
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

 

 

 

Tjaša Janeţič 

ZNAČILNOSTI GIBANJA PRI UČENCIH DRUGEGA 

RAZREDA OB INTEGRACIJI USTVARJALNEGA GIBA V 

UČNE URE 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2017 



 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

 

 

Tjaša Janeţič 

ZNAČILNOSTI GIBANJA PRI UČENCIH DRUGEGA 

RAZREDA OB INTEGRACIJI USTVARJALNEGA GIBA V 

UČNE URE 

Magistrsko delo 

 

 

Mentorica: izr. prof. dr. Helena Smrtnik Vitulić 

Somentorica: dr. Vesna Geršak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala 

Iskreno se zahvaljujem mentorici izr. prof. dr. Heleni Smrtnik Vitulić in somentorici dr. Vesni 

Geršak za vse strokovne nesvete, pomoč, hitro odzivnost in spodbudne besede pri pisanju 

magistrskega dela.  

Zahvaljujem se tudi izr. prof. dr. Gregorju Geršaku, in vsem študentom Fakultete za 

elektrotehniko, ki so sodelovali pri raziskavi ter so s svojo prisotnostjo in znanjem pripomogli 

h kvalitetni izpeljavi projekta, na podlagi katerega je nastalo to magistrsko delo.  

Hvaleţna sem druţini in svojemu fantu Marku, ki so med študijem in nastajanjem 

magistrskega dela verjeli vame, me spodbujali in mi bili v oporo.  

Za veliko veselja in motivacije pri opravljanju študijskih obveznosti se zahvaljujem svojim 

sošolkam in sošolcu, brez katerih moje študijsko obdobje ne bi bilo tako zabavno.  

Posebna zahvala gre tudi ravnateljicam in učiteljicam, ki so nam omogočile izpeljavo učnih ur 

v njihovih razredih ter dr. Aleksandri Gačić, univ. dipl. prof. zgo. in slov. za lektoriranje 

besedila. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POVZETEK  

V današnjem času postaja vse večja teţava prekomerna teţa otrok in s tem povezane 

zdravstvene teţave, ki so poleg nezdrave prehrane tudi posledica pomanjkanja gibanja. 

Tehnološki razvoj, ki je sicer olajšal ţivjenje na veliko področjih, je namreč povzročil upad 

gibalne aktivnosti med otroki (in odraslimi) in tako vplival na porast sedečega načina 

ţivljenja. Ker pa otroci velik del dneva preţivijo v šoli, je pomembno, da poskuša šola v čim 

večji meri vplivati na otrokov zdrav ţivljenjski slog in pri učencih spodbujati gibanje. Učitelji 

v razredu lahko gibanje spodbudijo tudi z uporabo učnega pristopa, imenovanega ustvarjalni 

gib, ki omogoča integracijo ustvarjalnosti in gibanja v učne ure. V magistrskem delu so nas 

zanimale značilnosti gibanja pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v 

učne ure matematike. V raziskavo smo vključili 116 otrok, ki so obiskovali 2. razred različnih 

osnovnih šol v Ljubljani in okolici. Učenci so bili iz petih različnih razredov, v sklopu 

raziskave pa smo jih poučevali geometrijo (geometrijske like in telesa, simetrijo ter črte in 

točke) trikrat tedensko po dve šolski uri. V treh razredih smo z učenci izvajali učne ure z 

uporabo ustvarjalnega giba (eksperimentalna skupina), v dveh pa učne ure brez uporabe 

ustvarjalnega giba (kontrolna skupina). V raziskavi smo najprej analizirali učne priprave za 

izvajanje ur v eksperimentalni in kontrolni skupini, pri analizi pa smo uporabili tri kriterije, ki 

so bili pomembni za izvedbo učnih ur: uporabo različnih učnih oblik, ponazarjanje učne snovi 

s telesom in uporabo različnih pripomočkov. Rezultati so pokazali, da so učne priprave za 

eksperimentalno skupino vključevale raznolike učne oblike (individualno, frontalno, 

skupinsko učno obliko in delo v paru), veliko gibalnih aktivnosti z gibi večjih delov telesa 

(npr. raztegovanje, upogibanje in kroţenje) in z uporabo različnih elementov plesa ter različne 

učne pripomočke. Učne priprave za kontrolno skupino so predvidevale manj raznolikih učnih 

oblik (prevladovalo je frontalno delo), učenci pa so v večini uporabljali le gibe fine motorike 

(npr. pisanje, obkroţevanje sličic ipd.) in učitelja opazovali pri uporabi učnih pripomočkov 

(npr. opazovanje kotaljenja geometrijskih teles). V nadaljevanju nas je zanimala poraba 

energije učencev, vključenih v eksperimentalno in kontrolno skupino, med izvajanjem učnih 

ur. Rezultati analize podatkov iz merilnih zapestnic Armband, ki so jih učenci nosili med 

izvajanjem učnih ur, so pokazali, da so učenci eksperimentalne skupine, v času izvajanja vseh 

učnih ur, porabili 15,3 % več energije kot učenci kontrolne skupine, razlike med skupinama 

pa so bile statistično pomembne. V raziskavi smo pred izvebo učnih ur preverili, ali se učenci 

eksperimentalne in kontrolne skupine razlikujejo v splošnem znanju iz matematike. Rezultati 

pomembnih razlik v splošnem znanju iz matematike niso pokazali. Prav tako smo ugotovili, 

da se učenci eksperimentalne in kontrolne skupine niso pomembno razlikovali v pridobljenem 

znanju iz geometrije, ki smo ga preverjali po izvajanju učnih ur. Zaključimo lahko, da 

ustvarjalni gib kot učni pristop poleg drugega pripomore k temu, da učenci učno snov 

spoznavajo preko gibanja in se učijo na nekoliko bolj raznolike načine kot učenci, ki tega 

učnega pristopa niso deleţni, prav tako pa je poraba energije z uporabo omenjenega učnega 

pristopa večja kot brez njega.  

Ključne besede: gibanje, ustvarjalni gib, učna ura, poraba energije, drugi razred 

 



 

 

ABSTRACT 

MOVEMENT CHARACTERISTICS OF ELEMENTARY SCHOOL SECOND GRADERS 

WITH INTEGRATION OF CREATIVE MOVEMENT INTO LESSONS 

Nowadays the issue of children being overweight and thus having medical problems due to a 

lack of physical activity in addition to unhealthy diet is becoming greater and greater. 

Technological advance, which has on the one hand facilitated many aspects of life, has on the 

other hand caused physical activity among youth (and adults) to decline. It has also increased 

sedentary behaviour. But as children spend a huge part of the day in school it is important that 

the school tries to encourage a healthy lifestyle and physical activity among them as much as 

possible. Teachers can encourage physical activity in class also by using teaching approach 

called creative movement, which allows the integration of creativity and physical activity into 

the lessons. In our master's thesis we were interested in the characteristics of movement with 

the integration of creative movement in second grade math lessons. A total of 116 children 

attending the second grade in different schools in Ljubljana and its surroundings were 

included in the research. The pupils came from five different classes and we taught them 

geometry as part of the research (geometric shapes and solids, symmetry, lines and points) for 

2 lessons three times per week. We were giving lessons with the use of creative movement in 

three classes (test group) and without the use of creative movement in two classes (control 

group). In the research we first analyzed teaching preparations to carry out the lessons in both 

groups. Three factors significant to these lessons were considered: using different learning 

forms, illustrating the lessons with body; and using different accessories. The results showed 

that lesson preparations for the test group included diverse learning forms (individual, frontal, 

group learning and working in pairs), a lot of physical activities involving the movement of 

larger body parts (for example stretching, bending and circling), the use of different dancing 

elements and different learning accessories. Learning preparations for the control group 

estimated less diverse learning forms (mostly frontal work) and the pupils mostly used 

movement of smaller body parts only (for instance writing, encircling pictures etc.) and 

observed the teacher using teaching accessories (for instance watching the rolling of 

geometric solids). Later on we were interested in energy consumption of the pupils in both 

groups during our lessons. The analysis results from Armband bracelets the pupils wore in the 

lessons showed that the pupils in the test group consumed 15.3% more energy than their peers 

in the control group. The differences between the groups were statistically significant. As a 

part of the research we verified if there were any differences in general math knowledge with 

the pupils from the test and the control group before performing the lessons. The results 

showed no significant differences in terms of general math knowledge. In addition to that no 

major differences were observed in the acquired geometry knowledge, which was tested after 

the lessons. We can conclude that creative movement as a teaching approach among other 

things contributes to the acquisition of new knowledge of the pupils via movement and thus 

offers a more diverse learning process than without such an approach. Moreover, energy 

consumption in this kind of a teaching approach is higher than without using creative 

movement.  

Key words: physical activity, creative movement, lesson, energy consumption, second grade 
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1 UVOD 

Pomankanje gibalne aktivnosti med otroki postaja v današnjem času vse večja teţava, saj so 

posledice vidne pri zdravju in celostnem otrokovem razvoju. Glede na to, da otroci velik del 

dneva presedijo tudi v šoli, smo se odločili, da v nalogi predstavimo celostni učni pristop – 

ustvarjalni gib, s katerim lahko učitelj učencem omogoči, da so med učnimi urami gibalno 

aktivni in na ta način laţje usvojijo ter si zapomnijo učno snov. Ustvarjalni gib namreč vpliva 

na različna področja otrokovega razvoja (Kroflič, 1999). 

Pozitivni učinki ustvarjalnega giba so bili ţe raziskovani (Tancig, 2014; Tancig, 2015; Ţagar, 

Geršak in Cotič 2006), vendar nismo zasledili raziskav, v katerih bi avtorji ugotavljali gibalne 

aktivnosti med izvajanjem ustvarjalnega giba pri učnih urah. To je bil tudi eden od razlogov, 

da smo se odločili, da bomo v raziskavi ugotavljali značilnosti gibalnih aktivnosti pri učencih, 

ki so bili deleţni poučevanja z ustvarjalnim gibom in pri učencih, ki niso bili deleţni 

poučevanja z ustvarjalnim gibom. Ugotavljali smo tudi morebitne razlike v znanju učencev, ki 

smo jih poučevali z omenjenim učnim pristopom in med učenci, ki niso bili deleţni 

poučevanja s tem pristopom. 

V teoretičnem delu bomo najprej opredelili terminologijo in osnovne značilnosti gibanja, 

predstavili značilnosti motoričnega razvoja in pojasnili pomen gibanja za različna področja 

posameznikovega razvoja. Podrobneje bomo opisali tudi pomen gibanja za različna področja 

otrokovega razvoja in se usmerili na različne načine spodbujanja gibanja v šoli. Opredelili 

bomo ustvarjalni gib kot celostni učni pristop in dodali primere integracije tega pristopa v 

učne ure matematike. 

V empiričnem delu bomo predstavili rezultate raziskave, v kateri smo ugotavljali značilnosti 

gibanja pri učencih drugih razredov ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure matematike 

(geometrije). Ugotovili bomo, v kolikšni meri se poučevanje, ki vključuje ustvarjalni gib, na 

področju gibanja in učnih doseţkov, razlikuje od poučevanja, ki ustvarjalnega giba ne 

vključuje. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2. 1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI GIBANJA 

2. 1. 1 Opredelitev terminologije na področju gibanja  

Gibanje ima v vseh obdobjih človekovega ţivljenja nenadomestljivo vlogo in predstavlja 

osnovno človekovo potrebo, ne glede na posameznikov spol, starost, socialni, demografski ali 

finančni poloţaj, zato ga je pomembno spodbujati pri vsakem posamezniku (Zurc, 2008).  

Terminologija na področju gibanja je zelo raznolika, nekateri termini so si vsebinsko podobni 

in se do neke mere med seboj vsebinsko prekrivajo. Zato bomo v začetnem delu posamezne 

termine, povezane z gibanjem, opredelili in pojasnili razlike med njimi.  

Za razumevanje gibalnega/motoričnega razvoja je pomembno razumeti termina gibanje in 

motorika. Gibanje se nanaša na vidno spremembo v poloţaju katerega koli dela telesa in je 

končni rezultat motoričnega procesa, medtem ko motorika obsega mehanske in biološke 

dejavnike, ki vplivajo na gibanje (Gallahue in Ozmun, 1998).  Spremembe, ki se kot značilne 

kaţejo v posameznih razvojnih obdobjih in se nanašajo na spreminjanje motoričnega vedenja 

tekom celega ţivljenja, imenujemo motorični razvoj (Gallahue in Ozmun, 1998). Na 

motorični razvoj lahko gledamo kot na proces, na katerega vplivajo biološki in okoljski 

dejavniki ter posameznikove gibalne sposobnosti. Motorični razvoj opisujemo v različnih 

fazah človekovega razvoja: prenatalno obdobje, otroštvo, obdobje adolescence in odraslost. 

Besedno zvezo motorični razvoj uporabljajo predvsem kineziologi, medtem ko psihologi raje 

govorijo o psihomotoričnem razvoju, saj poudarjajo povezavo gibalne aktivnosti z različnimi 

psihološkimi procesi, kot so mišljenje, čustvovanje in socialni odnosi (Gallahue in Ozmun, 

1998).  

Tudi iz besede gibanje izhaja več drugih besednih zvez, ki imajo različne pomene. Med njimi 

so npr. gibalni vzorci, ki pomenijo organizirano serijo povezanih gibov (Gallahue in Ozmun, 

1998). Če so ti gibi izvedeni nadzorovano, točno in natančno, govorimo o gibalnih 

sposobnostih. Delimo jih na moč, gibljivost, koordinacijo, hitrost, ravnoteţje in natančnost, 

njihova razvitost pa je odvisna od prirojenih zmoţnosti posameznika in od vadbe oziroma od 

gibalnih izkušenj. Moč predstavlja učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju 

zunanjih sil, gibljivost omogoča izvedbo velikih razponov gibov v sklepih, koordinacija je 

potrebna za učinkovito izvajanje gibalnih nalog, hitrost je sposobnost izvedbe gibanja v 

najkrajšem moţnem času, z ravnoteţjem ohranjanjamo stabilni poloţaj telesa v prostoru, z 

natančnostjo pa določamo ustrezno smer in silo pri usmerjanju telesa ali predmeta proti cilju 

(Pistotnik, 2000). Skupek večjega števila gibalnih sposobnosti (npr. moči, hitrosti, natančnosti 

ipd.), ki so uporabljene v pravih kombinacijah, pa imenujemo gibalne spretnosti. Te so v 

primerjavi z gibalnimi sposobnostmi predvsem naučene. Natančne spremembe v gibalnih 

vzorcih, ki jih spodbudimo z učenjem, so osnova za oblikovanje različnih gibalnih spretnosti. 

Temeljne gibalne spretnosti, ki se jih otrok začne učiti ţe v prvih mesecih svojega ţivljenja, 

delimo v tri večje skupine gibanj. Prvo skupino tvorijo stabilnostna gibanja, ki skrbijo za 

vzpostavljanje in vzdrţevanje ravnoteţja, drugo skupino sestavljajo lokomotorna gibanja, ki 
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omogočajo spremembo lokacije telesa (npr. plazenje, lazenje, hoja, tek, skoki), in tretjo 

manipulativna gibanja, ki zahtevajo spretno uporabo rok in nog (grobi in fini gibi) (Gallahue 

in Ozmun, 1998). V zgodnjem razvoju  gibalne spretnosti tvorijo naravne in preproste oblike 

gibanj, kot so plazenje, lazenje, hoja in tek, kasneje pa je gibanje sestavljeno tudi iz 

kompleksnejših gibov, kot so metanje, lovljenje, zadevanje, dvigovanje, nošenje, potiskanje 

idr., ki omogočajo izvedbo zapletenejših gibalnih spretnosti in udeleţbo v različnih športnih 

dejavostih, kot je na primer košarka (Videmšek in Pišot, 2007).  

Za izvedbo posameznih gibalnih spretnosti je potrebna aktivnost določenih mišic in mišičnih 

skupin. Gibe trupa, nog in rok, ki posamezniku omogočajo sedenje, plezanje, hojo, voţnjo s 

kolesom,  uvrčamo med grobo motorične spretnosti, medtem ko se fina motorika nanaša na 

gibe manjših mišic in mišičnih skupin, ki se sproţijo ob drobnih organiziranih gibih rok, 

zapestja, prstov, nog in obraza ter so pomembni za izvedbo teţjih gibalnih nalog (Kremţar 

1998). 

Grobo in fino gibanje se pri ljudeh razvija sočasno in kmalu po rojstvu predstavljajo osnovo 

za otrokovo raziskovanje okolice, kasneje pa postanejo telesni gibi osnova za opravljanje 

številnih dejavnosti. Gibanje odraslemu človeku namreč omogoča opravljanje vsakodnevnih 

telesnih dejavnosti, kot so gospodinjska dela, vrtnarjenje, hoja in tek. Telesna dejavnost 

vključuje nenamensko in neorganizirano udejstvovanje v telesnem gibanju, medtem ko 

nogomet, gimnastiko, plavanje in druge oblike organiziranih vadb uvrščamo med športne 

dejavnosti. Pri športnih dejavnostih je v primerjavi z vsakodnevnimi telesnimi dejavnostmi 

intenzivnost gibanja večja. Rekreativno kolesarjenje, ples, smučanje, aktivna otroška igra in 

druge sodijo med rekreativne dejavnosti, saj se z njimi posameznik običajno ukvarja v 

svojem prostem času, za sprostitev (Kristan, 2000). 

Pri opravljanju vseh telesnih dejavnosti je moţno meriti tudi porabo energije v času gibalne 

aktivnosti. Ena od metod, ki omogoča takšne meritve, je uporaba merilnih zapestnic (npr. 

zapestnica Armband Body Media SenseWear). Posameznik si zapestnico namesti na roko in s 

tem omogoči, da s pomočjo elektrode na zapestnici meri prevodnost koţe, toplotni tok, 

premikanje in druge parametre, na podlagi katerih izračuna porabljeno energijo. Na takšen 

način lahko pridemo do objektivnejših podatkov o gibalni aktivnosti kot z uporabo anketnih 

vprašalnikov, ki jih posamezniki rešujejo, poleg tega zapestnice niso moteče in je zato njihova 

uporaba moţna čez cel dan (Škof, 2010). Večja kot je poraba energije, bolj je posameznik 

gibalno aktiven, kar vpliva predvsem na motorični razvoj (Videmšek in Pišot, 2007). 

2. 1. 2 Značilnosti motoričnega razvoja 

Posameznikova zmoţnost izvajanja gibalnih dejavnosti je pogojena z značilnostmi 

motoričnega razvoja, ki se začne ţe v prenatalnem obdobju in se nenehno izpopolnjuje. 

Novorojenček se sprva še ne more sam premakniti z mesta in se hoteno/namerno premikati. Z 

razvojem je dojenček kmalu sposoben nadzirati gibanje glave, trupa in rok ter nazadnje še 

nog, ki mu omogočajo bolj načrtovano premikanje po prostoru in raziskovanje okolice. Prej 

ko otrok shodi, prej začne spoznavati svet, kar mu omogoči nova spoznanja tudi na drugih 

področjih razvoja, npr. na socialnem, čustvenem in kognitivnem (Videmšek in Pišot, 2007).  
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Izkušnje, ki jih posameznik pridobi ob interakciji z okoljem, celostno vplivajo na razvoj 

(Rajtmajer, 1988, v Sevšek, 2014). Rajtmajer (1988, v Sevšek, 2014) pri tem poudarja, da se z 

novimi izkušnjami vsako gibanje lahko spreminja oziroma razvija, med nove izkušnje pa 

prištevamo tudi gibanja, izvedena z novimi pripomočki in v neznanih prostorih. Izkušnje se 

shranjujejo v spomin in tvorijo gibalni program (Rajtmajer, 1988 v Sevšek, 2014). Na 

motorični razvoj vpliva tudi zorenje, ki ga pogojujeta dozorelost ţivčnega sistema in razvitost 

kosti ter mišic in mišičnih skupin (Horvat in Magajna, 1989), kar pa je ključnega pomena za 

izvajanje zahtevnejših gibalnih nalog (Gallahue in Ozmun, 1998; Tancig, 1987). Pri tem je 

dobro vedeti, da posameznih faz motoričnega razvoja ne moremo prehitevati, saj zaradi 

določene stopnje razvitosti kosti, mišic in moţganov faze nastopijo v točno določenem 

zaporedju, medtem ko lahko na hitrost razvoja vplivamo z gibalnimi izkušnjami (Gallahue in 

Ozmun, 1998).  

Gallahue in Ozmun (1998) sta motorični razvoj razdelila na več stopenj in faz, v sklopu 

katerih lahko opazimo določeno vrsto vedenja, ki je značilno za večino posameznikov. Vsaka 

razvojna stopnja je rezultat predhodne in pogoj za vzpostavitev naslednje (Gallahue in 

Ozmun, 1998). 

Tabela 1: Faze in stopnje motoričnega razvoja glede na starost otroka (prirejeno po Gallahue in 

Ozmun, 1998) 

FAZE MOTORIČNEGA 

RAZVOJA 

OKVIRNO STAROSTNO 

OBDOBJE RAZVOJA 

STOPNJE 

MOTORIČNEGA 

RAZVOJA 

REFLEKSNA GIBALNA 

FAZA 

prenatalno obdobje do 4. 

meseca 

stopnja vkodiranja (zbiranja) 

informacij 

od 4. meseca do 1. leta stopnja dekodiranja 

(procesiranja) informacij 

RUDIMENTARNA 

GIBALNA FAZA 

od rojstva do 1. leta  stopnja inhibicije refleksov 

od 1. do 2. leta  predkontrolna stonja 

TEMELJNA GIBALNA 

FAZA 

od 2. do 3. leta  začetna stopnja 

od 4. do 5. leta osnovna stopnja 

od 6. do 7. leta zrela stopnja 

SPECIALIZIRANA 

(ŠPORTNA) GIBALNA 

FAZA 

od 7. so 10. leta splošna stopnja 

od 11. do 13. leta  specifična stopnja 

od 14. leta naprej speciaizirana stopnja 

 

Refleksna gibalna faza je prva faza v motoričnem razvoju in je ime dobila zaradi nehotenih 

reakcij – refleksov na draţljaje iz okolice (Gallahue in Ozmun, 1998). Začne se ţe v 

prenatalnem obdobju in traja do 1. leta otrokove starosti. Do otrokovega 6. meseca večina 

refleksov izzveni oziroma preide v hotena gibanja, saj z razvojem višjih moţganskih centrov 

nadzor nad skeletnimi mišicami postaja vedno bolj zavesten (Videmšek in Pišot, 2007). 

Refleksni fazi sledi rudimentarna gibalna faza, ki vključuje razvoj stabilnostnih gibanj 

(nadzor nad mišicami glave, vratu in trupa, ki omogočajo sedenje), manipulativnih gibanj 
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(npr. prijemanje in spuščanje predmetov) in lokomotornih gibanj (npr. plazenje, lazenje, hoja) 

(Gallahue in Ozmun, 1998).  

Z vstopom v šolo je otrok ţe na temeljni gibalni fazi, ki traja od 2. do 7. leta otrokove 

starosti. Otrokovo gibanje postaja bolj usklajeno in učinkovito, prav tako je za to starost 

značilno, da otrok aktivno raziskuje svoje gibalne zmoţnosti. Omenjena faza je sestavljena iz 

treh stopenj. Prva traja od 2. do 3. leta in se imenuje začetna stopnja. Zanjo je značilno, da 

otrok s temeljnimi gibalnimi aktivnostmi poskuša doseči neki cilj, medtem ko ima še slabo 

razvito koordinacijo in ritem ter je omejeno tudi njegovo gibanje telesa. Naslednja je osnovna 

stopnja, ki traja od 4. do 5. leta. Otrokovo gibanje je še vedno omejeno in pretirano, vendar ţe 

bolj koordinirano. Pri tej stopnji je še posebej pomembna raznolikost gibalnih izkušenj, saj 

se v nasprotnem primeru lahko zgodi, da posameznik na tej stopnji ostane celo ţivljenje. 

Raznolikost gibalnih izkušenj in spodbude iz okolja pa omogočajo tudi dosego naslednje, 

zrele stopnje, ki običajno traja od 6. do 7. leta. Zanjo je značilno učinkovitejše in bolj 

usklajeno izvajanje gibalnih nalog (Tancig, 1987). 

Zadnja, četrta faza motoričnega razvoja, ki nastopi po 7. letu, je specializirana (športna) 

faza.V tem obdobju se osnovna lokomotorna, stabilnostna in manipuativna gibanja vedno bolj 

izpopolnjujejo in zdruţujejo v zahtevnejše gibalne oblike in tako gibanje omogoča izvajanje 

različnih individualnih in skupinskih športnih dejavnosti. Tako kot predhodno, tudi to fazo 

sestavljajo tri stopnje. Splošna stopnja je prva v specializirani (športni) fazi in traja od 7. do 

10. leta starosti. Zanjo je značilna posameznikova še večja natančnost in nadzor gibanja kot v 

predhodni fazi, ki sta potrebna za izvajanje različnih športnih dejavnosti (npr. teka, plavanja, 

košarke ipd.). Na tej stopnji je pomembno, da otroku omogočimo raznolike gibalne izkušnje 

za razvoj gibalnih vzorcev v najširšem obsegu. Pri spodbujanju raznolikih gibalnih izkušenj je 

še posebej pomembna šola, ki otroka spodbudi pri učenju različnih vrst gibaljnih vzorcev. 

Druga stopnja specializirane (športne) gibalne faze je specifična stopnja, ki traja od 11. do 13. 

leta starosti. Na tej stopnji raznovrstne gibalne izkušenj in višje razvite kognitivne sposobnosti 

omogočajo, da se otrok zavestno odloči za oţji spekter gibalnih dejavnosti in si tako izbere 

šport, ki ga zanima in mu omogoči večjo specializacijo gibalnih spretnosti. Gibalne dejavnosti 

se še dodatno izpopolnijo, gibanje postane hitro in natančno. Zadnja, najvišja stopnja 

specializirane (športne) gibalne faze, je specializirana stopnja, ki se začne pri 14. letih in 

lahko traja skozi vso odraslost. Obsega vsa gibalna znanja, pridobljena v prejšnjih stopnjah, 

otrok pa je vključen v manj športnih dejavnosti, vendar se z njimi ukvarja več časa in 

intenzivneje (Gallahue in Ozmun, 1998). 

Prirojene značilnosti in izkušnje lahko povzročijo, da so otroci na različnih stopnjah 

motoričnega razvoja, zato na starost, ki je določena za posamezno stopnjo, ne smemo gledati 

preveč ozko, lahko pa se trudimo otroku omogočiti izkušnje na različnih gibalnih področjih, 

saj s tem pomagamo pri doseganju  gibalnega znanja, ki je primerno otrokovi starosti (Tancig, 

1987). 
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2. 1. 3 Pomen gibanja za različna področja posameznikovega razvoja 

Redna gibalna aktivnost je za posameznika lahko zelo koristna, saj vpliva na različna 

področja njegovega delovanja. Rezultati raziskav kaţejo, da gibanje v največji meri vpliva na 

posameznikovo zdravje (Završnik in Pišot, 2005). Leta 1953 so tako ugotovili, da debelost in 

pomanjkanje gibanja povečujeta tveganje za pojavitev koronarne srčne bolezni, kasneje pa so 

bili ugotovljeni tudi pozitivni učinki gibanja na zgodnje preprečevanje drugih nenalezljivih 

kroničnih bolezni, kot so kap, visok krvni tlak, sladkorna bolezen tipa 2, osteoporoza, rak 

debelega črevesa in rak na prsih (Završnik in Pišot, 2005). Zadostna količina gibanja poleg 

preprečevanja bolezni lahko vpliva tudi na posameznikovo trenutno počutje, saj z gibanjem 

posameznik uravnava telesno teţo, krepi svoj imunski sistem in laţje obvladuje svoje telo 

(Frostig, 1989; Štemberger, 2004). 

Obvladovanje telesa lahko vpliva tudi na posameznikovo samospoštovanje, ki predstavlja 

posameznikovo oceno lastne vrednosti (npr. posameznik z visokim samospoštovanjem sebe 

ocenjuje kot vrednega, posameznik z nizkim samospoštovanjem pa kot manj vrednega). 

Samospoštovanje je sestavljeno iz več različnih pojmovanj samega sebe, ki se nanašajo na 

različna področja posameznikovega delovanja, npr. na socialno, čustveno, kognitivno in na 

telesno (Zurc, 2008). Zavedanje, da smo sami prispevali k svojemu napredeku in da smo cilj 

dosegli z lastnim prizadevanjem, nam torej lahko omogoča boljše zaupanje vase in v svoje 

sposobnosti (Škof, 2010).  

Gibanje se odraţa tudi v socialnih odnosih. Preko gibalne aktivnosti se posameznik namreč 

identificira s skupino, v dobi odraščanja pa se otrok v skupinskih igrah uči socialnega 

vedenja, izoblikuje spolno vlogo, krepi odnose z vrstniki in razvija samostojnost (Walker, 

1992, v Zurc, 2008). Poleg pomena socialnih odnosov gibanje prispeva tudi k višjim 

kognitivnim procesom oziroma k učinkovitejšemu učenju različnih učnih vsebin, zaradi 

česar je posameznik lahko bolj učno uspešen (Burns, 2011; Osgood Campbell, 2015; Tancig, 

2015). Gibanje namreč prispeva k boljšemu delovanju ţivčnega sistema, pozitivno vpliva na 

motivacijo za učenje, na spomin in podobno (Frostig, 1989).  

