 59 19 5 9 5 97 

1,78 
f % 60,8 19,6 5,2 9,3 5,2 100,0 

Gibalnih 

dejavnosti ne 

moremo 

ustrezno 

prilagoditi 

individualnim 

potrebam 

učencev. 

f 57 25 3 9 3 97 

1,72 

f % 58,8 25,8 3,1 9,3 3,1 100,0 

Za učence so 

med poukom 

najbolj 

priporočljive 

dejavnosti, ki 

potekajo v 

klopeh. 

f 56 30 4 5 2 97 

1,63 

f % 57,7 30,9 4,1 5,2 2,1 100,0 

Gibalne 

dejavnosti naj 

učenci 

izvajajo le pri 

urah športa. 

f 83 11 1 1 1 97 

1,21 

f % 85,6 11,3 1,0 1,0 1,0 100,0 
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Na področju uporabe gibanja pri poučevanju se večina učiteljev strinja s trditvijo (45,4 % 

učiteljev se popolnoma strinja, 33,0 % pa se jih delno strinja), da lahko učencem med 

gibalnimi dejavnostmi damo jasno povratno informacijo o uspešnosti gibanja, kar je tudi res, 

saj lahko pri uporabi gibalnih dejavnosti, kjer vsi učenci naenkrat nekaj prikažejo z gibanjem, 

učitelj takoj opazi, kdo pozna odgovor oz. kdo nalogo izvaja pravilno in lahko da učencem 

takojšnjo jasno povratno informacijo o uspešnosti gibanja (Griss, 2013). 

Velika večina učiteljev (85,6 %) se ne strinja s trditvijo, ki pravi, da naj bi učenci gibalne 

dejavnosti izvajali le pri urah športa. Več kot polovica učiteljev (57,7 %) se tudi ne strinja, da 

so za učence najbolj priporočljive dejavnosti, ki potekajo v klopeh, skoraj tretjina (30,9 %) pa 

se jih s to trditvijo delno strinja.  

Večina učiteljev meni, da lahko gibalne dejavnosti ustrezno prilagodimo individualnim 

potrebam učencev, saj se več kot polovica učiteljev (58,8 %) ne strinja s trditvijo, da gibalnih 

dejavnosti ne moremo ustrezno prilagoditi individualnim potrebam, približno četrtina 

učiteljev (25,8 %) se s to trditvijo delno ne strinja, 12,4 % učiteljev pa se s to trditvijo delno 

oz. popolnoma strinja. 

S trditvijo, da z gibalnimi dejavnostmi težje dosegamo učne cilje, se ne strinja več kot 

polovica učiteljev (60,8 %) in 19,6 % se jih delno ne strinja. Glede te trditve se 5,2 % 

učiteljev ne more opredeliti, ostali (14,5 %) pa se s to trditvijo delno ali popolnoma strinjajo. 

Skoraj petina učiteljev (19,6 %) meni, da morajo biti učenci sposobni sedeti mirno celo šolsko 

uro. Nasprotno pa meni več kot polovica učiteljev (60,8 %), ki se s tem ne strinja, in 18,6 % 

učiteljev, ki se s tem delno ne strinja. 

Približno petina učiteljev (21,7 %) meni, da vključevanje gibalnih dejavnosti v pouk vzame 

preveč časa. Nekaj več kot dve petini učiteljev (43,3 %) se s to trditvijo ne strinja, slaba 

tretjina (29,9 %) pa se s tem delno ne strinja. 

Kot vidimo iz odgovorov, imajo učitelji pozitivna prepričanja o uporabi gibanja pri 

poučevanju. Menijo, da lahko učenci gibalne dejavnosti izvajajo tudi pri drugih predmetih, ne 

le pri predmetu šport, menijo tudi, da gibalne dejavnosti lahko prilagodimo individualnim 

potrebam učencev, z njimi dosegamo učne cilje in med gibalnimi dejavnostmi posredujemo 

povratne informacije učencem. Nekaj pa je tudi učiteljev, ki nimajo tako pozitivnih prepričanj 

o uporabi gibanja pri poučevanju in npr. menijo, da vključevanje gibanja v poučevanje vzame 

preveč časa, da z gibalnimi dejavnosti težje dosegamo učne cilje in da gibalnih dejavnosti ne 

moremo ustrezno prilagoditi individualnim potrebam učencev. Vse to lahko vpliva na 

odločanje učiteljev o pogostosti in načinu uporabe gibalnih dejavnosti pri pouku, torej da 

učitelji gibalne dejavnosti zaradi omenjenih razlogov (poraba časa, težje doseganje učnih 

ciljev, nezmožnost prilagoditve gibalnih dejavnosti individualnim potrebam učencev) redkeje 

uporablja oziroma jih ne uporabljajo. 
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Vpliv gibanja na telesno, čustveno in socialno področje delovanja učencev 

Tabela 7: Prepričanja o vplivu gibanja na telesno, čustveno in socialno področje delovanja 

učencev 

 Se ne 

strinjam 

Delno se 

ne 

strinjam 

Ne 

morem 

se 

odločiti 

Delno se 

strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj M 

Gibanje med 

poukom 

pomaga 

učencem, da 

sprostijo 

svojo energijo 

na ustrezen 

način. 

f 1 3 0 16 77 97 

4,70 

f % 1,0 3,1 0,0 16,5 79,4 100,0 

Uporaba 

ustvarjalnih 

gibalnih 

dejavnosti 

lahko pri 

učencih krepi 

občutek 

uspeha. 

f 0 3 1 23 70 97 

4,65 

f % 0,0 3,1 1,0 23,7 72,2 100,0 

Med 

gibalnimi 

dejavnostmi 

se učenci 

učijo 

sodelovati 

med seboj. 

f 0 1 3 25 68 97 

4,65 

f % 0,0 1,0 3,1 25,8 70,1 100,0 

Gibalne 

dejavnosti 

med poukom 

učence 

zmedejo in 

razburijo. 

f 43 33 5 14 2 97 

1,96 

f % 44,3 34,0 5,2 14,4 2,1 100,0 

Učenci med 

poukom ne 

potrebujejo 

gibanja. 

f 87 7 0 2 1 97 
1,18 

f % 89,7 7,2 0,0 2,1 1,0 100,0 

Velika večina učiteljev (89,7 %) se ne strinja s trditvijo, ki pravi, da učenci med poukom ne 

potrebujejo gibanja. Večina učiteljev (79,4 %) meni, da gibanje med poukom učencem 

pomaga, da sprostijo svojo energijo na ustrezen način. 

Skoraj tri četrtine (72,2 %) učiteljev se popolnoma strinja s trditvijo, da lahko uporaba 

gibalnih dejavnosti pri učencih krepi občutek uspeha, skoraj četrtina (23,7 %) pa se jih s to 

trditvijo delno strinja. Odgovori so podobno razporejeni tudi pri trditvi, ki pravi, da se med 

gibalnimi dejavnostmi učenci učijo sodelovati med seboj, saj se 70,1 % učiteljev s tem 

popolnoma strinja, 25,8 % pa se jih delno strinja. 
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Pri trditvi, da gibalne dejavnosti med poukom učence zmedejo in razburijo, si učitelji niso 

tako enotni kot pri ostalih trditvah. S to trditvijo se ne strinja 44,3 % učiteljev, približno 

tretjina (34,0 %) pa se jih delno ne strinja. Nasprotnega mnenja je 16,5 % učiteljev in se s to 

trditvijo delno oziroma popolnoma strinjajo. 

Tudi o vplivu gibanja na telesno, čustveno in socialno področje imajo učitelji v splošnem 

pozitivna prepričanja. Strinjajo se s tem, da učenci potrebujejo gibanje med poukom in da jim 

to pomaga sprostiti svojo energijo na ustrezen način. Tudi M. Tomori (2010) pravi, da učenci 

potrebujejo veliko gibanja in učinkovito telesno dejavnost, ki prinaša občutke prijetnega 

počutja in ugodja ter zadosti potrebi po določenem odmerku vznemirjenja. Prav tako se 

učitelji strinjajo s trditvami, ki govorijo o vplivu gibanja na socialno in čustveno področje – 

torej da uporaba gibalnih dejavnosti krepi občutek uspeha in otroke uči sodelovati med seboj. 

To se sklada z ugotovitvami, ki pravijo, da gibanje otroku omogoča sodelovanje z drugimi, 

učenje upoštevanja pravil, pomena sodelovanja in prizadevanja za skupni cilj (Videmšek in 

Pišot, 2007). 

 

3.4.3 NAČIN IN POGOSTOST UPORABE GIBALNIH 

DEJAVNOSTI PRI POUKU 

Poleg učiteljevih prepričanj o pomenu gibanja in njegovi uporabi, nas je zanimalo tudi, ali 

učitelji, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, vključujejo gibalne dejavnosti v 

poučevanje in če jih vključujejo – v kolikšni meri in na kakšen način jih vključujejo (RV3). 

Zato bomo v rezultatih predstavili, koliko učiteljev vključuje gibalne dejavnosti v poučevanje, 

na kakšen način učitelji, ki vključujejo gibalne dejavnosti v poučevanje, te gibalne dejavnosti 

uporabljajo – ali uporabljajo gibalne dejavnosti kot učno metodo, za razvijanje motoričnih 

spretnosti in sposobnosti, kot skrb za zdravje ali sprostitev, pri katerih predmetih uporabljajo 

gibalne dejavnosti in na kakšen način jih uporabljajo pri posameznih predmetih. Predstavili pa 

bomo tudi, v kolikšni meri učitelji vključujejo gibalne dejavnosti v poučevanje – kolikokrat 

na teden uporabljajo gibalne dejavnosti, koliko časa v posamezni učni uri namenijo gibalnih 

dejavnostim, kako pogosto uporabljajo gibalne dejavnosti v posameznih delih učne ure ter v 

posameznih etapah učnega procesa. 

 

Učiteljeva uporaba gibanja pri pouku 

Kot je vidno iz Grafa 4, velika večina anketiranih učiteljev vključuje gibalne dejavnosti v 

pouk. Med 97 anketiranimi učitelji jih 85 (87,63 %) vključuje gibalne dejavnosti v pouk, 9 

učiteljev (9,28 %) gibalnih dejavnosti v pouk ne vključuje, trije učitelji (3,09 %) pa so gibalne 

dejavnosti v pouk včasih vključevali, danes pa tega ne počnejo več. Kot vidimo, je delež 

učiteljev, ki gibalnih dejavnosti ne vključuje v pouk, razmeroma majhen. Razlogi za to bodo 

opisani v nadaljevanju. 
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Graf 4: Učiteljevo vključevanje gibalnih dejavnosti v pouk 

 

Način učiteljeve uporabe gibalnih dejavnosti 

Učitelje smo povprašali o načinu uporabe gibalnih dejavnosti pri pouku. Vprašanje je bilo 

zaprtega tipa, dani odgovori so zapisani v tabeli, razvrščeni so po pogostosti (od 

najpogostejšega odgovora do najmanj pogostega). Učitelji so lahko izbrali več odgovorov. 

Tabela 8: Načini učiteljeve uporabe gibalnih dejavnosti pri pouku 

Način uporabe gibalnih dejavnosti f f %* f %** 

Gibanje kot učna metoda (ponazarjanje učne snovi z 

gibanjem, uporaba ustvarjalnega giba ipd.). 
64 26,7 75,3 

Gibanje za razvijanje motoričnih spretnosti in sposobnosti 

učencev (npr. vaje, ki so ciljno usmerjene v razvijanje 

posameznih motoričnih spretnosti in sposobnosti učencev). 

61 25,4 71,8 

Gibanje kot skrb za zdravje (npr. minute za zdravje, učenci 

naredijo nekaj vaj za razgibavanje, boljšo držo). 
58 24,2 68,2 

Gibanje kot sprostitev (dejavnosti za sproščanje, npr. 

masaža). 
57 23,8 67,1 

Skupaj 240 100,0 282,4 
f %* – delež odgovorov v odstotkih glede na vse odgovore; f %** – delež odgovorov v odstotkih glede na 

numerus učiteljev, ki vključujejo gibalne dejavnosti v pouk (n = 85) 

Učitelji najpogosteje (75,3 % vseh učiteljev, ki vključujejo gibalne dejavnosti v poučevanje) 

vključujejo gibalne dejavnosti v pouk kot učno metodo, pri kateri uporabljajo gibanje za 

ponazarjanje učne snovi, utrjevanje učne snovi preko različnih gibalnih iger, uporabo metode 
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ustvarjalnega giba, kjer se učenci izražajo in poustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine z 

gibanjem, in uporabo socialnih gibalnih iger.  

Drugi najpogostejši način uporabe gibalnih dejavnosti pri pouku je njihova uporaba za 

razvijanje motoričnih spretnosti in sposobnosti učencev (71,8 % vseh učiteljev, ki vključujejo 

gibalne dejavnosti v poučevanje) – to so vaje, ki so ciljno usmerjene v razvijanje posameznih 

motoričnih spretnosti in sposobnosti učencev.  

Sledi uporaba gibanja kot skrb za zdravje, kjer se učenci razgibajo in naredijo nekaj vaj za 

boljšo držo (npr. minuta za zdravje). Gibanje kot skrb za zdravje uporablja 68,2 % vseh 

učiteljev, ki vključujejo gibalne dejavnosti v poučevanje. Najmanj učiteljev uporablja gibanje 

kot sprostitev (67,1 % vseh učiteljev, ki vključujejo gibalne dejavnosti v poučevanje), kamor 

so vključene dejavnosti sproščanja, kot so različne sprostitvene igre, masaže, joga in vodena 

vizualizacija, med katerimi se učenci umirijo, sprostijo in si odpočijejo. 

 

Pogostost učiteljeve uporabe gibanja in gibalnih dejavnosti pri pouku 

Največ učiteljev (55,3 %) vsakodnevno uporablja gibanje in gibalne dejavnosti pri izvajanju 

učnih ur. Gibanje in gibalne dejavnosti pri pouku uporablja trikrat na teden 21,2 % učiteljev. 