 

Zaradi dokazanih pozitivnih učinkov gibanja na zdravje in tudi na druge vidike človekovega 

razvoja je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2010) predstavila priporočila, v katerih 

je zapisano, kako pogosta in intenzivna mora biti vadba, da lahko opazimo njene pozitivne 

učinke. Otroci in mladostniki stari od 5 do 17 let naj bi bili zmerno do intenzivno gibalno 

aktivni vsak dan vsaj 60 minut, pri čemer mora biti prevladujoči del dnevne gibalne aktivnosti 

aeroben (povečati se mora srčni utrip), najmanj trikrat tedensko pa naj bi izvedli visoko 

intenzivno vadbo, s čimer bi okrepili mišice in kosti. Pri odraslih, starih od 18 do 64 let, pa so 

pozitivni učinki gibalne aktivnosti vidni ţe, če se zmerna aerobna vadba izvaja vsaj 150 minut 

na teden (WHO, 2010).  

 

Poleg Svetovne zdravstvene organizacije, ki na globalni ravni ozavešča ljudi o pomenu 

gibanja za različna področja človekovega razvoja, pa obstaja še veliko drugih organizacij, ki s 

svojimi programi poskušajo vplivati na gibalno aktivnost posameznikov (Videmšek in Pišot, 

2007). Med njimi je veliko takih, ki se posvečajo skrbi za gibalno aktivnost otrok:  
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- Na globalni ravni potekajo akcije pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije 

(npr. Svetovni dan gibanja), Evropske unije (npr. strategija HEPA – Health Enhancing 

Physical Activity ali telesna aktivnost za krepitev zdravja) in Zdruţenih narodov 

(Videmšek in Pišot, 2007). 

- Na drţavni ravni so pomembni nacionalni programi za spodbujanje gibalne aktivnosti 

prebivalcev v posamezni drţavi, ki prepoznavajo in opredeljujejo pomen gibanja 

prebivalcev za drţavo. Pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 

tako poteka vrsta promocijskih programov, med drugim tudi program Z gibanjem do 

zdravja, Cindi Slovenija in Zdrav ţivljenjski slog v šoli, ki se osredotoča na različne 

dejavnike, ki vplivajo na zdravje (Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS, 2014). 

Znani so še drugi projekti in programi za otroke in mladostnike kot so Hura, prosti čas, 

Zdrava zabava, projekt Otroci v mestu ipd., v šolskem prostoru pa v okviru 

Ministrstva za šolstvo in šport gibalno aktivnost spodbujata še programa Zlati sonček 

(prva triada) in Krpan (druga triada), ki omogočata popestritev rednega vzgojno-

izobraţevalnega procesa in dela v društvih (Videmšek in Pišot, 2007). 

- Gibalno aktivnost na lokalni in individualni ravni spodbujajo lokalne skupnosti in 

ustanove, kot so športne zveze, zavodi za šport, zavodi za zdravstveno varstvo,  

športne zveze, šole in vrtci (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Gibalna aktivnost v otroštvu lahko pomembno prispeva k psihosocialnemu zdravju v 

kasnejših razvojnih obdobjih ţivljenja (Škof, 2010). Tudi učitelji lahko z vključevanjem 

gibanja v učne ure zmanjšajo količino sedenja in tako vplivajo na otrokov motorični razvoj 

(Tancig, 1987). 

2. 2 OTROCI IN GIBANJE 

2. 2. 1 Vpliv gibanja na otrokov celostni razvoj 

Gibanje ne omogoča zgolj razvoja gibalnih spretnosti in sposobnosti, ampak v veliki meri 

vpliva tudi na celostni razvoj (Tancig, 1987). Učinki gibanja so pri otrocih in mladostnikih ter 

odraslih lahko vidni na motoričnem, kognitivnem, čustvenem in socialnem področju 

(Tancig, 1987). 

Vsa področja posameznikovega razvoja so med seboj tesno povezana in delujejo druga na 

drugo, zato jih ne moremo obravnavati povsem ločeno (Tancig, 1987). Napredek ali 

zaostanek na motoričnem področju namreč lahko povzroči spremembo na drugih področjih in 

enako lahko na motorični razvoj vplivajo tudi spremembe na kognitivnem, čustvenem in 

socialnem področju (Pišot in Planinšec, 2005) (slika 1). 
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Slika 1: Povezanost posameznih vidikov otrokovega razvoja (prirejeno po Tancig, 1987) 

Kognitivni razvoj vključuje spremembe v mentalnih procesih, kot so zaznavanje, presojanje, 

predstavljanje, sklepanje, spomin, govor in reševanje teţav, ki omogočajo odločanje, 

mišljenje in učenje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Vse omenjene vidike kognitivnega 

razvoja otrok uporablja pri pridobivanju znanja in pri laţjem zavedanju okolja, na vse 

spremembe in napredek v kognitivnem razvoju pa v veliki meri vpliva gibalna aktivnost 

(Pišot in Planinšec, 2005).  

Povezava motoričnega in kognitivnega razvoja je vidna ţe kmalu po rojstvu, ko postane 

gibanje ključno za pridobivanje informacij o okolju in za spoznavanje novih stvari, medtem 

ko določena stopnja kognitivnega razvoja pogojuje pripravljenost otroka za usvajanje gibalnih 

spretnosti (Pišot in Planinšec, 2005). Kineziologi pri otrokovem razvoju velik pomen 

pripisujejo mišičnemu tonusu, ki omogoča stabilnost in drţo njegovega telesa, načrtovanje 

gibov pa je nujno za izbiro in izvedbo otrokovih  odzivov na draţljaje iz okolja. Zaznavno 

gibalne spretnosti, ki omogočajo sprejem novih informacij, se sicer najbolj intenzivno 

razvijajo v prvih dveh letih otrokovega razvoja (Piaget, 1995, v Osgood-Campbell, 2015), po 

mnenju kineziologov pa imajo pomembno vlogo tudi v zgodnjem in srednjem otroštvu. Otroci 

se morajo namreč naučiti nadzorovati gibe svojega telesa, saj lahko le tako sledijo 

dejavnostim v vrtcu ali med poukom, poleg tega se morajo pred vstopom v šolo naučiti fine 

motorike in koordinacije gibov, saj je to pomembna osnova za drţanje svinčnika, škarij, 

risanje in podobnih spretnosti, ki so ključne pri pridobivanju otrokovih novih znanj (Osgood-

Campbel, 2015). Študije, ki preučujejo povezave med šolsko uspešnostjo in grobo ter fino 

motoriko kaţejo na povezavo med motoričnimi sposobnostmi in izvršilnimi funkcijami, kot 

so na primer pozornost, hitrost in procesiranje informacij (Osgood-Campbel, 2015).  

Povezavo med motoričnim in kognitivnim področjem razvoja v obdobju šolanja so poudarjali 

tudi številni avtorji. Njihove ugotovitve je povzel Osgood-Campbel (2015). Kolb in M. 

Montessori (v Osgood-Campbel, 2015) sta poudarjala pomen neposrednih zaznavno gibalnih 

interakcij za razumevanje učne snovi in oblikovanje idej. M. Montessori (1988, str. 173, v 

Osgood-Campbel, 2015, str. 5) je bila mnenja, da je »izobraţevanje […] naraven proces […] 

in se ne pridobi s poslušanjem besed, ampak z izkušnjami, pridobljenimi v okolju«. Kasneje 

sta pomen zaznavno-gibalnih spretnosti za učenje v razredu poudarila tudi Thelen in Smith 

(1994, v Osgood-Campbell, 2015). Poudarila sta pomen neposrednega spoznavanja svoje 

okolice in predpostavila, da v osnovi ni bistvene razlike med npr. osvajanjem hoje in tistimi 

procesi, katerih rezultat je npr. matematično znanje. Po njunem mnenju je torej kinestetično 

učenje pomembno za otroke v razredu, saj gre pri učenju za povezanost med 

senzomotoričnimi in kognitivnimi procesi (Osgood-Campbell, 2015). 
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Motorični razvoj se v veliki meri povezuje tudi s socialnim in čustvenim razvojem, ki sta v 

psihologiji pogosto obravnavana skupaj kot čustveno-socialni razvoj (Pišot in Planinšec, 

2005). 

Na čustvenem področju ima gibanje poseben pomen predvsem pri preprečevanju oziroma 

zmanjševanju negativih čustev, kot sta na primer zaskrbljenost in anksioznost (Puklek in 

Grill, 1999, v Obid, 2015). Zaskrbljenost pomeni strah, ki nastane zaradi zamišljanja nevarne 

situacije, ki bi se lahko zgodila v prihodnosti (Hurlock, 1974, v Fekonja in Kavčič, 2004), 

anksioznost pa je neopredeljena ogroţenost, nemir in neugodje, pri čemer otrok ne ve, kaj ga 

pravzaprav skrbi (Zupančič, 1996, v Fekonja in Kavčič, 2004). Obe negativni čustvi lahko 

povzročijo različne stresne situacije, s katerimi pa se po mnenju M. Tomori (2010) v šolskem 

okolju najbolje spoprimejo tisti učenci, ki so redno gibalno aktivni. Otrok, ki zmore usmerjati 

svojo telo, namreč veliko laţje prenaša tudi psihične obremenitve, ki jih zahteva odzivanje na 

stres (Tomori, 2010). V situacijah, ki bi za učence lahko bile stresne, lahko učitelj preko 

različnih spostilnih dejavnosti, ki vključujejo glasbo in/ali gibanje, otroke spodbudi k manj 

intenzivnemu odzivanju na stres (Kroflič, 1999). M. Jakič (2017) je v raziskavi, v kateri je 

ugotavljala vpliv glasbeno-gibalnih dejavnosti na stres petošolcev ugotovila, da se je stopnja 

zaznavanja stresa po uporabi omenjenih dejavnosti pri učencih zmanjšala (Jakič, 2017).  

Doţivljanje negativnih čustev lahko npr. vpliva tudi na otrokovo samospoštovanje, ki kaţe 

na to, ali se otrok na določenih področjih vrednoti kot bolj ali manj vrednega. V srednjem in 

poznem otroštvu je namreč v ospredju tudi otrokovo vrednotenje svoje telesne podobe, ki pa 

je lahko zelo nizka, če otrok ni gibalno aktiven oziroma ima prekomerno telesno teţo (Strel, 

1996). Na nizko samospoštovanje pa poleg nezadovoljstva s svojim videzom lahko vpliva tudi 

nezadovoljstvo s svojo telesno zmogljivostjo in gibalnimi spretnostmi, zaradi česar je po 

mnenju strokovnjakov gibalna aktivnost pri otrocih v obdobju poznega otroštva eden izmed 

pomembnejših načinov oblikovanja pozitivnega samospoštovanja. Otroci, ki so neuspešni v 

gibalnih aktivnostih, namreč pogosto oblikujejo negativno samospoštovanje, saj ocenjujejo, 

da so manj sposobni za opravljanje vsakodnevnih nalog in za sodelovanje v različnih gibalnih 

igrah. Za otroka je prav tako pomembno spoznanje, da je do zastavljenih ciljev mogoče priti  s 

svojim trudom in potrpeţljivostjo ter da svoje telo lahko usmerja sam, ga obvladuje in 

spodbuja k naporu, kar povzroči ugodje in zadoščanje (Tomori, 2010).  

Vpliv gibalne aktivnosti na samospoštovanje sta pri nas med prvimi raziskovala Strel in 

Štihec (1995, v Zurc, 2008). Ugotovila sta, da imajo učenke z dobro razvtimi gibalnimi 

spretnostmi višje samospoštovanje kot učenke, ki imajo slabo razvite te spretnosti. Rezultati 

raziskave so tudi pokazali, da so povezave med gibalno aktivnostjo in samospoštovanjem pri 

fantih niţje kot pri dekletih, najniţje pa se pri fantih vrednotijo tisti s prekomerno telesno teţo 

(Strel in Štihec, 1995, v Zurc, 2008). Planinšec in Čagran (2004) sta s sodelavci na vzorcu 

528 otrok ugotovila tudi povezavo med telesnim samospoštovanjem in gibalno aktivnostjo 

otrok. Rezultati so pokazali, da so otroci, ki so pogosto gibalno aktivni, na lestvici telesnega 

samospoštovanja dosegli boljše rezultate od otrok, ki so bili redko gibalno aktivni (Strel in 

Štihec, 1995, v Zurc, 2008). 
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V otroštvu se kaţe tudi velika povezanost med motoričnim in socialnim razvojem. Socialni 

razvoj vključuje področja komunikacije, medosebnih odnosov, socialnih spretnosti in 

socialnega razumevanja, na katera lahko vpliva gibanje, saj predstavlja eno izmed poglavitnih 

aktivnosti, pri katerih je otrok v stiku z vrstniki (Zurc, 2008). Gibalna aktivnost, ki poteka v 

skupini, namreč otroku omogoča, da se na naraven način uči sodelovati z drugimi, prilagajati, 

premagovati svoje slabosti ter slediti skupnim ciljem. Otrok v skupini (tudi s pomočjo 

gibanja) oblikuje svoje mesto v skupini, izraţa veselje in se sooča tudi z neuspehi, ki jih laţje 

sprejme, če ima v skupini podporo. Gibalne aktivnosti, ki potekajo v skupini vrstnikov, lahko 

omogočajo večjo sproščenost in zaupanje vase (Tomori, 2010). Z gibalnimi igrami, ki 

potekajo v interakciji z vrstniki, pa se učenci učijo tudi empatije, tj. sposobnosti razumevanja 

čustev drugih in odzivanja nanje (Tancig, 2008).  

Navedene povezave posameznih področij otrokovega razvoja kaţejo na pomen 

vsakodnevnega vključevanja v gibalne aktivnosti. Pozitivni učinki gibanja, so bili tako vzrok 

za izvedbo različnih raziskav, s katerimi so ugotavljali, v kolikšni meri so otroci gibalno 

aktivni. 

2. 2. 2 Raziskave s področja gibanja otrok 

Zaradi številnih pozitivnih učinkov gibanja na posameznikov razvoj v različnih razvojnih 

obdobjih so se nekateri raziskovalci lotili obseţnih raziskav, s katerimi so ugotavljali 

pogostost gibalne aktivnosti otrok (Zurc, 2008). Večina raziskav je količino gibalne aktivnosti 

primerjala s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 2010). Izsledki raziskav, ki 

jih predstavljajo Jurak idr. (2015), Sember idr. (2016) in Tremblay idr. (2016) so pokazali, da 

večina slovenskih otrok dosega 60 minut dnevne gibalne aktivnosti, ki jih priporoča Svetovna 

zdravstvena organizacija, medtem ko druge raziskave (Jeriček Klanšček, Koprivnikar, Drev, 

Pucelj, Zupanič in Britovšek, 2015; Kalman idr., 2015) kaţejo, da priporočil ne dosega niti 

polovica otrok.  

Nedoseganje priporočil po dnevni aktivnosti kaţe mednarodna primerjava gibanja otrok, 

ki prikazuje trende gibanja od leta 2002 do leta 2010 in povzema podatke zbrane v okviru 

mednarodne raziskave HBSC. V primerjavo gibalne aktivnosti so bili vključeni otroci stari 

11, 13 in 15 let iz 32 evropskih in severnoameriških drţav, ki so morali oceniti, koliko dni v 

tednu so gibalno aktivni vsaj 60 minut. V omenjenem obdobju (od leta 2002 do leta 2010) 

velika večina otrok ni dosegla priporočil po dnevni aktivnosti, zaznan je bil le rahel porast 

fizične aktivnosti otrok (s 17,0 % na 18,6 %). Slovenija je bila uvrščena med devet drţav, pri 

katerih je bil zaznan znatni padec gibalne aktivnosti pri starejših fantih (glede na mlajše), 

medtem ko pri dekletih ni bilo ugotovljenih starostnih razlik glede gibalne aktivnosti. 

Raziskava je na podlagi vseh pridobljenih podatkov iz vseh drţav, vključenih v raziskavo, 

pokazala, da je priporočilo po dnevni fizični aktivnosti doseglo le 23,1 % fantov in 14,0 % 

deklet. Rezultati so tudi pokazali, da so bili fantje v večini drţav fizično aktivnejši od deklet, 

da je dnevna količina gibanja s starostjo upadla in da so bili otroci iz bogatejših druţin fizično 

aktivnejši od tistih, ki so prihajali iz revnejših druţin (Kalman idr., 2015). 
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Tudi najnovejši izsledki mednarodne raziskave HBSC (2014, v Jeriček Klanšček idr., 

2015), ki jo vsake štiri leta izvede Nacionalni inštitut za javno zdravje in se izvaja v 

sodelovanju z WHO Regional Officefor Europe ţe od leta 1982/83, kaţejo nizek deleţ 

slovenskih mladostnikov, starih 11, 13 in 15 let, ki so redno telesno aktivni. 81,5 % 

slovenskih otrok in mladostnikov, vključenih v raziskavo, je namreč ocenilo, da se v dnevu 

povprečno gibajo manj kot 60 min. Priporočila po dnevni aktivnosti je torej dosegla manj kot 

petina otrok in mladostnikov, sicer pa so eno uro na dan telesno dejavni 4,1 dneva v tednu. 

Rezultati so tako kot pri prej omenjeni raziskavi pokazali, da je telesna aktivnost s starostjo 

mladostnikov upadla, fantje pa so bili v primerjavi z dekleti gibalno aktivnejši, kar je bilo 

ugotovljeno za vse starostne skupine.  

Nasprotno pa pozitivne trende v gibalni aktivnosti podajajo podatki zbrani v okviru projekta 

Globalna matrica 2.0 (Tremblay idr., 2016). Ti prikazujejo fizično aktivnost otrok iz 38 

drţav in s šestih različnih celin (60 % svetovne populacije). Vsaka drţava je naredila sintezo 

rezultatov različnih raziskav, na podlagi katerih je bila kasneje v okviru projekta narejena 

primerjava med drţavami. Vključevala je več vidikov gibalne aktivnosti, vsako področje pa je 

bilo ocenjeno s pet-stopenjsko lestvico. Oceno A je tako dobila drţava, kjer je bila gibalna 

aktivnost enaka ali večja kot 80 %, z oceno B je bila ocenjena drţava, kjer je bilo gibalno 

aktivnih med 60 in 79 % otrok, ocena C je pomenila, da je bila gibalno aktivna pribliţno 

polovica udeleţencev (40–59 %), oceno D je dobila drţava z 20–39 % gibalno aktivnostjo in 

najslabša ocena F je pomenila, da je gibalno aktivnih manj kot 20 % otrok. Povprečna ocena 

gibalne aktivnosti in sedečega načina ţivljenja za vse drţave skupaj je bila zelo nizka 

(ocenjena z oceno D = 2, kar pomeni, da priporočila dosega 20–39 % otrok). Na podlagi 

povprečne ocene vseh sedmih vidikov gibalne aktivnosti pa je bilo ugotovljeno, da so najvišje 

mesto dosegle Slovenija, Danska in Nizozemska. Na področju splošne gibalne aktivnosti je 

Slovenija med vsemi drţavami uvrščena celo na prvo mesto z oceno -A = -5, kar pomeni, 

da je velika večina otrok (več kot 80 %) dosegla priporočila po gibalni aktivnosti (Tremblay 

idr., 2016). Dnevno se je vsaj 60 minut tako gibalo kar 97 % fantov in 95 % deklet, starih od 6 

do 11 let (Sember idr., 2016). Kar 20 drţav, vključenih v projekt, je doseglo oceno D = 2, 

sedem drţav pa je bilo ocenjenih z najslabšo oceno F (priporočila dosega manj kot 20 % 

otrok). Vzrok za tako visoko oceno Slovenije na področju gibalne aktivnosti sta dobro 

osnovan šolski sistem in širok nabor športnih aktivnosti, ki jih otrokom ponujata šola in 

skupnost. Višje ocene so za področje splošne telesne aktivnosti dobile manj razvite drţave 

(Brazilija, Indija, Kenija, Mehika, Nigerija, Republika Juţna Afrika, Mozambik in 

Zimbabve), v katerih otroci v oţjem okolju sicer nimajo veliko moţnosti za vključenost v 

organizirane športne aktivnosti, medtem ko so niţje ocene dobile razvitejše drţave, ki 

ponujajo širok nabor rednih športnih aktivnosti in spodbujajo gibanje pri otrocih in 

mladostnikih (Tremblay idr., 2016). 

Omenjene raziskave temeljijo na anketnem pridobivanju podatkov, medtem ko se v svetu in 

tudi pri nas v sodobnem času za merjenje gibalne aktivnosti otrok uporabljajo tudi ţe prej 

predstavljene merilne zapestnice, ki z merjenjem fizioloških parametrov omogočajo oceno 

gibalne aktivnosti (Jurak idr., 2015). Narejena je ţe raziskava, ki z omenjenimi zapestnicami 

primerja gibanje 241 mladostnikov starih 11 let, iz Ljubljane, Zagreba in Ann Arbor – ZDA 
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tekom celotnega dneva. Večina slovenskih mladostnikov je dosegla minimalna priporočila po 

dnevni aktivnosti, kar je v skladu z ugotovitvami prej omenjene Globalne matrice 2.0 

(Tremblay idr., 2016), ki kaţe, da je gibalno aktivnih 80 % slovenskih otrok. Rezultati 

raziskave so pokazali tudi razlike med spoloma: v Ljubljani in Zagredu so se fantje gibali več 

kot dekleta, medtem ko so se v AnnArboru dekleta gibala več kot fantje. Prav tako se rezultati 

pokazali razlike v pogostosti gibanja med tednom: v Ljubljani in Zagrebu so se mladostniki 

med tednom gibali pribliţno 30 % več kot med vikendom, medtem ko je bilo med vikendom 

zaznati porast sedečega vedenja (Jurak idr., 2015). Kljub temu lahko iz poročila o gibalni 

aktivnosti slovenskih otrok, ki vključuje rezultate različnih raziskav, razberemo, da je gibalna 

aktivnost otrok in mladostnikov, starih od 6 do 18 let, v Sloveniji visoka tudi v času vikendov, 

saj priporočila dosega kar 81 % fantov in 72 % deklet (Sember idr., 2016). 

Predstavljene raziskave ne dajejo povsem enoznačnega odgovora o gibalni aktivnosti 

slovenskih otrok. Vzrok za to J. Zurc (2008) vidi v tem, da pri preučevanju gibalne aktivnosti 

raziskovalci ne uporabljajo enotnih meril. Vsaka študija namreč značilnosti otrokove gibalne 

aktivnosti preučuje s svojega vidika in postavlja svoja merila za ustreznost in neustreznost 

pričakovane gibalne aktivnosti (Zurc, 2008).  

Preučevanje gibalne aktivnosti otrok je za raziskovanje pogosto tudi zelo zahtevno, in sicer v 

primerih, ko raziskave vključujejo ugotavljanje gibalne aktivnosti glede na samoocene mlajših 

otrok. Ti namreč še nimajo povsem oblikovane časovne predstave, ki bi omogočila časovno 

oceno dnevne gibalne aktivnosti. Obseg vprašanj, vključenih v raziskave, v katerih sodelujejo 

otroci, mora biti zato prilagojen njihovi starosti, smiselna pa je tudi uporaba merilnih 

zapestnic, ki dajo kvantitativne podatke o aktivnosti in niso odvisne od otrokovih samoocen 

gibalnih aktivnosti ali ocen, ki jih zanje podajo drugi (Zurc, 2010). Zaradi omenjenih 

pomanjkljivosti samoocenjevanja lahko torej z merilnimi zapestnicami ugotavljamo gibalno 

aktivnost mlajših otrok, kar nam omogoča objektivnejše podatke o porabi energije, kot če bi o 

svojem gibanju poročali otroci sami ali če bi zanje poročale osebe, ki jih dobro poznajo.  

2. 3 SPODBUJANJE GIBANJA V ŠOLI 

2. 3. 1 Gibanje kot sredstvo sproščanja  

Otroci velik del dneva preţivijo v šoli, v kateri se po večini pričakujeta mirno sedenje v šolski 

klopi in sledenje učiteljevi razlagi. Pogosto se tako zgodi, da učenci postanejo nemirni, saj ne 

zmorejo več slediti učiteljevi razlagi. V takšnih primerih lahko učitelj izvede minuto za 

zdravje, ki predstavlja krajši odmor (3–5 minut), v sklopu katere se učenci z gibalnimi vajami 

psihično sprostijo, razgibajo in postanejo miselno pripravljeni za nadaljnji pouk (Štemberger 

in Krpač, 2006).  

K. Fonda, V. Kuštrin, S. Poţar in V. Prunk (2010) so v priročniku Minuta za gibanje v 

razredu predstavile nekaj primerov dejavnosti, ki jih lahko učitelji izvedejo v svojem razredu. 

Omenjene so dejavnosti za zbranost, za izraţanje čustev, za motivacijo in krepitev 

sodelovanja ter vaje za raztezanje. Vse dejavnosti lahko uporabi učitelj med posameznimi 

učnimi enotami, ko opazi, da učencem upade pozornost in je treba narediti krajši premor 

(Fonda idr., 2010). 
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Poleg minut za zdravje, ki so odvisne od učiteljeve organizacije, pa nekatere šole organizirajo 

in izvajajo tudi aktivne odmore. To je načrtovan čas, ki se običajno izvaja po drugi ali tretji 

šolski uri in lahko traja do 30 minut. Aktivnega odmora se lahko udeleţijo tako učenci kot 

tudi učitelji. V lepem vremenu naj bi dejavnosti (športne igre ipd.) potekale na prostem, v 

primeru slabega vremena pa v zaprtih prostorih šole, pri čemer je treba igre in dejavnosti 

prilagoditi prostoru (Deţman, 1988).  

Tako minute za zdravje kot tudi aktivni odmori prinašajo številne koristi: 

– odpravljajo negativne posledice sedenja, saj poţivijo krvni obtok, frekvence gibanja in 

aktivirajo mišice ter sklepe; 

– omogočajo psihično sprostitev; 

– razvijajo navade za aktivno preţivljanje prostega časa – navajanje na zdrav ţivljenjski 

slog ter 

– razvijajo sproščen odnos med učiteljem in učenci (Deţman, 1988). 

2. 3. 2 Gibanje pri predmetu šport 

V učnem načrtu za učence razredne stopnje je gibanje neposredno spodbujano samo pri 

predmetu šport, ki mu je namenjenih zgolj 135 minut tedensko. Učni načrt za šport (2011) za 

prvo in drugo triletje namreč predvideva tri šolske ure športa na teden in pet športnih dni v 

vsakem razredu. V drugem ali tretjem razredu je del ur rednega pouka namenjen 20-urnemu 

tečaju plavanja, v četrtem in petem razredu pa sta predvideni dve šoli v naravi; ena s 

poudarkom na plavanju in druga z zimskimi dejavnostmi (Učni načrt za šport, 2011).  

V prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju se učenci seznanijo z osnovnim športnim 

programom, ki ga spoznavajo preko igre. S tem izboljšujejo gibalne sposobnosti, kot so 

koordinacija, ravnoteţje, moč in gibljivost. Z izbiro raznolikih gibalnih dejavnosti učitelj 

vpliva tudi na ustvarjalnost, situacijsko mišljenje, izpolnjuje pa tudi potrebo po gibanju in 

učence navaja na delo v skupini. V drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju se pridobljena 

znanja nadgradijo z usvajanjem temeljnih športnih znanj atletike, gimnastike, plesa, plavanja 

in športnih iger (Učni načrt za šport, 2011). 

V didaktičnih priporočilih so operativni cilji za predmet šport razčlenjeni v štiri skupine (Učni 

načrt za šport, 2011). Učitelj na podlagi teh ciljev pri učencih: 

 

– izboljšuje gibalne učinkovitosti in zavesten nadzor telesa v različnih poloţajih in 

gibanjih; 

– učinkuje na usvajanje  športnih znanj, ki omogočajo učenčevo vključevanje v 

različne športne dejavnosti; 

– omogoča razumevanje pomena športne vadbe kot dejavnika zdravega 

življenjskega sloga in poznavanje varnih ravnanj; 

– spodbuja k rednemu in varnemu ukvarjanju s športom v prostem času, športnemu 

obnašanju med vadbo in na tekmovanjih ter medsebojnemu sodelovanju (Učni načrt za 

šport, 2011).   
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Tudi ob dnevih, ko imajo učenci na urniku šport, pa 45 minut ne zadostuje dnevnim 

priporočilom po gibalni aktivnosti. Zato ima za spodbujanje gibanja pri učencih pomembno 

vlogo učitelj,  ki lahko gibanje vključi v učne ure tudi takrat, ko na urniku ni predmeta šport. 

2. 3. 3 Pomen gibanja za učenje 

Kot smo ţe omenili, se učinki gibanja kaţejo na različnih področjih razvoja, pri čemer je treba 

poudariti tudi pomen gibanja za učenje šolske snovi. Številni avtorji (Burns, 2011; Geršak, 

2015a; Glasser, 1998; Griss, 2013; Kroflič, 1999; Tancig, 2015) so mnenja, da lahko 

poučevanje popestrimo z učenjem preko gibanja, ki omogoča učenje s celovito čutno in 

telesno izkušnjo. S tem spodbujamo otrokov celostni razvoj, učenje pa je izkustveno 

(Marentič Poţarnik, 2008).   

Z gibalnim načinom učenja otrok dobi tudi konkretno izkušnjo reševanja matematično-

logičnih problemov, ki ima po mnenju Piageta, velik pomen predvsem za otroke, ki so na 

predoperativni stopnji mišljenja (Pišot in Planinšec, 2005). Po Piagetovi teoriji kognitivnega 

razvoja je otrok z vstopom v šolo bodisi na predoperativni stopnji kognitivnega razvoja, ko 

potrebuje ponazoritve pri reševanju problemov, bodisi na stopnji konkretno-logičnih operacij, 

za katero je značilno, da je otrok sposoben logičnega mišljenja, vendar le, če naloga zahteva 

miselno reševanje konkretno predstavljivih problemov (Pišot in Planinšec, 2005). Učenec z 

vstopom v šolo torej še ni zmoţen abstraktnega mišljenja, zato je pomembno, da učitelj snov 

ponazori. Eden od moţnih načinov za ponazarjanje učne snovi je tudi vključevanje celostne 

telesne izkušnjo v učne ure (Geršak, 2015a).  

O pozitivnih učinkih vpeljave gibanja v učne ure priča tudi raziskava, ki jo je izvedla N. 

Pernuš (2016). Lotila se je ugotavljanja pomena gibanja pri zgodnjem učenju angleščine. 

Zanimalo jo je, ali prihaja do razlik med učenci, ki se jih angleščino poučuje z gibalnimi 

dejavnostmi in preko igre in pri učencih, ki se jih poučuje brez takih dejavnosti (frontalni 

način poučevanja). To je ugotavljala na vzorcu 79 otrok in ugotovila, da si je kontrolna 

skupina, ki ni bila deleţna poučevanja z gibanjem, zapomnila 20 % manj kot eksperimentalna 

skupina, ki se je učila s pomočjo gibalnih dejavnosti (Pernuš, 2016). 

Poleg tega, da z gibanjem učenec dobi boljšo predstavo o določeni učni snovi, pa po mnenju 

Glasserja (1998) otrok z gibanjem zadovoljuje svoje temeljne potrebe, ki so ključne za 

uspešno učenje. Z gibanjem lahko namreč učenci zadovoljujejo potrebo po ljubezni, moči, 

svobodi in zabavi. Zadovoljitev potrebe po ljubezni se lahko doseţe s krepitvijo socialnih 

odnosov v oddelku, če učenec doţivlja, da je sprejet, da pripada drugim, ima moţnost 

sodelovati z drugimi in ima prijatelje. Potrebo po moči lahko učenci zadovoljujejo s tem, da 

dobijo dovolj potrditev s strani drugih, da se v razredu počutijo dovolj pomembne in kadar 

doţivljajo da so svobodni, ustvarjalni in samostojni. Med učnimi urami, ki vključujejo gibanje 

imajo učenci pogosto tudi občutek, da se ne učijo, ampak da se igrajo (Geršak, 2016b). 

Zadovoljujejo namreč potrebo po zabavi, saj so lahko sproščeni, dobre volje in uţivajo v tem, 

kar počnejo (Glasser, 1998).  
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Slika 2: Človekove osnovne potrebe (Glasser, 1998) 

M. Frostig (1989) zaradi učinka gibalne aktivnosti na zadovoljstvo in sprostitev otrok pravi, 

da bi moralo biti gibanje vpleteno v celotni učni proces. Gibalna dejavnost naj bi otroka 

namreč razbremenila vsakodnevnih frustracij in mu omogočala bolj zbrano nadaljnje delo. Pri 

takšnem načinu dela je lahko uspešen vsak, saj so cilji prilagojeni sposobnostim vsakega 

posameznika (Frostig, 1989).  

Drugi avtorji (Burns, 2011; Griss, 2013) omenjajo pomen gibanja za delovanje moţganov, kar 

utemeljijo z raziskovalnimi rezultati. Burns (2011) je tako s pomočjo nevroznanstvenih 

dokazov povzel, da ima gibanje pomembno vlogo pri pripravi moţganov na učenje in pri 

njihovi organiziranosti. Prav tako ugotavlja, da učenci, ki redno telovadijo, dosegajo boljše 

učne doseţke kot tisti, ki ne. Pomen kinestetičnega učenja v šolskem prostoru poudari tudi S. 

Griss (2013), ki na podlagi raziskav zaključuje, da fizična aktivnost spodbuja sproščanje 

dopamina, nevrotransmitorja v moţganih, ki vpliva na zmoţnost učenja (Ratey, 2008, v Griss, 

2013). Navede tudi raziskavo, ki je potrdila, da so bili študenti, ki so bili zjutraj deleţni 

gibalne aktivnosti, uspešnejši pri učenju v primerjavi s študenti, ki niso bili gibalno aktivni. 

Predlaga vpeljavo gibalne aktivnosti v razred, saj bi s povezavo gibanja z vsebino iz kurikula 

lahko učitelj dosegel še večjo stopnjo uspeha (Griss, 2013).  

Povezavo gibanja s šolsko uspešnostjo dokazuje tudi vse več sodobnih teorij, ki poudarjajo, 

da zaznavna, telesna aktivnost in čustva pomembno prispevajo k višjim kognitivnim 

procesom, kar poimenujejo utelešena kognicija (Tancig, 2015). Utelešenje (angl. 

embodiment) človekovega uma tako pomeni tesno povezanost med človekovo gibalno 

dejavnostjo oziroma telesno dejavnostjo in psihičnimi procesi (Gibbs, 2014, v Geršak, 

2016b). 

Teorije, ki govorijo o utelešeni kogniciji, lahko zasledimo v različnih disciplinah kognitivne 

znanosti, kot so nevroznanost, psihologija in filozofija. Utelešena kognicija poudarja vpliv 

posameznih delov telesa in zaznavno-gibalne aktivnosti na kognitivne procese in učenje 

(Tancig, 2014). S. Tancig (2014) navaja, da različne sodobne študije omogočajo pridobivanje 

neposrednih dokazov o pomenu povezave uma in telesa med izvrševanjem nalog ter podpirajo 

širše vključevanje gibalnih aktivnosti v šolski sistem.  
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Povezava uma in telesa tako podpira vključevanje različnih gibalnih aktivnosti v različna 

predmetna področja, kar dokazujejo tudi nekatere raziskave (Tancig, 2015). Vloga utelešene 

kognicije je tako vidna na področju pisanja, saj gre za ročno zaznavno-gibalno spretnost, prav 

tako pa na zaznavno-gibalnem sistemu temelji tudi branje. Na učinkovitost branja namreč 

vplivajo tako pisanje kot tudi tehnike pisanja, saj se zaznavne izkušnje, pridobljene med 

pisanjem, med branjem ponovno aktivirajo. Učenje s pomočjo tipne zaznave, ki vključuje npr. 

pisanje črk v pesek, kot je to značilno za metodo montessori, pa omogoča uspešnejše 

pridobivanje bralnih spretnosti (Tancig, 2015). 

Raziskave so pokazale pomen utelešenja tudi za usvajanje matematičnega znanja, saj je to 

osnovano na fizičnem okolju ter temelji na telesnih in ţivčnih sistemih zaznave in aktivnosti. 

Med razlago matematičnih konceptov so analizirali telesne gibe, ki so jih izvajali učitelji in 

učenci med razlago matematičnih pojmov in potrdili povezavo uma z nekaterimi telesnimi 

kretnjami (Alibali in Nathan, 2012, v Osgood-Cambell, 2015). Nevroznanstvene raziskave pa 

so potrdile tudi pomen uporabe prstov pri zgodnjem učenju matematike (Tancig, 2015).  

Iz omenjenih raziskav, ki govorijo o pomenu utelešene kognicije za pridobivanje šolskega 

znanja, lahko zaključimo, da gibalne dejavnosti prinašajo številne pozitivne učinke na otrokov 

čustveni, socialni in kognitivni razvoj, zaradi česar bi lahko učitelji v učne ure v večji meri 

vključevali gibanje (Frostig, 1989). 

2. 4 POUČEVANJE Z USTVARJALNIM GIBOM 

2. 4. 1 Opredelitev ustvarjalnega giba  

Zaradi dokazanih učinkov gibanja na učenje se danes vse bolj poudarja širše vključevanje 

gibalnih izkušenj v poučevanje različnih predmetov v osnovni šoli (Tancig, 2015). Aktiven 

učni pristop, pri katerem učenci z gibanjem izraţajo, oblikujejo in (so)ustvarjajo različne 

vsebine kurikula, imenujemo ustvarjalni gib (Griss, 1998, Kroflič, 1999; Zakkai, 1997). 

Pobudo o ustvarjalnem izraţanju učitelj prepušča otrokom in jih na ustrezen način spodbuja, 

gib pa lahko postane sredstvo za motiviranje, razlago ali preverjanje učne snovi (Kroflič, 

1999).  

Omenjen učni pristop izhaja iz teoretskega utemeljitelja Rudolfa Lebana, v slovenskem 

šolskem sistemu pa je ustvarjalni gib kot učna metoda oziroma kot učni pristop postal bolj 

prepoznan po izdaji knjig B. Kroflič (1992, 1999). Namesto izraza »ustvarjalni gib« je 

pogosto uporabila tudi izraza »ustvarjanje skozi gib« ali »metoda ustvarjalnega giba«, za 

omenjena in tudi druga podobna poimenovanja pa je po mnenju B. Kroflič (1992, 1999) 

značilno, da gibanje ni namenjeno le izvedbi določenega vsakdanjega opravila ali športne 

naloge, ampak da z gibanjem ustvarjamo gibalne oblike in izraţamo svoj notranji svet. Izraz 

ustvarjalni gib so sicer začeli uporabljati ţe v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil 

ples razumljen kot eden izmed načinov človekovega gibanja, danes pa je pogosto predstavljen 

tudi kot gibalno-plesna dejavnost (Kroflič 1999).   

Ustvarjalni gib omogoča celostno učenje, saj poveţe besedni, predstavni in gibalni način 

učenja ter ni enostransko usmerjen le na besedno-simbolično in spoznavno raven, temveč 
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omogoča celovite čutne in telesne izkušnje. Spodbuja se otrokov celostni razvoj, pri čemer so 

upoštevane čustvene potrebe (varnost, sprejetost, uveljavljanje) in poudarjeni zaupni in 

sproščeni odnosi, zaradi česar se pri učencih zmanjšuje vpliv negativnih čustev, kot sta na 

primer strah in anksioznost. Otroci se aktivno gibalno izraţajo, s čimer lahko skupaj z učitelji 

povečajo sposobnost izraţanja pozitivnih čustev in sprostijo napetosti (Kroflič, 1999; 

Marentič Poţarnik, 2008).  Po mnenju M. Vogelnik (1993) ustvarjalni gib na ta način pomaga 

k integraciji telesa, uma, čustev in duha (Vogelnik, 1993). Govorimo o utelešeni kogniciji, 

saj se otrokova telesno-gibalna dejavnost poveţe z notranjimi procesi (Geršak, 2016a), 

razvijajo se spomin, zaznavanje, zbranost, prilagajanje v času in prostoru ter sposobnost 

reševanja problemov, ki predstavljajo podlago za učenje (Frostig, 1989). 

S. Griss (1998) pravi, da je pri tem pristopu zaznati močno podporo skupine, saj se učenci 

učijo drug od drugega in tako laţje sledijo procesu učenja. Skupaj se učijo o komunikaciji in o 

skupinskem delu, o vodenju in sledenju, o prevzemanju tveganja, o prevzemanju 

odgovornosti ter o dajanju in prejemanju potrditev. Spoznajo, kakšen pomen imajo kot 

posamezniki za uspeh skupine in v kolikšni meri je potrebno, da skupina podpira 

posameznika, saj lahko le tako doseţejo zastavljeni cilj (Griss, 2013). Prav tako ustvarjalni 

gib pritegne pozornost tistih učencev, ki so običajno pri pouku pasivni in so pogosto miselno 

odsotni, gibanje pa na neki način te učence in učence z učnimi teţavami »varuje« pred 

neuspehi, saj se pri reševanju gibalnih problemov dopušča širok spekter rešitev (Griss, 1998).  

J. D. Zakkai (1997) in V. Geršak (2015b) strneta prednosti uporabe ustvarjalnega giba v nekaj 

točkah. Po njunem mnenju ustvarjalni gib učencem pomaga: 

– razvijati gibalne sposobnosti (koordinacija, ravnoteţje, hitrost, moč, gibljivost, 

natančnost);  

– oblikovati pozitivno samospoštovanje (pridobivanje podobe o sebi, zavedanje telesa, 

orientacija v lastnem telesu);  

– vplivati na zavedanje prostora in časa;  

– vplivati na višje spoznavne funkcije, kot so pomnjenje, predstavljanje, domišljija in 

mišljenje; 

– vplivati na čustveno in socialno prilagojenost;  

– vplivati na ustvarjalnost;  

– pri osredotočenosti in sodelovanju pri pouku; 

– dobiti občutek za gibanje; 

– razumeti različne učne pojme in vsebine; 

– komunicirati na edinstven način in ceniti umetniško izraţanje vrstnikov; 

– sodelovati z drugimi in si pomagati. 

 

Poleg vseh omenjenih učinkov, ki jih prinaša ustvarjalni gib, je pozornost treba nameniti tudi 

gibom, ki jih učenci izvajajo pri tem pristopu. Učenci namreč sami ustvarjajo in si izmišljajo 

gibe ter s tem oblikujejo »plesno gibanje«. Poudarek ni namenjen zunanjosti in obliki giba, 

temveč so v ospredju kakovost giba, izraznost in povezanost med sodelujočimi (Vogelnik, 

1993).  
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Gibanje in ustvarjanje različnih gibov lahko učitelj z ustvarjalnim gibom vpelje v vse šolske 

predmete, saj z vključevanjem umetnostnih vsebin in celostnih metod na druga predmetna 

področja dosegamo cilje, povezane z različnimi predmeti in razvijamo odnos do umetnosti. 

Gibanje je skupno plesni in športni vzgoji, izvirnost in ustvarjalnost pa zdruţujeta ples, 

dramsko igro, glasbeno in likovno umetnost. Pri opismenjevanju in učenju jezika ima veliko 

vlogo orientacija v prostoru ter tudi komuniciranje skozi ustvarjalni gib in ples. V cilje pri 

matematiki posegamo s plesom oziroma z ustvarjalnim gibom pri različnih razvrščanjih, 

urejanjih, raziskovanjih simetrij, oblik, odnosov ipd., na cilje okolja, naravoslovja in 

druţboslovja pa se navezuje razvijanje občutljivosti za gibanje, oblike in predmete v okolju. 

Izraţanje čustev, vţivljanje in medsebojno sodelovanje, ki so ključni za plesno dejavnost pa 

omogočajo razvoj pozitivnih socialnih odnosov, krepijo otrokovo samospoštovanje in 

vplivajo na socializacijo (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik in Kasjak, 2011). 

 

Slika 3: Primer uporabe ustvarjalnega giba pri matematiki, pri čemer učenci s telesom prikazujejo 

različna presečišča (lasten arhiv) 

Ustvarjalni gib v učne ure različnih predmetov vključimo z različnimi dejavnostmi in igrami. 

B. Kroflič (1999) našteje nekaj vrst teh dejavnosti, ki jih lahko učitelj uporabi pri 

ustvarjalnem gibu kot učnem pristopu: 

– gibalno-rajalne igre 

Te dejavnosti se najpogosteje veţejo na predmet šport in glasbeno umetnost, moţno pa 

jih je vključiti tudi v druga predmetna področja. Igre imajo pri tem socializacijski 

pomen, saj se učenci vključujejo v skupino, pri čemer je potrebna enotnost skupine, 

kar vpliva na doţivljanje ugodja in povezanosti. Med omenjene dejavnosti uvrščamo 

tudi skupinske plese, ki so lahko povezani s petjem ali pa z govorjenim besedilom 

(Kroflič, 1999). Primer gibalno-rajalne igre je ples v parih na ljudsko pesem Ob 
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bistrem potoku je mlin. Učitelj učence nauči ples, ki vključuje različne gibe, na koncu 

pa ga skupaj zaplešejo in zraven pojejo (Lončar, 2011). Med omenjene dejavnosti 

lahko umestimo tudi igro »Mama, koliko je ura?«, ki jo lahko učitelj uporabi pri 

obravnavi matematičnih pojmov, kot so števila, dolţina, velikost in prostorske smeri. 

Učenci se postavijo za črto, učitelj ali en učenec (»mama«) pa stoji na drugem koncu 

prostora, s hrbtom obrnjen proti učencem, in čaka, da se mu bodo učenci pribliţali. 

Učenci se lahko začnejo premikati šele, ko vprašajo: Mama, koliko je ura? »Mama« 

lahko reče: en meter naprej, pet centimetrov nazaj ipd. in učenci se premaknejo po 

navodilih. Ko pridejo do »mame«, se igra konča. Pri tej igri sta potrebna pozornost 

učencev na velikostne odnose in upoštevanje matematične terminologije (Geršak, 

2006). 

 

– pantomima 

Za pantomimo so značilni neverbalno sporočanje, ponazarjanje ali uprizarjanje. Od 

učenca, ki izvaja gibanje, pričakujemo čim bolj podobno posnemanje dogajanja, 

osebe, ţivali ipd., kar zahteva ustvarjanje miselnih predstav, prenos v oblikovanje 

gibalne strukture in usklajevanje gibanja. Učenci, ki imajo vlogo gledalcev, pa morajo 

dogajanje pozorno opazovati, kar povzroči nastanek asociacij, s pomočjo katerih 

oblikujejo miselne slike. Ta oblika dejavnosti je zelo uporabna pri naravoslovnih 

predmetih in pri slovenščini (Kroflič, 1999). Primer izvajanja pantomime pri 

spoznavanju okolja je na primer ponazarjanje ţivljenja nekoč in danes. Učitelj da 

dvema učencema dve različni kartici. Na eni kartici je prikazan primer dejavnosti 

ţivljenja nekoč (npr. mesenja kruha z rokami), na eni pa primer ţivljenja danes (npr. 

testo mesi aparat za kruh). Učenca, ki sta dobila kartici, prikaţeta dejavnost z 

gibanjem, drugi učenci pa ugibajo, kaj učenca prikazujeta (Lončar, 2011). Pantomimo 

pa lahko izvedemo tudi pri matematiki. Učenci si lahko na primer v parih ali 

individualno zamislijo račun in ga predstavijo s telesom. Drugi učenci ugibajo, kateri 

račun je prikazan in ga nato še izračunajo (Kavčič, 2005).  

 

– igre vlog in uprizarjanje 

Igre vlog, ki jim lahko rečemo tudi dramske igre, otrokom omogočajo celostno 

izraţanje realističnih ali domišljijskih vsebin z gibalno ali plesno dejavnostjo. Pri tem 

se v različnih razmerjih prepletata nebesedna in besedna komunikacija, del tega pa je 

tudi plesno izraţanje, ki učencem omogoča oblikovanje gibanja ob različnih 

vsebinskih spodbudah (Kroflič, 1999). Zakkai (1997) kot primer navede ponazoritev 

kroţenja vode, ki jo učenci izvedejo pri naravoslovju in tehniki. Pri tej dejavnosti se 

učenci gibajo ob glasbi in pri tem ponazarjajo izhlapevanje, nastajanje oblakov, 

padanje (deţ) in luţe. Hitrost in energija, s katero se učenci gibajo, ter prostor, po 

katerem se gibajo, se spreminjajo, saj vsako od prikazanih stanj zahteva drugačno 

gibalno izraţanje. V prvem triletju lahko pri spoznavanju okolja učenci z igro vlog 

spoznajo tudi različna obdobja človekovega ţivljenja. Učitelj učence razdeli v pet 

skupin, vsaka skupina pa dobi sliko, na kateri je prikazano eno obdobje človekovega 

ţivljenja (obdobje dojenčka, predšolsko obdobje, obdobje šolanja, odrasla doba – 

sluţba in obdobje, ko je človek v pokoju). Vsaka skupina v obliki gibalne zgodbe 



20 

 

predstavi dogajanje (besedno in nebesedno), drugi učenci pa poskušajo ugotoviti, 

katero ţivljenjsko obdobje prikazuje skupina (Lončar, 2011).  

 

– gibalne didaktične igre 

Gibalne didaktične igre so igre, ki jih uporabljamo pri pouku in jih lahko vpeljemo v 

različna predmetna področja ter dosegamo vzgojno-izobraţevalne cilje (Lončar, 

2011). Didaktične igre vključujejo besedno in nebesedno komunikacijo ter omogočajo 

interakcijo med otroki in od otrok zahtevajo tudi podrejanje skupno dogovorjenim 

pravilom igre, kar vse vpliva na posamezne psihomotorične, socialne in intelektualne 

zmoţnosti (Kroflič, 1999). Za dosego ciljev pri spoznavanju okolja, ki se navezujejo 

na zdrav ţivljenjski slog, lahko na primer učitelj preoblikuje igro Dan in noč. Ko 

učitelj poimenuje zdravo ţivilo ali primer zdravega načina ţivljenja (npr. igranje 

odbojke), morajo učenci vstati, ko pa poimenuje nezdravo ţivilo ali nezdravo 

dejavnost (npr. gledanje televizije), učenci počepnejo. Primer gibalne didaktične igre 

je tudi ponazarjanje ločil in velike začetnice z gibom, s čimer učenci dosegajo cilje pri 

slovenščini. Pri tej igri učitelj bere povedi in je pozoren na intonacijo, učenci pa ob 

primernem času nakazujejo veliko začetnico (skočijo v zrak), klicaj (stojijo vzročeno), 

vprašaj (počepnejo in roke zvijejo nad glavo) ali piko (se zvijejo v klobčič) (Lončar, 

2011). Ustvarjalni gib lahko s to vrsto dejavnosti vpletemo tudi v likovno umetnost. 

Če ţeli učitelj dobiti čim bolj raznovrstne in ustvarjalne izdelke, lahko uro popestri z 

vpeljavo igre Kiparjenje. Učenci so pri tej igri v parih ali trojkah, pri čemer en učenec 

(ali dva) predstavlja(ta) kip, drug učenec pa predstavlja kiparja, ki poskuša oblikovati 

čim bolj razgiban kip. V nadaljevanju učne ure učenci individualno oblikujejo kip iz 

gline, pri čemer morajo paziti, da je kip čim bolj razgiban (tako kot pri gibalni 

dejavnosti) (Geršak, 2006). 

 

Omenjene dejavnosti predstavljajo moţne načine vključevanja ustvarjalnega giba v pouk in se 

lahko med sabo prepletajo in dopolnjujejo na različne načine (Geršak, 2015a). Učitelj se glede 

na učne cilje, ki jih ţeli doseči pri določeni dejavnosti, odloči, kakšno vlogo bo imel pri pouku 

on in kakšna bo vloga učencev. Izbira lahko med različnimi učnimi oblikami in povzroči, da 

poleg izobraţevalnih ciljev učenci usvojijo tudi vzgojne cilje. (Poljak, 1974). 

2. 4. 2 Povezanost ustvarjalnega giba z učnimi oblikami 

V današnjem času naj bi pouk omogočal, da so pri pridobivanju novega znanja samostojni in 

miselno aktivni vsi učenci (Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek, 2009). Kot smo predhodno ţe 

omenili, lahko učitelj miselno in hkrati gibalno aktivnost učencev doseţe z ustvarjalnim 

gibom (Griss, 1998). Ustvarjalni gib namreč olajša izbiro različnih učnih oblik, ki ne temeljijo 

zgolj na pasivnem poslušanju učiteljeve razlage, temveč od učencev zahtevajo aktivno 

sodelovanje pri pouku (Ivanuš Grmek idr., 2009).  

A. Tomić (2003) učne oblike opredeli kot socialne oblike, v okviru katerih poteka učni proces 

učenja in poučevanja. Ločimo frontalno, individualno, skupinsko učno obliko in delo v parih, 
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vse učne oblike pa se med sabo razlikujejo po tem, v kakšnih povezavah so učitelj, učenec in 

učna vsebina ter v kolikšni meri je predvidena aktivnost učitelja in učencev (Poljak, 1974).  

Pri frontalni učni obliki, ki je najstarejša od vseh učnih oblik, je učitelj v neposrednem odnosu 

z učenci in učno vsebino. Učno snov učitelj podaja vsem učencem hkrati in svojo razlago 

običajno prilagodi stopnji znanja povprečnih učencev, zaradi česar so lahko zapostavljeni 

učno šibkejši ali nadarjeni učenci. Miselna aktivnost vseh učencev je torej vprašljiva, saj se 

učenci na učno snov običajno odzivajo zgolj z odgovarjanjem na učiteljeva vprašanja 

(Strmčnik, 1987).  V primerjavi s frontalno učno obliko pa v okviru individualne učne oblike 

učitelj pouk prilagodi posameznim učencem in njihovim miselnim zmoţnostim, kar omogoči, 

da so aktivni vsi učenci in so neposredno povezani z učnimi vsebinami (pridobivanje znanja 

je odvisno od njih samih). Ta učna oblika od učitelja zahteva nekoliko več dela, saj mora za 

učence pripraviti različne učne pripomočke, s pomočjo katerih učenci laţje usvojijo ali utrdijo 

določeno znanje (Poljak, 1974). Samostojno delo in s tem neposredno povezavo učencev z 

učno snovjo omogočata tudi delo v paru in skupinska učna oblika. Za obe učni obliki je 

značilno, da učenci pri delu niso izolirani, kot je to značilno za indvidualno učno obliko, in da 

je za dosego določenih ciljev potrebna aktivnost obeh oziroma vseh članov skupine/para 

(Blaţič, Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003, v Semec, 2013). Pri obeh učnih oblikah učitelj 

učencem pripravi nalogo, ki lahko vključuje tudi različne učne pripomočke, naloga učencev 

pa je, da med seboj dobro sodelujejo, saj bodo le tako lahko dosegli določen cilj (Centrih, 

1996, v Semec, 2013).  

Vsaka od omenjenih učnih oblik ima določene prednosti in slabosti, zato je naloga učitelja, da 

kombinira frontalno, individualno, skupinsko učno obliko in delo v parih ter si prizadeva, da 

so učenci čim bolj miselno aktivni (Semec, 2013). K miselni aktivnosti lahko pripomore 

izbira ustvarjalnega giba kot celostnega učnega pristopa, saj so zaradi gibalne aktivnosti 

uporabljene takšne učne oblike, pri katerih učenci sami (ob manjših spodbudah učitelja) 

(so)ustvarjajo učne vsebine (Griss, 1998).  

Izbira ustreznih učnih oblik v okviru ustvarjalnega giba omogoča tudi raznoliko gibalno 

izraţanje, zaradi česar so učenci lahko ustvarjalni in informacije sprejemajo po kinestetični 

poti (Geršak, 2015a). 

2. 4. 3 Plesni elementi pri metodi ustvarjalnega giba  

Kljub temu da ustvarjalni gib vključuje različne oblike gibanja telesa, pa učitelj s tem učnim 

pristopom dosega drugačne cilje kot pri predmetu šport. Pri športu so v ospredju izboljšanje 

gibalne učinkovitosti, usvajanje športnih znanj in razvoj gibalnih sposobnosti, kot so 

koordinacija, ravnoteţje, moč, hitrost, gibljivost in natančnost (Učni načrt za šport, 2011), 

primarni cilj ustvarjalnega giba pa je aktivno so-ustvarjanje vsebin pri različnih učnih 

predmetih, pri čemer se razvijajo tudi ustvarjalnost, plesni elementi, mišljenje in druge 

miselne sposobnosti. Zadovoljujemo potrebo po zabavi, sprejetosti v skupini in po svobodi, 

kar sicer omogočajo tudi dejavnosti in igre pri predmetu šport, vendar pa ustvarjalni gib 

vsebuje več umetnostnih elementov, ki jih učenci dosegajo s pomočjo plesnega izraţanja 

(Meško idr., 2011).  
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Ustvarjalni gib sicer ne zahteva posebnega plesnega znanja, dobro pa je, da učitelj pozna vsaj 

osnovne elemente gibanja: elemente prostora, v katerem se gibanje dogaja, elemente časa, v 

katerem poteka gibanje, in elemente kakovosti samega gibanja. Na podlagi poznavanja teh 

elementov lahko učitelj otroku pomaga, da se bo naučil zavedanja potencialnih moţnosti 

izvajanja gibov svojega telesa, da se bo naučil zavedati se prostora in gibanja skozi prostor 

(naokrog, navzgor, navzdol, navznoter in navzven), da bo znal nadzirati hitrost svojega 

gibanja od počasnega do hitrejšega, da bo znal prikazati svojo vloţeno energijo, da bo vedel, 

kako se gibati lahkotno in kako teţko, da se bo znal raztegniti v višino in širino ter da se bo 

znal premikati v ravnini, cik-cak, v krogu ali se plaziti čisto nizko oziroma hoditi zelo visoko. 

Vse to naj bi postalo otrokov osnovni »kinestetični slovar«, ki je lahko uporabljen tako pri 

ustvarjalnem gibu kot tudi pri vsakdanjih gibanjih (Zagorc, 1997). 

Dobro je, da se učitelj in učenec zavedata, da je bistvena »sestavina« vsakega plesa naše telo. 

Skozi gib se izraţamo v različnih gibalnih oblikah, ki nastanejo z uporabo telesa ob določeni 

akciji v prostoru in času. Prav zato je pomembno, da poznamo čim več različnih gibov, saj 

lahko z uporabo raznovrstnih gibov ob določenih ustvarjalnih problemih veliko laţje izraţamo 

svoja čustva. Ne obremenjujemo se namreč z okolico, ampak se posvetimo zgolj svojim 

občutkom (Zagorc, 1997). 