Štirikrat na teden uporablja gibanje in gibalne dejavnosti 8,2 % učiteljev. Skoraj enak delež 

učiteljev (8,3 %) uporablja gibanje dvakrat na teden ali manj. Učiteljev, ki so na to vprašanje 

odgovorili »drugo« in dopisali, da gibanje uporabljajo po potrebi, je bilo 6,2 %.  

 
Graf 5: Pogostost učiteljeve uporabe gibanja in gibalnih dejavnosti pri izvajanju učnih ur na 

teden 

Čas, ki ga učitelji v posamezni učni uri namenijo gibalnim dejavnostim, je pri večini 

anketiranih učiteljev (42,4 %) od 5 do 15 minut. Približno tretjina učiteljev (36,5 %) nameni 

gibalnim dejavnostim v posamezni učni uri do 5 minut. Ostali anketirani učitelji (21,2 %) pa v 

učni uri namenijo gibalnim dejavnostim več kot 15 minut oziroma več kot 30 minut. 
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Graf 6: Čas, ki ga učitelji namenijo uporabi gibanja pri pouku v posamezni učni uri 

 

Učiteljeva uporaba gibalnih dejavnosti v posameznih delih učne ure 

Učitelji najpogosteje uporabljajo gibalne dejavnosti v uvodnem delu ure (M = 2,95), kjer več 

kot polovica učiteljev (57,6 %) pogosto uporablja gibalne dejavnosti, približno petina 

učiteljev (21,2 %) pa vedno uporablja gibalne dejavnosti v uvodnem delu učne ure. 

Tabela 9: Uporaba gibalnih dejavnosti v posameznih delih učne ure 

 Nikoli Redko Pogosto Vedno Skupaj M 

UVODNI DEL 
f 4 14 49 18 85 

2,95 
f % 4,7 16,5 57,6 21,2 100,0 

GLAVNI DEL 
f 2 24 46 13 85 

2,82 
f % 2,4 28,2 54,1 15,3 100,0 

ZAKLJUČNI DEL 
f 5 25 46 9 85 

2,69 
f % 5,9 29,4 54,1 10,6 100,0 

 

Tudi v glavnem/osrednjem delu učne ure učitelji pogosto uporabljajo gibalne dejavnosti 

(M = 2,82). V tem delu učne ure jih, podobno kot v uvodnem delu, več kot polovica (54,1 %) 

pogosto uporablja gibalne dejavnosti. Delež učiteljev, ki v tem delu ure vedno uporabljajo 

gibalne dejavnosti, pa je nekoliko manjši (15,3 %) od deleža učiteljev, ki vedno uporabljajo 

gibalne dejavnosti v uvodnem delu učne ure. Nekaj manj kot tretjina učiteljev (28,2 %) pa v 

glavnem delu redko uporablja gibalne dejavnosti. 

V zaključnem delu učne ure je pogostost uporabe gibalnih dejavnosti glede na povprečje 

najmanjša (M = 2,69), vendar še vedno visoka. Tudi tukaj več kot polovica učiteljev (54,1 %) 



39 
 

gibalne dejavnosti pogosto uporablja. Je pa delež učiteljev, ki v tem delu ure vedno 

uporabljajo gibanje, najmanjši (10,6 %), in je zato delež učiteljev, ki redko ali nikoli ne 

uporabljajo gibanja, nekoliko večji (35,3 %). 

Kot je razvidno iz Tabele 9, lahko povzamemo, da učitelji pogosto uporabljajo gibalne 

dejavnosti v vseh treh delih učne ure. Se pa pogostost uporabe gibalnih dejavnosti rahlo 

zmanjšuje od uvodnega dela k zaključnemu delu. Zanimivo je, da učitelji navajajo pogosto 

uporabo gibalnih dejavnosti v vseh delih učne ure, saj smo pričakovali, da se bo pogostost 

uporabe gibalnih dejavnosti med posameznimi deli učne ure nekoliko bolj razlikovala.  

 

Učiteljeva uporaba gibalnih dejavnosti v posameznih etapah učnega procesa 

V Tabeli 10 smo rezultate razvrstili glede na učiteljevo pogostost uporabe gibalnih dejavnosti 

v posamezni etapi učnega procesa. 

Tabela 10: Učiteljeva uporaba gibalnih dejavnosti v posameznih etapah učnega procesa 

 Nikoli Redko Pogosto Vedno Skupaj M 

UTRJEVANJE UČNE 

SNOVI 

f 1 17 53 14 85 
2,94 

f % 1,2 20,0 62,4 16,5 100,0 

URJENJE, VADENJE 
f 2 20 51 12 85 

2,86 
f % 2,4 23,5 60,0 14,1 100,0 

UVODNA 

MOTIVACIJA 

f 4 15 56 10 85 
2,85 

f % 4,7 17,6 65,9 11,8 100,0 

OBRAVNAVA NOVE 

UČNE SNOVI 

f 1 23 52 9 85 
2,81 

f % 1,2 27,1 61,2 10,6 100,0 

PREVERJANJE IN 

OCENJEVANJE 

ZNANJA 

f 25 43 11 6 85 

1,98 
f % 29,4 50,6 12,9 7,1 100,0 

Učitelji najpogosteje uporabljajo gibalne dejavnosti pri utrjevanju učne snovi (M = 2,94), kjer 

kar 62,4 % učiteljev pogosto uporablja gibalne dejavnosti. Glede na ostale etape učnega 

procesa je v tej etapi tudi največji delež učiteljev (16,5 %), ki vedno uporabljajo gibalne 

dejavnosti pri utrjevanju učne snovi. 

Sledita etapa urjenja in vadenja ter etapa uvodne motivacije, kjer sta povprečji pogostosti 

uporabe gibalnih dejavnosti zelo podobni (urjenje, vadenje: M = 2,86; uvodna motivacija: 

M = 2,85). Tudi v teh dveh etapah je največ tistih učiteljev, ki pogosto uporabljajo gibalne 

dejavnosti – pri etapi urjenja in vadenja 60,0 % učiteljev, pri etapi uvodne motivacije je delež 

teh učiteljev še nekoliko višji (65,9 %). 
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Tudi pri obravnavi nove učne snovi skoraj dve tretjini učiteljev (61,2 %) pogosto uporabljata 

gibalne dejavnosti, je pa tukaj delež učiteljev, ki redko uporabljajo gibalne dejavnosti, 

nekoliko višji (27,1 %) od deležev v prej omenjenih etapah. 

Učitelji pa redkeje uporabljajo gibalne dejavnosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

(M = 1,98), kjer približno polovica učiteljev (50,6 %) redko uporablja gibalne dejavnosti, 

gibalnih dejavnosti pri tej etapi pa nikoli ne uporablja kar 29,4 % učiteljev. 

Rezultati kažejo, da učitelji pogosto uporabljajo gibalne dejavnosti v vseh etapah učnega 

procesa, razen pri preverjanju in ocenjevanju učenčevega znanja, kjer bi lahko učitelji 

uporabili skupinske gibalne dejavnosti kot pripomoček za hitro preverjanje znanja (npr. 

preverjanje znanja o prostorskih odnosih, orientaciji), kjer ima učitelj takojšen pregled nad 

pravilnostjo učenčevih gibalnih odgovorov (Griss, 2013). Gibalne dejavnosti lahko v okviru 

učne etape preverjanja in ocenjevanja znanja uporabljamo tudi kot pripomoček za spodbujanje 

mišljenja (npr. pred pisanjem spisa učenci svojo zgodbo najprej gibalno uprizorijo, kar jim 

kasneje pomaga pri ubesedovanju zgodbe) (Griss, 1998).  

 

Pogostost uporabe gibalnih dejavnosti pri posameznih predmetih 

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto učitelji, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, 

uporabljajo gibalne dejavnosti pri posameznih predmetih, ki jih poučujejo. Odgovori učiteljev 

so prikazani v Tabeli 11. 

Tabela 11: Pogostost uporabe gibalnih dejavnosti pri posameznih predmetih 

PREDMET 
 POGOSTOST 

Skupaj M 
Nikoli Občasno Pogosto Vedno 

ŠPORT 
f 2 1 1 25 29 

3,69 
f % 6,9 3,4 3,4 86,2 100,0 

SOCIALNO UČENJE 
f 3 5 14 20 42 

3,21 
f % 7,1 11,9 33,3 47,6 100 

GLASBENA 

UMETNOST 

f 3 3 16 16 38 
3,18 

f % 7,9 7,9 42,1 42,1 100,0 

RAZREDNA URA 
f 2 13 23 13 51 

2,92 
f % 3,9 25,5 45,1 25,5 100,0 

MATEMATIKA 
f 2 12 36 10 60 2,90 

 f % 3,3 20,0 60,0 16,7 100,0 

SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

f 2 10 19 7 38 
2,82 

f % 5,3 26,3 50,0 18,4 100,0 

NARAVOSLOVJE 
f 4 12 20 8 44 

2,73 
f % 9,1 27,3 45,5 18,2 100,0 
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TUJI JEZIK 
f 3 5 3 6 17 

2,71 
f % 17,6 29,4 17,6 35,3 100,0 

GOSPODINJSTVO 
f 4 5 8 6 23 

2,70 
f % 17,4 21,7 34,8 26,1 100,0 

SLOVENŠČINA 
f 3 27 24 5 59 2,53 

 f % 5,1 45,8 40,7 8,5 100,0 

TEHNIKA IN 

TEHNOLOGIJA 

f 6 1 5 5 17 
2,53 

f % 35,3 5,9 29,4 29,4 100,0 

DRUŽBOSLOVJE 
f 6 16 15 5 42 

2,45 
f % 14,3 38,1 35,7 11,9 100,0 

LIKOVNA 

UMETNOST 

f 7 12 10 5 34 
2,38 

f % 20,6 35,3 29,4 14,7 100,0 

RAČUNALNIŠKO 

OPISMENJEVANJE 

f 12 6 0 2 20 
1,60 

f % 60,0 30,0 0,00 10,0 100,0 

Učitelji pričakovano najpogosteje uporabljajo gibalne dejavnosti pri predmetu šport 

(M = 3,69). Nekoliko nenavadno je, da je nekaj anketiranih učiteljev odgovorilo, da pri športu 

redko ali nikoli ne uporabljajo gibalnih dejavnosti. Pojasnil za te odgovore ne poznamo, zato 

jih ne moremo komentirati. 

Po pogostosti uporabe gibalnih dejavnosti za predmetom šport sledi socialno učenje 

(M = 3,214), kjer nekaj manj kot polovica učiteljev (47,6 %) vedno uporablja gibalne 

dejavnosti in tretjina učiteljev (33,3 %) jih uporablja pogosto. Sledi glasbena umetnost 

(M = 3,18), kjer je delež učiteljev, ki gibalne dejavnosti uporabljajo pogosto ali vedno, enak 

(42,1 %). 

Pri razredni uri 45,1 % učiteljev gibalne dejavnosti pogosto uporablja. Je pa delež učiteljev, ki 

gibalne dejavnosti redko oziroma vedno uporablja, enak (25,5 %). Sledi predmet matematika, 

kjer kar 60,0 % učiteljev pogosto uporablja gibalne dejavnosti. 

Pri spoznavanju okolja polovica učiteljev (50,0 %) pogosto uporablja gibalne dejavnosti, 

18,4 % učiteljev vedno uporablja gibalne dejavnosti, ostali pa gibalne dejavnosti uporabljajo 

občasno ali nikoli. Pri poučevanju naravoslovja je delež uporabe gibalnih dejavnosti podoben 

kot pri poučevanju spoznavanja okolja, le delež učiteljev, ki pogosto uporabljajo gibalne 

dejavnosti, je nekoliko nižji (45,5 %). 

Pri tujem jeziku in gospodinjstvu so odgovori učiteljev precej razpršeni. Pri poučevanju tujega 

jezika so učitelji razdeljeni približno na polovico med tiste (47,1 %), ki gibalne dejavnosti 

uporabljajo redko ali nikoli, in tiste (52,9 %), ki gibalne dejavnosti uporabljajo pogosto ali 

vedno. Pri gospodinjstvu je odstotek učiteljev, ki gibalne dejavnosti uporabljajo pogosto ali 

vedno, nekoliko višji (60,9 %) kot pri poučevanju tujega jezika, zato je tudi delež učiteljev, ki 

gibalne dejavnosti uporabljajo občasno ali nikoli, nekoliko nižji (39,1 %). 
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Pri slovenščini prevladuje delež učiteljev, ki gibalne dejavnosti občasno uporabljajo (45,8 %), 

vendar je delež učiteljev, ki gibalne dejavnosti uporabljajo pogosto, le nekoliko nižji (40,7 %). 

Pri tehniki in tehnologiji sicer prevladuje delež učiteljev, ki gibalnih dejavnosti nikoli ne 

uporabljajo (35,3 %), vendar je skupni delež učiteljev, ki pogosto ali vedno uporabljajo 

gibalne dejavnosti, 58,8 %. 

Pri družboslovju je delež učiteljev, ki gibalne dejavnosti uporabljajo občasno ali nikoli, le 

nekoliko višji (52,4 %) od deleža učiteljev, ki gibalne dejavnosti uporabljajo pogosto ali 

vedno (47,6 %). 

Največ učiteljev pri poučevanju likovne umetnosti gibalne dejavnosti uporablja občasno 

(35,3 %), sledi pa delež učiteljev, ki gibalne dejavnosti pogosto uporablja (29,4 %). 

Med vsemi predmeti učitelji najredkeje uporabljajo gibalne dejavnosti pri računalniškem 

opismenjevanju. Pri tem predmetu kar 60,0 % učiteljev gibalnih dejavnosti nikoli ne 

uporablja, 30,0 % učiteljev pa jih redko uporablja. 

 

Opisi načinov uporabe gibalnih dejavnosti pri posameznih predmetih 

Zanimalo nas je tudi, na kakšen način učitelji, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, 

najpogosteje uporabljajo gibalne dejavnosti pri predmetih, ki jih poučujejo. V nadaljevanju so 

podani opisi uporabe gibalnih dejavnosti, ki so jih podali učitelji, pri vsakem predmetu pa je 

zapisanih še nekaj primerov uporabe, ki so jih učitelji navajali v anketi. 

Socialno učenje 

Socialno učenje poučuje 42 anketiranih učiteljev. Večina učiteljev (47,6 %) pri poučevanju 

socialnega učenja vedno uporablja gibalne dejavnosti. Sledi skupina učiteljev (33,3 %), ki 

pogosto uporabljajo gibalne dejavnosti. In 19,0 % je učiteljev, ki gibanja nikoli ne uporabljajo 

oz. ga uporabljajo le včasih. Kot vidimo, kar 80,9 % učiteljev uporablja gibanje pogosto oz. 

vedno. 

Učitelji navajajo, da gibalne dejavnosti uporabljajo kot socialne in druge gibalne igre, pri igri 

vlog, pantomimi in ustvarjalnem gibanju. 

Primeri opisov uporabe gibalnih dejavnosti pri socialnem učenju: 

- »… uporaba socialnih in drugih gibalnih iger (tako na igrišču kot v razredu; učenje 

starih iger: mati, koliko je ura, barvice, kipi …) …« 

- »… dramatizacija določenega socialnega problema.« 

- »… igranje socialnih situacij.« 

 

Glasbena umetnost 

Glasbeno umetnost poučuje 38 anketiranih učiteljev. Pogostost uporabe gibanja pri tem 

predmetu je zelo visoka, saj velik del učiteljev (84,2 %) gibalne dejavnosti pri poučevanju 

uporablja pogosto oz. vedno. 
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Učitelji najpogosteje navajajo uporabo plesa in gibanja ob glasbi, prikazovanje ritma in 

ritmično spremljavo s telesom. Učitelji uporabljajo gibalne dejavnosti tudi pri ponazarjanju 

besedila pesmi in pri igranju na glasbila, petju in poslušanju glasbe. Omenjajo pa tudi uporabo 

gibalnih dejavnosti kot sproščanje. 

Primeri opisov uporabe gibalnih dejavnosti pri glasbeni umetnosti: 

- »… prikaz ritmičnih vrednosti z lastnim telesom, ritmična spremljava z lastnim 

telesom, uporaba instrumentov, ples …« 

- »… gibanje ob glasbi, petje pesmi z gibanjem glede na besedilo, korakanje v ritmu 

glasbe …« 

- »… rajalne igre, glasbeni kipi, poustvarjanje glasbe z gibanjem …« 

- »… ponazarjanje pesmice z gibi (bansi) …« 

- »… vsako pesmico se naučijo s pomočjo gibalnih ponazoritev oziroma plesa …« 

 

Razredna ura 

Pri razredni uri večina učiteljev (45,1 %) pogosto uporablja gibalne dejavnosti, sledita pa 

izenačeni skupini učiteljev (vsaka 25,5 %), ki uporabljata gibalne dejavnosti občasno oziroma 

vedno. Delež učiteljev, ki pogosto ali vedno uporabljajo gibalne dejavnosti, je tudi pri tem 

predmetu kar visok (70,6 %). 

Učitelji opisujejo načine uporabe gibalnih dejavnosti kot socialne in druge gibalne igre, igre 

vlog, masaže, joga za otroke, posnemanje gibov in vaje za razvoj motorike, sprehodi in 

aktivne odmore (minute za zdravje). 

Primeri opisov uporabe gibalnih dejavnosti pri razredni uri: 

- »… gibalne igre v razredu, na igrišču, masaže …« 

- »Pri razrednih urah se gremo socialne in družabne igre, ki vključujejo gibanje ob 

glasbi z določenimi nalogami za pozornost.« 

 

Matematika 

Matematiko poučuje 60 anketiranih učiteljev. Največ učiteljev (60,0 %) pri poučevanju 

matematike pogosto uporablja gibalne dejavnosti.  

Učitelji navajajo, da gibalne dejavnosti največkrat uporabljajo za utrjevanje snovi, pa tudi za 

uvodno motivacijo, uvajanje v novo učno snov in za pridobivanje nove učne snovi. Veliko 

učiteljev uporablja gibalne dejavnosti pri učenju števil, številskih predstav, štetju in pri učenju 

številske vrste (predhodnik, naslednik) ter za prikazovanje in učenje računskih operacij 

seštevanja, odštevanja in učenje poštevanke. Učitelji pogosto uporabljajo gibalne dejavnosti 

tudi pri poučevanju geometrije – črte, liki, telesa, koti in pri poučevanju dolžin, merjenja, 

količinskih predstav. Omenjajo pa tudi uporabo gibalnih dejavnosti pri poučevanju prostorske 

orientacije, barv, prikazovanju množic, razvrščanju in zaporedjih. 
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Gibalne dejavnosti uporabljajo kot pripomoček za prikazovanje naštetih vsebin z gibanjem ali 

učno snov utrjujejo preko gibalnih iger. Nekateri učitelji uporabljajo gibalne dejavnosti kot 

aktivni odmor med učenjem. 

Primeri opisov uporabe gibalnih dejavnosti pri matematiki: 

- » … pri geometrijskih likih in telesih: jih dvigujejo, hodijo po črtah v telovadnici, 

iščejo like, telesa, se jih dotikajo, prinašajo, oblikujejo …« 

- » … preštevanje in računanje z gibalnimi nalogami (npr. korakanje po stopnicah, 

poskakovanje …) …« 

- »Skakanje s kolebnico in štetje.« 

- » … utrjevanje števil – gibalne vaje, baloni, zapisi po hrbtu …« 

- »Oblikovanje množic z učenci.« 

- »Seštevanje in odštevanje s konkretnim odvzemanjem, dodajanjem.« 

- »Prikaz števil s ploskanjem, dvigovanjem kartončkov.« 

 

Spoznavanje okolja 

Spoznavanje okolja poučuje 38 anketiranih učiteljev. Največji delež učiteljev (50,0 %) 

pogosto uporablja gibalne dejavnosti pri poučevanju tega predmeta, in sicer za prikazovanje 

naravnih pojavov, posnemanje gibanja živali, rastlin in ljudi ter za učenje o telesni shemi in 

delih telesa. Veliko učiteljev vodi učence na učne sprehode. Gibalne dejavnosti uporabljajo 

tudi kot pantomimo, za aktivne odmore in sprostitev. 

Primeri opisov uporabe gibalnih dejavnosti pri spoznavanju okolja: 

- »… prikazovanje naravnih pojavov, učenje delov telesa in orientacije, oponašanje 

živali …« 

- »… ponazarjanje padanja listja jeseni, mraza pozimi …« 

- »… ponazorijo vremenske pojave, gibanje živali ipd. …« 

 

Naravoslovje 

Naravoslovje poučuje 44 anketiranih učiteljev. Večina učiteljev (45,5 %) pogosto uporablja 

gibalne dejavnosti pri pouku naravoslovja. 

Učitelji odgovarjajo, da gibalne dejavnosti uporabljajo za prikazovanje naravnih pojavov, 

gibanja živih bitij in za ponazarjanje delovanja telesa. Navajajo pa tudi učne sprehode, 

izdelovanje poskusov in praktično delo ter uporabo gibanja zaradi aktivnih odmorov in 

sproščanja. 
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Primeri opisov uporabe gibalnih dejavnosti pri naravoslovju: 

- »… ponazarjanje delovanja telesa s pomočjo gibanja, se postaviti v vlogo npr. krvi in 

potovati po telesu.« 

- »… prikazovanje prehranjevalnih verig, opravil, gibanja živali …« 

- »… prikaz fizikalnih sprememb, sklenjenost polimerov, trdnost delcev v različnih 

agregatnih stanjih vode …« 

 

Tuji jezik 

Sedemnajst učiteljev, ki poučujejo tuji jezik, je na vprašanje o pogostosti uporabe gibalnih 

dejavnosti pri poučevanju tega predmeta odgovarjalo zelo različno. Tako imam približno 

polovico tistih učiteljev, ki gibalnih dejavnosti ne vključujejo v poučevanje oz. to počnejo le 

občasno (47,1 %) in polovico tistih, ki gibalne dejavnosti uporabljajo pogosto ali vedno 

(52,9 %). Največ učiteljev (35,3 %) je odgovorilo, da gibalne dejavnosti vedno vključujejo v 

pouk tujega jezika. 

Učitelji gibalne dejavnosti uporabljajo za ponazarjanje črk, besed in števil ter za ponazarjanje 

pesmi in izštevank. Navajajo pa še uporabo pantomime. 

Primeri opisov uporabe gibalnih dejavnosti pri tujem jeziku: 

- »…ponazarjanje besed (živali, družinski člani) …« 

- »… prikazovanje črk za utrjevanje besedišča, prikazovanje števil …« 

 

Gospodinjstvo 

Gospodinjstvo poučuje 23 anketiranih učiteljev. Učiteljev, ki uporabljajo gibalne dejavnosti 

pri poučevanju gospodinjstva pogosto oziroma vedno, je 60,9 %.  

Podobno kot pri predmetu tehnika in tehnologija tudi tukaj učitelji navajajo uporabo gibalnih 

dejavnosti pri praktičnih vajah (kuhanje, šivanje, delo na vrtu) in ponazarjanju opravil. 

Omenjajo pa tudi učne sprehode in uporabo gibalnih dejavnosti za aktivne odmore.  

Primeri opisov uporabe gibalnih dejavnosti pri gospodinjstvu: 

- »… ponazarjanje opravil – urejanje bivalnega prostora, pospravljanje okolja, 

kuhanje, šivanje, priprava materiala …« 

- »… prikazovanje del z gibanjem – mesenje kruha, pometanje, sesanje, pomivanje 

posode, kuhanje, delo na vrtu – lopatanje, pletje, prekopavanje …« 

 

Slovenščina 

Slovenščino poučuje 59 anketiranih učiteljev. Kot je razvidno iz Tabele 11, prevladuje delež 

učiteljev, ki pri poučevanju slovenščine uporablja gibalne dejavnosti le občasno (45,8 %), je 

pa delež učiteljev, ki jih pogosto uporablja (40,7 %) le nekoliko manjši. 



46 
 

Učitelji navajajo, da gibalne dejavnosti uporabljajo za uvajanje, usvajanje in utrjevanje učne 

snovi. Nekaj pa jih gibalne dejavnosti uporablja kot aktivne odmore med poučevanjem. 

Učitelji pogosto uporabljajo gibalne dejavnosti pri poučevanju neumetnostnih vsebin – črk, 

glasov, branja, uporabe ločil. Prav tako velikokrat uporabljajo gibalne dejavnosti pri 

poučevanju umetnostnih besedil, kjer z gibanjem ponazarjajo pesmi, zgodbe, pravljice 

oziroma uporabljajo dramatizacijo. Nekateri učitelji navajajo tudi, da gibalne dejavnosti 

uporabljajo kot vaje pred pisanjem, ko z njimi razgibajo ramenski obroč, roke, zapestja in 

prste ter razvijajo motoriko. Učitelji omenjajo še pantomimo, igre vlog in učenje značilnosti 

besednih vrst preko gibanja. 

Primeri opisov uporabe gibalnih dejavnosti pri slovenščini: 

-  »… odprta učna ura z gibanjem, prenašanje pošte, iskanje povedi po razredih …« 

- »… vaje razgibavanja rok (od ramen do zapestij in prstov) pred grafomotoričnimi 

vajami oz. zapisom … hoja po črkah iz lepilnega traku na tleh … za ponazarjanje 

povedi (pika pomeni poskok na koncu povedi) …« 

- »… dramatizacije z gibom, ponazoritev črk, spremljanje pesmic s kretnjami …« 

- »… pred grafomotoričnimi vajami izhajamo iz gibalne igre na same črte, oblikovanje 

črt in črk s telesi, pred zapisom same črke izhajanje iz ustrezne zgodbe, ki jo 

ponazorimo, ko slišimo določen glas poskočimo, se zavrtimo …« 

- »… ko zaslišijo določen glas v besedi, vstanejo ali počepnejo … se gibajo le takrat, ko 

zaslišijo dogovorjen glas v besedi in podobno, ko ga ni, stojijo …« 

- »… spoznavanje črk preko giba ...« 

- »… prikaz prebranega s pomočjo giba …« 

- »… gibalna ponazoritev črk …« 

- »… ponazarjanje pesmic (otroci pesmico ponazorijo z gibi), pravljic (berem pravljico, 

otroci jo ponazorijo z gibi) …« 

 

Tehnika in tehnologija 

Tehniko in tehnologijo poučuje 17 anketiranih učiteljev. Med njimi je 58,8 % takih, ki gibalne 

dejavnosti pri poučevanju uporabljajo pogosto ali vedno, 35,3 % pa tistih, ki gibalnih 

dejavnosti pri poučevanju nikoli ne uporabljajo. 

Največ učiteljev pod uporabo gibalnih dejavnosti našteva izvajanje praktičnih nalog, kot so 

izdelovanje in preizkušanje izdelkov ter čiščenje učilnice. Omenjajo pa tudi uporabo gibalnih 

dejavnosti za ponazarjanje učne snovi, uporabe orodja in procesa izdelave nekega izdelka. 