V. Geršak (2015b) navaja elemente plesa, ki so pomembni za gibalno izraţanje (tabela 2). 

Poleg časa in prostora omeni še vloţeno energijo, pri čemer vsi trije elementi opredeljujejo 

človekovo gibanje in omogočajo ustvarjanje plesnega besednjaka in razvoj ustvarjalnosti 

(Geršak, 2015b).  

Pri izraţanju skozi gib lahko premikamo različne dele telesa (npr. glavo, ramena, roke), to pa 

lahko počnemo na mestu ali pa s premikanjem po prostoru. Če se gibamo po prostoru, ima 

gibanje vedno neko smer in svojo velikost, saj se lahko odvija na nizkem, srednjem ali 

visokem nivoju, spreminjamo lahko smer (naprej, nazaj, vstan, diagonalno), svojo pot in 

razmerje ter velikost gibov, ki so lahko majhni, srednji ali veliki (Zakkai, 1997). Prostor je pri 

gibanju močno povezan s časom, saj ima vsako gibanje svoje trajanje in hkrati pomeni premik 

v prostoru. Čas je pri plesu organiziran podobno kot v glasbi, saj tudi tu govorimo o hitrosti, 

ritmu, tempu, poudarku in trajanju. Ples je namreč močno povezan z glasbo, ki se ji običajno 

prilagajamo. Pomemben je ritem, ki je lahko enakomeren ali neenakomeren, vsak gib lahko 

izvedemo v različnem tempu: hitrem ali počasnem, naraščujočem ali upadajočem, nenehno 

lahko spreminjamo tudi trajanje, tako da dobimo kratkotrajna ali pa dolgotrajna gibanja. V 

trajanje nekega giba pa je lahko vloţena večja ali manjša količina energije. Gibanje je tako 

lahko napeto ali popuščeno, teţko ali lahkotno, močno ali šibko ipd., kar vpliva na določeno 

kakovost gibanja (Zagorc, 1997). 

Če poveţemo vse omenjene elemente plesa, ugotovimo, da gibanje vedno poteka v nekem 

prostoru in času ter pri izvedbi zahteva določeno stopnjo vloţene energije. Vsako gibanje pa 

ima svojo obliko in dinamiko, saj so vsi omenjeni elementi povezani na svojstven način 

(Zagorc, 1997). 
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V nadaljevanju so v tabeli predstavljeni prej omenjeni elementi plesa, deli telesa, ki jih lahko 

pri ustvarjalnem gibu premikamo, in moţni načini gibanja (na mestu, po prostoru). Vse 

omenjeno učitelju omogoča laţje vključevanje gibanja in plesa v učne ure. 

Tabela 2: Elementi plesa (Geršak, 2015b) 

Orodje 

telo in deli telesa 

glava* ramena*komolci*roke*trup**boki*noge*podplati … 

 

Gibanje 

gibanje na mestu 

raztegovanje*upogibanje*kroţenje*krčenje 

dviganje*spuščanje*nihanje*stresanje*zamahovanje 

 

gibanje po prostoru (lokomotorno gibanje) 

hoja*tek*galop*skok*poskok*preskok*drsenje*plazenje*kotaljenje 

 

Elementi plesa 

prostor 
 

velikost 

(majhno, srednje, veliko) 

 

nivo 

(visok, srednji, nizek) 

 

oblika 

(zavito, ravno) 

 

smer 

(naprej, nazaj, vstran, 

diagonalno) 

 

pot 

(naravnost, zavito, cik-cak, 

kroţno) 

 

razmerje 

(blizu, narazen) 

 

velikost giba 

(majhen, srednji, velik) 
 

energija 
 

sila 

(močno, šibko) 

 

teža 

(teţko, lahko) 

 

kvaliteta 

(neţno, ostro, zibajoče) 

 

mirnost 

(aktivna, pasivna) 

 

napetost 

(napeto, popuščeno, sproščeno) 

čas 
 

hitrost 

(počasi, hitro, pospešujoče, 

pojemajoče) 

 

ritem  

(naravno, enakomerno) 

 

tempo 

(hitro, počasi) 

 

poudarek 

(močan) 

 

trajanje 

(kratko, dolgo) 

 

Z omenjenimi elementi plesa, ki jih lahko uporabljamo pri ustvarjalnem gibu, dosegamo cilje 

določenih učnih vsebin pri različnih predmetih (matematika, slovenščina, glasbena umetnost 

ipd.), poleg tega pa lahko v učne ure integriramo tudi cilje in vsebine plesne umetnosti kot 

kulturno-umetnostne vzgoje (Meško, idr., 2011). Zdruţujeta se namreč gibanje in umetnost, ki 

predstavljata neločljivi celoti, saj ustvarjalni gib »[…]zagovarja proces učenja, kjer 
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uporabljamo telo-gibanje, po drugi strani pa se skozi gib tudi umetniško izraţamo oziroma 

ustvarjamo samega sebe« (Geršak, 2015b, str. 530).  

 

Po mnenju N. Meško idr. (2011) lahko z upoštevanjem omenjenih elementov plesa učenci 

dosegajo več specifičnih ciljev plesne umetnosti: 

– spoznavajo osnovne elemente plesa (prostor, energija, čas); 

– razvijajo plesno kulturo in sposobnosti vrednotenja plesa; 

– spoznavajo različne oblike in zvrsti plesa; 

– spoznavajo lastno telo kot sredstvo za izrazni ples; 

– razvijajo ustvarjalnost in gibalno domišljijo; 

– praktično preizkušajo osnove plesne tehnike; 

– praktično preizkušajo ustvarjalni proces; 

– ubesedijo doţivljanje ustvarjalnega procesa; 

– razvijajo sposobnosti za individualno in skupinsko ustvarjanje; 

– razvijajo občutljivost gibalne in glasbene zaznave; 

– predstavljajo rezultate ustvarjalnega procesa na določeno temo (vrstnikom, staršem); 

– razvijajo nadzor gibanja; 

– razvijajo samonadzor, gibalni spomin in fizično kondicijo; 

– razvijajo nebesedno komunikacijo v skupini; 

– razvijajo sposobnosti opazovanja, posnemanja, pomnjenja. 

 

Omenjene cilje plesne umetnosti lahko poveţemo tudi s cilji matematike in tako omogočimo, 

da sedeč način učenja prekinemo z gibanjem ter s tem vplivamo na boljše pomnjenje snovi, na 

motivacijo in na druge vidike razvoja (Tancig, 1987).  

2. 4. 4 Integracija ustvarjalnega giba v učne ure matematike 

Pred vstopom v šolo se otrok z matematičnimi pojmi spoznava skozi igro in skozi izkušnje, z 

vstopom v šolo pa postajajo matematične vsebine vse teţje razumljive, zato imajo lahko 

nekateri otroci teţave pri njihovem usvajanju. 

Pri laţjem predstavljanju določenih vsebin ima veliko vlogo ustvarjalni gib, pri katerem 

»sedeče« učenje zamenja gibalna izkušnja in prispeva k laţjemu pomnjenju naučenega 

(Kroflič, 1999). Zaradi konkretne izkušnje namreč učenci laţje razumejo abstraktne pojme in 

ponotranjajo pridobljeno znanje, kar je podlaga za učenje teţjih matematičnih pojmov (Učni 

načrt za matematiko, 2011). 

V učnem načrtu za matematiko (2011) poleg orientacije v prostoru cilji sicer ne predvidevajo 

nobenih gibalnih dejavnosti, kljub temu pa lahko z uporabo telesa učencem pribliţamo 

številne učne vsebine, kot so aritmetika in algebra, geometrija in merjenje ipd. (Kavčič, 

2005). Poleg prej omenjenih različnih vrst dejavnosti, ki jih lahko učitelj uporabi pri različnih 

predmetih, pa A. R. Kavčič (2005) navede tudi več gibalnih aktivnosti, ki jih lahko učitelj z 

učnim pristopom ustvarjalnega giba vključi v poučevanje matematike: 
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– gibalne igre z navodili, ki predstavljajo prostočasne otroške igre, ki se jim prilagodi 

pravila in se jih postavi v matematični okvir; 

– gibalno ustvarjalne igre, pri katerih učenci individualno ali v skupinah z deli telesa ali 

s celim telesom uprizarjajo števila, računske operacije, geometrijske oblike in druge 

matematične oblike; 

– plesno-ritmične igre ob glasbi, pri katerih prevladuje gibanje ob glasbi (svobodno ali 

po določenih vzorcih), v sklopu katerega učenci rešujejo matematične naloge (med 

gibanjem ali pri premoru med različnimi cikli) in 

– aritmetične gibalne igre s številčno vrsto, pri kateri učenci skačejo po številčni vrsti, 

ki jo učitelj predhodno nariše na tla. 

 

Omenjene dejavnosti, ki so značilne za ustvarjalni gib, lahko učitelj uporabi pri 

najrazličnejših matematičnih vsebinah in jih med sabo prepleta (Geršak, 2006). Nekaj 

primerov matematičnih vsebin, pri katerih lahko učitelj z ustvarjalnim gibom dosega različne 

cilje, je predstavljenih v nadaljevanju: 

– razvijanje prostorske orientacije z gibanjem po prostoru; 

– plesno izraţanje ob glasbi in razporejanje števil po velikosti (vsak učenec predstavlja 

eno število); 

– prikaz števil s telesom ali z deli telesa; 

– reševanje matematičnih operacij (seštevanje, odštevanje, mnoţenje, deljenje) z 

gibalnimi dejavnostmi; 

– razvrščanje, urejanje, prirejanje z gibanjem in gibalnimi igrami; 

– usvajanje in utrjevanje matematičnih pojmov z gibalnimi in rajalnimi igrami; 

– oblikovanje različnih črt (krive, ravne, sklenjene, nesklenjene) s telesom; risanje črt na 

hrbet, ponazarjanje črt s hojo; 

– gibalno-plesne igre za utrjevanje poštevanke; 

– ponazarjanje merskih enot (igra Mama, koliko je ura?); 

– plesno izraţanje skozi različne geometrijske like; 

– oblikovanje geometrijskih likov z elastikami po skupinah; 

– prikaz geometrijskih teles z lastnimi telesi v skupinah; 

– prikaz simetrije na telesu, v parih; 

– oblikovanje vzorcev s telesom v skupini; 

– ponazarjanje vzorcev z različnimi gibalnimi gestami idr. (Geršak, 2006; Griss, 1998; 

Kavčič, 2005)  
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Slika 4: Primer uporabe ustvarjalnega giba pri obravnavi geometrijskih likov, pri čemer se učenci 

gibajo ob glasbi, ko pa učitelj poimenuje določen geometrijski lik, stečejo v ustrezno obliko (lasten 

arhiv) 

Nekateri avtorji so z raziskavami dokazali učinke ustvarjalnega giba pri pouku matematike. S. 

Ţagar, V. Geršak in M. Cotič (2006) so učinke ustvarjalnega giba ugotavljale v tretjem 

razredu. Ugotovile so, da gibanje učencem omogoča pridobivanje bolj poglobljenega znanja, 

laţjega razumevanja in reševanja problemov, pri čemer je uporaba omenjenega učnega 

pristopa primerna za vse dele učne ure in učencem omogoča zanimivejše spoznavanje učne 

snovi (Ţagar idr., 2006). 

Narejena je bila tudi raziskava (Cotič in Zurc, 2004), v kateri so ugotavljali pozitivne učinke 

ustvarjalnega giba v zgodnjem poučevanju matematike, na temo osna simetrija. Rezultati so 

pokazali, da obstajajo statistično pomembne razlike v doseţkih otrok pri preverjanju znanja v 

korist eksperimentalne skupine, ki je bila deleţna poučevanja matematičnih pojmov skozi 

ustvarjalni gib v primerjavi s kontrolno skupino, v kateri matematičnih pojmov niso 

spoznavali skozi ustvarjalni gib (Cotič in Zurc, 2004). Do podobnih zaključkov so prišli tudi 

pri raziskavi, pri kateri so preverjali učinke celostnega učnega pristopa v petem razredu. 

Ugotavljali so povezavo športa in matematike ter ugotovili, da so bili učenci, ki so bili deleţni 

celostnega učenja z uporabo giba, uspešnejši pri reševanju matematičnih problemov, kot 

skupina otrok, ki ni bila deleţna take oblike dela (Cotič, Ivanič in Ţakelj, 2010). 

Pri vpeljavi ustvarjalnega giba v učne ure ima zelo pomembno vlogo učitelj, ki mora poznati 

glavne značilnosti tega pristopa in svojo vlogo pri vključevanju pristopa v učne ure. Vsak učni 

pristop namreč vpliva na izbiro učnih oblik in metod dela, zaradi česar je pomembno, da se 

učitelj zaveda razlik ustvarjalnega giba v primerjavi z drugimi učnimi pristopi (Geršak, 2006). 
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2. 4. 5 Vloga učitelja pri integraciji ustvarjalnega giba v učne ure 

Pri vpeljavi ustvarjalnega giba v učne ure mora učitelj način dela povsem prilagoditi učnemu 

pristopu, ki ga bo uporabil (Griss, 1998), zato bo v nadaljevanju predstavljenih nekaj 

dejavnikov, ki so pomembni za uspešno izvedbo učnih ur, in vloga učitelja pri intergaciji 

ustvarjalnega giba v učne ure. 

Pri vpeljavi  ustvarjalnega giba v učne ure je zelo pomembno, da učitelj išče originalne ideje 

za delo v razredu oziroma da je pri delu kar se da ustvarjalen (Zeicher in Tabachnick, 2001, 

v Kroflič, 1995). Na ta način namreč tudi učencem omogoči, da so motivirani za svoje delo 

(Kroflič, 1999). Učiteljeva raznolikost idej oziroma ustvarjalnost je obvezna »sestavina« 

ustvarjalnega giba, ki se kaţe v izbiri raznolikih dejavnosti in različnih gibalnih rešitvah 

podanega problema, pri čemer je pomembna tudi učiteljeva sposobnost prilagajanja danim 

situacijam (fleksibilnost). Pogosto se namreč zgodi, da učne ure ne potekajo tako, kot je to 

zapisano v učni pripravi. Učitelj lahko pouk izpelje tudi glede na spodbude in zanimanja 

razreda ter s tem upošteva divergentno mišljenje učencev (Zeicher in Tabachnick, 2001, v 

Kroflič, 1995).  

Ker so učne ure z ustvarjalnim gibom kot učnim pristopom zelo razgibane in lahko učitelj 

svoje delo prilagaja glede na spodbude učencev, učitelj ne more vedno v naprej predvideti 

določenih odgovorov. Kljub temu je tako kot pri vseh metodah tudi pri ustvarjalnem gibu zelo 

pomembna priprava na pouk, še predvsem, če učitelj ni vešč takšne oblike dela. Učno uro je 

treba dobro strukturirati, čas gibalnih dejavnosti pa se prilagodi glede na starost otrok. 

Priporočljivo je začeti s preprostimi gibalnimi dejavnostmi, ki jih med poukom stopnjujemo, 

pri načrtovanju pa je treba upoštevati tudi dinamiko razreda, na podlagi katere se lahko učitelj 

odloča za različne oblike dela – individalno, frontalno, delo v parih ali delo v skupinah. Pri 

tem je treba vedeti, da se ustvarjalni gib lahko prepleta tudi z drugimi učnimi pristopi in 

metodami in da si morajo učenci določene stvari tudi zapisati in rešiti naloge v delovnih 

zvezkih. Primerno je torej, da se zdruţujejo različni učni pristopi, s čimer poskrbimo za 

dinamično učno uro (Griss, 1998). 

Oviro pri uporabi ustvarjalnega giba pri številnih učiteljih lahko predstavlja priprava 

prostora, saj ta zahteva nekaj organizacije in terja nekaj časa. Pri gibanju namreč otrok 

potrebuje prostor, prav tako je treba poskrbeti za varnost in zaščititi morebitne nevarne 

predele v učilnici. Če pouk poteka v učilnici, je priporočljivo, da učitelj omeji prostor z 

umikom miz in stolov na stran, sicer pa lahko gibalne dejavnosti izvaja tudi izven učilnice na 

hodniku ali v telovadnici (Griss, 1998). 

Pri izvedbi dejavnosti z ustvarjalnim gibom je pomembno tudi to, da ima učitelj stalen nadzor 

nad razredom. Če takoj na začetku ne postavi pravil in pri tem ni dosleden, se bo namreč 

dejavnost, ki naj bi bila poučna, zelo hitro spremenila v »zabavo«, s katero pa se učenci ne 

bodo dovolj naučili. Priporoča se tudi, da učitelj določi neki znak, ki bo določil zaključek  

dejavnosti (npr. udarec po bobnu) (Griss, 1998). 

Na uspešno vpeljavo ustvarjalnega giba v učne ure, po mnenju V. Geršak (2016b), vpliva tudi 

učiteljeva samoučinkovitost, ki pomeni prepričanje v lastne zmoţnosti nadzora nad lastno 
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dejavnostjo in okoljem (Bandura, 1997). Le s prepričanjem v svoje zmoţnosti lahko namreč 

učitelj vpliva na vedenje učencev (Freidman, 2003, v Geršak, 2016b), saj pozitivno mnenje o 

lastni učinkovitosti vzpostavlja nadzor nad mišljenjem, čustvovanjem in aktivnostjo (Bandura, 

1997). Učitelj, ki bo torej verjel v moţnost vplivanja na vedenje in znanje učencev, bo tako 

zlahka dosegel uspeh pri poučevanju, saj bo tak učitelj vloţil veliko energije v iskanje novih 

in učinkovitih načinov poučevanja (Bandura, 1997). 

Glede na vse omenjeno lahko ugotovimo, da se ustvarjalni gib razlikuje od drugih učnih 

pristopov, zato je pomembno, da učitelj ta pristop učencem predstavi postopoma. Učenci se 

morajo namreč nanj navaditi. Pri tem ima veliko vlogo učitelj, ki mora uporabljenemu 

učnemu pristopu  »zaupati« in dati učencem vedeti, da se lahko učijo tudi tako, da se pri tem 

gibajo. 

Na podlagi vsega zapisanega lahko zaključimo, da je ustvarjalni gib učni pristop, ki v učne 

ure vnaša veliko sproščenosti, razgibanosti in strpnosti, kar vse vpliva na različne vidike 

otrokovega razvoja. Med drugim se učenci pri ustvarjalnem gibu veliko gibajo, kar lahko 

zmanjšuje negativne posledice sedenja. V empiričnem delu bomo predstavili gibalno 

aktivnost in znanje učencev, ki smo jih poučevali z ustvarjalnim gibom, in tistih, pri katerih 

učnih ur nismo izvajali z omenjenim učnim pristopom.  

3 EMPIRIČNI DEL 

3. 1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V zadnjih letih je med otroki razvitega sveta opaziti močan upad gibalne aktivnosti, vendar v 

primerjavami s tujino pri slovenskih otrocih ugotavljajo višjo stopnjo le-te (Jurak idr., 2015; 

Sember idr., 2016). Vseeno pa se slovenski otroci glede na priporočila Svetovne zdravstvene 

organizacije (WHO, 2010) še vedno gibajo premalo, zato bi bilo načrtno spodbujanje gibanja 

smiselno uvesti v šolski predmetnik. Eden od moţnih načinov spodbujanja gibanja v šoli je 

učenje s celostnim učnim pristopom – ustvarjalnim gibom (Geršak, 2016a).  

Ker učenci velik del dneva preţivijo v šoli in ker šolski predmetnik predvideva zgolj 135 

minut gibalne aktivnosti na teden v sklopu predmeta šport, smo se odločili raziskati, v 

kolikšni meri se učenci gibajo med učnimi urami. V raziskavi so nas zanimale značilnosti 

učnih ur matematike, pri skupini učencev, ki smo jih poučevali z uporabo ustvarjalnega giba, 

in skupini učencev, ki jih pri učnih urah matematike nismo poučevali z omenjenim učnim 

pristopom. Zanimala nas je analiza učnih priprav (z in brez ustvarjalnega giba) s področij 

gibanja in načinov njihovega izvajanja, poraba energije v času učnih ur in znanje učencev s 

področja matematike oziroma geometrije.  

Raziskave, ki bi vključevala ugotavljanje gibalne aktivnosti otrok med posameznimi šolskimi 

urami, v nam dostopnih virih še nismo zasledili, zato je naša raziskava ena izmed prvih, ki je 

bila namenjena omenjenemu področju raziskovanja. 
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3. 2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V magistrskem delu smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katere gibalne dejavnosti so predvidene v učnih urah, ki so vključevale ustvarjalni 

gib, v primerjavi z učnimi urami, ki niso vključevale ustvarjalnega giba? 

2. Ali učne ure, v katerih je bil uporabljen ustvarjalni gib, pripomorejo k večji porabi 

energije učencev med učno uro v primerjavi z učnimi urami, v katerih ni bil 

uporabljen ustvarjalni gib?  

3. Ali prihaja do razlik v količini gibanja učencev glede na izbrano temo učne ure?  

4. Ali se pred izvedbo učnih ur splošno matematično znanje učencev, ki smo jih 

poučevali z uporabo ustvarjalnega giba, pomembno razlikuje od znanja učencev, ki 

smo jih poučevali brez uporabe ustvarjalnega giba? 

5. Ali se učenci, ki smo jih poučevali z ustvarjalnim gibom, pomembno razlikujejo v 

pridobljenem znanju iz geometrije v primerjavi z učenci, ki smo jih poučevali brez 

uporabe ustvarjalnega giba?  

3. 3 METODOLOGIJA 

V raziskavi smo uporabili eksperimentalno raziskovalno metodo, ker smo imeli skupino, v 

kateri je bil uporabljen ustvarjalni gib (eksperimentralna skupina), in skupino, v kateri ni bil 

uporabljen ustvarjalni gib (kontrolna skupina).  

V magistrskem delu smo uporabili kvalitativno metodo, v sklopu katere smo izvedli analizo 

učnih ur in kvantitativno metodo, v sklopu katere smo analizirali podatke merilnih zapestnic 

Armband (BodyMedia Core – BodyMedia, Inc., Pittsburg, PA) in rezultate matematičnih 

testov znanja. 

3. 3. 1 Metode raziskovanja 

V raziskavi smo uporabili:  

– merilne zapestnice Armband (BodyMedia Core – BodyMedia, Inc., Pittsburg, PA); 

– preizkus splošnega znanja matematike; 

– preizkus znanja iz geometrije. 

Podatke o gibalni aktivnosti otrok med učnimi urami smo pridobili z ergonomsko 

oblikovanimi merilnimi zapestnicami Armband (BodyMedia Core – BodyMedia, Inc., 

Pittsburg, PA). Te smo pred začetkom pouka učencem z elastičnim trakom pritrdili na levo 

roko (nadlaht), učenci pa so merilnike nosili ves čas izvajanja učnih ur. Merilniki so se, ko so 

zaznali stik s koţo, samodejno vključevali in merili  različne parametre, ki so bili povezani z 

gibanjem (pospešek, energija, prevodnost koţe, temteratura koţe in metabolični ekvivalent). 

Iz omenjenih  parametrov smo lahko predpostavili, v kolikšni meri so bili otroci med poukom 

gibalno aktivni.  

Preizkus splošnega znanja iz matematike smo uporabili z namenov, da bi ugotovili, če sta bili 

pred začetkom raziskave eksperimentalna (z uvajanjem ustvarjalnega giba v učne ure) in 

kontrolna skupina (brez uvajanja ustvarjalnega giba v učne ure) izenačeni v znanju pri 
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matematiki. Pri primerjavi dveh skupin po določenih značilnostih, je pred izvedbo 

eksperimenta namreč pomembno upoštevati izenačenost skupin po določenih značilnostih, ki 

so ključne za njegovo izvedbo (Mesec in Rode, b.d.). 

Preizkus splošnega znanja matematike je bil sestavljen v skladu z učnimi cilji pri predmetu 

matematika, ki naj bi jih učenci usvojili ţe pred vstopom v 2. razred. Učenci so lahko na 

preizkusu dosegli največ 34 točk. Naloge so se nanašale na aritmetiko in algebro (od 1. do 6. 

naloge) in na geometrijo (7. in 8. naloga) ter so skupaj obsegale osem nalog (glej prilogo 7).  

Preizkus znanja iz geometrije so učenci rešili po tem, ko smo izvedli učne ure, ki so 

vključevale tri vsebinske sklope pri geometriji: 1. geometrijske like in telesa, 2. simetrijo ter 

3. črte in točke. Z nalogami v preizkusu znanja iz geometrije smo preverjali učenčevo 

poznavanje geometrijskih likov in teles, poznavanje različnih črt (krivih, ravnih, sklenjenih, 

nesklenjenih, lomljenih), poznavanje presečišč in znanje simetrije. Skupno število točk, ki so 

jih učenci lahko na preizkusu dosegli, je bilo 29, vseh nalog pa je bilo sedem. Prve tri naloge 

so preverjale poznavanje geometrijskih likov in teles ter so skupaj štele 13,5 točke, 4. naloga 

je preverjala poznavanje različnih črt in so učenci lahko dosegli največ 6 točk, pri 5. nalogi so 

morali učenci ustrezno označiti presečišča, s čimer so lahko dosegli 4 točke, 6. in 7. naloga pa 

sta predvidevali prikaz znanja iz simetrije in so učenci lahko dosegli največ 5,5 točke (glej 

prilogo 8).  

3. 3. 2 Metode vzorčenja in opis vzorca 

Vzorec je bil namensko izbran in je na začetku raziskave zajemal šest razredov učencev 2. 

razredov iz različnih osnovnih šol po Sloveniji. En razred, v katerem smo učne ure izvajali v 

prvem tednu, smo iz raziskave izločili, saj smo na podlagi te izvedbe nekoliko spremenili 

učne ure in jih s tem izboljšali, prav tako smo preizkusili delovanje merilnih zapestnic. V 

nadaljnjo raziskavo smo vključili pet razredov različnih osnovnih šol. Vsi razredi, ki smo jih 

vključili v raziskavo, v 2. razredu še niso obravnavali teme s področja geometrije, torej smo 

jim v sklopu raziskave prvi predstavili te vsebine. 

V dveh razredih smo izvedli učne ure brez uporabe ustvarjalnega giba (kontrolna skupina), v 

treh pa učne ure z ustvarjalnim gibom (eksperimentalna skupina). V eksperimentalno skupino 

je bilo skupaj vključenih 73 otrok in sicer iz treh 2. razredov; v enem je bilo 29 otrok (ES1), v 

drugem 22 (ES2) in v tretjem (ES3) prav tako 22 učencev. Kontrolno skupino je sestavljalo 

43 otrok, med njimi 20 otrok iz enega 2. razreda (KS1) in 23 iz drugega (KS2). Vseh učencev, 

vključenih v raziskavo, je bilo torej 116. Od tega je v raziskavi sodelovalo 59 deklic (33 v 

eksperimentalni in 26 v kontrolni skupini) in 57 dečkov (40 v eksperimentalni in 17 v 

kontrolni skupini). Število in deleţ učencev glede na skupino in spol prikazuje tabela 3. 

 

 

 

  



31 

 

Tabela 3: Število in deleţ učencev glede na skupino in spol 

 

Skupina 

Skupaj eksperimentalna kontrolna 

Spol deklice n 33 26 59 

n %  55,9 % 44,1 % 100,0 % 

dečki n 40 17 57 

n %  70,2 % 29,8 % 100,0 % 

Skupaj N 73 43 116 

N %  62,9 % 37,1 % 100,0 % 

Legenda: N/n – število učencev; N/n % – delež učencev   

3. 3. 3 Postopek zbiranja podatkov  

Načrt raziskave smo zasnovali septembra 2015, saj smo morali izbrati razrede, ki so bili 

pripravljeni sodelovati v raziskavi. V stik smo stopili z ravnatelji šol, na katerih je kasneje 

potekala raziskava, in tudi starši učencev. Od vseh smo pridobili soglasja o sodelovanju v 

raziskavi in jim pojasnili namen raziskave.  

V nadaljevanju smo decembra 2015 začeli zbirati ideje za oblikovanje učnih ur na temo 

geometrija (1. geometrijski liki in telesa, 2. simetrija ter 3. črte in točke). Pri tem smo si 

pomagali z različnimi priročniki, v katerih smo dobili ideje za načrtovanje določenih 

dejavnosti, nekaj idej za oblikovanje učnih listov pa so prispevale tudi učiteljice, ki so 

sodelovale v raziskavi. 

Ko smo imeli pripravljene učne ure, smo v prvem tednu marca 2016 izvedli uvodno srečanje, 

ki je bilo namenjeno spoznavanju otrok in v sklopu katerega so učenci rešili preizkus 

splošnega znanja matematike. Sledil je osrednji del raziskave, ki je potekal pet tednov (marec 

in april 2016) in v sklopu katerega smo izvedli učne ure matematike. Tri dni v tednu smo 

učencem v dveh šolskih urah predstavili posamezno učno snov, pred začetkom učnih ur pa 

smo učencem na roke namestili še merilne zapestnice, s katerimi smo merili njihovo porabo 

energije in gibalno aktivnost med učnimi urami. Četrti dan smo s preizkusom geometrije 

preverili še znanje, ki so ga učenci pridobili med izvajanjem učnih ur. 

Od maja do avgusta 2016 smo vse zbrane podatke vnesli v program SPSS. 

3. 3. 4 Postopki obdelave rezultatov 

Določili smo kriterije za analizo učnih priprav. Dejavnosti iz vseh treh sklopov učnih priprav 

smo vrednotili glede na učne oblike, ponazarjanje učne snovi s telesom in glede na uporabo 

različnih učnih pripomočkov. 

Pri statistični obdelavi podatkov iz merilnih zapestnic in iz testov znanja smo uporabili 

računalniški program SPSS 22. Za shranjevanje podatkov iz zapestnic smo uporabili 

programsko opremo BodyMeadia SenseWear 8.3. BodyMedia, Inc., Pittsburg, PA, pri čemer 

so nam zaradi velikega obsega podatkov pomagali študentje s Fakultete za elektrotehniko v 
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Ljubljani. S programom Sense Wear so izvozili podatke v obliki tabele Excel, ki smo jih v 

nadaljevanju pretvorili in shranili v tabelo SPSS 22, kjer smo jih tudi obdelali.  

Za opis spremenljivk smo uporabili osnovno deskriptivno statistiko (frekvence, odstotki, mere 

srednje vrednosti in mere razpršenosti). Pred preverjanjem pomembnih razlik med 

eksperimentalno in kontrolno skupino glede porabe energije, splošnega znanja matematike in 

znanja geometrije smo porazdelitev podatkov preverili s Kolmogorov-Smirnovim testom. 

Vrednost testa je pri ugotavljanju razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino v porabi 

energije pokazala, da so podatki normalno porazdeljeni, zato smo za statistično analizo v 

nadaljevanju uporabili parametrični t-test za neodvisne vzorce. Nasprotno pa je vrednost 

Kolmogorov-Smirnovega testa pri preverjanju pomembnih razlik med eksperimentalno in 

kontrolno skupino glede splošnega znanja matematike in znanja geometrije pokazala, da 

podatki niso enakomerno porazdeljeni, zato smo za statistično analizo v nadaljevanju 

uporabili neparametrični Kruskall-Wallisov test za ugotavljanje razlik med dvema skupinama. 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate bomo predstavili glede na raziskovalna vprašanja. Najprej bomo analizirali 

dejavnosti v posameznih učnih pripravah in preverili, v kolikšni meri so posamezne 

dejavnosti predvidevale gibalno aktivnost, nato bomo predstavili rezultate, ki so bili 

pridobljeni z merilnimi zapestnicami, nadaljevali bomo s prikazom splošnega matematičnega 

znanja učencev eksperimentalne in kontrolne skupine ter na koncu predstavili rezultate 

preizkusa znanja iz geometrije. 

4. 1 Analiza in primerjava dejavnosti v pripravah učnih ur za kontrolno in 

eksperimentalno skupino 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, katere gibalne dejavnosti so vključene v 

učne ure za poučevanje geometrije z uporabo ustvarjalnega giba (eksperimentalna skupina) in 

katere v učne ure za poučevanje geometrije brez uporabe ustvarjalnega giba (kontrolna 

skupina). Na to vprašanje smo poskušali odgovoriti z analizo dejavnosti v posameznih učnih 

pripravah: 1. geometrijski liki in telesa, 2. simetrija, 3. črte in točke.  

Učne priprave, ki smo jih načrtovali za posamezne učne ure, so za eksperimentalno in 

kontrolno skupino pri obravnavi določene teme vsebovale primerljive dejavnosti, s katerimi 

smo dosegali enake učne cilje. Ker pa smo pri eksperimentalni skupini uporabili ustvarjalni 

gib, so se dejavnosti razlikovale po načinu pridobivanja in utrjevanja znanja (uporaba 

različnih učnih oblik), po uporabi lastnega telesa za ponazarjanje učne snovi in po uporabi 

različnih pripomočkov.  

V nadaljevanju smo tako dejavnosti v učnih urah analizirali s pomočjo naslednjih kriterijev: 

– uporaba učnih oblik, 

– ponazarjanje učne snovi s telesom, 

– uporaba različnih pripomočkov. 
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Pri vrednotenju posameznih učnih priprav smo dejavnostim določili učne oblike. Izbirali smo 

med frontalno, individualno, skupinsko učno obliko in med delom v paru. O tem, katera učna 

oblika je bila značilna za posamezno dejavnost, je odločal učni pristop, ki je bil predviden za 

posamezno učno uro. V eksperimentalni skupini, v kateri so se učenci učili z ustvarjalnim 

gibom, je bila pri ponazarjanju učne snovi, zaradi omenjenega učnega pristopa, moţna 

uporaba lastnega telesa. Učenci so bili pri tem lahko aktivni na različne načine. Njihovo 

gibanje je lahko potekalo na mestu, lahko pa so se gibali po prostoru. Gibanje po prostoru je 

lahko vključevalo različne elemente plesa, gibanje na mestu pa je poleg elementov plesa 

lahko vključevalo tudi raztegovanje, upogibanje, kroţenje, krčenje delov telesa ipd. Pri 

gibanju po prostoru so učenci ob učiteljevi spodbudi lahko spreminjali prostor, po katerem so 

se premikali (spreminjanje nivoja, oblike, smeri ipd.), se razlikovali glede na vloţeno energijo 

(teţko ali lahko gibanje, neţno ali ostro ipd.) in čas gibanja (spreminjanje hitrosti, ritma, 

trajanja gibov ipd.) (glej tabelo 2, ki prikazuje elemente plesa). Učne priprave za kontrolno 

skupino so lahko predvidevale tudi gibe fine motorike in ne gibov večjih delov telesa (groba 

motorika), kot je bilo to lahko značilno za učne priprave, ki so temeljile na ustvarjalnem gibu 

v eksperimentalni skupini. 

Učne priprave so se lahko razlikovale tudi v količini in vrstah uporabljenih pripomočkov. 

Uporaba pripomočkov je pogosto odvisna od učne oblike. Ko npr. učenci delajo po skupinah, 

običajno uporabljajo različne pripomočke, ki jim lahko olajšajo usvajanje ali utrjevanje 

določenega znanja, poleg tega pa lahko prispevajo tudi k motiviranosti učencev. Dejavnosti, 

ki temeljijo na frontalni učni obliki, pa običajno predvidevajo, da učni pripomoček uporablja 

samo učitelj ter z njim učencem demonstrira in ponazori učno snov.  

V nadaljevanju bomo z uporabo omenjenih kriterijev, po različnih učnih temah (geometrijski 

liki in telesa, simetrija ter črte in točke), predstavili analize učnih ur.  

4. 1. 1 Geometrijski liki in telesa 

V učni pripravi, v kateri smo načrtovali obravnavo geometrijskih likov in teles, smo 

načrtovali enake učne cilje, do razlike je prišlo le zaradi predvidene uporabe ustvarjalnega 

giba pri eksperimentalni skupini (glej prilogi 1 in 2).  

Dejavnosti, ki so predstavljene v tabeli 4, smo umestili med tri učne teme oziroma sklope: 

geometrijski liki, geometrijska telesa in utrjevanje znanja. 
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Tabela 4: Analiza dejavnosti v učnih pripravah eksperimentalne in kontrolne skupine pri obravnavi 

geometrijskih likov in teles 

 VREDNOTENJE DEJAVNOSTI PO KRITERIJIH 

TEMA oz. 

sklop 

dejavnosti 

SKUP. OPIS DEJAVNOSTI UČNE 

OBLIKE 

PONAZARJANJE UČNE 

SNOVI S TELESOM  

UPORABA 

RAZLIČNIH 

PRIPOMOČ-

KOV 

Gibanje na 

mestu/po 

prostoru 

Elementi 

plesa 

Geom. liki 

 

 

 

 

 

 

 

ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plesno izraţanje ob 

glasbi; ob imenovanju 

geom. lika učenci stečejo 

v talno oznako geom. 

lika. 

individualna

oblika 

 

 

 

gibanje po 

prostoru 

 

 

 

 

spreminjanje

prostora 

gibanja 

(nivo, smer, 

pot, velikost 

giba) 

glasba, talne 

oznake geom. 

likov 

 

 

Plesno izraţanje ob 

glasbi; ob imenovanju 

geom. lika učenci 

oblikujejo skupine in 

ponazarjajo geom. like z 

lastnim telesom in z 

elastikami – ugotavljajo 

značilnosti geom. likov 

(št. oglišč, stranic). 

skupinska 

oblika 

 

 

 

 

 

 

gibanje po 

prostoru 

 

 

 

 

 

spreminjanje 

energije in 

časa  

(sila, teţa, 

hitrost, 

poudarek) 

 

 

 

glasba 

(različen 

tempo in 

ritem), 

elastike 

 

 

 

 

Reševanje nalog na 

učnem listu, ki se 

navezujejo na geom. like. 

 

individualna 

oblika 

/ / učni listi 

KS Učenci na elektronski 

prosojnici prepoznajo 

geom. like in jih 

poimenujejo; opišejo 

posamezne geom. like in 

njihove lastnosti. 

frontalna 

oblika 

 

 

 

/ / elektronske 

prosojnice  

 

 

 

 

Delo po postajah; učenci 

ob didaktičnih igrah 

utrjujejo poznavanje 

geom. likov. 

 

individualna 

in 

skupinska 

oblika 

/ / tombola, 

domine, 

spomin 

Geom. 

telesa 

 

 

 

ES 

 

Prepoznavanje in 

poimenovanje geom. 

teles s tipanjem. 

frontalna in 

individualna

oblika  

/ / lesena geom. 

telesa 

Delo po postajah; učenci 

s preizkušanjem 

ugotavljajo značilnosti 

geom. teles (oblika in št. 

ploskev, odtisi 

skupinska 

oblika 

gibanje na 

mestu; s 

telesom in z 

uporabo 

blazin učenci 

spreminjanje 

prostora 

(velikost, 

nivo in 

oblika) 

polivalentne 

blazine, 

fantomček – 

zdruţene 

blazine v 
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kotaljenje). 

 

ponazarjajo 

in ustvarjajo 

različna 

geom. telesa  

 

obliki geom. 

teles, 

predmeti v 

obliki geom. 

teles 

KS 

 

Prepoznavanje in 

poimenovanje geom. 

teles z opazovanjem. 

frontalna 

oblika 

/ / lesena geom. 

telesa 

Opazovanje odtisov, ki 

jih pustijo posamezna 

geom. telesa. 

frontalna 

oblika 

 

/ / lesena geom. 

telesa 

Opazovanje kotaljenja 

geom. teles. 

 

frontalna 

oblika 

/ / lesena geom. 

telesa 

Utrjevanje 

znanja 

 

ES Ponazarjanje geom. teles 

z lastnimi telesi. 

 

skupinska 

oblika 

 

gibanje na 

mestu – 

učenci s 

telesom 

ponazarjajo 

različna 

geom. telesa 

spreminjanje 

prostora 

(velikost, 

nivo in 

oblika) 

kartončki z 

geom. telesi 

 

Reševanje nalog na 

učnem listu. 

individualna

oblika 

/ / učni listi 

KS Iskanje ustreznega geom. 

lika oz. telesa na 

kartončku. 

 

individualna 

oblika 

/ / kartončki z 

geom. liki in 

telesi 

 

Reševanje nalog na 

učnem listu. 

individualna 

oblika 

/ / učni listi 

Legenda: ES –  eksperimentalna skupina, KS – kontrolna skupina 

Iz tabele 4 lahko razberemo, da so pri načrtovanih učnih pripravah za eksperimentalno 

skupino prevladovale dejavnosti, ki so predvidevale miselno aktivnost vseh učencev, saj se je 

individualna učna oblika pojavila pri štirih dejavnostih, pogosto pa je bila predvidena tudi 

interakcija med učenci, saj se je skupinska učna oblika pojavila pri treh dejavnostih. Frontalna 

učna oblika, za katero je značilno, da učenci učno snov usvojijo preko učiteljevega 

posredovanja, se je pojavila samo enkrat, medtem ko je pri kontrolni skupini prevladovala 

ravno ta učna oblika (pojavila se je štirikrat). Pri kontrolni skupini je bila sicer pogosto 

(trikrat) predvidena tudi individualna učna oblika, skupinska učna oblika pa je bila predvidena 

samo pri prepoznavanju in poimenovanju geometrijskih likov, ko naj bi učenci z delom po 

postajah pri dveh različnih didaktičnih igrah (domine in spomin) utrjevali poznavanje 

geometrijskih likov (glej prilogo 1). 

Učne priprave eksperimentalne skupine, ki so temeljile na individualni učni obliki in na delu v 

skupini, so predvidevale gibalno aktivnost, preko katere naj bi učenci (ob učiteljevi spodbudi) 
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(so)ustvarjali učne vsebine in sami reševali matematične probleme, medtem ko je bilo pri 

kontrolni skupini, ki je temeljila na frontalnem učnem pristopu, predvideno, da učno snov 

učencem posreduje učitelj. Pri kontrolni skupini je bilo namreč načrtovano, da učenci pri 

spoznavanju nove učne snovi (geometrijski liki in telesa) sedijo v klopi in poslušajo učitelja 

ter odgovarjajo na morebitna vprašanja, ki se nanašajo na učno snov. Takšno delo zahteva 

tišino, zato pri izvajanju učne ure lahko sodeluje le nekaj učencev, ki s poimenovanjem in 

opisovanjem izkazujejo razumevanje učne snovi. V učnih urah eksperimentalne skupine pa 

lahko učenci z gibanjem sami raziskujejo učno snov in so lahko ustvarjalni ter zaradi 

skupinskega dela krepijo tudi socialne odnose.  

V učni pripravi je bilo predvideno, da eksperimentalna skupina učno snov ponazarja z lastnim 

telesom (vključeno štirikrat). Dve dejavnosti sta predvidevali tudi uporabo glasbe, ob kateri 

naj bi se učenci gibali po prostoru in ob učiteljevi spodbudi uporabljali elemente plesa. Pri 

prvi dejavnosti je bil poudarek na spreminjanju prostora, pri čemer naj bi učitelj učence 

spodbudil k spreminjanju nivoja, smeri, poti gibanja in velikosti gibov, pri drugi dejavnosti pa 

naj bi se učenci seznanili s spreminjanjem energije in časa, v okviru katerih naj bi spreminjali 

silo, teţo, hitrost gibanja in poudarek gibov. Pri dejavnostih, ki sta predvidevali uporabo 

telesa za ponazarjanje oglišč geometrijskih likov in ponazarjanje oblik geometrijskih teles, naj 

bi se učenci v večini premikali na mestu in se pri tem raztegovali, krčili ipd. ter spreminjali 

svoj prostor gibanja – velikost, nivo, obliko. 

Eksperimentalna skupina naj bi pri spoznavanju lastnosti geometrijskih teles uporabljala tudi 

polivalentne blazine, fantomček in predmete v obliki geometrijskih teles, s katerimi naj bi 

razpolagali učenci sami in ne učitelj. Učne priprave za kontrolno skupino so zaradi poudarka 

na frontalnem poučevanju, predvidevale, da učenci učno snov spoznavajo preko posredovanja 

učitelja (npr. demonstracija kotaljenja geometrijskih teles), medtem ko naj bi učno snov 

utrjevali preko različnih dejavnosti, ki so predvidevale tudi uporabo različnih pripomočkov 

(tombola, domine, spomin, kartončki z geometrijskimi liki in telesi), s pomočjo katerih bi bili 

lahko učenci pri pouku bolj miselno aktivni.  

Za obe skupini je bilo predvideno, da naj bi med učno uro rešili tudi učne liste za utrjevanje 

učne snovi. Na ta način naj bi učenci v eksperimentalni skupini znanje, ki so ga pridobili s 

pomočjo telesa, prenesli še na papir, reševanje učnih listov pa naj bi sluţilo tudi umirjanju 

učencev, v primeru, če bi se med gibanjem »preveč« razţiveli. 

Na podlagi narejene analize učnih priprav lahko povzamemo, da so dejavnosti v učnih urah 

eksperimentalne skupine predvidevale veliko gibalnih aktivnosti, v sklopu katerih so se 

učenci učili na ustvarjalen način in sami poskušali rešiti zastavljene probleme. V kontrolni 

skupini naj bi učno snov posredovala učiteljica in bi se učenci gibali samo pri menjavi skupin 

(delo po postajah). Kljub omenjenemu, naj bi bili učenci miselno aktivni, saj je bilo 

predvidenih veliko dejavnosti, ki so zahtevale njihovo samostojno ali skupinsko delo. Pri delu 

po postajah so bili pri kontrolni skupini predvideni tudi gibi rok, saj naj bi učenci dvigovali 

kartončke s pravilnimi geometrijskimi liki in telesi.  
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4. 1. 2 Simetrija 

Tudi pri učni pripravi simetrije so bili učni cilji eksperimentalne in kontrolne skupine enaki, 

do nekaterih razlik pa je prišlo zaradi predvidene uporabe ustvarjalnega giba v 

eksperimentalni skupini v primerjavi s kontrolno skupino (glej prilogi 3 in 4).  

Pri obravnavi simetrije smo dejavnosti iz učnih priprav umestili v dva sklopa. V prvega smo 

umestili dejavnosti, ki so se navezovale na pridobivanje znanja iz simetrije, v drugega pa smo 

umestili dejavnosti, s katerimi smo na koncu šolske ure predvidevali, da bomo ponovili 

pridobljeno znanje. 

Tabela 5: Analiza dejavnosti v učnih pripravah eksperimentalne in kontrolne skupine pri obravnavi 

simetrije 

 VREDNOTENJE DEJAVNOSTI PO KRITERIJIH 

TEMA oz. 

sklop 

dejavnosti 

SKUP. OPIS DEJAVNOSTI UČNE 

OBLIKE 

PONAZARJANJE UČNE 

SNOVI S TELESOM  

UPORABA 

RAZLIČNIH 

PRIPOMOČ-

KOV 

Gibanje na 

mestu/po 

prostoru 

Elementi 

plesa 

Simetrija 

 

 

 

 

 

 

ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepogibanje listkov z 

geom. liki in 

ugotavljanje lastnosti 

simetrije in nesimetrije.  

delo v paru 

 

/ 

 

 

 

/ listki z geom. 

liki 

 

Prepoznavanje simetrije 

na lastnem telesu in 

ustvarjanje simetričnih 

oblik v skupinah.  

individualna 

in skupinska 

oblika 

 

 

gibanje na 

mestu 

 

 

 

spreminjanje 

prostora 

(velikost, 

nivo, oblika 

ipd.) 

/ 

 

 

 

Razvrščanje predmetov 

med simetrične in 

nesimetrične. 

delo v paru 

 

 / simetrični in 

nesimetrični 

predmeti 

Dopolnjevanje 

simetričnih črk in 

predstavljanje črk s 

telesom. 

skupinska 

oblika 

gibanje na 

mestu; učenci 

v skupini 

oblikujejo 

različne črke 

spreminjanje 

prostora 

(oblika, 

razmerje in 

velikost giba) 

 

listki z 

različnimi 

besedami 

KS Poslušanje zgodbe in 

ugotavljanje lastnosti 

simetrije in nesimetrije. 

frontalna 

oblika 

/ / elektronska 

prosojnica 

 

Prepoznavanje simetrije 

na sliki ter 

obkroţevanje 

simetričnih in 

nesimetričnih delov. 

delo v paru / / kartončki s 

slikami otrok 
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Razvrščanje predmetov 

med simetrične in 

nesimetrične. 

delo v paru / / simetrični in 

nesimetrični 

predmeti 

Prepoznavanje 

simetričnih in 

nesimetričnih črk. 

individualna 

oblika 

/ / elektronske 

prosojnice 

Prepoznavanje simetrije 

v risanki. 

 

individualna 

oblika 

/ / elektronske 

prosojnice 

Utrjevanje 

znanja 

 

 

 

ES 

 

Reševanje nalog na 

učnem listu. 

individualna 

oblika 

/ / učni listi 

Ponazarjanje različnih 

simetričnih in 

nesimetričnih oblik s 

telesom. 

delo v paru gibanje na 

mestu in po 

prostoru; 

učenci 

določene 

pojme 

prikazujejo s 

simetričnim 

oz.nesimetri-

čnim 

gibanjem v 

parih 

 

spreminjanje 

prostora 

(velikost, 

nivo oblika, 

pot ipd.) 

listki s pojmi 

KS 

 

Reševanje nalog na 

učnem listu. 

individualna 

oblika 

/ / učni listi 

Prepoznavanje 

simetričnih in 

nesimetričnih 

predmetov z 

opazovanjem. 

 

individualna 

in frontalna 

oblika 

/ / predmeti v 

razredu 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina, KS –  kontrolna skupina 

Učne oblike v učnih pripravah so bile tako pri eksperimentalni kot tudi pri kontrolni skupini 

zelo raznolike. Individualna učna oblika in delo v skupini sta se pri eksperimentalni skupini 

pojavila dvakrat, delo v paru pa trikrat, medtem ko učna priprava ni predvidevala nobene 

frontalne učne oblike. V primerjavi z eksperimentalno skupino je bila pri kontrolni skupini 

frontalna učna oblika predvidena dvakrat, individualno obliko in delo v paru pa sta 

predvidevali dve dejavnosti. Največja razlika se je v učnih oblikah pokazala pri spoznavanju 

nove snovi in pri utrjevanju pridobljenega znanja, saj naj bi kontrolna skupina nove pojme 

usvojila in utrdila preko učiteljeve razlage, medtem ko naj bi učenci eksperimentalne skupine 

sami prišli do znanja in bi bile potrebne le manjše usmeritve učitelja. 

Učenci eksperimentalne skupine naj bi bili gibalno aktivni pri polovici dejavnosti. Z gibom 

naj bi v skupinah oblikovali simetrične oblike ter z lastnim telesom ponazorili simetrične in 
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nesimetrične črke, iz katerih bi nastala beseda, v parih pa naj bi predstavili simetrične in 

nesimetrične pojme (glej prilogo 3). Za uspeh pri vseh dejavnostih, ki naj bi vključevale 

uporabo gibanja, je bilo torej predvideno sodelovanje med učenci. Gibanje naj bi v večini 

potekalo na mestu, pri čemer so dejavnosti predvidevale, da so učenci pri izvajanju gibov čim 

bolj ustvarjalni in da telo in dele telesa premikajo na različne načine (uporaba elementov 

plesa). Manjše gibanje po prostoru je predvidevala le ena dejavnost, pri kateri naj bi se učenci 

v parih določen čas premikali simetrično oziroma nesimetrično in pri tem spreminjali svoj 

prostor gibanja (glej tabelo 2). Pri kontrolni skupini sta bila, namesto usvajanja snovi preko 

giba, predvidena uporaba učnega gradiva in pripomočkov ter spremljanje elektronskih 

prosojnic. Učna priprava kontrolne skupine je vključevala tudi ogled risanke, pri kateri naj bi 

bili učenci pozorni na simetrične in nesimetrične oblike predmetov.   

Na podlagi predvidenih dejavnosti učnih ur, namenjenih učencem iz eksperimentalne skupine, 

lahko zaključimo, da pri eksperimentalni skupini učenci določena znanja pridobivajo skozi 

gibanje, pri čemer so lahko zelo ustvarjalni in si pri skupinskem delu med sabo tudi 

pomagajo, medtem ko učencem kontrolne skupine v večini primerov znanje posreduje učitelj, 

pri tem pa učenci niso gibalno aktivni. 

Kljub temu da je bilo za eksperimentalno skupino predvideno, da bo bolj gibalno aktivna kot 

kontrolna skupina, pa so dejavnosti v obeh učnih pripravah predvidevale raznolike dejavnosti, 

ki naj bi po našem mnenju pozitivno vplivale na motivacijo učencev (npr. tombola pri učencih 

kontrolne skupine).  

4. 1. 3 Črte in točke 

Tudi učni pripravi za področje črt in točk sta vključevali zelo podobne učne cilje za obe 

skupini, čeprav so bile dejavnosti v učnih urah za eksperimentalno skupino obseţnejše in naj 

bi trajale dlje časa kot dejavnosti v učnih urah za kontrolno skupino (glej prilogi 5 in 6). Učna 

priprava za eksperimentalno skupino je (tako kot za druge vsebine) predvidevala obravnavo 

učne snovi v dveh šolskih urah (90 minut), medtem ko je bilo v učni pripravi za kontrolno 

skupino (zaradi manjšega števila predvidenih gibalnih dejavnosti) pričakovano, da se bo 

obravnava snovi končala 10 minut prej kot pri eksperimentalni skupini (po 80 minutah).  

Pri analizi učnih priprav smo dejavnosti umestili med črte in točke, pri čemer so dejavnosti 

predvidevale pridobivanje novega znanja, in med utrjevanje znanja, pri čemer naj bi na koncu 

učne ure ponovili učno snov. Ker je bilo pri teh učnih pripravah predvidenih manj dejavnosti 

kot pri obravnavi drugih dveh učnih tem in naj bi učenci učno snov spoznali prej kot v dveh 

šolskih urah, smo za konec obeh učnih ur načrtovali še ponovitev učne snovi iz prejšnje učne 

ure (simetrija). 
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Tabela 6: Analiza dejavnosti v učnih pripravah eksperimentalne in kontrolne skupine pri obravnavi črt 

in točk 

 VREDNOTENJE DEJAVNOSTI PO KRITERIJIH 

TEMA oz. 

sklop 

dejavnosti 

SKUP. OPIS DEJAVNOSTI UČNE 

OBLIKE 

PONAZARJANJE UČNE 

SNOVI S TELESOM  

UPORABA 

RAZLIČNIH 

PRIPOMOČ-

KOV 

Gibanje na 

mestu/po 

prostoru 

Elementi 

plesa 

Črte in 

točke 

 

 

 

 

 

 

ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznavanje in 

ugotavljanje značilnosti 

sklenjenih in 

nesklenjenih krivih črt z 

gibanjem po elastiki. 

individualna  

in frontalna 

oblika 

gibanje po 

prostoru; 

učenci se 

prosto gibajo 

po prostoru, 

nato začnejo 

hoditi po 

elastiki in tako 

»občutijo« 

sklenjeno in 

nesklenjeno 

črto 

spreminjanje 

prostora 

(velikost, 

oblika, pot 

ipd.)  

glasba, 

elastika 

Iskanje načinov za 

ponazarjanje sklenjene 

črte (drţanje za roke, 

dotikanje nog ipd.). 

frontalna in 

skupinska 

oblika 

 

gibanje na 

mestu; 

spreminjanje 

poloţaja (stoja, 

sedenje ipd.) 

spreminjanje 

prostora 

(nivo, oblika, 

razmerje, 

velikosti giba 

ipd.) 

 

/ 

 

 

 

Ponazoritev dveh 

nesklenjenih črt z 

oblikovanjem dveh 

kolon.  

frontalna in 

skupinska 

oblika 

gibanje po 

prostoru; 

premikanje v 

dveh kolonah 

spreminjanje 

prostora (pot, 

nivo in smer 

gibanja) 

glasba 

Prikaz presečišča (ena 

kolona gre pod drugo). 

frontalna in 

skupinska 

oblika 

gibanje po 

prostoru; ena 

kolona gre pod 

drugo 

spreminjanje 

prostora (pot 

in nivo) 

 

Opazovanje zapisa na 

tabli. 

 

frontalna 

oblika 

/ 

 

/ / 

Prikazovanje presečišč 

s pomočjo telesa. 

individualna 

oblika in 

delo v paru 

gibanje na 

mestu; 

ustvarjanje 

presečišč s 

pomočjo telesa 

spreminjanje 

prostora 

(velikost, 

nivo, oblika) 

/ 

KS Opazovanje slike črt na 

elektronski prosojnici.  

frontalna 

oblika 

/ / elektronske 

prosojnice 
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Prepoznavanje črt in 

točk na kartončkih in 

dvigovanje pravilnih 

kartončkov. 

delo v paru / / kartončki 

     

Utrjevanje 

znanja 

 

 

 

ES 

 

Ponazarjanje različnih 

črt in točk s telesom. 

skupinska 

oblika 

gibanje na 

mestu; 

ponazoritev 

slike črt in 

točk s telesom  

spreminjanje 

prostora 

(oblika, 

razmerje, 

velikost giba 

ipd.) 

kartončki s 

slikami črt in 

točk 

Sprostitvena masaţa s 

prikazom različnih črt 

in točk na hrbte 

sošolcev. 

frontalna in 

individualna 

oblika 

/ / / 

Reševanje nalog na 

učnem listu. 

 

individualna 

oblika 

/ / učni listi 

KS 

 

Reševanje nalog na 

učnem listu. 

individualna 

oblika 

/ / učni listi 

Prepoznavanje in 

označevanje črt in 

presečišč na 

fotografijah. 

delo v paru / / učni listi s 

fotografijami 

iz 

vsakdanjega 

ţivljenja 

Ustna ponovitev 

pridobljenega znanja. 

 

frontalna 

oblika 

/  / / 

Legenda: ES –  eksperimentalna skupina, KS –  kontrolna skupina 

Učne dejavnosti pri obeh učnih pripravah so tudi tokrat predvidevale razlike v količini 

učiteljeve razlage učne snovi. V primerjavi z učno pripravo za eksperimentalno skupino, je 

bilo pri učni pripravi za kontrolno skupino predvideno veliko več frontalnega dela (omenjeno 

pri šestih dejavnostih), ki pa naj bi bilo zdruţeno z individualnimi in skupinskimi oblikami 

dela, pri katerih naj bi bili aktivni vsi učenci. Individualna in skupinska učna oblika sta bili pri 

eksperimentalni skupini, načrtovani pri štirih dejavnostih, delo v paru pa pri eni, medtem ko 

so dejavnosti za kontrolno skupino individualno učno obliko predvidele enkrat, frontalno 

obliko in delo v paru pa dvakrat. Treba pa je poudariti, da so bile predvidene dejavnosti za 

eksperimentalno skupino precej obseţnejše kot dejavnosti za kontrolno skupino, zato naj bi 

posledično vključevale več učnih oblik. 