Omenjeni so tudi učni sprehodi. Dobra tretjina učiteljev (35,3 %) gibalnih dejavnosti ne 

uporablja, kar je nekoliko presenetljiv podatek, saj je pri tehniki in tehnologiji po navadi 

vključenega veliko praktičnega dela, med katerim se učenci gibajo. Tak rezultat si lahko 

morda razlagamo s tem, da učitelji pojem gibalnih dejavnosti različno razumejo in nekateri 

praktičnega dela ne uvrščajo med gibalne dejavnosti.  
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Primeri opisov uporabe gibalnih dejavnosti pri tehniki in tehnologiji: 

- »… prikazovanje izdelave papirja z gibom, pantomima poklicev …« 

- »Pri predmetu tehnika in tehnologija se učenci gibljejo že zaradi same narave dela 

(žaganje, brušenje, piljenje in vrtanje) v različne materiale. Na koncu še opravijo 

čiščenje delovne opreme, mize in prostora.« 

- »… iskanje različnih materialov po razredu, priprava delovnega prostora …« 

- »… vse, kar nastaja, ponazorimo z gibanjem in tudi teoretično snov ponazarjamo z 

gibanjem, uprizorimo uporabo.« 

 

Družboslovje 

Družboslovje poučuje 42 anketiranih učiteljev. Delež učiteljev, ki pri poučevanju 

družboslovja uporabljajo gibanje le občasno ali nikoli (52,4 %), je le nekoliko večji od deleža 

učiteljev, ki uporabljajo gibalne dejavnosti pri poučevanju pogosto ali vedno (47,6 %). 

Učitelji največkrat navajajo uporabo gibalnih dejavnosti pri poučevanju družboslovja kot učne 

sprehode, prikaz učne snovi (površja, gibanja planetov), učenje orientacije (na sebi, na drugih, 

na zemljevidu, strani neba), delo z materiali, zemljevidi ter igre vlog in učenje plesa. 

Primeri opisov uporabe gibalnih dejavnosti pri družboslovju: 

- »… prikazovanje površja, igre vlog (zgodovina) …« 

- »… učenje plesov (ljudske šege in navade) …« 

- »… orientacija na sebi/prostoru/zemljevidu …« 

- »… ponazarjanje gibanja planetov …« 

 

Likovna umetnost 

Likovno umetnost poučuje 34 anketiranih učiteljev. Največ učiteljev (35,3 %) uporablja 

gibalne dejavnosti pri poučevanju le občasno. Sledi pa jim skupina učiteljev, ki gibalne 

dejavnosti pri poučevanju pogosto uporablja (29,4 %).  

Učitelji uporabljajo gibalne dejavnosti pri likovni umetnosti za ponazarjanje pojmov in 

zaznavanje likovnega prostora ter za razgibavanje rok in telesa pred začetkom dela. Omenjajo 

tudi pouk na prostem in aktivne odmore. 

Primeri opisov uporabe gibalnih dejavnosti pri likovni umetnosti: 

- »… ponazarjanje pojmov (npr. kiparstvo – oblikovanje živih kipov) …« 

- »… za zaznavanje likovnega prostora …« 
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Računalniško opismenjevanje 

Med anketiranimi učitelji jih 20 poučuje računalniško opismenjevanje. Med njimi je kar 

60,0 % takih, ki gibalnih dejavnosti nikoli ne uporabljajo pri poučevanju računalniškega 

opismenjevanja. Sledi skupina, ki jih občasno uporablja (30,0 %) in le 10 % je tistih, ki 

gibalne dejavnosti vedno uporabljajo. 

Med odgovori učiteljev lahko zasledimo le dva primera načina uporabe gibalnih dejavnosti pri 

poučevanju, in to sta pantomima in masaže. 

 

Iz pregleda rezultatov o pogostosti uporabe gibalnih dejavnosti pri posameznih predmetih je 

razvidno, da največ učiteljev uporablja gibalne dejavnosti pri predmetu šport, kar pa je seveda 

pričakovano že zaradi same narave predmeta. Nato po pogostosti uporabe gibalnih dejavnosti 

sledijo socialno učenje in razredne ure, kjer učitelji največkrat vključujejo gibalne dejavnosti 

z uporabo različnih socialnih in drugih gibalnih iger, ter glasbena umetnost, kjer učitelji 

vključujejo ples in različna gibanja ob glasbi. Veliko učiteljev uporablja gibalne dejavnosti 

tudi pri matematiki, spoznavanju okolja in naravoslovju, kjer uporabljajo gibanje kot sredstvo 

za ponazarjanje in utrjevanje učne snovi.  

Pri gospodinjstvu in poučevanju tujih jezikov so odgovori učiteljev kar razpršeni, vendar več 

kot polovica vprašanih uporablja gibalne dejavnosti pogosto ali vedno. Pri gospodinjstvu gre 

predvsem za praktične dejavnosti, med katerimi se učenci gibajo, ne gre pa toliko za 

usmerjene gibalne dejavnosti. Podobno je pri predmetu tehnika in tehnologija, vendar pri tem 

nekateri učitelji omenjajo uporabo gibanja tudi za prikaz učne snovi.  

Nižji delež uporabe gibalnih dejavnosti opazimo pri slovenščini, družboslovju in likovni 

umetnosti. Predmet, pri katerem pa učitelji najredkeje uporabljajo gibalne dejavnosti, je 

računalniško opismenjevanje. Pri slovenščini je sicer delež učiteljev, ki gibalne dejavnosti 

pogosto uporabljajo, le nekoliko nižji od deleža učiteljev, ki gibalne dejavnosti občasno 

uporabljajo, vendar je povprečje uporabe glede na ostale predmete (matematika, spoznavanje 

okolja, naravoslovje, glasbena umetnost) precej nizko, kar je nekoliko presenetljivo, čeprav v 

literaturi najpogosteje, poleg primerov uporabe gibanja na področju matematike, 

naravoslovja, likovne umetnosti in glasbe, zasledimo tudi uporabo gibanja pri slovenščini. 

Nekoliko manj znanega v literaturi pa je o uporabi gibanja pri predmetih, kot so računalniško 

opismenjevanje, tehnika in tehnologija ter gospodinjstvo, kjer tudi v raziskavi opažamo 

manjše vključevanje gibanja pri poučevanju teh predmetov in smo takšne rezultate tudi 

pričakovali.  

Po pregledu opisov načina uporabe gibalnih dejavnosti pri posameznih predmetih lahko 

sklenemo, da učitelji gibalne dejavnosti uporabljajo na različne načine in z različnimi nameni 

in cilji, kar je spodbuden podatek, saj to pomeni, da se učitelji zavedajo pomena uporabe 

gibanja in ga tudi vključujejo v svoje poučevanje. 
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3.4.4 VKLJUČEVANJE GIBANJA GLEDE NA LASTNOSTI 

POUČEVANEGA RAZREDA IN UČENCEV  

V raziskavi smo preverili tudi, ali je poučevanje z vključevanjem gibanja pogojeno s starostjo 

učencev (razredna ali predmetna stopnja) in značilnostjo razreda (npr. kombiniranim 

oddelkom) (RV4). 

Učiteljevo vključevanje gibalnih dejavnosti v pouk glede na starost učencev 

Zanimalo nas je, ali obstajajo statistično pomembne razlike med vključevanjem gibalnih 

dejavnosti v pouk in starostjo učencev (razredna ali predmetna stopnja). Primerjali smo samo 

skupini učiteljev, ki poučujeta samo na razredni stopnji in samo na predmetni stopnji. 

Tabela 12: Število učiteljev, ki vključuje gibalne dejavnosti v pouk, glede na starost 

poučevanih učencev 

 

Ali v pouk vključujete gibalne dejavnosti? 

Skupaj 
Da Ne 

V preteklosti sem to 

počel/a, danes ne več. 

Razredna stopnja 
f 36 2 0 38 

f % 94,7 5,3 0,0 100,0 

Predmetna stopnja 
f 20 4 3 27 

f % 74,1 14,8 11,1 100,0 

Skupaj 
f 56 6 3 65 

f % 86,2 9,2 4,6 100,0 

 

Izračun (χ2(2) = 7,60; p = 0,02) kaže na statistično pomembne razlike med učitelji, ki 

poučujejo učence na razredni stopnji, in učitelji, ki poučujejo učence na predmetni stopnji, 

glede na to, ali v pouk vključujejo gibalne dejavnosti. Iz Tabele 12 je razvidno, da gibalne 

dejavnosti v učne ure večkrat vključujejo učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji (94,7 %), v 

primerjavi z učitelji, ki poučujejo na predmetni stopnji (74,1 %).  

Takšne rezultate smo pričakovali, saj po navadi učitelji pri poučevanju na razredni stopnji 

uporabljajo več učenja preko različnih iger, tudi gibalnih, kot pri starejših otrocih oziroma 

mladostnikih na predmetni stopnji, uporabljajo pa tudi več gibalnih dejavnosti, saj je za 

mlajše otroke gibanje naravna potreba in nanje deluje motivirajoče. To pa ne pomeni, da 

gibalne dejavnosti za starejše otroke niso primerne. Kot vidimo, je na predmetni stopnji manj 

učiteljev, ki uporabljajo gibalne dejavnosti, kljub temu, da je gibanje priporočljivo tudi za 

starejše otroke oz. mladostnike in obstajajo različni načini, na katere lahko učitelji vključijo 

gibanje v poučevanje – npr. gibanje kot skrb za zdravje (minuta za zdravje) in kot učno 

metodo, kjer lahko uporabijo gibanje za ponazarjanje učne snovi in z uporabo ustvarjalnega 

giba izražajo in poustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine. 
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Vključevanje gibalnih dejavnost v pouk glede na vrsto oddelka 

Zanimalo nas je tudi, ali obstaja statistično pomembna razlika med vključevanjem gibalnih 

dejavnosti v pouk in vrsto oddelka (kombinirani oddelek ali homogeni oddelek z enim 

razredom). 

Tabela 13: Število učiteljev, ki vključujejo gibalne dejavnosti v pouk, glede na vrsto oddelka, 

v katerem poučujejo 

 

Ali v pouk vključujete gibalne 

dejavnosti? 
Skupaj 

Da Ne 
V preteklosti sem to 

počel/a, danes ne več. 

Ali gre za 

kombinirani 

oddelek? 

Da 

f  62 9 1 72 

f % 86,1 12,5 1,4 100,0 

Ne 
f 23 0 2 25 

f % 92,0 0,0 8,0 100,0 

Skupaj 
f 85 9 3 97 

f % 87,6 9,3 3,1 100,0 

 

Izračun (χ2(2) = 7,64; p = 0,02) kaže na statistično pomembne razlike med učiteljevim 

vključevanjem gibanja v poučevanje glede na vrsto oddelka, ki ga poučuje (ali gre za 

kombinirani oddelek ali homogeni oddelek z enim razredom). Iz Tabele 13 je razvidno, da 

učitelji, ki ne poučujejo v kombiniranem oddelku, nekoliko pogosteje vključujejo gibalne 

dejavnosti v pouk (92,0 %) kot učitelji, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih (86,1 %). 

Dobljeni rezultati so pričakovani, saj gre pri kombiniranih oddelkih za hkratno poučevanje 

več različnih razredov, kar pomeni, da učitelj hkrati poučuje več različnih vsebin. Prav zato 

lahko določeno gibalno dejavnost, npr. prikazovanje učne snovi z gibanjem, uporabi 

predvsem za skupino učencev enega razreda, ki to snov obravnava. To pa pomeni, da so 

učenci ostalih razredov zaposleni z drugo dejavnostjo. Na tem mestu se lahko pojavi težava, 

saj lahko učenci enega razreda z izvajanjem gibalnih dejavnosti motijo druge učence, ki so 

zaposleni z npr. individualnim delom v klopeh, saj vemo, da imajo učenci z LMDR težave na 

področju usmerjanja pozornosti. Prav zato je uporaba gibanja kot učne metode lahko otežena 

in se zato učitelji zanjo ne odločajo. Lahko pa uporabijo gibalne dejavnosti kot skrb za 

zdravje, za sprostitev in za razvijanje motoričnih spretnosti in sposobnosti, kjer uporabijo 

enake gibalne dejavnosti za vse učence hkrati, te pa lahko nekoliko prilagodijo glede na 

individualne potrebe učencev. 
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3.4.5 NAMEN IN CILJ VKLJUČEVANJA GIBALNIH 

DEJAVNOSTI V POUK 

Zanimalo nas je tudi, s kakšnim namenom se učitelji, ki poučujejo v prilagojenem programu z 

NIS, odločajo za uporabo gibalnih dejavnosti pri poučevanju (RV5). Vprašanje »Zakaj 

vključujete gibalne dejavnosti v pouk (s kakšnim namenom, ciljem)?« je bilo vprašanje 

odprtega tipa, zato smo odgovore učiteljev glede na vsebinsko analizo odgovorov razvrstili v 

naslednje sklope – področje telesnega razvoja/zdravje, področje učenja, čustveno področje in 

socialno področje. Odgovori učiteljev v posameznem sklopu so navedeni po vrstnem redu 

glede na pogostost odgovorov od najpogostejših do manj pogostih. 

Največ učiteljev v pouk vključuje gibalne dejavnosti zaradi vplivov na področje učenja. 

Razlogi, ki jih navajajo učitelji, za uporabo gibalnih dejavnosti na tem področju so: 

- višja motivacija (27 učiteljev),  

- boljše pomnjenje (17 učiteljev),  

- izboljšanje pozornosti in koncentracije (16 učiteljev),  

- multisenzorno učenje, učenje na drugačen način, ker gibanje spodbudi učenje, ker so 

učenci bolj pripravljeni na delo in so pri učenju z gibanjem bolj uspešni (32 učiteljev). 

Veliko učiteljev (70) je odgovarjalo, da vključujejo gibalne dejavnosti zaradi vplivov na 

telesni razvoj oziroma zdravje. Učitelji so navajali gibanje kot: 

- namen sprostitve,  

- aktivni odmor, za razgibavanje in prekrvavitev,  

- dejavnost za razvijanje motorike otrok in njihove potrebe po gibanju.  

21 učiteljev navaja, da vključuje gibalne dejavnosti tudi zaradi vplivov gibalnih dejavnosti na 

čustveno področje: 

- za popestritev in prijetnejše vzdušje pri pouku,  

- za izboljšanje počutja, spodbujanje doživljanja uspeha in zadovoljstva pri učencih,  

- za učenčevo spoznavanje svojega napredka in za učenčevo lažje premagovanje 

čustvenih stisk. 