Kljub frontalnemu delu naj bi bili v eksperimentalni skupini gibalno aktivni vsi učenci, saj naj 

bi se na učiteljeve pobude gibalno odzivali, medtem ko so dejavnosti s frontalnimi učnimi 

oblikami za kontrolno skupino predvidevale odzive le nekaterih učencev, ki bi ţeleli 

odgovoriti na učiteljeva vprašanja. Tako kot v kontrolni skupini, je bilo tudi za 

eksperimentalno skupino načrtovano, da bi bilo nekaj snovi treba posredovati samo na 

frontalen način, brez intenzivnejšega gibalnega izraţanja (npr. s čim manj grobe motorike). 
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Enako kot pri kontrolni skupini naj bi učitelj črte in presečišča risal na tablo, saj bi lahko le 

tako učenci gibalno znanje ozavestili in kasneje generalizirali (reševanje učnih listov). 

Ponazarjanje učne snovi s telesom je predvidevala skoraj vsaka dejavnost za eksperimentalno 

skupino, pri čemer je bila največja gibalna aktivnost predvidena pri prvih štirih dejavnostih, v 

sklopu katerih naj bi učenci z gibanjem po elastiki razumeli razliko med sklenjeno in 

nesklenjeno črto (pri sklenjeni črti naj bi učenci hodili v krogu, pri nesklenjeni pa to ne bi bilo 

mogoče), iskali različne načine predstavljanja sklenjene črte (npr. drţanje za roke, dotikanje 

nog ipd.) in gibalno predstavili dve nesklenjeni črti, ki bi ob sekanju povzročili nastanek 

presečišča (glej prilogo 5). Dejavnosti za eksperimentalno skupino so (drugače kot tiste, ki so 

bile načrtovane za kontrolno skupino) predvidevale tudi ustvarjalnost (npr. iskanje presečišč 

na svojem telesu), ki naj bi temeljila na različnih moţnostih iskanja pravilnih rešitev, uporabo 

različnih elementov plesa in gibanja v različnih nivojih, smereh, spreminjanje hitrosti gibanja 

ipd. 

V učni pripravi za eksperimentalno skupino smo načrtovali tudi sprostitveno dejavnost, pri 

kateri naj bi si učenci, ob učiteljevem vodenju, s prsti risali po hrbtih. Celotna učna ura naj bi 

bila zelo razgibana, zato smo načrtovali, da bi se na koncu šolske ure učenci preko te 

dejavnosti umirili in pokazali, koliko znanja so pridobili v učni uri.  

Na podlagi analiz vseh učnih priprav lahko povzamemo, da so dejavnosti v učnih pripravah 

eksperimentalne skupine predvidevale gibalno aktivnost učencev v vseh delih učne ure: v 

uvodnem, osrednjem in zaključnem delu, pri čemer so učenci uporabljali grobo in fino 

motoriko.V učnih pripravah, namenjenih učencem iz kontrolne skupine, pa je bilo predvideno, 

da se po prostoru premikajo le takrat, ko menjajo svoje poloţaje pri delu v skupinah/po 

postajah ali dvigujejo roke. Pri gibanju naj bi se učenci iz eksperimentalne skupine gibali tako 

na mestu kot tudi po prostoru, pri čemer pa bi uporabljali tudi elemente plesa, h katerim naj bi 

jih spodbujal učitelj. Ker pa so učenci iz eksperimentalne skupine morali znanje, ki so ga 

pridobili z gibanjem, generalizirati (reševanje učnih listov), so učne priprave predvidevale 

tudi frontalno učno obliko, v sklopu katere je učiteljica gibalne dejavnosti osmislila z zapisom 

na tablo. 

4. 2 Analiza količine porabljene energije učencev med učnimi urami 

V tem podpoglavju bomo odgovorili na drugo in tretje raziskovalno vprašanje, v katerih nas je 

zanimalo, ali so učenci iz eksperimentalne skupine med učnimi urami porabili več energije 

kot učenci iz kontrolne skupine (drugo raziskovalno vprašanje) in ali se učenci razlikujejo v 

porabi energije glede na izbrano temo učne ure: geometrijski liki in telesa, simetrija ter črte in 

točke (tretje raziskovalno vprašanje). Na obe vprašanji smo odgovarjali z analizo podatkov, 

pridobljenih z merilnimi zapestnicami Armband (BodyMedia Core – BodyMedia, Inc., 

Pittsburg, PA).  

Analiza različnih parametrov, ki jih je merila zapestnica (prevodnost koţe, toplotni tok, 

premikanje idr.), nam je omogočila pridobitev podatkov o učenčevi porabi energije med 

potekom učne ure (v kJ), na koncu pa smo s programom Excel izračunali, koliko energije je 

posamezni učenec v povprečju porabil v celotni učni uri.  
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Pri obdelavi podatkov smo ugotovili, da vseh podatkov iz zapestnic ne bomo mogli uporabiti 

pri računanju porabe energije, saj so med učno uro nekatere zapestnice zabeleţile zelo majhno 

število meritev, zaradi česar je uspešnost beleţenja podatkov ponekod padla tudi pod 10 %. 

Do takšnih (pomanjkljivih) meritev je prišlo zato, ker zapestnice niso merile porabe energije 

pri vseh dejavnostih učne ure. To je bil tudi razlog za odločitev, da bomo pri obdelavi 

upoštevali samo podatke tistih učencev, pri katerih so zapestnice merile porabo energije pri 

vseh dejavnostih. Najbolj pomanjkljivo je bila poraba energije merjena pri dejavnostih, ki 

smo jih izvedli pri obravnavi simetrije (drugi dan), zaradi česar teh podatkov nismo upoštevali 

pri primerjavi gibanja glede na učno temo, ampak smo med sabo primerjali samo podatke, 

pridobljene v času učnih ur »liki in telesa« in »simetrija«.  

 

Porabo energije (v kJ) smo v času obravnave vseh treh učnih tem (tu smo upoštevali tudi 

uspešno beleţene podatke v času izvajanja učne ure simetrije) izmerili pri 109 učencih, od 

tega 70 učencih iz eksperimentalne skupine in 39 učencih iz kontrolne skupine (v 

eksperimentalni skupini manjkajo podatki za tri učence, v kontrolni skupini pa za štiri 

učence). Nekaj učencev je bilo namreč odsotnih vse tri dni merjenja, pri nekaterih pa 

zapestnice nobeno učno uro niso dale ustreznih podatkov o porabi energije in zato rezultatov 

nismo mogli upoštevati pri analizi. 

 

Pri preverjanju pomembnih razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino glede porabe 

energije pri učencih v času obravnave vseh treh učnih tem smo porazdelitev podatkov 

preverili s Kolmogorov-Smirnovim testom. Vrednost testa je pokazala, da so podatki 

normalno porazdeljeni, zato smo za statistično analizo v nadaljevanju uporabili parametrični 

t-test za neodvisne vzorce. Rezultati omenjenega testa so prikazani v tabeli 7. 

 

Tabela 7: Povprečna poraba energije (kJ) v času obravnave učnih tem in izračun razlik/podobnosti 

med eksperimentalno in kontrolno skupino 

Povprečna poraba energije 

(kJ) v času obravnave 

učnih tem 
N M (kJ) SD Izid t-testa za neodvisne     

vzorce  

eksperimentalna skupina 

 
70 7,06 0,93 t = 6,38 

df = 107 

p = 0,00 
kontrolna skupina 

 
39 5,98 0,68 

Legenda: N – število učencev, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 3,69, p = 0,057) je t-test za 

neodvisne vzorce med eksperimentalno in kontrolno skupino o povprečni porabi energije v 

času obravnave treh učnih tem (geometrijski liki in telesa, simetrija ter črte in točke) pokazal 

statistično pomembne razlike (t = 6,38, df = 107, p = 0,00). Glede na omenjeno in glede na 

rezultate povprečne porabe energije v eksperimentalni in kontrolni skupini lahko zaključimo, 
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da so učenci iz eksperimentalne skupine (M = 7,06 kJ) v povprečju porabili pomembno več 

energije kot učenci iz kontrolne skupine (M = 5,98 kJ). 

Povprečno porabo energije (kJ) v eksperimentalni in kontrolni skupini prikazuje graf 1. 

 

Graf 1: Primerjava povprečne porabe energije (kJ) v eksperimentalni in kontrolni skupini v času vseh 

učnih ur 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali se pojavljajo razlike v porabi energije med učenci 

eksperimentalne in kontrolne skupine med učno uro »geometrijski liki in telesa« ter med učno 

uro »črte in točke«. 

 

Pri preverjanju pomembnih razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino glede porabe 

energije v času izvajanja posameznih učnih ur, smo normalnost porazdelitve podatkov 

preverili s Kolmogorov-Smirnovim testom. Vrednost testa je pri obeh učnih temah pokazala, 

da so podatki normalno porazdeljeni, zato smo za statistično analizo v nadaljevanju uporabili 

parametrični t-test za neodvisne vzorce. Rezultati so prikazani v tabeli 8 (geometrijski liki in 

telesa) in v tabeli 9 (simetrija). 

 

V času obravnave geometrijskih likov in teles smo povprečno porabo energije izmerili pri 103 

učencih, od tega pri 66 učencih iz eksperimentalne skupine in 37 učencih iz kontrolne 

skupine. Nekaj učencev je bilo na dan izvajanja učne ure odsotnih, pri nekaterih pa zapestnice 

niso dale ustreznih podatkov o porabi energije in zato rezultatov nismo mogli upoštevati pri 

analizi. 
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Tabela 8: Povprečna poraba energije (kJ) v času obravnave učne teme »geometrijski liki in telesa« in 

izračun razlik/podobnosti med eksperimentalno in kontrolno skupino 

Povprečna poraba energije 

(kJ) v času obravnave učne 

teme »geometrijski liki in 

telesa« 

N M (kJ) SD Izid t-testa za neodvisne     

vzorce  

eksperimentalna skupina 

 
66 7,22 0,99 t = 5,43 

df = 91,68 

p = 0,00 
kontrolna skupina 

 
37 6,28 0,76 

Legenda: N – število učencev, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 5,30, p = 0,023), je t-test za 

neodvisne vzorce med eksperimentalno in kontrolno skupino o povprečni porabi energije v 

času obravnave učne teme »geometrijski liki in telesa« pokazal statistično pomembne razlike 

(t = 5,43, df = 91,68, p = 0,00). Glede na omenjeno in glede na povprečne rezultate lahko 

zaključimo, da so učenci iz eksperimentalne skupine (M = 7,22 kJ) v povprečju porabili 

pomembno več energije kot učenci kontrolne skupine (M = 6,28 kJ). 

 

V času obravnave simetrije smo povprečno porabo energije izmerili pri 103 učencih, od tega 

pri 69 učencih iz eksperimentalne skupine in 34 učencih iz kontrolne skupine. Nekaj učencev 

je bilo na dan izvajanja učne ure odsotnih, pri nekaterih pa zapestnice niso dale ustreznih 

podatkov o porabi energije in zato rezultatov nismo mogli upoštevati pri analizi. 

 

Tabela 9: Povprečna poraba energije (kJ) v času obravnave učne teme »črte in točke« in izračun 

razlik/podobnosti med eksperimentalno in kontrolno skupino 

Povprečna poraba energije 

(kJ) v času obravnave učne 

teme »črte in točke« 
N M (kJ) SD Izid t-testa za neodvisne     

vzorce  

eksperimentalna skupina 

 
69 6,96 1,00 t = 6,72 

df = 101,00 

p = 0,00 
kontrolna skupina 

 
34 5,67 0,70 

Legenda: N – število učencev, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 3,73, p = 0,056) je t-test za 

neodvisne vzorce med eksperimentalno in kontrolno skupino o povprečni porabi energije v 

času obravnave učne teme »črte in točke«, pokazal statistično pomembne razlike (t = 6,72, df 

= 101,00, p = 0,00). Na podlagi omenjenega in na osnovi rezultatov povprečnih vrednosti 

lahko zaključimo, da so učenci iz eksperimentalne skupine (M = 6,96 kJ) v povprečju porabili 

pomembno več energije kot učenci iz kontrolne skupine (M = 5,67 kJ). 
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Primerjava eksperimentalne in kontrolne skupine v porabi povprečne energije med 

posamezno učno uro (v kJ) je prikazana v grafu 2. 

 

 
Graf 2: Primerjava povprečne porabe energije (kJ) med eksperimentalno in kontrolno skupino v 

posamezni učni uri 

Na podlagi testov in grafičnih prikazov smo ugotovili, da so učenci eksperimentalne skupine 

v povprečju vseh učnih ur porabili pomembno več energije (15,3 %) kot učenci iz kontrolne 

skupine (drugo raziskovalno vprašanje). Do enakih ugotovitev smo prišli pri ugotavljanju 

porabe energije pri obravnavi posamezne učne teme (tretje raziskovalno vprašanje), saj so 

učenci iz eksperimentalne skupine med posamezno učno uro porabili pomembno več energije 

kot učenci iz kontrolne skupine. Rezultati torej kaţejo, da so se učenci, vključeni v učne ure z 

uporabo ustvarjalnega giba, v povprečju bolj gibali kot učenci, ki so bili vključeni v učne ure 

brez uporabe ustvarjalnega giba, kar se je pokazalo pri obeh temah, vključenih v analizo.  

4. 3 Predznanje iz matematike pri učencih eksperimentalne in kontrolne skupine 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali se pred izvedbo učnih ur učenci 

eksperimentalne in kontrolne skupine razlikujejo v (splošnem) znanju iz matematike, saj nam 

je bilo to pomembno pri analizi znanja iz geometrije, ki smo jo z obema skupinama izvedli po 

izvedenih učnih urah.  

Razlike v splošnem znanju učencev iz eksperimentalne in kontrolne skupine smo izračunali 

tako, da smo primerjali vse tri 2. razrede otrok, vključene v eksperimentalno skupino in oba 2. 

razreda otrok, vključena v kontrolno skupino (glej opis vzorca, v katerem smo opisali število 

razredov/otrok v posamezni skupini). Za omenjeno primerjavo smo se odločili zato, ker je 
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bilo število otrok, vključenih v eksperimentalno skupino (73 otrok), precej večje od števila 

otrok, vključenih v kontrolno skupino (43 otrok). 

Preizkus splošnega znanja matematike je rešilo 111 učencev, od tega 69 učencev iz 

eksperimentalne skupine in 42 učencev iz kontrolne skupine. Na dan reševanja 

matematičnega preizkusa so torej manjkali štirje učenci iz eksperimentale skupine in en 

učenec iz kontrolne. 

Na preizkusu splošnega znanja iz matematike, pri katerem je bilo moţno doseči 34 točk, so 

učenci iz eksperimentalne skupine v povprečju dosegli 30,63 točke (SD = 3,29 točke; najniţji 

rezulat je bil 23,5 točke in najvišji 34,0 točk), učenci iz kontrolne skupine pa 31,19 točke (SD 

= 3,03 točke; najniţji rezulat je bil 22,5 točke in najvišji 34,0 točk). Posamezni razredi so na 

preizkusu znanja v povprečju dosegli: ES1 = 29,13 točke (SD = 3,57), ES2 = 31,63 točke (SD 

= 2,7), ES3 = 31,69 točke (SD = 2,69), KS1 = 30,92 točke (SD = 2,92) in KS2 = 31,41 točke 

(SD = 3,17).  

Pri preverjanju pomembnih razlik med posameznimi razredi eksperimentalne in kontrolne 

skupine glede splošnega znanja matematike smo normalnost porazdelitev podatkov preverili s 

Kolmogorov-Smirnovim testom. Vrednost testa je pokazala, da podatki niso normalno 

porazdeljeni, zato smo za statistično analizo v nadaljevanju uporabili neparametrični 

Kruskall-Wallisov test. Rezultati omenjenega testa so prikazani v tabeli 10. 

Tabela 10: Povprečni rangi učencev pri preizkusu znanja iz matematike in izračun razlik/podobnosti 

med eksperimentalnimi in kontrolnima razredoma 

Preizkus znanja iz 

matematike 

 

N 

 

R 
Izid Kruskall-Wallisovega testa 

ES1 28 40,75 

χ2 = 9,217 

df = 4 

p = 0,056 

ES2 20 62,55 

ES3 21 63,43 

KS1 19 55,82 

KS2 23 62,24 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina, KS – kontrolna skupina, N – število učencev, R – 

povprečna vrednost vsote rangov  

 

Rezultati Kruskall-Wallisovega testa niso statistično pomembni (χ2 = 9,217, p = 0,056), kar 

pomeni, da med posameznimi razredi eksperimentalne in kontrolne skupine ni bilo pomembnih 

razlik v številu doseţenih točk na preizkusu iz matematike. 

  

To pomeni, da so bili pred izvedbo učnih ur učenci vseh razredov izenačeni v matematičnem 

znanju (odgovor na četrto raziskovalno vprašanje). Ker so bili učenci iz eksperimentalne in 

kontrolne skupine pred začetkom izvajanja učnih ur torej izenačeni po splošnem znanju iz 
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matematike, bomo lahko bolj neposredno primerjali rezultate preizkusa znanja iz geometrije, 

ki smo jih med eksperimentalno in kontrolno skupino ugotavljali po izvedbi učnih ur.  

4. 4 Znanje iz geometrije pri eksperimentalni in kontrolni skupini 

V zadnjem, petem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali se eksperimentalna in 

kontrolna skupina po izvedenih učnih urah razlikujeta v pridobljenem znanju iz geometrije. 

Enako kot pri preverjanju razlik o predznanju iz matematike smo se tudi pri odgovoru na to 

raziskovalno vprašanje odločili, da bomo primerjali vse tri 2. razrede, vključene v 

ekperimentalno skupino in oba 2. razreda, vključena v kontrolno skupino. Za takšno obdelavo 

podatkov smo se odločili zato, ker nas je zanimalo, ali se razlike v znanju iz geometrije kaţejo 

tudi znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine (posamezni razredi), ne le med obema 

skupinama. 

Preizkus znanja iz geometrije je rešilo 112 učencev, od tega 72 učencev eksperimentalne 

skupine in 40 učencev kontrolne skupine. Na preizkusu znanja je namreč manjkal en učenec 

iz eksperimentalne skupine in trije učenci iz kontrolne skupine.  

Na preizkusu znanja iz geometrije, pri katerem je bilo moţno doseči 29 točk, so učenci 

eksperimentalne skupine v povprečju dosegli 25,15 točke (SD = 2,52; najniţji rezultat je bil 

19 točk in najvišji 28,5 točke), učenci iz kontrolne skupine pa so v povprečju dosegli 26,24 

točke (SD = 3,07; najniţji rezultat je bil 14 točk in najvišji 29 točk). Posamezni razredi so na 

preizkusu znanja v povprečju dosegli: ES1 = 25,29 točke (SD = 2,37), ES2 = 24,98 točke (SD 

= 2,64), ES3 = 25,12 točke (SD = 2,69), KS1 = 25,44 točke (SD = 3,9) in KS2 = 26,89 točke 

(SD = 2,06). 

Pri preverjanju pomembnih razlik med posameznimi razredi eksperimentalne in kontrolne 

skupine glede znanja iz geometrije, smo normalnost porazdelitev podatkov preverili s 

Kolmogorov-Smirnovim testom. Vrednost testa je pokazala, da podatki niso normalno 

porazdeljeni, zato smo za statistično analizo v nadaljevanju uporabili neparametrični 

Kruskall-Wallisov test. Rezultati omenjenega testa so prikazani v tabeli 11. 

Tabela 11: Povprečni rangi učencev pri preizkusu znanja iz geometrije in izračun razlik/podobnosti 

med eksperimentalnimi in kontrolnima razredoma 

Preizkus znanja iz 

geometrije 

 

N 

 

R 
Izid Kruskall-Wallisovega test 

ES1 29 51,60 

χ2 = 9,189 

df = 4 

p = 0,057 

ES2 22 48,75 

ES3 21 49,86 

KS1 18 60,86 

KS2 22 73,48 

Legenda: N – število učencev, R – povprečna vrednost vsote rangov 
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Rezultati Kruskall-Wallisovega testa niso statistično pomembni (χ2 = 9,189, p = 0,057), kar 

pomeni, da med posameznimi razredi eksperimentalne in kontrolne skupine ni statistično 

pomembnih razlik v številu doseţenih točk na preizkusu znanja iz geometrije (odgovor na 

zadnje raziskovalno vprašanje). 

Vzrok za to, da v svoji raziskavi nismo ugotovili pomembnih razlik v znanju med učenci iz 

eksperimentalnih in kontrolnih razredov, bi lahko bil v tem, da so imeli učenci iz kontrolnih 

skupin nekoliko več moţnosti za utrjevanje pridobljenega znanja kot učenci iz 

eksperimentalnih skupin. V eksperimentalnih skupinah smo namreč zaradi gibalnega 

izraţanja potrebovali veliko več časa pri usvajanju učne snovi kot v kontrolnih – pri slednjih 

je prevladoval predvsem frontalni način poučevanja. Zato se je pogosto zgodilo, da v 

eksperimentalnih razredih učnih listov, namenjenih utrjevanju učne snovi, učencem ni uspelo 

v celoti rešiti v šoli, ampak so jih rešili doma. V primerjavi z učenci iz eksperimentalnih 

skupin, so učenci iz kontrolnih skupin učne liste rešili v šoli, ostal pa je tudi čas, da smo 

rešitve skupaj pregledali in poudarili, na kaj morajo biti učenci pri določeni učni temi pozorni.  

Do razlik v znanju med skupinama morda ni prišlo tudi zato, ker so učenci, vključeni v 

razrede iz kontrolne skupine, zadnjo učno uro s pomočjo učnega lista ponovili učno snov iz 

simetrije (glej prilogo 6), kar pa se pri učencih, vključenih v eksperimentalno skupino, zaradi 

pomanjkanja časa, ni zgodilo. Ko smo se bolj poglobili v analizo nalog na preizkusih znanja 

iz geometrije, smo namreč ugotovili, da so na preizkusu znanja iz področja, ki je zahteval 

znanje iz simetrije, učenci, vključeni v kontrolno skupino, dosegli nekoliko boljši rezultat kot 

učenci, vključeni v eksperimentalno skupino.   

5 ZAKLJUČEK  

Gibalna aktivnost je ključnega pomena za zdrav ţivljenjski slog posameznika, še poseben 

pomen pa ima za otroke, saj vpliva na njihov celostni razvoj (Tancig, 1987). Pozitivni učinki 

gibalne aktivnosti so vidni na motoričnem, čustvenem in socialnem področju, poleg tega pa 

številne raziskave (Cotič in Zurc, 2004; Pernuš, 2016; Tancig, 2015, Ţagar idr., 2006) kaţejo 

na pozitivne učinke gibanja za učenje. Na porast gibalne aktivnosti in upad sedentarnega 

načina ţivljenja lahko v veliki meri vpliva učitelj, ki lahko učne ure izvaja tako, da v 

obravnavo učne snovi vključuje tudi gibanje. Z uporabo ustvarjalnega giba kot učnega 

pristopa lahko učitelj učencem omogoči, da so med učnimi urami gibalno aktivni ter na ta 

način učno snov spoznavajo tudi preko gibanja. 

V magistrskem delu nas je zanimala analiza učnih priprav, načrtovanih za učence, ki smo jih 

poučevali z ustvarjalnim gibom (eksperimentalna skupina) in analiza učnih priprav, 

namenjenih učencem, ki smo jih poučevali brez ustvarjalnega giba (kontrolna skupina). 

Zanimalo nas je tudi, ali se med učenci iz eksperimentalne in kontrolne skupine pojavljajo 

razlike v gibalni aktivnosti – to smo merili v času izvajanja učnih ur, in ali se učenci iz obeh 

skupin razlikujejo v predznanju iz matematike (razlike smo ugotavljali pred izvedbo učnih ur) 

ter v pridobljenem znanju iz geometrije (razlike smo ugotavljali po izvedbi učnih ur). 
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Na podlagi dobljenih rezultatov smo ugotovili, da so dejavnosti v učnih pripravah, ki so bile 

načrtovane za eksperimentalno skupino, predvidevale uporabo velikega števila gibalnih 

dejavnosti, pri katerih so se lahko učenci gibali na mestu ali v prostoru in uporabljali različne 

elemente plesa, medtem ko so dejavnosti v učnih pripravah za učence kontrolne skupine v 

večini predvidevale le gibe fine motorike. Zaradi načrtovane uporabe ustvarjalnega giba so 

učne priprave eksperimentalne skupine predvidevale tudi raznolike učne oblike (veliko dela v 

paru in skupini), medtem ko so dejavnosti v učnih pripravah kontrolne skupine temeljile 

predvsem na frontalnem delu. Ker so dejavnosti v učnih pripravah eksperimentalne skupine 

predvidevale veliko gibalnih aktivnosti in uporabo različnih učnih oblik, je bilo za izvedbo 

dejavnosti predvidenih tudi veliko učnih pripomočkov, s pomočjo katerih naj bi učenci laţje 

prišli do znanja in bili pri delu motivirani. Pri učencih kontrolne skupine je bilo zaradi 

poudarka na frontalnem načinu dela, predvidenih manj pripomočkov, s pomočjo katerih bi 

lahko učenci pridobili znanje. 

Rezultati primerjave učencev iz eksperimentalne in kontrolne skupine so pokazali na 

pomembno večjo gibalno aktivnost učencev iz prve skupine, glede na drugo (meritve so bile 

izvedene z merilnimi zapestnicami Armband, ki so jih učenci med izvajanjem učnih ur nosili 

na levi roki). Statistično pomembe razlike v porabi energije so se v korist eksperimentalni 

skupini pojavile tako pri obravnavi prve (geometrijski liki in telesa) kot zadnje učne snovi 

(črte in točke). 

V raziskavi nas je tudi zanimalo, ali se pred izvedbo in po izvedbi učnih ur, med učenci 

eksperimentalne in kontrolne skupine pojavljajo razlike v znanju. Pred začetkom obravnave 

treh učnih tem s področja geometrije (geometrijski liki in telesa, simetrija, črte in točke) smo 

tako v vseh razredih, vključenih v eksperimentalno in kontrolno skupino, preverili njihovo 

splošno znanje iz matematike in ugotovili, da razlike v znanju niso bile statistično pomembne. 

Po izvedenih učnih urah smo preverili, ali se učenci vseh razredov, vključenih v 

eksperimentalno in kontrolno skupino, razlikujejo v znanju iz geometrije. Razlike med učenci 

posameznih razredov niso bile statistično pomembne. 

Raziskava, ki smo jo izvedli, ima nekatere prednosti in slabosti. Prednost raziskave je 

predvsem v tem, da je ena izmed prvih v svetu in pri nas, saj smo se ukvarjali z ugotavljanjem 

učinkov ustvarjalnega giba na področju gibanja učencev v razredu. Pri uporabi nekaterih 

meritev smo uporabili merilne zapestnice, s katerimi smo pridobili objektivnejše podatke o 

otrokovem gibanju, kot če bi o svojem gibanju poročali učenci sami ali če bi zanje poročali 

njihovi učitelji ali starši. Po drugi strani pa je imela uporaba zapestnic tudi nekatere 

pomanjkljivosti, saj nam za nekatere učence z zapestnicami ni uspelo pridobiti dovolj 

podatkov, da bi lahko izračunali povprečno porabo njihove energije. Razlog za pomanjkljive 

meritve najverjetneje ni bil v tehničnih pomanjkljivostih uporabljenih zapestnic, ampak bolj v 

tem, da smo zapestnice nekaterim učencem slabo pritrdili in zato niso pokazale »pravih« 

rezultatov. Ob moţnosti ponovnega merjenja bi se poskusili bolj izuriti v merjenju z 

zapestnicami in bi predhodno preverili, ali vse zapestnice dobro delujejo.  
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Učenci iz eksperimentalne skupine so se v večini prvič soočili z učenjem preko ustvarjalnega 

giba, zato bi bilo v prihodnje smiselno, da bi jih na učenje z ustvarjalnim gibom bolje 

pripravili, in sicer tako, da bi jih ţe pred izvajanjem raziskave začeli poučevati z 

vključevanjem elementov plesa ali z ustvarjalnim gibom. Na tak način bi se učenci morda 

laţje navadili poučevanja preko ustvarjalnega giba, kar bi lahko prispevalo k rezultatom 

znanja in k rezultatom na drugih področjih, ki jih sicer nismo vključili v raziskavo. 

Dejavnosti, ki so bile izvedene v učnih urah eksperimentalne skupine, so bile zaradi narave 

dela (moţnost različnih rešitev, sodelovalno učenje ipd.) tudi obseţnejše kot učne ure, 

izvedene z učenci iz kontrolne skupine, zato je pogosto zmanjkalo časa za reševanje in 

pregled učnih listov. Posledično so učenci učne liste odnesli domov. Pri učencih iz kontrolne 

skupine je ostalo dovolj časa za reševanje učnih listov in tudi za preverjanje rešitev, zato smo 

učence laţje opozorili na napake pri naučeni učni snovi, kar je lahko prispevalo k rezultatom 

raziskave. Ob moţnosti ponovne izpeljave raziskave bi bilo smiselno učencem iz 

eksperimentalne in kontrolne skupine izenačiti moţnosti za preverjanje in utrjevanje učne 

snovi. 

Gibalna aktivnost učencev med učnimi urami je pri nas in tudi v svetu še neraziskano 

področje, zato bodo naše ugotovitve lahko prispevale k ozaveščanju pomena gibanja za 

učence (tudi pri izvajanju učnih ur), ki je v današnjem času, zaradi porasta sedentarnega 

načina ţivljenja, vse večja teţava. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Učna priprava »geometrijski liki in telesa« za eksperimentalno skupino 

UČNA PRIPRAVA   

GEOMETRIJSKI LIKI IN TELESA  

(eksperimentalna skupina) 

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: geometrijski liki in telesa 

 

Učni cilji: Učenci: 

1. prepoznajo geometrijske like in telesa; 

2. poimenujejo geometrijske like in telesa; 

3. s telesom ponazorijo geometrijske like in telesa; 

4. z indukcijo sklepajo o geometrijskih likih; 

5. vedo, katera geometrijska telesa se kotalijo in katera ne; 

6. rešujejo probleme o geometrijskih telesih.  

 

Ključne 

besede 

Geometrijski liki in telesa, trikotnik, kvadrat, pravokotnik, krog, kvader, 

kocka, valj, krogla, stoţec. 

 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska. 

 

Učne 

metode 

Razlaga, razgovor, metoda dela s fotografijami (na elektronskih prosojnicah), 

metoda igre, delo z učnim listom. 

 

Pripomočki Elastika, glasba, učni listi, 10 vrečk, geometrijska telesa in predmeti, 

polivalentne blazine, lepilni trak, elektronske prosojnice. 
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matematiko v 2. razredu. Ljubljana: DZS. 
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Geometrijska telesa. PowerPoint predstavitev.(2009). Pridobljeno 3. 2. 2015 s 
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Svetičič, T. (2010). Matematika in ustvarjalni gib (Diplomsko delo). 

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Vrata. (b.d.). Pridobljeno 3. 2. 2016 shttps://www.pexels.com/photo/door-

window-green-house-6620/ 

Fantomček. Pridobljeno 20. 1. 2016 s https://images.cdn-

cnj.si/mother/175/507/507799-0.jpg 

 

Opombe Pred začetkom pouka umaknemo mize in stole na rob učilnice. Za 5. 

dejavnost mize in stole prilagodimo za delo po postajah. 

 

 

I. UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

 

10 

min.  

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

1. DEJAVNOST: Kje sem? 

Na tleh so s trakom označeni tako veliki liki, da lahko v njih stoji vsaj 5 otrok. 

Označimo vsaj tri različice vsakega lika (trikotnik, krog, kvadrat, pravokotnik). 

Učenci se prosto gibajo med liki (spodbudimo jih k uporabi elementov plesa – 

spreminjanje prostora). Ko učitelj imenuje lik, ga učenci hitro poiščejo in skočijo 

vanj. Nadgradnja: učitelj lahko potem pove samo število stranic, oglišč. 

Predvidene oznake likov v učilnici (1. in 5. dejavnost) so označene v prilogi 1.1.   

 

2. DEJAVNOST: Ponazarjanje geom. likov z elastiko 

Oblikujemo dve skupini. Učencem pokaţemo koliko prostora ima vsaka skupina in 

jim povemo, da naj za oblikovanje likov uporabijo elastiko (na vidnem mestu). 

Učenci se ob glasbi gibajo po prostoru (spodbudimo jih k uporabi elementov plesa – 

spreminjanje energije in časa gibanja).  

Ko učiteljica ugasne glasbo, pove število in lik (npr. 3 in trikotnik), potem gredo 

učenci v skupine in začnejo oblikovati geom. like. Učenci predstavljajo oglišča. Po 

vsakem prikazu se pogovorimo o določenih značilnostih prikazanih likov. 

 

Značilnosti likov: 

 Trikotnik: tri oglišča, tri stranice, ki so lahko različno dolge. 

 Pravokotnik: štiri oglišča, po dve in dve stranici enako dolgi. 

 Kvadrat: štiri oglišča, štiri stranice, ki so vse enako dolge. 

 

Potek dejavnosti: Najprej vsi s telesom in elastiko ponazorijo trikotnik, potem 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=4669
https://www.pexels.com/photo/door-window-green-house-6620/
https://www.pexels.com/photo/door-window-green-house-6620/
https://images.cdn-cnj.si/mother/175/507/507799-0.jpg
https://images.cdn-cnj.si/mother/175/507/507799-0.jpg
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pravokotnik in na koncu kvadrat. Nato vse učence vprašamo, kakšna je glavna razlika 

med kvadratom in pravokotnikom. Predlagamo, da v eni skupini oblikujejo 

pravokotnik, v drugi pa kvadrat. Skupaj razmišljamo, kako bi to lahko preizkusili 

konkretno. Spodbujamo ustvarjalnost. Če učenci ne omenijo rešitve s štetjem 

korakov, jo omenimo in preizkusimo.  

Na koncu učence še vprašamo, če smo kateri geom. lik pozabili prikazati (krog). 

Ugotovimo, da ga nismo prikazali zato, ker krog nima oglišč. Cel razred oblikuje 

krog. 

II. OSREDNJI DEL 

 

10 

min. 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

20 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DEJAVNOST: Učni list 

Učenci individualno rešujejo naloge na učnem listu (priloga 1.3) v povezavi z geom. 

liki (1. in 2. naloga). Vzamejo pisalo, najdejo primeren kotiček v razredu in začnejo z 

delom. 

 

4. DEJAVNOST: Čarobna vrečka – spoznavanje geom. teles 

Dejavnost poteka v krogu. V vrečkah imamo različna geometrijska telesa. Učenci jih 

ne vidijo, ampak jih čez vrečko otipajo. Po vsakem otipanem predmetu se 

pogovorimo, kaj so zatipali. Takrat vzamemo geom. telo iz vrečke in učenci si ga 

ogledajo ter postavijo v sredino kroga. S to dejavnostjo spoznajo geometrijska telesa.  

5. DEJAVNOST: Delo po postajah 

Učence razdelimo v 3 skupine in jih usmerimo v začetno postajo. Skupaj obiščemo 

vse postaje, kjer jim razloţimo pravila. Razloţimo jim tudi vrtenje skupin po 

postajah. 

Vsak učenec ima svoj učni list (priloga 1.2). Za vsako postajo je na učnem listu po 

ena naloga. Učni list imajo učenci ves čas pri sebi. 

A. Polivalentne blazine 

Na tleh so označeni odtisi/ploskve geometrijskih teles iz 1. dejavnosti (priloga 1.1). 

Učenci se najprej sprehodijo po črtah, nato primejo blazino v obliki geom. telesa in 

ga poloţijo na ustrezno ploskev (na geom. lik). 

B. »Fantomček« (združene polivalentne blazine) 

Vsi učenci, ki so na postaji, skupaj ugotavljajo, katera geom. telesa lahko oblikujemo 

s pomočjo »fantomčka«. Spodbujamo jih, da lahko vključijo tudi svoje telo in skupaj 

s »fantomčkom« prikaţejo geom. telesa. 

C. Kotaljenje 

Učenci z geom. telesi preizkušajo, katera telesa se kotalijo in katera ne. Ugotovitve 

vpisujejo v učni list. Vsakemu geom. telesu določijo gibanje, ki najbolj ponazarja telo 

(primer: krogla in valj: tekoče gibanje, kocka: odsekano gibanje, gibanje s premori-



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

min. 

 

 

 

 

učenci ta gibanja, ki so jih določili, ponazorijo tudi s svojim telesom).  

Ko končamo z geom. telesi, v krog postavimo različne predmete, ki imajo obliko 

geometrijskih teles. Učence vprašamo, na katera geometrijska telesa jih spominjajo. 

Na mizi so tudi predmeti, ki jih morajo učenci razvrstiti med ustrezna geom. telesa. 

Geometrijsko telo Predmet 

krogla napihljiva ţoga, frnikola 

valj WC rolica, kozarec 

stoţec kornet, pokrivalo 

kocka Igralna kocka, škatla, škatla 

kvader škatla, knjiga 

 

6. DEJAVNOST: Prikaz geometrijskih teles z lastnim telesom 

 

Učence razdelimo v 5 skupin. Vsaka skupina dobi eno sliko geom. telesa (priloga 

1.3), ki ga morajo prikazati s telesom. Na voljo imajo nekaj minut, da se pripravijo.  

Učenci v skupinah ponazorijo geom. telo ostalim učencem, ki ugibajo, katero geom. 

telo prikazuje skupina. 

III. ZAKLJUČNI DEL 

 

10 

min. 

 

 

 

 

5 

min. 

 

 

 

7. DEJAVNOST: Učni list in pogovor 

 

Učenci rešijo učne liste (priloga 1.3) do konca (3., 4. in 5. dejavnost). Skupaj jih s 

pomočjo elektronskih prosojnic (rešitve) pregledamo in naredimo povzetek. Učenci 

učne liste nalepijo v zvezke. 

8. DEJAVNOST: Refleksija z učenci  

Udobno se namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj vse so 

danes počeli. 

Vprašanja:  

– Kako vam je bilo danes všeč učenje matematike?  

– Kako ste se počutili? Zakaj? 

– Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

– Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili?  Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 
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Priloga 1.1: Predvidene oznake likov v učilnici (1. in 5. dejavnost) 

 

Priloga 1.2: Učni list za delo po postajah 

 

 

A. BLAZINE 

– SPREHODI SE PO OZNAČENIH ČRTAH. 

– POIŠČI GEOMETRIJSKO TELO IN GA POSTAVI V ODTIS. 

– KATERA GEOMETRIJSKA TELESA SI POSTAVIL V ODTIS? OBKROŢI. 

 

 

 

 

– KATERE GEOMETRIJSKE LIKE PREDSTAVLJAJO ODTISI? OBKROŢI. 

 

 
 

 

B. FANTOMČEK 

 

– KATERA GEOMETRIJSKA TELESA SI SESTAVIL SAMO S FANTOMČKOM? 

OBKROŢI. 
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– KATERE GEOMETRIJSKE LIKE PREPOZNAŠ NA FANTOMČKU? OBKROŢI. 

 

 
 

– KATERA GEOMETRIJSKA TELESA SI SESTAVIL S FANTOMČKOM IN S 

POMOČJO SVOJEGA TELESA? ODGOVORE ZAPIŠI NA ČRTO. 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

C. KOTALJENJE 

– V PREGLEDNICI S   OZNAČI, KATERA GEOMETRIJSKA TELESA SE 

KOTALIJO IN KATERA SE NE. 
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Priloga 1.3: Učni list geometrijski liki in telesa 

GEOMETRIJSKA LIKI IN TELESA 

IME IN PRIIMEK:___________________    DATUM:_________ 

 

1. POIMENUJ GEOMETRIJSKE LIKE. 

 

2. V ZVEZEK NARIŠI HIŠO Z GEOMETIRJSKIMI LIKI. UPORABI 

RAVNILO.  

 

NA SVOJI SLIKI PREŠTEJ LIKE IN SPODAJ ZAPIŠI, KOLIKO SI JIH 

NARISAL/A: 

KVADRAT: __________ 

PRAVOKOTNIK: ___________ 

TRIKOTNIK: ____________ 

KROG: _________ 

 

3. POIMENUJ GEOMETRIJSKA TELESA. 
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4. NA SLIKI POIŠČI KVADRATE, PRAVOKOTNIKE IN PREDMETE, KI 

IMAJO OBLIKO KVADRATA IN PRAVOKOTNIKA.  

KVADRATE IN PREDMETE V OBLIKI KVADRATA OBKROŢI Z ZELENO 

BARVO. PRAVOKTONIKE IN PREDMETE V OBLIKI PRAVOKOTNIKA PA 

OBKROŢI Z RDEČO BARVO.  
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5. POGLEJ SLIKO. PREŠTEJ GEOMETRIJSKA TELESA IN ŠTEVILO 

VPIŠI V TABELO POD SLIKO.  

 
 

______ 

 
 

_______ 

 
 

_______ 

 
 

______ 
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Priloga 2: Učna priprava »geometrijski liki in telesa« za kontrolno skupino 

UČNA PRIPRAVA  

GEOMETRIJSKI LIKI IN TELESA  

(kontrolna skupina) 

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: geometrijski liki in telesa 

 

Učni cilji: 

 

Učenci: 

1. prepoznajo geometrijske like in telesa; 

2. poimenujejo geometrijske like in telesa; 

3. vedo, katera geometrijska telesa se kotalijo in katera ne; 

4. poznajo razlike med geometrijskimi liki in geometrijskimi telesi. 

 

Ključne 

besede 

Geometrijski liki in telesa, trikotnik, kvadrat, pravokotnik, krog, kvader, 

kocka, valj, krogla, stoţec. 

 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska. 

 

Učne metode Razlaga, razgovor, metoda dela s fotografijami, metoda igre, delo z učnim 

listom. 

 

Pripomočki Elektronske prosojnice, tamburin, geom. liki v vrečki, tombolske kartice, 

listki za ţreb likov, link kocke, domine, spomin, vrečka z geometrijskimi 

telesi, plakat, barve, čopiči, ovojnice s kartončki, učni listi, rešitve na 

elektronskih prosojnicah, ravnilo za risanje likov, miza za demonstriranje. 

 

Viri in 

literatura 

Cotič, M. (2011). Svet matematičnih čudes 2. Samostojni delovni zvezek za 

matematiko v 2. razredu. Ljubljana: DZS. 

Mikrovalovna pečica. (b.d.). Pridobljeno 3. 2. 2016 s 

https://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/10397541565 

Okno. (b.d.). Pridobljeno 3. 2. 2016 s http://www.buyitbetter.co.uk/new-switch-

surround-5 

Okvir slike. (2016). Pridobljeno 3. 2. 2015 s 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empty-frame.png 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: 

Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport. Pridobljeno 25. 11. 2014 s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni

_UN/UN_druzba_OS.pdf. 

Slike na učnem listu (priloga 2.5) 

Geometrijska telesa. PowerPoint predstavitev. (2009). Pridobljeno 3. 2. 

2015 s http://www.uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=4669. 

https://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/10397541565
http://www.buyitbetter.co.uk/new-switch-surround-5
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http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
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Svetičič, T. (2010). Matematika in ustvarjalni gib. Diplomsko delo. 

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Vrata. (b.d.). Pridobljeno 3. 2. 2016 shttps://www.pexels.com/photo/door-

window-green-house-6620/ 

 

 

I. UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

 

10 

min. 

 

1. DEJAVNOST: Čarobna hiška 

Na elektronski prosojnici učencem pokaţemo sliko domišljijske hiše (priloga 2.1), ki 

je sestavljena iz različnih likov. Na tablo narišemo preprosto preglednico, v katero s 

pomočjo učencev zapisujemo geometrijske like in njihovo število, ki ga razberemo iz 

domišljijske hiše.  

Primer preglednice: 

IME RISBA ŠTEVILO 

Kvadrat  4 

Pravokotnik  6 

Trikotnik  6 

krog   12 

Poudarimo razliko med kvadratom in pravokotnikom in učence vprašamo, kako ju 

najlaţje ločimo med sabo (dolţine stranic). 

II. OSREDNJI DEL 

 

25 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DEJAVNOST: Delo po postajah 

Učence razdelimo v 3 skupine in vsaki skupini določimo eno postajo. Na znak 

tamburina učenci zamenjajo postajo. Na vsaki postaji so 5 minut.   

a) Tombola 

Učiteljica iz vrečke izţreba sliko geometrijskega lika. Izţrebano sliko lika le 

poimenuje, ne pa tudi pokaţe. Če ima učenec na tombolski kartici omenjen geom. lik, 

ga prekrije z link kocko. Ko prekrije vseh pet likov na kartici, dvigne roko in reče 

https://www.pexels.com/photo/door-window-green-house-6620/
https://www.pexels.com/photo/door-window-green-house-6620/
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15 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

min. 

 

 

 

 

 

 

»tombola«.  

b) Domine  

Učenci igrajo igro Domine. Pike nadomestimo z geom. liki (priloga 2.2).  

c) Spomin 

Učenci igrajo igro Spomin, s katero utrjujejo poimenovanje in prepoznavanje likov. 

(priloga 2.3) 

3. DEJAVNOST: Prehod iz geom. likov na geom. telesa 

– Učence vprašamo, če v učilnici najdejo predmete podobne geom. likom. 

Like poimenujemo. Skupaj ugotovimo, kaj omejuje geom. lik: Geom. lik 

je omejen s sklenjeno krivuljo (krog) ali z lomljeno črto. 

– Povemo jim, da smo včeraj zvečer na podstrešju našli vrečko, v kateri so 

zelo zanimivi predmeti (geom. telesa). Telesa poloţimo na mizo (miza je 

na sredini pred tablo, da jo vsi vidijo). Učence spodbudimo, da vsako telo 

poimenujejo. Če imajo teţave, jim pomagamo. Učence zopet spodbudimo, 

da obliko vsakega telesa poiščejo v razredu ali povedo kakšen primer iz 

vsakdanjega ţivljenja. 

Skupaj opišemo geometrijsko telo: Geometrijsko telo je z vseh strani omejen prostor 

s ploskvami. 

Učence vprašamo, če kdo na geom. telesih prepozna prej omenjene like. 

Posamezno ploskev, ki ima obliko geom. lika, jim pokaţemo na modelu geom. telesa. 

 

4. DEJAVNOST: Odtiskovanje geometrijskih teles 

Učenci sedijo v krogu. Na tablo pritrdimo plakat, na katerega bomo odtiskovali 

geom. telesa.  

Primer odtiskovanja kocke: učence vprašamo, katero geom. telo drţimo v roki. Nato 

rečemo, da bomo eno ploskev pobarvali in jo odtisnili. Vprašamo jih, kakšen odtis bo 

pustilo geom. telo (oblika kroga, trikotnika, kvadrata). Na ta način odtisnemo še 

ostala telesa. 

Učence vprašamo, katere razlike med geom. liki in telesi opazijo. 

Povemo, da geom. telesa lahko primemo v roke, jih drţimo in kotalimo, geom. like 

pa lahko le »poboţamo«/se jih dotaknemo. 

5. DEJAVNOST: Kotaljenje (krogla, kocka, kvader, valj, stožec) 

Učence vprašamo, ali se določeno telo kotali.  

Učiteljica demonstrira kotaljenje na mizi pred tablo.  

Povemo, da se krogla, valj in stoţec kotalijo, ker imajo krive ploskve. Kocka in 

kvader pa se ne kotalita, ker imata ravne ploskve. 
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5 

min. 

 

 

6. DEJAVNOST: Dvigovanje kartončkov 

Vsak učenec dobi ovojnico, v kateri so kartončki (priloga 2.4). Na njih so narisani 

različni geom. liki in telesa. Učiteljica poimenuje geom. lik/telo in učenci dvignejo 

ustrezen kartonček, ki prikazuje poimenovan lik/telo. 

III. ZAKLJUČNI DEL 

15 

min. 

 

 

 

5 

min. 

 

 

7. DEJAVNOST: Učni list in pogovor 

Vsak učenec individualno rešuje učni list (priloga 1.3). Skupaj ga pregledamo in 

ob tem naredimo povzetek. Rešitve prikaţemo na elektronskih prosojnicah, liste 

pa učenci nalepijo v zvezek. 

 

8. DEJAVNOST: Refleksija z učenci  

Vsi se udobno namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj vse so 

danes počeli. 

Vprašanja:  

– Kako vam je bilo danes všeč učenje matematike?  

– Kako ste se počutili? Zakaj? 

– Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

– Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili?  Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 

 

 

Priloga 2.1: Domišljijska hiša iz geometrijskih likov 
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Priloga 2.2: Domine z geometrijskimi liki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 2.3: Spomin z geometrijskimi liki 
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Priloga 2.4: Kartončki z geometrijskimi liki in telesi 
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Priloga 3: Učna priprava »simetrija« za eksperimentalno skupino  

UČNA PRIPRAVA   

SIMETRIJA 

(eksperimentalna skupina) 

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: simetrija 

 

Učni cilji 

 

 

Učenci: 

1. spoznajo in poiščejo simetrijo na predmetih iz vsakdanjega ţivljenja; 

2. prepoznajo in opišejo simetrične oblike; 

3. razvrščajo predmete na simetrične in nesimetrične; 

4. dopolnjujejo oblike do simetrije; 

5. s telesi ponazorijo simetrijo/asimetrijo; 

6. rešujejo probleme o simetriji/asimetriji; 

7. sklepajo z indukcijo o simetralah. 

 

Ključne 

besede 

Simetrija, nesimetrija, simetrala. 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska, delo v paru. 

 

Učne 

metode 

Razlaga, razgovor, metoda dela s fotografijami, metoda igre, delo z učnim 

listom. 

 

Pripomočki Izrezani geom. liki, glasba, simetrični in nesimetrični predmeti in 2 obroča, 

učni listi, elektronske prosojnice, listki s pojmi. 

 

Viri in 

literatura 

Kavčič, A. (2005). Učenje z gibanjem pri matematiki:priročnik gibalnih 

aktivnosti za učenje in poučevanje matematike v 2. razredu devetletke. 

Ljubljana: Bravo. 

Program osnovna šola.Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: 

Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport. Pridobljeno 25. 11. 2015 

shttp://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pren

ovljeni_UN/UN_matematika.pdf. 

 

Opombe Pred začetkom učne ure umaknemo stole in mize na rob učilnice. 
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I. UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DEJAVNOST: Prepogibanje geom. likov 

Učence razdelimo v pare. Usmerimo jih v različne kotičke po razredu. Vsak par dobi 

listke, na katerih so geometrijski liki (priloga 3.1). 

a) Naloga učencev je, da like prepognejo tako, da bodo naredili 2 enaki 

polovici. To skupaj preverimo in povemo, da smo dobili simetrično obliko. 

Povemo, da kadar sta dva dela enaka, pravimo, da sta simetrična. Vedno ju loči 

ravna črta. Lahko se nahaja na različnih mestih. Pokaţemo nekaj različnih primerov 

simetral. 

b) Naslednja naloga učencev je, da like prepognejo tako, da bodo dobili dve 

neenaki polovici. Povemo, da smo tokrat dobili nesimetrično obliko. 

Ob dejavnosti ponovimo še značilnosti geometrijskih likov in geometrijskih teles. 

2. DEJAVNOST: Simetrija/asimetrija na sošolcu 

a) Individualno: Učenci se razporedijo po razredu tako, da ima vsak dovolj 

prostora. Njihova naloga je, da premislijo, kje na sebi bi lahko našli simetrijo. 

Poskušajo jo najti in tudi določijo simetralo. Nekaj učencev predstavi 

simetrijo, ki so jo našli na sebi. 

 

b) Učence razdelimo v trojke. 2 učenca predstavljata kip, eden pa je njun kipar. 

Določimo, kdo v trojki ima kakšno vlogo. Na primeru ene trojke učencem 

predstavimo, kakšna je postavitev trojke in kje poteka simetrala. Učencem 

damo navodilo: »Kipar ima danes posebno nalogo, saj mora oblikovati kar 

dva kipa na enkrat, ki morata biti med sabo simetrična.« Učencem povemo, 

da ob začetku glasbe kipar začne s kiparjenjem, ko glasba utihne, pa zaključi 

z delom.  

Povemo, da bomo simetrijo kipov tudi preverili in to na naslednji način: oba 

kipa se obrneta drug proti drugemu, kot da zapirata knjigo. Morata biti zelo 

previdna, da ne bosta spreminjala prvotne oblike.  

Nekaj skupin svoje kipe predstavi pred razredom. 

 

II. OSREDNJI DEL 

 

10 

min.  

 

 

 

 

 

 

 

3. DEJAVNOST: Simetrični in nesimetrični predmeti 

Učenci so razdeljeni v pare – glede na znak pri imenu. Vsak par dobi en predmet 

(potrebujemo jih 12). Pred tablo sta na mizi 2 obroča. En predstavlja simetrične 

oblike, drug pa nesimetrične oblike. V paru se učenci pogovorijo, kam bi uvrstili 

predmete. Vsak par pove svojo odločitev, jo utemelji in predmet odnese v ustrezen 

obroč. Pomembno je, da učenci povedo, kje pri simetričnih oblikah poteka ravna črta 

(simetrala).  
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15 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

min. 

Predmeti: 

SIMETRIČNI: škatla, puščica, 

lonček, lepilo, lak za nohte, škarje, 

etui za očala, sončna očala, 

klinček za perilo, zapestnica 

NESIMETRIČNI: figura oslička, 

kovanec, hranilnik, plastična roţa, 

školjka, kuščar-okrasek, šilček, 

miška za brisat, radirka, ravnilo 

 

4. DEJAVNOST: Besede v mreži 

Učence razdelimo v skupine po 3 in 4 (odvisno od števila simetričnih črk). Vsaka 

skupina dobi razrezane črke (priloga 3.2), naloga učencev pa je, da dopišejo 

simetrične črke (nesimetrične so ţe zapisane) in sestavijo besedo.  

Ko končajo, jim damo navodila: »Zdaj vsi obrnite listke s črkami okrog, da boste 

videli številko. Če je številka obkrožena, to pomeni, da bo morala vaša skupina črko, 

ki je na drugi strani, prikazati s telesom. V skupini razmislite, kako bi lahko s 

telesom prikazali določene črke. Če imata dve skupini enako besedo, bo vsaka 

prikazala določeno črko, tako da bo na koncu nastala beseda. Imate minuto časa, da 

razmislite, kako bi lahko črko/e prikazali, potem sledi predstavitev pred razredom.« 

Posamezne skupine pred razredom s telesom predstavijo črke. Ostali učenci 

ugotavljajo, katero črko prikazuje skupina in na koncu iz prikazanih črk sestavijo 

besedo (ROBEC, PTICA, SLIKA).  

5. DEJAVNOST: Učni list 

Učenci individualno rešujejo učni list (priloga 3.4). Skupaj ga preverimo s pomočjo 

elektronskih prosojnic, na katerih so rešitve. 

Naloga za diferenciacijo: Tisti učenec, ki predčasno reši učni list, mu učiteljica 

individualno poda dodatno navodila za 2. nalogo na učnem listu: »Na simetričnih 

oblikah dodaj ravne črte (risanje z ravnilom).« 

 

III. ZAKLJUČNI DEL 

 

20 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DEJAVNOST: Prikazovanje različnih simetričnih/nesimetričnih oblik s 

telesom  

Učenci so v dveh večjih skupinah. Znotraj ene skupine morajo učenci v parih  

prikazati simetrično obliko/oblike, znotraj druge skupine pa morajo prikazovati 

nesimetrične oblike. 

Za laţje prikazovanje učencem povemo temi, ki jih morajo prikazati 

simetrično/nesimetrično.  

– Simetrično: aktivnosti na obali. 

– Nesimetrično: aktivnosti v zimskem času. 

Potek: Najprej učence razdelimo na polovico. Vsaka polovica dobi ovojnico z listki, 

na katerih so zapisani pojmi (priloga 3.3). Po dva in dva učenca izţrebata enak 

pojem, ki ga morata prikazati simetrično ali nesimetrično (odvisno od skupine). 

Najprej pojme prikazujejo poljubno (v gibanju), nato jih vodimo do tega, da morajo 
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5 min. 

 

 

 

ta pojem prikazovati čim bolj simetrično/nesimetrično, tako da okamenijo v nekem 

poloţaju.   

Vsaka skupina dela samostojno.  

 

Na koncu izpostavimo posamezne pare znotraj skupin, ki pred drugimi učenci 

prikaţejo simetrične/nesimetrične oblike. Pogovorimo se o ustreznosti prikazov. 

 

7. DEJAVNOST: Refleksija z učenci  

Vsi se udobno namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj vse so 

danes počeli. 

Vprašanja:  

– Kako so vam bile všeč današnje dejavnosti?  

– Kako ste se počutili? Zakaj? 

– Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

– Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili?  Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 

 

 

Priloga 3.1: Listki z liki (izrežemo po črnih črtah) 
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Priloga 3.2: Mreže z besedami 

– 1. in 2. skupina (2 x 4 učenci): ROBEC 

 

 

– 3. in 4. skupina (2x 4 učenci): PTICA 

 

 

– 4., 5. in 6. skupina (3 x 3 učenci): SLIKA 
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Priloga 3.3: Listki s pojmi (vsak kartonček je namenjen enemu učencu) 

– Simetrija: Za skupino, ki prikazuje aktivnosti na obali. 

PLAVALEC PLAVALEC 

GALEB GALEB 

VELIK OBLAK VELIK OBLAK 

MAJHEN OBLAK MAJHEN OBLAK 

SONČENJE SONČENJE 

JEŠ SLADOLED JEŠ SLADOLED 

MAZANJE S KREMO MAZANJE S KREMO 

 

– Nesimetrija: Za skupino, ki prikazuje aktivnosti v zimskem času. 

SMUČAR, KI ZAVIJA SMUČAR, KI ZAVIJA 

SMUČAR, KI SE PELJE 

NARAVNOST  

SMUČAR, KI SE PELJE 

NARAVNOST 

SANKANJE SANKANJE 

DRSANJE DRSANJE 

DESKAR DESKAR 

METANJE KEPE METANJE KEPE 

»LOPATANJE« »LOPATANJE« 

 

Priloga 3.4: Učni list simetrija 
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Priloga 4: Učna priprava »simetrija« za kontrolno skupino 

UČNA PRIPRAVA   

SIMETRIJA 

(kontrolna skupina) 

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: simetrija 

Učni cilji Učenci: 

1. spoznajo in poiščejo simetrijo pri predmetih iz vsakdanjega ţivljenja; 

2. prepoznajo in opišejo simetrične oblike; 

3. razvrščajo predmete na simetrične in nesimetrične; 

4. dopolnjujejo oblike do simetrije. 