Nekaj učiteljev (5) pa vključuje gibalne dejavnosti tudi z namenom razvijanja področja 

socialnih odnosov: 

- za razvijanje medosebnih odnosov,  

- sodelovanja med učenci in  

- socializacije. 

Na osnovi omenjenih rezultatov lahko zaključimo, da učitelji vključujejo gibalne dejavnosti z 

namenom razvijanja različnih področij pri učencih – področja učenja, telesnega razvoja in 

zdravja ter čustvenega in socialnega področja.  

Pri preučevanju prepričanj o gibanju (RV1) in uporabi gibanja pri poučevanju (RV2) smo 

ugotovili, da se učitelji v večini zavedajo pozitivnih učinkov gibanja na različna področja 

otrokovega razvoja, saj se njihova prepričanja skladajo s spoznanji o učinkih in pomenu 

gibanja za otroke z LMDR. Odgovori, ki jih učitelji navajajo pri vprašanju o namenu in ciljih 

vključevanja gibalnih dejavnosti v pouk, so skladni z njihovimi prepričanji, saj navajajo 

uporabo gibalnih dejavnosti za razvoj različnih področij – učenja (gibanje na učence deluje 

motivacijsko, učenci si več zapomnijo, njihova pozornost je boljša, gibanje spodbudi učenje 

in so tako učenci pri učenju z gibanjem uspešnejši), telesnega razvoja in zdravja (da se učenci 
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sprostijo, razgibajo in zadovoljijo svojo potrebo po gibanju), čustvenega področja (za 

popestritev pouka in izboljšanje počutja učencev) in socialnega področja (za razvijanje 

medosebnih odnosov in sodelovanja).  

 

Kot smo že omenili, je med 97 anketiranimi učitelji 9 učiteljev, ki ne vključuje gibanja v pouk 

in trije učitelji, ki so gibanje včasih vključevali, danes pa ga ne več. Zanimalo nas je, zakaj se 

učitelji za uporabo gibanja pri pouku ne odločajo. V svojih odgovorih navajajo naslednje 

razloge: 

- neustrezni pogoji (pomanjkanje časa in prostora), 

- organizacijske težave (veliko število učencev, kombiniran oddelek), 

- negativen vpliv gibanja na učenje (gibalne dejavnosti zmotijo proces učenja, učenci se 

težko vrnejo nazaj k delu), 

- razno (učenci ne marajo gibanja, starejši učenci, ki so v 7., 8. in 9. razredu, ne 

potrebujejo toliko gibanja, primanjkuje mi izkušenj, sem premalo organiziran/a). 

 

 

3.4.6 UČINKI GIBALNIH DEJAVNOSTI NA UČENCE  

Raziskali smo, ali učitelji, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, pri učencih 

prepoznavajo učinke gibalnih dejavnosti na področjih motivacije, pozornosti, pomnjenja, 

ustvarjalnosti, motoričnih spretnosti in sposobnosti, socialnih odnosov in na čustvenem 

področju (RV6).  

Tabela 14: Učinki gibalnih dejavnosti na učence 

  Nikoli Redkeje Enako Pogosteje Vedno Skupaj M 

Učenci razvijajo 

svoje motorične 

sposobnosti 

(koordinacija, moč, 

ravnotežje …) in 

spretnosti (npr. 

skakanje, met žoge 

…). 

f 1 1 3 48 32 85 

4,28 

f % 1,2 1,2 3,5 56,5 37,6 100,0 

Učenci so veseli. 

f 0 3 6 46 30 85 
4,21 

f % 0,0 3,5 7,1 54,1 35,3 100,0 

Učenci so sproščeni. 

f 0 3 7 58 17 85 
4,05 

f % 0,0 3,5 8,2 68,2 20,0 100,0 

Učenci so motivirani 

za šolsko delo. 

f 0 2 9 63 11 85 
3,98 

f % 0,0 2,4 10,6 74,1 12,9 100,0 

Učenci sodelujejo pri 

pouku. 

f 0 4 11 53 17 85 
3,98 

f % 0,0 4,7 12,9 62,4 20,0 100,0 
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Učenci si zapomnijo 

obravnavano učno 

snov. 

f 0 3 12 62 8 85 
3,88 

f % 0,0 3,5 14,1 72,9 9,4 100,0 

Učenci so ustvarjalni. 

f 0 4 18 49 14 85 
3,86 

f % 0,0 4,7 21,2 57,6 16,5 100,0 

Učenci so 

osredotočeni na učno 

snov. 

f 0 5 12 59 9 85 
3,85 

f % 0,0 5,9 14,1 69,4 10,6 100,0 

Učenci se med seboj 

dobro razumejo, 

sodelujejo. 

f 0 4 21 46 14 85 
3,82 

f % 0,0 4,7 24,7 54,1 16,5 100,0 

Učenci so mirni. 

f 0 14 18 47 6 85 
3,53 

f % 0,0 16,5 21,2 55,3 7,1 100,0 

Učitelji, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, opažajo učinke gibalnih dejavnosti na 

različnih področjih. Največji učinek opažajo v razvoju motoričnih sposobnosti in spretnosti, 

saj 56,5 % učiteljev pri urah, ki vključujejo gibalne dejavnosti, pogosto opaža, da učenci pri 

teh dejavnostih razvijajo svoje motorične sposobnosti in spretnosti, 37,6 % učiteljev pa 

navedene učinke vedno opaža. Navedeni učinki gibanja so seveda pričakovani, saj otroci z 

gibalnimi dejavnostmi razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti ter pridobivajo 

motorične sposobnosti in spretnosti (Gallahue in Ozmun, 2006). 

Učitelji opažajo učinke gibalnih dejavnosti tudi na čustvenem področju učencev, saj jih več 

kot polovica (54,1 %) opaža, da so učenci ob uporabi gibalnih dejavnosti pogosteje veseli in 

dobra tretjina (35,3 %), da so ob uporabi gibalnih dejavnosti učenci vedno veseli. Učitelji 

opažajo tudi, da so učenci pri uporabi gibalnih dejavnosti pogosteje (68,2 %) oziroma vedno 

(20,0 %) sproščeni. To lahko povežemo z ugotovitvami M. Tomori (2010), da je za otroke 

najbolj naravno, če se sprostijo z dejavnostjo, ki omogoča gibanje in je zanje zabavna in 

zanimiva. Poleg tega pa se med telesno dejavnostjo v osrednjem živčevju sproščajo endorfini, 

ki povzročajo doživljanje ugodja in dobrega počutja (Tomori, 2010). 

Nato sledita učinka motivacije in sodelovanja pri pouku, kjer je povprečje opaženih učinkov 

enako (M = 3,98), so pa frekvence posameznih skupin odgovorov nekoliko drugačne. Na 

področju motivacije skoraj tri četrtine učiteljev (74,1 %) opaža, da so učenci pogosteje 

motivirani za šolsko delo pri urah, ki vključujejo gibalne dejavnosti. Na področju sodelovanja 

pri pouku pa je delež učiteljev, ki opažajo, da učenci pogosteje sodelujejo pri pouku, nekoliko 

manjši (62,4 %). Je pa delež učiteljev, ki opaža, da učenci vedno sodelujejo pri pouku 

(20,0 %), večji, kot na področju motivacije (12,9 %). Omenjena učinka gibalnih dejavnosti si 

lahko razlagamo s tem, da je gibanje za otroke naravno in nanje deluje motivacijsko, poleg 

tega pa otroci ob uporabi gibalnih dejavnosti doživljajo pozitivna čustva (Geršak, 2006). 

Učenci, ki ob učenju doživljajo prijetna čustva, pa so motivirani za nadaljnje delo in 

pridobivanje novega znanja (Pečjak in Košir, 2002). 

Na področju pomnjenja 72,9 % učiteljev opaža, da si učenci pogosteje zapomnijo 

obravnavano učno snov, če so v pouk vključene gibalne dejavnosti. 14,1 % učiteljev pa pravi, 

da je zapomnitev učne snovi enaka kot pri dejavnostih, kjer niso uporabljene gibalne 
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dejavnosti. Kot smo že omenili, učenci ob gibanju doživljajo prijetna čustva (Geršak, 2006), 

kar lahko posredno vpliva tudi na pomnjenje, saj si teoretične pojme in znanja, ki v nas 

zbudijo čustva, lažje in bolje zapomnimo (Andrejka Kavčič, 2005). 

Več kot polovica učiteljev (57,6 %) opaža, da so učenci pogosteje ustvarjalni, približno petina 

učiteljev (21,2 %) ne opaža nobenih učinkov na ustvarjalnost, 16,5 % učiteljev pa opaža, da 

so učenci vedno bolj ustvarjalni pri urah, ki vključujejo gibalne dejavnosti. Učinek gibalnih 

dejavnosti na področje ustvarjalnosti je v določeni meri odvisen tudi od same narave gibalne 

dejavnosti – ali gre za gibalne dejavnosti, ki so ustvarjalno naravnane, npr. metoda 

ustvarjalnega giba, kjer učenci iščejo svoje načine izražanja s telesom in gibanjem (Kroflič, 

1999), ali pa gre za gibalne igre oziroma dejavnosti, kjer pričakujemo točno določen gibalni 

odgovor (npr. dejavnosti za utrjevanje orientacije). 

Tudi na področju pozornosti dobri dve tretjini učiteljev (69,4 %) opažata, da so učenci pri 

urah, kjer so vključene gibalne dejavnosti pogosteje osredotočeni na učno snov, 10,6 % 

učiteljev pa opaža, da so učenci vedno osredotočeni na učno snov. S. Živec (2015) pravi, da s 

pomočjo gibanja lažje usmerjamo in podaljšujemo pozornost in da se pri gibalnih dejavnostih 

otroci lažje osredotočijo na ponujeno dejavnost. 

Na socialnem področju nekaj več kot polovica učiteljev (54,1 %) opaža, da se učenci pri 

uporabi gibalnih dejavnosti med seboj bolje razumejo in sodelujejo. Nekaj manj kot četrtina 

učiteljev (24,7 %) pravi, da se učenci enako dobro razumejo in sodelujejo kot pri urah, ki ne 

vključujejo gibalnih dejavnosti, 16,5 % učiteljev pa pravi, da se učenci pri urah, ki vključujejo 

gibalne dejavnosti, vedno dobro razumejo. Kot smo že omenili, so za učence skupinske 

gibalne dejavnosti priložnost, kjer se lahko učijo medsebojnega sodelovanja, prizadevanja za 

dosego skupnega cilja in upoštevanja drug drugega (Videmšek in Pišot, 2007), kar opažajo 

tudi učitelji. 

Najmanjše učinke pa učitelji opažajo na področju umirjenosti (M = 3,53). Delež učiteljev, ki 

opaža, da so učenci pogosteje mirni pri urah, ki vključujejo gibalne dejavnosti, je tudi pri tej 

postavki kar visok (55,3 %), vendar je delež učiteljev, ki teh učinkov ne opažajo oziroma jih 

redkeje opažajo, večji kot pri ostalih postavkah. Dobra petina učiteljev (21,2 %) pravi, da so 

učenci enako mirni kot pri urah, ki ne vključujejo gibalnih dejavnosti in 16,5 % učiteljev 

opaža, da učenci niso tako mirni kot pri urah, ki ne vključujejo gibalnih dejavnosti. To lahko 

pojasnimo z dejstvom, da so gibalne dejavnosti že po sami naravi aktivne dejavnosti, med 

katerimi se otroci razživijo in so fizično aktivni. Vendar M. Tomori (2010) pravi, da se otroci 

z gibalno dejavnostjo lahko sprostijo – tako telesno kot duševno, kar vpliva na njihovo 

zbranost v šoli in vzdrževanje mirnosti, ko je to potrebno.  

Če povzamemo rezultate učinkov gibalnih dejavnosti, lahko zaključimo, da učitelji opažajo 

različne pozitivne učinke na različnih področjih otrokovega delovanja. Poleg učinka gibalnih 

dejavnosti na razvoj motoričnih spretnosti in sposobnosti učitelji največji učinek opazijo na 

čustvenem področju – učenci so bolj veseli in sproščeni. Nato sledijo učinki na kognitivno 

področje – motivacija, sodelovanje pri pouku, pomnjenje in pozornost ter na socialno 

področje – medsebojno sodelovanje otrok. Najmanjši učinek gibalnih dejavnosti pa učitelji 

opažajo na področje umirjenosti otrok. 
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3.4.7 TEŽAVE PRI UPORABI GIBALNIH DEJAVNOSTI  

Zanimalo nas je še, ali se učitelji, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, pri 

vključevanju gibalnih dejavnosti v poučevanje soočajo s kakšnimi težavami (RV7). Med 

učitelji, ki v pouk vključujejo gibalne dejavnosti (n = 85), jih nekaj manj kot tretjina (30,6 %) 

odgovarja, da se pri vključevanju gibalnih dejavnosti v poučevanje soočajo s težavami, dobri 

dve tretjini učiteljev (69,4 %) pa pri vključevanju gibalnih dejavnosti v poučevanje nima 

težav. 

 
Graf 7: Delež učiteljev, ki se pri uporabi gibanja in gibalnih dejavnosti sooča s težavami in 

delež tistih, ki se z omejenimi težavami ne sooča 

Učitelji, ki se soočajo s težavami pri uporabi gibanja in gibalnih dejavnosti pri pouku, 

opisujejo naslednje težave: 

- težave z disciplino in vedenjsko problematiko – učenci se težje umirijo, preveč se 

sprostijo in postanejo razposajeni, težje vodljivi učenci nehajo upoštevati navodila, pri 

učencih s čustvenimi težavami prej pride do nepredvidenih situacij, med učenci so 

pogostejši prepiri, 

- časovna in prostorska stiska ter težave zaradi kombiniranih oddelkov in neskladnosti 

vsebin znotraj teh oddelkov, 

- nepripravljenost otrok na naloge, otroke je težje motivirati, med čakanjem na vrsto 

hitro »odtavajo«, 

- težave v povezavi z gibalnimi sposobnostmi učencev – učenci, ki imajo težave z 

gibanjem, potrebujejo več vodenja, usmerjanja, pomoči in prilagoditev, veliko časa 

porabijo za enostavne premike po prostoru. 

Kot je razvidno iz rezultatov, učitelji navajajo predvsem težave na področju vedenja učencev, 

saj se otroci preveč sprostijo, težje se umirijo in nehajo upoštevati navodila. Prav zato je zelo 

pomembno, da učitelj jasno izrazi svoje zahteve in postavi jasne meje (Griss, 1998). To ne 

olajša dela le učitelju, ampak pozitivno vpliva tudi na otroke, saj jim da občutek varnosti, ki 

ga potrebujejo za uspešno izvajanje dejavnosti (Griss, 1998). Učitelji pa navajajo tudi težave 

zaradi časovne in prostorske stiske ter težave zaradi neskladnosti vsebin pri poučevanju 
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kombiniranih oddelkov. Slednje smo ugotavljali že pri preverjanju, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike med vključevanjem gibalnih dejavnosti v pouk in vrsto oddelka 

(kombinirani oddelek ali homogeni oddelek z enim razredom) (RV4), kjer so rezultati 

pokazali, da učitelji, ki poučujejo v kombiniranem oddelku redkeje uporabljajo gibalne 

dejavnosti.   

 

 

3.4.8 RAZLIKE V PREPRIČANJIH UČITELJEV O UPORABI 

GIBANJA PRI POUČEVANJU UČENCEV Z LMDR V 

PRILAGOJENEM PROGRAMU Z NIS MED UČITELJI Z 

RAZLIČNO VRSTO IZOBRAZBE  

 

V raziskavi smo predpostavili, da se učitelji z različno vrsto izobrazbe pomembno razlikujejo 

v prepričanjih o uporabi gibanja pri poučevanju učencev z LMDR v prilagojenem programu z 

NIS (H1). 

Statistično pomembne razlike med prepričanji učiteljev o uporabi gibanja pri poučevanju 

učencev z LMDR v prilagojenem programu z NIS glede na vrsto izobrazbe učiteljev smo 

preverjali z uporabo Kruskal-Wallisovega testa. V raziskavo so bili vključeni učitelji z 

naslednjimi vrstami izobrazbe: specialni in rehabilitacijski pedagog, profesor razrednega 

pouka, profesor inkluzivne pedagogike, profesor z defektološko dokvalifikacijo, profesor 

športne vzgoje, profesor likovne umetnosti/pedagogike, pedagog, profesor naravoslovnih 

predmetov, profesor družboslovni predmetov, profesor socialne pedagogike, socialni delavec, 

gimnazijski maturant in učitelji, ki smo jih razvrstili v kategorijo »drugo« (učitelji, katerih 

izobrazba ni znana zaradi nenatančnega odgovora v anketi), kar smo podrobneje opisali že pri 

predstavitvi vzorca raziskave. 

Tabela 15: Primerjava prepričanj učiteljev z različno izobrazbo o uporabi gibanja pri 

poučevanju učencev z LMDR v prilagojenem programu z NIS (Kruskal-Wallisov test) 

 Trditve χ2 df p 

V
p

li
v
 g

ib
a
n

ja
 n

a
 

u
če

n
je

 

Med učenjem so koristni premori z 

gibalnimi dejavnostmi. 
10,057 12 0,611 

Gibanje pozitivno vpliva na učenje. 22,332 12 0,034 

Otrokovo pomnjenje je boljše, če je v 

procesu učenja aktivno celo telo. 
15,381 12 0,221 

Pri učenju z gibanjem se učenci težko 

osredotočijo na učno snov. 
8,183 12 0,771 

U
p

o
ra

b
a
 g

ib
a
n

ja
 p

ri
 

p
o
u

če
v
a
n

ju
 

Med gibalnimi dejavnostmi lahko 

učencem damo jasno povratno 

informacijo o uspešnosti gibanja. 

15,254 12 0,228 

Vključevanje gibalnih dejavnosti v pouk 

vzame preveč časa. 
10,604 12 0,563 

Učenci morajo biti sposobni sedeti mirno 

celo šolsko uro. 
9,315 12 0,676 

Z gibalnimi dejavnostmi težje dosegamo 

učne cilje. 
10,786 12 0,547 

Gibalnih dejavnosti ne moremo ustrezno 12,626 12 0,397 



57 
 

prilagoditi individualnim potrebam 

učencev. 

Za učence so med poukom najbolj 

priporočljive dejavnosti, ki potekajo v 

klopeh. 

10,532 12 0,569 

Gibalne dejavnosti naj učenci izvajajo le 

pri urah športa. 
9,451 12 0,664 

V
p

li
v
 g

ib
a
n

ja
 n

a
 t

el
es

n
o
, 

ču
st

v
en

o
 i

n
 s

o
ci

a
ln

o
 p

o
d

ro
čj

e
 Gibanje med poukom pomaga učencem, 

da sprostijo svojo energijo na ustrezen 

način. 

8,867 12 0,714 

Uporaba ustvarjalnih gibalnih dejavnosti 

lahko pri učencih krepi občutek uspeha. 
15,035 12 0,240 

Med gibalnimi dejavnostmi se učenci 

učijo sodelovati med seboj. 
11,214 12 0,511 

Gibalne dejavnosti med poukom učence 

zmedejo in razburijo. 
14,990 12 0,242 

Učenci med poukom ne potrebujejo 

gibanja. 
14,729 12 0,257 

Iz Tabele 15 je razvidno, da prihaja do statistično pomembnih razlik med skupinami učiteljev 

glede na vrsto njihove izobrazbe le pri trditvi, da gibanje pozitivno vpliva na učenje 

(p = 0,034). Pri ostalih trditvah statistično pomembne razlike niso bile ugotovljene. 

V Tabeli 16 so predstavljeni odgovori učiteljev na trditev, da gibanje pozitivno vpliva na 

učenje, glede na vrsto izobrazbe učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi. 

Tabela 16: Odgovori učiteljev na trditev »Gibanje pozitivno vpliva na učenje« glede na 

izobrazbo 

IZOBRAZBA n min max M 

specialni in rehabilitacijski pedagog 62 4 5 4,87 

profesor razrednega pouka 8 4 5 4,75 

profesor inkluzivne pedagogike 2 3 5 4,00 

profesor z defektološko dokvalifikacijo 4 5 5 5,00 

profesor športne vzgoje 8 5 5 5,00 

profesor likovne umetnosti/pedagogike 1 5 5 5,00 

pedagog 1 4 4 4,00 

profesor naravoslovnih predmetov 3 4 5 4,33 

profesor družboslovnih predmetov 1 4 4 4,00 

profesor socialne pedagogike 2 5 5 5,00 

socialni delavec 1 5 5 5,00 
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gimnazijski maturant 1 5 5 5,00 

drugo 3 3 5 4,33 

Kot je razvidno iz Tabele 16, se odgovori učiteljev med posameznimi skupinami njihove 

izobrazbe nekoliko razlikujejo, vendar nadaljnjih izračunov, ki bi pokazali primerjave med 

posameznimi pari skupin, zaradi majhnega števila učiteljev v posameznih skupinah nismo 

izračunali. 

Iz pregleda celotnih rezultatov, povezanih s prepričanju o uporabi gibanja pri poučevanju 

učencev z LMDR v prilagojenem programu z NIS glede na vrsto izobrazbe učiteljev, je 

razvidno, da se skupine učiteljev pomembno razlikujejo le pri eni postavki (gibanje pozitivno 

vpliva na učenje), pri vseh ostalih pa ne. Zato lahko za večino rezultatov zavrnemo hipotezo, 

v kateri smo predpostavili, da se bodo omenjene razlike med učitelji pokazale. 

Sklenemo lahko, da imajo učitelji z različno vrsto izobrazbe podobna prepričanja o uporabi 

gibanja pri poučevanju učencev z LMDR v prilagojenem programu z NIS in da se vsi učitelji, 

ne glede na vrsto izobrazbe, zavedajo pomena gibanja za učenje in poučevanje učencev z 

LMDR, kar smo razbrali iz rezultatov pri preučevanju prepričanj o uporabi gibanja pri 

poučevanju učencev z LMDR, ki so pokazali, da se v veliki večini prepričanja učiteljev 

skladajo s spoznanji o pomenu gibanja pri učenju in poučevanju. Vse to so pomembne 

ugotovitve, ki nakazujejo, da so učitelji ne glede na izobrazbo pozitivno naravnani k uporabi 

gibanja pri poučevanju učencev z LMDR v prilagojenem programu z NIS. Ker prepričanja 

učiteljev vplivajo na njihovo delovanje v razredu in spodbujanje gibalnih dejavnosti, je več 

možnosti, da bodo pri poučevanju učencev z LMDR v prilagojenem programu z NIS 

uporabljali gibalne dejavnosti. Slednje pa lahko z raziskavo tudi potrdimo, saj smo ugotovili, 

da velika večina učiteljev (87,63 %) vključuje gibalne dejavnosti v poučevanje.  

 

3.4.9 POGOSTOST UPORABE GIBALNIH DEJAVNOSTI V 

PRILAGOJENEM PROGRAMU Z NIS GLEDE NA DELOVNO DOBO 

UČITELJEV  

V raziskavi smo predpostavili tudi, da se učitelji z različno delovno dobo pomembno 

razlikujejo v pogostosti uporabe gibalnih dejavnostih v prilagojenem programu z NIS (H2). 

Tabela 17: Pogostost uporabe gibalnih dejavnosti v učnih urah glede na delovno dobo 

učiteljev 

Delovna doba na 

področju 

poučevanja 

Kolikokrat na teden uporabljate gibanje in gibalne dejavnosti 

pri izvajanju učnih ur? 
Skupaj 

Vsak 

dan 

Štirikrat 

na teden 

Trikrat 

na teden 

Dvakrat 

na teden 

Enkrat 

na teden 
Drugo 

Do 5 let 
f 8 1 5 1 0 0 15 

f % 53,3 6,7 33,3 6,7 0,0 0,0 100,0 

Od 6 do 

10 let 

f 7 3 3 3 1 1 18 

f % 38,9 16,7 16,7 16,7 5,6 5,6 100,0 
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Od 11 do 

20 let 

f 15 1 4 1 0 0 21 

f % 71,4 4,8 19,0 4,8 0,0 0,0 100,0 

Od 21 do 

30 let 

f 10 2 3 0 1 3 19 

f % 52,6 10,5 15,8 0,0 5,3 15,8 100,0 

31 let in 

več 

f 7 0 3 0 0 2 12 

f % 58,3 0,0 25,0 0,0 0,0 16,7 100,0 

Skupaj 
f 47 7 18 5 2 6 85 

f % 55,3 8,2 21,2 5,9 2,4 7,1 100,0 

Hipotezo, da se učitelji z različno delovno dobo pomembno razlikujejo v pogostosti uporabe 

gibalnih dejavnostih v prilagojenem programu z NIS, smo preverili s pomočjo Kruskal-

Wallisovega testa. Rezultati kažejo, da med petimi skupinami učiteljev z različno delovno 

dobo na področju pogostosti uporabe gibanja in gibalnih dejavnosti pri izvajanju učnih ur ni 

statistično pomembnih razlik (χ2(4) = 4,43, p = 0,35). Glede na dobljene rezultate lahko 

zavrnemo hipotezo, v kateri smo pričakovali razlike med učitelji z različno delovno dobo v 

pogostosti uporabe gibalnih dejavnosti. 

Pri uporabi gibalnih dejavnosti med učitelji z različno delovno dobo sicer opazimo nekoliko 

različne rezultate, vendar je test za preizkušanje razlik med skupinami pokazal, da te razlike 

niso statistično pomembne. Iz Tabele 17 je razvidno, da velika večina učiteljev, ne glede na 

delovno dobo, vključuje gibalne dejavnosti v poučevanje trikrat ali večkrat na teden. Pri 

učiteljih z delovno dobo 21 let in več je v primerjavi z učitelji s krajšo delovno dobo opazen 

nekoliko višji delež uporabe gibalnih dejavnosti po potrebi (odgovor »Drugo«).  
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4. ZAKLJUČEK 

Gibanje ima za otroke pomembno vlogo, saj je gibanje naravna potreba otrok, hkrati pa 

gibanje otrokom omogoča vključevanje v okolje in interakcijo z njim. Otroci med gibalnimi 

dejavnostmi razvijajo svoje motorične spretnosti in sposobnosti, gibanje pa pozitivno vpliva 

tudi na telesno in duševno zdravje. Raziskave (npr. Drev, 2010) kažejo, da se otroci v 

današnjem času premalo gibajo, zato je spodbujanje otrok h gibanju še posebej pomembno, 

saj otroci preko gibanja razvijajo različna področja – telesno, čustveno in socialno. V 

magistrskem delu smo se osredotočili na prepričanja učiteljev, ki poučujejo v prilagojenem 

programu z NIS, o gibanju in uporabi gibalnih dejavnosti pri poučevanju otrok z LMDR, ki 

obiskujejo prilagojeni program z NIS. Otroci z LMDR imajo pogosto težave na področju 

gibalnega razvoja (težave pri temeljnih gibalnih spretnostih, težave pri nalogah, ki zahtevajo 

ravnotežje in koordinacijo, težave na področju fine motorike), zato je potrebno pri njih še 

dodatno spodbujati in razvijati to področje. To pa lahko počnemo tudi z uporabo gibalnih 

dejavnosti pri poučevanju. Z uporabo gibalnih dejavnosti poleg gibalnega področja razvijamo 

tudi kognitivno, čustveno in socialno področje otrok. Gibalne dejavnosti lahko učitelji v pouk 

vključijo na različne načine – kot učno metodo, kot skrb za zdravje, kot sprostitev in kot 

dejavnosti za razvijanje motoričnih spretnosti in sposobnosti. Ker na področju poučevanja 

učencev z LMDR v prilagojenem programu z NIS ni veliko raziskav o uporabi gibanja in 

gibalnih dejavnosti, smo v magistrskem delu raziskali to področje. Najprej smo raziskali, 

kakšna so prepričanja učiteljev, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, o gibanju in 

uporabi gibalnih dejavnosti pri poučevanju učencev z LMDR v prilagojenem programu z NIS, 

saj lahko prepričanja učiteljev vplivajo na njihovo delovanje v razredu in spodbujanje 

gibalnih dejavnosti pri poučevanju. Nato pa smo raziskali še, v kolikšni meri, na kakšen način 

in s kakšnim namenom učitelji v prilagojenem programu z NIS uporabljajo gibalne 

dejavnosti, kakšne učinke gibalnih dejavnosti opažajo in ali se pri uporabi gibalnih dejavnosti 

soočajo s kakšnimi težavami in kašne so te težave. 