 

Ključne 

besede 

Simetrija, nesimetrija, simetrala. 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska, delo v parih. 

 

Učne 

metode 

Razgovor, metoda dela s fotografijami, metoda igre, delo z učnim listom. 

Pripomočki Slike otrok na kartončkih in na elektronskih prosojnicah, rdeče in modre 

barvice, 2 obroča in različni simetrični/nesimetrični predmeti, elektronske 

prosojnice, kreda, učni list, dodatni zvočniki za računalnik. 

 

Viri in 

literatura 

Program osnovna šola.Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: 

Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport. Pridobljeno 25. 11. 2015 s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno

vljeni_UN/UN_matematika.pdf. 

Slike otrok: Pridobljeno 22. 1. 2016 s  

http://classroomclipart.com/clipart/Clipart/Children.htm. 

Vir risanke: Medved Bojan – Motorizacija (13. 6. 2010). [video]. Pridobljeno  

25. 11. 2015 s https://www.youtube.com/watch?v=sLqu61nE_OI   

Opombe / 

 

I. UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

 

 

15 

min. 

 

Ponovimo glavne značilnosti geometrijskih likov in teles iz prejšnje ure. 

 

1. DEJAVNOST: Zgodba o dečku 

Učencem povemo zgodbo: 

»Nekoč je v gozdu živel deček. Cele dneve je bival v svoji hišici in nikoli ni 

http://classroomclipart.com/clipart/Clipart/Children.htm
https://www.youtube.com/watch?v=sLqu61nE_OI
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10 

min. 

 

prestopil njenega praga. Skrival se je zato, ker je bil malce drugačen. Eno polovico 

obraza je imel drugačno kakor drugo. Ko je nekoč hitro pokukal ven, je zagledal 

prelepo deklico in se zaljubil. A deček si je ni upal ogovoriti, da se ne bi 

prestrašila. Močno si je želel enaki polovici obraza in dobra vila, ki je njegovo željo 

poznala, mu jo je izpolnila. Zamahnila je s paličico in deček je že imel dve enaki 

polovici.« 

 

Ob pripovedovanju pokaţemo sliko dveh obrazov. Prvi je nesimetrični in drugi 

simetrični. 

Sprašujemo: »Kaj vidite na prvi sliki? Kakšen obraz ima deček? Ali se ena stran 

razlikuje od druge? Kaj pa pri drugi sliki? Ali opazite kakšno razliko? Kako rečemo 

predmetom, ki imata obe polovici enaki?« 

Tu povemo, da kadar sta dva dela enaka, pravimo, da sta simetrična. Loči ju ravna 

črta, ki se ji reče simetrala. Ko dva dela nista enaka, sta nesimetrična. 

2. DEJAVNOST: Simetrično/nesimetrično telo otroka 

Učenci so v parih* in dobijo slike otrok (priloga 4.1). Pogovorijo se o 

simetričnih/nesimetričnih delih na slikah. Simetrične dele obkroţijo z modro, 

nesimetrične pa z rdečo barvo. 

Ko končajo, na elektronski prosojnici pokaţemo slike in se skupaj pogovorimo o 

simetričnih in nesimetričnih delih slik. 

*Učence v pare razdelimo po klopeh. 

II. OSREDNJI DEL 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DEJAVNOST: Simetrični/nesimetrični predmeti 

Učenci sedijo na svojem mestu (razdeljeni so v pare glede na znak pri imenu). Vsak 

par dobi en predmet (potrebujemo jih 12). Pred tablo sta na mizi 2 obroča. En 

predstavlja simetrične oblike, drug pa nesimetrične oblike. V paru se učenci 

pogovorijo, kam bi uvrstili predmete. Vsak par pove svojo odločitev in jo utemelji. 

Pomembno je, da učenci povedo, kje pri simetričnih oblikah poteka ravna črta 

(simetrala). Učiteljica predmet postavi v ustrezen obroč. 

Predmeti: 

SIMETRIČNI NESIMETRIČNI 

škatla, puščica, lonček, lepilo, 

lak za nohte, škarje, etui za 

očala, sončna očala, klinček za 

perilo, zapestnica  

Figura oslička, kovanec, 

hranilnik, plastična roţa, školjka, 

kuščar-okrasek, šilček, miška za 

brisat, radirka, ravnilo 
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10 

min. 

 

 

 

 

 

15 

min. 

 

 

 

 

 

 

20 

min.   

 

 

 

4. DEJAVNOST: Simetrične/nesimetrične črke 

Na elektronski prosojnici prikaţemo črke slovenske abecede. Naloga učencev je, da 

ugotovijo, katere črke so simetrične in katere nesimetrične. Za simetrično črko 

morajo prekriţati roke, za nesimetrično pa tapkati s prsti po mizi.  

Odgovore preverimo tako, da učiteljica za simetrične črke na elektronski prosojnici 

prikaţe ravno črto, ki ločuje simetrična dela.  

5. DEJAVNOST: Risanka 

Učencem predvajamo kratko risanko. 

Naloga učencev je, da si iz risanke zapomnijo vsaj eno simetrično in eno 

nesimetrično obliko/predmet. Na koncu se skupaj pogovorimo, kaj so si zapomnili. 

Nato skupaj še enkrat pogledamo del risanke in jo pri primerih simetričnih in 

nesimetričnih predmetov ustavimo ter se pogovorimo in rišemo ravne črte pri 

simetričnih primerih na tablo. 

 

6. DEJAVNOST: Učni list 

Reševanje učnega lista (priloga 3.4) in preverjanje rešitev s pomočjo elektronskih 

prosojnic. 

Naloga za diferenciacijo: Tisti učenec, ki predčasno reši učni list, mu učiteljica 

individualno poda dodatno navodila za 2. nalogo na učnem listu. Na simetričnih 

oblikah mora dodati ravne črte (pozorni smo, da jih riše z ravnilom). 

 

III. ZAKLJUČNI DEL 

 

5 

min. 

 

 

5 

min. 

 

7. DEJAVNOST: Ponovitev 

Učencem rečemo, da naj pogledajo malo po razredu in poskušajo najti vsaj en 

simetričen in en nesimetričen predmet. Skupaj se pogovorimo o izbranih predmetih. 

 

8. DEJAVNOST: Refleksija z učenci  

Vsi se udobno namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj vse so 

danes počeli. 

Vprašanja:  

– Kako vam je bilo danes? 

– Kako ste se počutili? Zakaj? 

– Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

– Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili?  Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 

 

 

 

 



81 

 

Priloga 4.1: Slike otrok  
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Priloga 5: Učna priprava »črte in točke« za eksperimentalno skupino 

 UČNA PRIPRAVA   

ČRTE IN TOČKE 

(eksperimentalna skupina) 

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: črte in točke 

 

Učni cilji 

 

Učenci: 

1. prepoznajo in rišejo različne črte (ravne, krive, sklenjene, nesklenjene, 

lomljene);  

2. ponazorijo različne črte, točke in presečišča s telesom; 

3. narišejo in označijo točko z veliko tiskano črko; 

4. označijo presečišče črt; 

5. uporabljajo geometrijsko orodje (ravnilo pri risanju črt); 

6. sklepajo z indukcijo o sklenjenih, nesklenjenih črtah, točkah in 

presečiščih; 

7. rešujejo probleme o črtah. 

 

Ključne 

besede 

Črte, točka, sklenjeno, nesklenjeno, presečišče, ravna, kriva, lomljena črta. 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska, delo v parih. 

 

Učne 

metode 

Razlaga, razgovor, metoda igre, delo z učnim listom. 

Pripomočki Kompaktna vrv, škarje, lepilni trak, glasba, tabla, ravnilo, zgodbica o sajenju 

krompirja, kartončki s prikazi, učni listi. 

 

Viri in 

literatura 

Kavčič, A. (2005). Učenje z gibanjem pri matematiki: priročnik gibalnih 

aktivnosti za učenje in poučevanje matematike v 2. razredu devetletke. 

Ljubljana: Bravo. 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: 

Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport. Pridobljeno 25. 11. 2014 s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno

vljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf. 

 

Opombe Pred začetkom ure umaknemo vse stole in mize na rob učilnice in na tla 

nalepimo veliko elastiko, ki jo sklenemo v črko O. 

 

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
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I. UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

 

25 

min. 

 

 

 

1. DEJAVNOST: Delo z elastiko in ponazarjanje s telesom – sklenjene in 

nesklenjene črte, točke in presečišča. 

 

Učenci se ob glasbi najprej gibajo prosto po razredu – učitelj jih spodbuja k uporabi 

različnih elementov plesa. 

a) ELASTIKA:  

Učencem rečemo, da naj se začnejo gibati po elastiki, ki je nalepljena na tla. Učence 

ustavimo in vprašamo, kakšno črto predstavlja elastika, po kateri so se gibali. 

Pridemo do pojma kriva, sklenjena črta. Učence vprašamo, ali so opazili kakšno 

razliko med prosto hojo po razredu in hojo po vrvi. Nato učence vprašamo, kaj bi 

lahko naredili, da bi dobili nesklenjeno črto (elastiko bi morali prerezati/odvezati – 

pogovor še o nesklenjenih črtah). 

Na enem mestu odveţemo elastiko (dobimo obliko črke U). Skupaj ugotovimo, da 

smo zdaj dobili nesklenjeno črto, ki pa je še vedno kriva. Učenci se ponovno 

poskusijo gibati neprekinjeno po elastiki. Ugotovimo, da to zaradi prekinjenosti 

elastike ni moţno in zato dobimo en začetek in en konec te črte (značilnost 

nesklenjene črte). 

b) KROG IN VLAKEC: 

Učence vprašamo, kako bi s svojimi telesi vsi skupaj prikazali začetno obliko 

elastike. 

Vsi skupaj ponovno oblikujemo sklenjeno krivo črto – krog (drţimo se za roke). 

Učence vprašamo, kaj smo oblikovali. 

 Postavimo vprašanje: ali se lahko še kako drugače sklenemo kot samo z 

rokami? Skupaj z učenci iščemo različne načine, s katerimi lahko prikaţemo 

sklenjeno črto. 

 Na dveh mestih dva učenca spustita po eno roko, tako da se z ostalimi učenci 

drţita samo z eno roko. Učence ponovno vprašamo, kaj je nastalo. 

Ugotovimo, da sta nastali dve nesklenjeni črti (krivi). Nesklenjeni črti se 

spremenita v dva "vlakca" in potujeta po razredu (vsak vlak vodi en učenec). 

Med oblikovanjem 2 vlakcev učence sprašujemo, kako se spremenimo v 

nesklenjen vlakec; povemo, zakaj se moramo dobro držati … 

Učence pri gibanju v koloni spodbujamo k različnim oblikam gibanja (elementi 

plesa) – vijuganje, hoja naravnost, v različne smeri in v različnih nivojih. 

c) PRESEČIŠČE 

1) Eden od učencev vodi svoj »vlak« pod drugim »vlakom«, ki stoji. Vlak gre 
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skozi in se nič ne ustavlja. Enako naredi še druga skupina.  

2) Ponovno je na vrsti prvi vlak, ki gre skozi drugi vlak, vendar pa se vmes 

ustavi (dva učenca iz drugega vlaka "ujameta" enega učenca iz prvega vlaka –

učenec se "zagozdi"). Učence vprašamo, kaj je nastalo.  

Vlaka, ki sta predstavljala dve črti, sta se sekala. Ugotovimo, da tam kjer se 

sekata dve črti, nastane točka, ki ji rečemo presečišče. Povemo še ime otroka, 

ki trenutno predstavlja presečišče (primer: Maja je postala presečišče, zato bi 

jo označili z veliko tiskano črko M). 

3) Vlakec nadaljuje svojo pot. Tokrat naredimo presečišče tako, da se vlakca 

zamenjata. 

 

d) TOČKA 

Ponovno se postavimo v dva nesklenjena vlakca. Vsi spustimo roke. Učence 

vprašamo, ali mogoče vedo, kaj sedaj predstavljamo. Ugotovimo, da je vsak učenec 

točka. Spomnimo jih na presečišče. 

II. OSREDNJI DEL 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DEJAVNOST: Zapis na tablo  

Učenci sedijo pred tablo na tleh in spremljajo delo učiteljice. 

Na tablo narišemo sklenjene in nesklenjene črte in na mestu, kjer se sekata dve črti, z 

veliko tiskano črko A označimo presečišče. Povemo, da je to točka na naši črti 

(spomnimo jih na prejšnjo dejavnost). 

TABELSKA SLIKA 

 

 

 

 

 

Učence vprašamo: 

• Kako rišemo ravne in kako krive črte? Krive s prosto roko, ravne pa z 

ravnilom (demonstracija na tabli). 

• Ali lahko ravno črto sklenemo? Ne, ker se mora črta lomiti. Takim 

črtam rečemo lomljene črte. 

 

Če je čas, to preizkusimo: 

»Kako bi lahko zdaj v koloni naredili čim bolj ravno črto?« Preden začnemo z 

uporabo ravnila, se postavimo ob zid in ugotavljamo, ali smo tako bolj ravni, kot če 
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10 

min. 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

prosto stojimo v učilnici. Povemo, da edino pravilno ravno črto lahko naredimo z 

ravnilom. 

3. DEJAVNOST: Prikazovanje presečišč s pomočjo telesa 

 

Vsak v razredu najde kotiček, kjer ima dovolj prostora. S telesom na različne načine 

prikaţejo presečišča – kriţanje rok, nog, prstov ipd.  

To najprej naredijo individualno, nato še v parih. V pare se učenci razdelijo z 

najbliţjim sosedom.  

4. DEJAVNOST: Ponovitev snovi 

 

Učence razdelimo v skupine (5 skupin). Vsaka skupina dobi list, na katerem je 5 

različnih prikazov/slik (priloga 5.1), na katerih so različne črte in točke. Vsaka 

skupina ima na listu obkroţen en prikaz, ki ga mora prikazati s telesom (cela skupina 

sestavi sliko). Ko skupine končajo, se usedejo pred tablo, kjer posamezne skupine 

ponovno ponazorijo svoje prikaze. Ostali učenci ugibajo, kater prikaz prikazuje 

skupina. Vse slike se nahajajo tudi na elektronskih prosojnicah, tako da učenci laţje 

ugotovijo, kaj skupina prikazuje. 

5. DEJAVNOST: Kmet sadi krompir (masaža za ponovitev različnih črt) 

Učenci se usedejo v krog, drug za drugim in ob zgodbi Kmet sadi krompir (priloga 

5.2) izvajajo masaţo – risanje po hrbtih. Na koncu se skupaj pogovorimo, pri katerih 

opravilih je "kmet" uporabil točke in črte. 

III. ZAKLJUČNI DEL 

 

15 

min. 

 

5 min. 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

6. DEJAVNOST: Reševanje učnega lista 

Učenci individualno rešujejo učni list (priloga 5.3). 

Učni list skupaj preverimo (elektronske prosojnice). 

7. DEJAVNOST: Ponovitev simetrije 

Učencem pokaţemo sliko metulja in ponovimo pojme simetrija, asimetrija in 

simetrala. 

8. DEJAVNOST: Refleksija učne ure 

Vsi se udobno namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj vse so 

danes počeli. 

Vprašanja:  

– Kako vam je bilo danes?  

– Kako ste se počutili? Zakaj? 

– Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

– Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili?  Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 
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Priloga 5.1: Kartončki s črtami in točkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 5.2: Kmet sadi krompir 

– Kmet stopi iz hiše in naredi pet korakov naprej, 3 v desno in 2 naprej (točke).  

– Prispe na njivo in jo pognoji s hlevskim gnojem – z dlanmi otresamo po hrbtu, tako da 

se hrbta vsakokrat dotaknemo. 

– Njivo zorje – z dvema prstoma močno potegnemo po hrbtu navzdol in potem navzgor 

(ravne črte). 

– Njivo razrahlja z brano – z malo razklenjenimi prsti potegnemo večkrat po hrbtu 

navzdol in navzgor (krive črte). 

– Posadi krompir – s prstom delamo točke v ravnih črtah navzgor in navzdol po hrbtu 

– Krompir zasipa – z dlanjo pometemo po hrbtu (krive črte). 

– Deţ namoči njivo –z vsemi prsti tapkamo po celem hrbtu (točke). 

– Potem posije sonce – cele dlani polagamo neţno na hrbet, tako da se čuti toploto. 

– Krompir skali in vidijo se ţe rastline – s palcem in kazalcem rahlo ščipljemo hrbet.  

– Kmet poškropi njivo proti plevelu – s prsti tapkamo po celem hrbtu (točke).  

– Ko krompir dozori, s posebni strojem preorje njivo – z dvema prstoma močno 

potegnemo po hrbtu navzdol in potem navzgor (ravne črte). 

– Nato pobere krompir. Hodi 5 korakov naprej, ampak ker je enega na poti pozabil, se 

mora vrniti nazaj za 3 korake. Zdaj gre lahko naprej 5 korakov.  Koraka naprej po 

njivi in pobere preostali krompir – s prsti rahlo "ščipamo"(točke). 

– Krompir odpelje domov – končamo in umaknemo roke s hrbta. 
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Priloga 5.3: Učni list črte in točke 
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Priloga 6: Učna priprava »črte in točke« za kontrolno skupino 

UČNA PRIPRAVA  

ČRTE IN TOČKE 

(kontrolna skupina) 

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: črta, točka 

 

Učni cilji 

 

 

Učenci: 

1. prepoznajo in rišejo različne črte (ravne, krive, sklenjene, 

nesklenjene, lomljene); 

2. narišejo in označijo točko z veliko tiskano črko; 

3. označijo presečišče črt; 

4. uporabljajo geometrijsko orodje (ravnilo) pri risanju črt in likov. 

 

Ključne 

besede 

Točka, sklenjeno, nesklenjeno, presečišče, ravna, kriva, lomljena črta. 

Učne oblike Frontalno delo, delo v paru, individualno delo. 

 

Učne metode Razlaga, razgovor, metoda dela s fotografijami, metoda igre, delo z učnim 

listom. 

 

Pripomočki Projekcija (slike črt na elektronskih prosojnicah), računalnik, kartončki s 

črtami, tamburin, modre in rdeče barvice, učni list, slike iz vsakdanjega 

ţivljenje, ravnilo. 

 

Viri in 

literatura 

Cesta. (2010). Pridobljeno 4. 2. 2016 s http://www.kristeligt-

dagblad.dk/billedserier/gadegaard-mange-veje-mellem-gud-og-mennesker. 

List. (b. d.). Pridobljeno 4. 2. 2016 shttp://www.ef.uni-

lj.si/druzbena_odgovornost_in_integriteta/zagotavljanje_enakih_moznosti. 

Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport. Pridobljeno 25. 11. 2014 s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pren

ovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf. 

Njiva. (2010). Pridobljeno 4. 2. 2016 s http://i43.tinypic.com/2ceovw2.jpg. 

Planinska pot. (2015). Osebni arhiv.  

Ploščice. (b. d.). Pridobljeno 4. 2. 2016 s 

http://keramicneploscice.urejam.si/.  

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana:  

Simetrija. Učni list. (2007). Pridobljeno 4. 2. 2016 

shttp://priprave.mimi.si/wp-content/uploads/2008/02/mat3-ul-006.pdf. 

Veje.(b. d.). Pridobljeno 4. 2. 2016 s 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/billedserier/gadegaard-mange-veje-mellem-gud-og-mennesker
http://www.kristeligt-dagblad.dk/billedserier/gadegaard-mange-veje-mellem-gud-og-mennesker
http://www.ef.uni-lj.si/druzbena_odgovornost_in_integriteta/zagotavljanje_enakih_moznosti
http://www.ef.uni-lj.si/druzbena_odgovornost_in_integriteta/zagotavljanje_enakih_moznosti
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://i43.tinypic.com/2ceovw2.jpg
http://keramicneploscice.urejam.si/
http://priprave.mimi.si/wp-content/uploads/2008/02/mat3-ul-006.pdf
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http://fotografije.n3po.com/cache/Slike/Drevo-veje-Balder-neba_540.jpg. 

Vinograd1. (2014). Pridobljeno 4. 2. 2016 shttp://www.nm-

kloster.si/?p=1124. 

Vinograd2. (b. d.). Pridobljeno 4. 2. 2016 s 

http://www.vindulo.com/vinogradi1.html. 

 

I. UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

 

20 

min. 

 

1. DEJAVNOST: Sklenjene in nesklenjene črte, točke in presečišča. 

 

Na elektronskih prosojnicah prikaţemo dve sliki, ki prikazujeta dve skupini črt (na 

eni strani so ravne, na drugi pa krive črte). 

Z vprašanji spodbudimo učence, da povedo čim več razlik med obema skupinama črt. 

S pogovorom ugotovimo, po čem se črte razlikujejo in da se vse lahko sekajo.  

Učence vprašamo, kaj nastane, ko se dve črti sekata. Na tablo narišemo presečišče. 

Vprašamo, če imajo kakšno zamisel, kako bi ga označili. Označimo ga z veliko 

tiskano črko (A). Vprašamo jih, kako bi označili drugo presečišče (B). 

Na tablo narišemo različne črte: Iz krivih črt oblikujemo sklenjene in nesklenjene črte 

ter opazujemo, kako se razlikujejo. Učence vprašamo, kaj bi pri skupini sklenjenih črt 

lahko naredili, da bi dobili nesklenjene črte. Kako pa bi nesklenjene povezali v 

sklenjene?  

Poudarimo, da pri risanju ravnih črt uporabljamo ravnilo. 

II. OSREDNJI DEL 

 

15 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DEJAVNOST: Kartončki s črtami in presečišči 

Učence razdelimo v pare (skupaj so tisti učenci, ki imajo enak znak pri imenih). Vsak 

par dobi ovojnico s kartončki, na katerih so različni primeri črt (priloga 6.1).  

Govorimo različne primere črt (učenci v parih poiščejo ustrezen kartonček in ga 

dvignejo v zrak): 

- kombinacija ravne in krive črte, ki se ne sekata (A), 

- naj se krivi črti ne sekata (Č), 

- kombinacija sklenjene in nesklenjene črte(B), 

- naj se ravni črti 1x sekata v točki (C), 

- 2 krivi črti naj se sekata 4x– v točkah A, B, C, Č (F), 

- ravne črte naj se sekajo 4x – v točkah A, B, C, Č (E), 

- dve ravni črti in ena kriva črta naj se sekajo v eni točki A (D), 

- ravna črta naj seka dve krivi črti v točkah A in B (H). 

http://fotografije.n3po.com/cache/Slike/Drevo-veje-Balder-neba_540.jpg
http://www.nm-kloster.si/?p=1124
http://www.nm-kloster.si/?p=1124
http://www.vindulo.com/vinogradi1.html
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15 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

- 2 krivi črti naj se sekata 2x – v točkah A in B (G),  

*S tamburinom damo znak, kdaj učenci v parih dvignejo svoje kartončke.  

3. DEJAVNOST: Reševanje učnega lista 

Učenci rešujejo učne liste (priloga 5.3), na katerih so različne naloge, ki se navezujejo 

na črte in točke.  

Naloge na učnem listu vključujejo: povezovanje ravnih in krivih črt s pojmom, 

risanje ravnih in krivih črt, sklenjenih in nesklenjenih črt, določitev in označevanje 

presečišča. 

Ko učenci končajo, s pomočjo elektronskih prosojnic, preverimo rešene naloge. 

 

4. DEJAVNOST: Fotografije iz vsakdanjega življenja 

Učenci so v parih (tako kot sedijo po klopeh). Vsak par dobi fotografije (priloga 6.3) 

iz vsakdanjega ţivljenja. Njihova naloga je, da na fotografiji prepoznajo ravne in 

krive črte. Vključimo tudi primere s presečišči. 

Pripravijo modro in rdečo barvico. Z modro barvo morajo obkroţiti ravne linije, z 

rdečo krive linije, presečišča pa ustrezno označijo s točkami. Ko končajo z delom, 

vsak par predstavi obkroţene dele fotografije. Ostali učenci jih dopolnjujejo. 

Fotografije prikaţemo na elektronskih prosojnicah, učenci pa povedo, kaj vse so 

obkroţili. 

5. DEJAVNOST: Povzetek ure 

Povzamemo bistvene stvari: 

 ravne črte vedno rišemo z ravnilom; 

 krive črte rišemo s prosto roko (brez ravnila); 

 presečišče označimo z veliko tiskano črko; 

 pri označevanju presečišča vedno začnemo s črko A in nadaljujemo s črkami 

po abecednem vrstnem redu. 

 

III. ZAKLJUČNI DEL 

 

15 

min.  

 

 

 

5 

min. 

 

 

 

6. DEJAVNOST: Ponovitev simetrije 

a) Učenci individualno rešijo učni list (priloga 6.3), ki se navezuje na simetrijo. 

 

b)  Vsak učenec si v razredu izbere en predmet in mu določi vse simetrale. 

 

7. DEJAVNOST: Refleksija z učenci 

Vsi se udobno namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj vse so 

danes počeli. 

Vprašanja:  

– Kako vam je bilo danes?  
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– Kako ste se počutili? Zakaj? 

– Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

– Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili?  Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 

 

Priloga 6.1: Kartončki z različnimi primeri črt 

 

Priloga 6.2: Fotografije iz vsakdanjega življenja 

 

G 
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Priloga 6.3: Ponovitev simetrije 
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Priloga 7: Preizkus splošnega znanja iz matematike 

PREVERJANJE ZNANJA  
 

IME IN PRIIMEK: ____________________________________ 
 

1. UREDI ŠTEVILA PO VELIKOSTI. ZAČNI Z NAJMANJŠIM.                            

20, 1, 11, 6, 14  ___, ___, ___, ___, ___ 

9, 17, 6, 4, 12, 2   ___, ___, ___, ___, ___, ___   

2. VSTAVI ZNAK <, >, = .                                                                                                 
 

   5      15    18  20        19     19 

 

8 + 5  2 + 9                9 + 3          11 – 9   9 – 1   1 + 4 

 
 

3. IZRAČUNAJ.                             
 

12 + 8 =   14 + 0 =   

 2 + 16 =   8 + 7 =   

18 — 9 =   11 — 5 =   

12 — 3 =   16 — 8 =   

 
 
4. IZRAČUNAJ MANJKAJOČI ČLEN.         

 

___ +  1  = 11   ___ –  3  = 12  ___ –  7  = 13 

19 – ___ = 14   12 + ___ = 18  13 – ___ = 5  

___ +  4  = 12   ___ +  9  = 11  4 + ____ = 14  

 

 

      / 34 T 

/ 5,5 T 

/ 6  T 

/ 4 T 

/ 4,5 T 
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5. PREBERI BESEDILNO NALOGO IN JO REŠI.                                   

MATEJA JE V MESECU JANUARJU PREBRALA 5 KNJIG, V FEBRUARJU PA 
6 KNJIG. KOLIKO KNJIG JE MATEJA PREBRALA V OBEH MESECIH 
SKUPAJ? 
 
RAČUN:__________________________________________________ 
 
ODGOVOR:_______________________________________________ 
 
6. PREBERI BESEDILNO NALOGO IN JO REŠI.                                    
 
MAMA JE JANU DALA 13 NALEPK, 5 JIH JE PODARIL PRIJATELJU. 
KOLIKO NALEPK ŠE IMA JAN? 
 
RAČUN:__________________________________________________ 
 
ODGOVOR:_______________________________________________ 
 
7.            NARIŠI RAVNO ČRTO.                   NARIŠI KRIVO ČRTO.        

  

8. POVEŽI.                

 

/ 3 T 

/ 3 T 

/ 2 T 

/ 6 T 
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Priloga 8: Preizkus znanja iz geometrije 

PREIZKUS IZ GEOMETRIJE 
 

IME IN PRIIMEK: __________________________________ 

 
 
1. POIMENUJ GEOMETRIJSKA TELESA. 

 

            

    

 
 
 
 
 

    

         
 
2. NARIŠI USTREZNE GEOMETRIJSKE LIKE.  

 

    
 
 
 
 
 

        

 
KROG 

 

 
KVADRAT 

 
PRAVOKOTNIK 

 
TRIKOTNIK 

/ 2,5 T 

/ 4 T 

/ 29 T 
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3. S KRIŽCI PONAZORI ŠTEVILO TELES IN LIKOV, KI SESTAVLJAJO VLAK. KRIŽCE 
PREŠTEJ IN SPODAJ ZAPIŠI NJIHOVO ŠTEVILO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     

     

     

     

    
 

     

 
   

 

 
DVE GEOMETRIJSKI TELESI NA VLAKU MANJKATA. KATERI?  
 
_________________________________________________________________ 
 
KATERIH DVEH GEOMETRIJSKIH LIKOV NE NAJDEŠ NA VLAKU?  
 
_________________________________________________________________ 

/ 7 T 
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4. OBKROŽI SAMO NESKLENJENE ČRTE. 

 

NARIŠI. 

KRIVO 
NESKLENJENO 
ČRTO 

KRIVO  
SKLENJENO  
ČRTO 

RAVNO 
NESKLENJENO 
ČRTO 

LOMLJENO  
SKLENJENO  
ČRTO 

 

 

 

 

   

 
 

5. POIŠČI PRESEČIŠČA IN JIH OZNAČI. 
 

 
 
 

/ 6 T 

/ 4 T 
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6.  DORIŠI SLIKE TAKO, DA BODO SIMETRIČNE.  

 
 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  OBKROŽI SIMETRIČNE OBLIKE. 
 

 
 

 
 

 

/ 3 T 

/ 2,5 T 