Najprej smo raziskali, kakšna so prepričanja učiteljev, ki poučujejo v prilagojenem programu 

z NIS, o pomenu gibanja v vsakdanjem življenju (RV1). Rezultati kažejo, da se učitelji 

zavedajo pomena, ki ga ima gibanje na razvoj otroka in delovanje posameznika. Večina 

učiteljev se najbolj strinja s trditvami, ki se nanašajo na vpliv gibanja na telesno in čustveno 

področje posameznikovega delovanja – strinjajo se, da gibanje pozitivno vpliva na otrokov 

razvoj, da gibanje izboljšuje cirkulacijo krvi in vsebnost kisika v možganih, da gibanje 

zmanjšuje negativne vplive sedenja ter da gibanje vpliva na naše razpoloženje in na 

vzdrževanje ravnovesja med telesnimi in duševnimi procesi. Nekoliko manj, ampak še vedno 

veliko učiteljev, se popolnoma strinja s trditvami, ki govorijo o povezavi gibanja in motivacije 

za izvajanje dejavnosti – da gibanje povečuje otrokovo zainteresiranost za dejavnost in da 

gibanje zvišuje raven naše motivacije za delo. Pri trditvi, ki govori o tem, da gibanje med 

zahtevnim delom, nalogami moti in zavira miselne procese, so odgovori učiteljev nekoliko 

neenotni, saj se približno tri četrtine učiteljev (74,2 %) s to trditvijo ne strinja oz. se delno ne 

strinja, ostali pa se s to trditvijo strinjajo oz. se ne morejo odločiti. So pa učitelji bolj enotni 

pri trditvah, ki pravijo, da se v današnjem času otroci in ljudje na splošno dovolj gibamo, saj 

se s tem večina učiteljev ne strinja. Povzamemo lahko, da imajo učitelji pozitivna prepričanja 

o pomenu gibanja za vsakdanje življenje in da se njihova prepričanja skladajo s spoznanji, ki 

jih najdemo v znanstveni/strokovni literaturi s tega področja. 
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Nato smo raziskali, kakšna so prepričanja učiteljev, ki poučujejo v prilagojenem programu z 

NIS, o uporabi gibanja pri poučevanju učencev z LMDR v prilagojenem programu z NIS 

(RV2). Prepričanja smo razvrstili v tri tematske sklope – vpliv gibanja na učenje, uporaba 

gibanja pri poučevanju ter vpliv gibanja na telesno, čustveno in socialno področje. S 

trditvami, ki govorijo o vplivu gibanja na učenje, se večina učiteljev delno oziroma 

popolnoma strinja. Tako večina učiteljev meni, da so med učenjem koristni premori z 

gibalnimi dejavnostmi, da gibanje pozitivno vpliva na učenje in da je otrokovo pomnjenje 

boljše, če je v procesu učenja aktivno celotno telo. Učitelji pa si niso enotni glede trditve, da 

se učenci pri učenju z gibanjem težko osredotočijo na učno snov, kjer se jih več kot polovica 

(58,8 %) s to trditvijo ne strinja, ostali pa se s to trditvijo strinjajo oz. se ne morejo odločiti. 

Učitelji imajo tudi pozitivna prepričanja o uporabi gibanja pri poučevanju, saj menijo, da 

lahko učenci gibalne dejavnosti izvajajo tudi pri drugih predmetih, ne le pri predmetu šport, 

menijo tudi, da gibalne dejavnosti lahko prilagodimo individualnim potrebam učencev, z 

njimi dosegamo učne cilje in med gibalnimi dejavnostmi posredujemo povratne informacije 

učencem. Učitelji se strinjajo tudi s trditvami, ki se nanašajo na vpliv gibanja na telesno, 

čustveno in socialno področje delovanja učencev. Večina učiteljev tako meni, da gibanje med 

poukom pomaga učencem, da sprostijo svojo energijo na ustrezen način, da uporaba gibalnih 

dejavnosti lahko pri učencih krepi občutek uspeha, da se med gibalnimi dejavnostmi učenci 

učijo sodelovati med seboj ter da učenci med poukom potrebujejo gibanje. Učitelji so 

nekoliko neenotni le pri trditvi, ki pravi, da gibalne dejavnosti med poukom učence zmedejo 

in razburijo, kjer se dobre tri četrtine učiteljev (78,3 %) s to trditvijo ne strinja, ostali pa se z 

njo strinjajo oziroma se ne morejo odločiti. Sklenemo lahko, da imajo učitelji pozitivna 

prepričanja o uporabi gibanja pri poučevanju učencev z LMDR v prilagojenem programu z 

NIS. 

Raziskali smo tudi, ali učitelji, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, vključujejo 

gibalne dejavnosti v poučevanje ter v kolikšni meri in na kakšen način jih vključujejo (RV3). 

Rezultati so pokazali, da kar 87,63 % učiteljev vključuje gibalne dejavnosti v poučevanje, 

9,28 % učiteljev gibalnih dejavnosti ne vključuje, 3,09 % učiteljev pa je gibalne dejavnosti 

včasih vključevalo v pouk, danes pa tega ne počnejo več. Največ učiteljev, ki gibalne 

dejavnosti vključuje v pouk, uporablja gibalne dejavnosti kot učno metodo, sledijo pa uporaba 

gibalnih dejavnosti za razvijanje motoričnih spretnosti in sposobnosti, uporaba gibalnih 

dejavnosti kot skrb za zdravje in kot sprostitev. Največ učiteljev (55,3 %) uporablja gibalne 

dejavnosti vsak dan. Nekaj manj kot polovica učiteljev (42,4 %) pri posamezni učni uri 

nameni gibanju od 5 do 15 minut, dobra tretjina (36,5 %) pa do 5 minut. Učitelji pogosto 

uporabljajo gibalne dejavnosti v vseh delih učne ure in v skoraj vseh etapah učnega procesa 

(razen pri etapi preverjanja in ocenjevanja znanja). Predmeti, pri katerih učitelji najpogosteje 

uporabljajo gibalne dejavnosti so šport, socialno učenje, glasbena umetnost, razredna ura, 

matematika, spoznavanje okolja in naravoslovje. Nižji delež uporabe pa smo ugotovili pri 

predmetih kot so slovenščina, tehnika in tehnologija, družboslovje, likovna umetnost in 

računalniško opismenjevanje, kjer je delež pogostosti uporabe gibalnih dejavnosti najnižji. Po 

pregledu opisov uporabe gibalnih dejavnosti pri posameznih predmetih lahko sklenemo, da 

učitelji gibalne dejavnosti uporabljajo na različne načine (za prikaz učne snovi z gibanjem, 

gibalne igre za utrjevanje snovi, za razgibavanje in sproščanje idr.). 

V raziskavi smo preverili, ali je poučevanje z vključevanjem gibanja pogojeno s starostjo 

učencev (razredna ali predmetna stopnja) in značilnostjo razreda (npr. kombiniranim 
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oddelkom) (RV4). Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike glede 

vključevanja gibalnih dejavnosti v poučevanje med učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji in 

učitelji, ki poučujejo na predmetni stopnji. Rezultati kažejo, da učitelji na razredni stopnji 

večkrat vključujejo gibalne dejavnosti kot učitelji na predmetni stopnji. Prav tako smo 

ugotovili, da obstajajo statistično pomembne razlike med vključevanjem gibalnih dejavnosti v 

pouk in vrsto oddelka (kombinirani oddelek ali homogeni oddelek z enim razredom). Učitelji, 

ki ne poučujejo v kombiniranem oddelku, pogosteje vključujejo gibalne dejavnosti v pouk. 

Raziskali smo tudi, s kakšnim namenom se učitelji, ki poučujejo v prilagojenem programu z 

NIS, odločajo za uporabo gibalnih dejavnosti pri poučevanju (RV5). Iz odgovorov anketiranih 

učiteljev lahko povzamemo, da učitelji uporabljajo gibalne dejavnosti zaradi vplivov na vsa 

področja otrokovega delovanja – na področje učenja, na telesni razvoj in zdravje, na čustveno 

in socialno področje. Na področju učenja učitelji navajajo razloge, kot so višja motivacija 

učencev, boljše pomnjenje učencev, izboljšanje pozornosti in koncentracije ter zaradi 

spodbudnega vpliva gibanja na učenje. Na področju telesnega razvoja in zdravja učitelji 

navajajo uporabo gibalnih dejavnosti za namen sprostitve, razgibavanja in zadovoljitve 

otrokovih potreb po gibanju. Na čustvenem področju učitelji navajajo uporabo gibalnih 

dejavnosti za popestritev pouka in izboljšanje počutja učencev, na socialnem področju pa za 

razvijanje medosebnih odnosov in sodelovanja med učenci. 

Zanimalo nas je tudi, ali učitelji, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, pri učencih 

prepoznavajo učinke gibalnih dejavnosti na področjih motivacije, pozornosti, pomnjenja, 

ustvarjalnosti, motoričnih spretnosti in sposobnosti, socialnih odnosov in na čustvenem 

področju (RV6). Rezultati ankete so pokazali, da učitelji pričakovano največji učinek opažajo 

na področju razvoja motoričnih spretnosti in sposobnosti, velik učinek gibalnih dejavnosti 

opažajo tudi na čustvenem področju, saj opažajo, da so učenci bolj veseli in sproščeni. Učitelji 

opažajo učinke gibalnih dejavnosti tudi na kognitivnem področju (motivacija, sodelovanje pri 

pouku, pomnjenje in pozornost) in na socialno področje, saj opažajo da se učenci med 

gibalnimi dejavnostmi pogosteje med seboj dobro razumejo in sodelujejo. Najmanjši učinek 

gibalnih dejavnosti pa opažajo na področju umirjenosti otrok. Sklenemo lahko, da učitelji pri 

učencih prepoznavajo pozitivne učinke gibalnih dejavnosti na področjih motivacije, 

pozornosti, pomnjenja, ustvarjalnosti, motoričnih spretnosti in sposobnosti, socialnih odnosov 

in na čustvenem področju, kar se sklada z ugotovitvami o pomenu in učinkih uporabe gibalnih 

dejavnosti pri poučevanju, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu magistrske naloge. 

Raziskali smo še, ali se učitelji, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS, pri vključevanju 

gibalnih dejavnosti v poučevanje soočajo s kakšnimi težavami (RV7). Dobri dve tretjini 

učiteljev (69,4 %) odgovarjata, da pri vključevanju gibalnih dejavnosti v poučevanje nimata 

težav, preostali del učiteljev (30,6 %) pa pravi, da se pri vključevanju gibalnih dejavnosti v 

poučevanje sooča s težavami, kot so težave z disciplino otrok in vedenjsko problematiko, 

časovna in prostorska stiska, težave zaradi kombiniranih oddelkov in neskladnosti vsebin 

znotraj teh oddelkov, nepripravljenost otrok na naloge in težave v povezavi z gibalnimi 

sposobnostmi učencev. Omenjene težave bi bilo potrebno podrobneje raziskati in poiskati 

ustrezne rešitve zanje, saj so te težave lahko eden od dejavnikov, ki vplivajo na to, na kakšen 

način in v kolikšni meri bo učitelj uporabljal gibalne dejavnosti pri poučevanju. Kot primer 

lahko vzamemo ugotovitve pri četrtem raziskovalnem vprašanju, ki kažejo, da učitelji, ki 

poučujejo v kombiniranem oddelku redkeje uporabljajo gibalne dejavnosti. 

V raziskavi smo si zastavili tudi dve hipotezi. V prvi hipotezi smo predpostavili, da se učitelji 

z različno vrsto izobrazbe pomembno razlikujejo v prepričanjih o uporabi gibanja pri 

poučevanju učencev z LMDR v prilagojenem programu z NIS. Z analizo odgovorov smo 
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navedeno hipotezo zavrnili, saj se prepričanja učiteljev o uporabi gibanja pri poučevanju 

učencev z LMDR glede na vrsto izobrazbe učiteljev razlikujejo le pri eni postavki (gibanje 

pozitivno vpliva na učenje), pri ostalih postavkah pa ni statistično pomembnih razlik. Tako 

lahko sklenemo, da imajo učitelji z različno vrsto izobrazbe podobna prepričanja o uporabi 

gibanja pri poučevanju učencev z LMDR v prilagojenem programu z NIS. 

V drugi hipotezi smo predpostavili, da se učitelji z različno delovno dobo pomembno 

razlikujejo v pogostosti uporabe gibalnih dejavnostih v prilagojenem programu z NIS. Tudi to 

hipotezo smo po analizi odgovorov zavrnili, saj izračuni niso pokazali statistično pomembnih 

razlik med skupinami učiteljev z različno delovno dobo pri pogostosti uporabe gibalnih 

dejavnosti pri izvajanju učnih ur.  

Po pregledu rezultatov raziskave lahko sklenemo, da imajo učitelji pozitivna prepričanja o 

pomenu gibanja za vsakdanje življenje in o uporabi gibanja pri poučevanju učencev z LMDR 

v prilagojenem programu z NIS. Večina učiteljev vključuje gibalne dejavnosti v poučevanje 

in jih uporablja na različne načine (kot učno metodo, skrb za zdravje, za sprostitev in za 

razvijanje motoričnih spretnosti in sposobnosti). Učitelji gibalne dejavnosti pogosto 

vključujejo v poučevanje pri različnih predmetih, vključujejo jih v vse dele učne ure in v vse 

etape učnega procesa. Ugotovili pa smo, da učitelji na razredni stopnji pogosteje vključujejo 

gibalne dejavnosti v poučevanje kot učitelji na predmetni stopnji in da učitelji, ki poučujejo v 

kombiniranem oddelku redkeje vključujejo gibalne dejavnosti v poučevanje kot učitelji, ki 

poučujejo v homogenih oddelkih z enim razredom. Učitelji gibalne dejavnosti v poučevanje 

vključujejo z namenom razvijanja področja učenja, telesnega razvoja in zdravja ter 

čustvenega in socialnega področja. Pri uporabi gibalnih dejavnosti pa učitelji opažajo 

pozitivne učinke na motoričnem, čustvenem, kognitivnem in socialnem področju. Večina 

učiteljev pri uporabi gibalnih dejavnosti nima težav, nekaj učiteljev pa se pri uporabi gibalnih 

dejavnosti sooča s težavami na področju vedenja učencev, s časovno in prostorsko stisko ter s 

težavami zaradi poučevanja v kombiniranih oddelkih. Rezultati raziskave kažejo na to, da ima 

gibanje pri poučevanju oseb z LMDR v prilagojenem programu z NIS pomembno vlogo, zato 

menimo, da bi bilo na tem področju smiselno podrobneje raziskati načine uporabe gibalnih 

dejavnosti pri poučevanju – kakšni so neposredni učinki posameznih načinov uporabe in 

katere gibalne dejavnosti so za učence z LMDR najprimernejše ter podrobneje raziskati 

težave, s katerimi se soočajo učitelji pri vključevanju gibalnih dejavnosti v pouk in kako jih 

odpraviti. Na podlagi omenjenih natančnejših podatkov o uporabi gibalnih dejavnosti, bi 

lahko nato oblikovali smernice za uporabo gibalnih dejavnosti pri poučevanju oseb z LMDR v 

prilagojenem programu z NIS. 

Z raziskavo smo preučili, kakšno je stanje na področju uporabe gibalnih dejavnosti pri 

poučevanju učencev z LMDR v prilagojenem programu z NIS na slovenskih šolah. 

Ugotovitve so zelo spodbudne in kažejo na zavedanje učiteljev o koristnosti gibanja in 

pogosto uporabo gibalnih dejavnosti pri poučevanju učencev z LMDR v prilagojenem 

programu z NIS. Z nekoliko drugače zastavljenimi vprašanji v anketnem vprašalniku pa bi 

lahko pridobili natančnejše podatke o uporabi gibalnih dejavnosti pri poučevanju – katere 

načine uporabe gibalnih dejavnosti učitelji uporabljajo v posameznih delih učne ure oziroma v 

posameznih etapah učnega procesa. Prav tako bi z drugače zastavljenim anketnim 

vprašalnikom lahko ugotavljali tudi, ali je uporaba gibalnih dejavnosti pogojena z velikostjo 

razreda, vrsto z gibalne oviranosti učencev v poučevanih razredih in predmetom, ki ga učitelji 

poučujejo. Z neposrednim opazovanjem v razredu bi lahko preverili, v kolikšni meri in na 

kakšen način učitelji uporabljajo gibalne dejavnosti pri poučevanju, kar bi omogočilo 

primerjavo med prepričanji in vedenjem učiteljev – ali so prepričanja in uporaba gibalnih 

dejavnosti povezana, ali morda prihaja do diskrepance. Zanimivo pa bi bilo tudi primerjati 
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prepričanja o gibanju in uporabo gibalnih dejavnosti pri poučevanju učiteljev v večinskih 

šolah in tistih, ki poučujejo v prilagojenem programu z NIS. 
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6. PRILOGA 1: Anketni vprašalnik 

 

 

 

 

 

 

 Prepričanja in uporaba gibanja v prilagojenem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom 

 

 

 

 

Vprašalnik je namenjen učiteljem, ki poučujejo v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom. 

 

Spoštovani!  

Sem Nina Sorić, študentka drugostopenjskega magistrskega programa specialne in rehabilitacijske 

pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V svojem magistrskem delu raziskujem prepričanja 

učiteljev o pomenu gibanja in uporabo gibalnih dejavnosti pri poučevanju v prilagojenem programu z 

nižjim izobrazbenim standardom. Z vprašalnikom želim pridobiti podatke, ki bodo omogočili vpogled 

v trenutno stanje na področju uporabe gibalnih dejavnosti pri pouku v prilagojenem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom. 

Prosim vas, če si vzamete 10 minut za izpolnjevanje vprašalnika in s tem pripomorete k preučevanju 

področja uporabe gibalnih dejavnosti pri učencih s posebnimi potrebami. 

Vprašalnik je anonimen, pridobljene podatke bom uporabila izključno v raziskovalne namene. Prosim 

vas, da odgovarjate iskreno. 

 

S klikom na Naslednja stran boste pričeli z izpolnjevanjem vprašalnika.   



 
 

SPOL  

 

 Ženski  

 Moški  

 

 

STAROST - Prosim, vpišite svojo starost.  

 

  

 

 

Koliko let delovne dobe imate na področju poučevanja?  

 

 Do 5 let.  

 Od 6 do 10 let.  

 Od 11 do 20 let.  

 Od 21 do 30 let.  

 31 let in več.  

 

 

Kakšna je vaša izobrazba? (Primer: profesor defektologije, univerzitetni diplomirani socialni 

pedagog ...) 

 

  

 

 

Kateri razred oz. razrede poučujete? (Primer: 4.r) 

 

  

 

 

Ali gre za kombinirani oddelek?  

 

 Da  

 Ne  

 

 

Koliko učencev je v razredu/razredih, ki ga/jih poučujete? Če poučujete več razredov, zapišite 

število učencev za vsak razred posebej. (Primer: 7.r - 6 učencev, 8.r - 2 učenca)    

 

  

 

Ali so v razredu/razredih, ki ga/jih poučujete, učenci, ki imajo težave z gibanjem?  

 

 Da  

 Ne  



 
 

Koliko je takšnih učencev?  

 

  

 

 

Kakšne vrste težav z gibanjem imajo?  

 

  

 

 

 

 

POMEN IN ZNAČILNOSTI GIBANJA ZA VSAKDANJE ŽIVLJENJE 

 

Prosim, označite, v kolikšni meri se strinjate z napisanimi trditvami.   

 

 SE NE 

STRINJAM 

DELNO SE 

NE 

STRINJAM 

NE MOREM 

SE 

ODLOČITI 

DELNO SE 

STRINJAM 

SE 

POPOLNOMA 

STRINJAM 

Gibanje izboljšuje cirkulacijo krvi in zvišuje 

vsebnost kisika v možganih.      

Gibanje vpliva na naše razpoloženje.      
Gibanje med zahtevnim intelektualnim 

delom, nalogami moti in zavira miselne 

procese. 
     

V današnjem času se ljudje dovolj gibamo.      
Gibanje zvišuje raven naše motivacije za 

delo.      

Gibanje vzdržuje ravnovesje med duševnimi 

in telesnimi procesi.      

Gibanje zmanjšuje negativne vplive sedenja.      
V današnjem času se otroci dovolj gibajo.      
Gibanje pozitivno vpliva na otrokov razvoj.      
Gibanje povečuje otrokovo zainteresiranost 

za dejavnost.      

 

 

 



 
 

POUČEVANJE IN GIBANJE V PRILAGOJENEM PROGRAMU Z NIŽJIM 

IZOBRAZBENIM STANDARDOM 

 

Prosim, označite, v kolikšni meri se strinjate z napisanimi trditvami. 

Trditve se nanašajo na prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom in učence z lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju.    

 

 SE NE 

STRINJAM 

DELNO SE 

NE 

STRINJAM 

NE MOREM 

SE 

ODLOČITI 

DELNO SE 

STRINJAM 

SE 

POPOLNOMA 

STRINJAM 

Gibanje pozitivno vpliva na učenje.      
Otrokovo pomnjenje je boljše, če je v procesu 

učenja aktivno celo telo.      

Pri učenju z gibanjem se učenci težko 

osredotočijo na učno snov.      

Z gibalnimi dejavnostmi težje dosegamo učne 

cilje.      

Med učenjem so koristni premori z gibalnimi 

dejavnostmi.      

Gibanje med poukom pomaga učencem, da 

sprostijo svojo energijo na ustrezen način.      

Učenci med poukom ne potrebujejo gibanja.      
Učenci morajo biti sposobni sedeti mirno celo 

šolsko uro.      

Za učence so med poukom najbolj 

priporočljive dejavnosti, ki potekajo v klopeh.      

Vključevanje gibalnih dejavnosti v pouk 

vzame preveč časa.      

Gibalne dejavnosti naj učenci izvajajo le pri 

urah športa.      

Gibalnih dejavnosti ne moremo ustrezno 

prilagoditi individualnim potrebam učencev.      

Med gibalnimi dejavnostmi lahko učencem 

damo jasno povratno informacijo o uspešnosti 

gibanja. 
     

Uporaba ustvarjalnih gibalnih dejavnosti 

lahko pri učencih krepi občutek uspeha.      

Gibalne dejavnosti med poukom učence 

zmedejo in razburijo.      

Med gibalnimi dejavnostmi se učenci učijo 

sodelovati med seboj.      

 

 

Ali v pouk vključujete gibalne dejavnosti?  

 

 Da  

 Ne  

 V preteklosti sem to počel/a, danes ne več.  

 

 

  



 
 

Zakaj vključujete gibalne dejavnosti v pouk (s kakšnim namenom, ciljem)?  

 

  

 

 

Na kakšen način vključujete gibanje v pouk?  

Možnih je več odgovorov.  

 

 Gibanje kot sprostitev (dejavnosti za sproščanje, npr. masaža).  

 Gibanje kot skrb za zdravje (npr. minute za zdravje, učenci naredijo nekaj vaj za razgibavanje, 

boljšo držo).  

 Gibanje kot učna metoda (ponazarjanje učne snovi z gibanjem, uporaba ustvarjalnega giba ipd.).  

 Gibanje za razvijanje motoričnih spretnosti in sposobnosti učencev (npr. vaje, ki so ciljno 

usmerjene v razvijanje posameznih motoričnih spretnosti in sposobnosti učencev).  

 

   

Kolikokrat na teden uporabljate gibanje in gibalne dejavnosti pri izvajanju učnih ur?  

 

 Vsak dan  

 Štirikrat na teden  

 Trikrat na teden  

 Dvakrat na teden  

 Enkrat na teden  

 Drugo:  

 

   

Kolikšen del učne ure v povprečju posvetite gibanju?  

 

 Do 5 minut.  

 Od 5 do 15 minut.  

 Od 15 do 30 minut.  

 Večino ure (več kot 30 minut).  

 

 

Kako pogosto uporabljate gibalne dejavnosti pri posameznem predmetu?  

 

 NIKOLI OBČASNO POGOSTO VEDNO (pri vsaki 

uri) 

PREDMETA NE 

POUČUJEM 

Slovenščina      
Matematika      
Spoznavanje okolja      
Naravoslovje      
Družboslovje      
Tuji jezik      
Likovna umetnost      
Glasbena umetnost      
Tehnika in tehnologija      
Gospodinjstvo      
Šport      
Računalniško opismenjevanje      
Socialno učenje      
Razredna ura      



 
 

Prosim, opišite, na kakšen način najpogosteje uporabljate gibalne dejavnosti pri izbranih 

predmetih? 

(Npr.: matematika – utrjevanje seštevanja z gibalnimi igrami; naravoslovje – prikazovanja naravnih 

pojavov z uporabo giba ...)   

 

  

 

 

 

Prosim, označite, kako pogosto vključujete gibalne dejavnosti v določenem delu učne ure?  

 

 NIKOLI REDKO POGOSTO VEDNO 

Uvodni del     
Glavni del     
Zaključni del     
 

 

 

Prosim, označite, kako pogosto vključujete gibalne dejavnosti v posamezne didaktične etape?  

 

 NIKOLI REDKO POGOSTO VEDNO 

Uvajanje (uvodna motivacija, priprava na 

učenje)     

Obravnava (učne snovi, novih znanj)     
Urjenje, vadenje (namenjeno avtomatizaciji 

naučenih dejavnosti, tehnik)     

Ponavljanje (utrjevanje učne snovi)     
Preverjanje in ocenjevanje znanja     
 

 

Prosim, označite svoja opažanja vedenja učencev pri učnih urah, ki vključujejo gibalne 

dejavnosti, v primerjavi z učnimi urami, kjer gibalnih dejavnosti ne uporabljate.  

 

 NIKOLI REDKEJE ENAKO POGOSTEJE VEDNO 

Učenci so sproščeni.      
Učenci so motivirani za šolsko delo.      
Učenci so osredotočeni na učno snov.      
Učenci si zapomnijo obravnavano učno snov.      
Učenci se med seboj dobro razumejo, 

sodelujejo.      

Učenci so mirni.      
Učenci so ustvarjalni.      
Učenci so veseli.      
Učenci sodelujejo pri pouku.      
Učenci razvijajo svoje motorične sposobnosti 

(koordinacija, moč, ravnotežje ...) in spretnosti 

(npr. skakanje, met žoge ...). 
     

 

 

 

  



 
 

Ali se pri uporabi gibanja, gibalnih dejavnosti pri pouku soočate s kakšnimi težavami?  

 

 Da  

 Ne  

 

 

Prosim, opišite, s kakšnimi težavami se soočate.  

 

  

 

 

 

Ali pri vključevanju gibalnih dejavnosti v poučevanje opažate še kaj, kar bi želeli 

dopisati/dodati?  

 

  

 

 

 

Prosim, obrazložite svoj odgovor (zakaj ne vključujete gibanja v pouk)?  

 

  

 

 
 


