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»Sanje, ki jih sanjaš sam, so le sanje.  

Sanje, ki jih sanjaš še z nekom, 

 pa postanejo resničnost.« 

(John Lennon) 

Zahvaljujem se vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu,  

da so moje sanje postale resničnost.  

Posebna zahvala vsem učiteljicam, ki so me sprejele v svoje razrede  

in mi pomagale s svojimi idejami. 

Še posebej bi se zahvalila mentorici, prof. Tatjani Hodnik Čadeţ, 

za vso podporo in besedne usmeritve na moji poti ter 

somentorici, prof. Vesni Geršak, ki je delila z mano navdušenje nad ustvarjalnim gibom 

in me spodbujala ter stala ob strani.



 

 

POVZETEK  

  

V diplomskem delu sem izpostavila ustvarjalni gib kot učni pristop, s katerim učencem 

posredujemo učne vsebine preko gibanja. Osredotočila sem se predvsem na vključevanje 

ustvarjalnega giba v pouk matematike v prvem triletju devetletne osnovne šole. 

 

V teoretičnem delu sem predstavila ustvarjalni gib kot celostno metodo, preko katere učenci 

izkusijo učno snov tako z umom kot z gibanjem. Opredelila sem oblike ustvarjalnega giba, 

raziskala, kakšna je vloga učitelja pri vključevanju ustvarjalnega giba v pouk ter kakšen vpliv 

ima omenjeni učni pristop na učence. Predstavila sem matematiko kot učni predmet in 

raziskala matematični razvoj otroka in obravnavane matematične vsebine v 1. triletju. 

Osredotočila sem se tudi na povezovanje ustvarjalnega giba z matematičnimi vsebinami, 

predstavila posamezne primere, raziskave ter vplive, ki jih ima ustvarjalni gib na napredek 

otrok pri matematiki. 

 

V empiričnem delu sem raziskala, kakšna so učiteljeva stališča do vključevanja ustvarjalnega 

giba v pouk matematike. Na hospitacijah sem opazovala učence in učitelje. Z učitelji sem 

izvedla intervjuje, ki sem jih obdelala s kvalitativno analizo. 

Učitelji spodbujajo in zagovarjajo uporabo ustvarjalnega giba, saj se je pokazal napredek tako 

na znanju učencev kot na socialnem področju v razredu, ki je začel bolje delovati kot 

skupnost.  

Z ustvarjalnim gibom postane matematika bolj razumljiva, zabavna, pestra in nazorna. Učenci 

z gibanjem prikaţejo različne matematične pojme, ki si jih bolje predstavljajo in posledično 

laţje uporabljajo tudi v vsakdanjem ţivljenju.  

 

Učenci laţje in bolje delajo, če so v pouk vključene gibalne dejavnosti, s katerimi učenec 

postane aktiven člen razreda. 

 

Ključne besede: 

Ustvarjalni gib, matematika, učni pristop, prvo triletje, učiteljeva stališča. 



 

 

ABSTRACT 

  

This thesis deals with creative movement as teaching method and thus providing teaching 

content to pupils through movement. It emphasizes particularly on the inclusion of creative 

movement into mathematics class in the first triennium of nine-year primary schools in the 

Republic of Slovenia. 

 

The theoretical part represents creative movement as complete method, through which pupils 

learn teaching contents using their mind and body. There are various forms of creative 

movement described; moreover I carried out a research concerning the role of teachers with 

regard to inclusion of creative movement into class and the influence that the mentioned 

teaching method has on pupils. I represented mathematics as subject and researched 

mathematical development of a child in the first triennium and mathematical content provided 

for the first triennium of nine-year primary schools. In addition, the thesis focuses on the 

connection of creative movement with mathematical contents and represents individual cases, 

researches and effects that creative movement has on the progress of children in mathematics. 

 

The empirical part includes a research on teachers’ opinions towards the inclusion of creative 

movement into mathematics class. As a student I attended lectures, where I observed pupils 

and teachers in class. Afterwards I carried out interviews with teachers and made a qualitative 

analysis of them. 

Teachers encourage the use of creative movement, since they notice the progress in the 

knowledge of pupils and also in the social level, meaning that the class starts to act more as a 

community.  

Through creative movement mathematics can become more understandable, fun and active. 

Pupils show various mathematical concepts through movement and thus they can better 

imagine and consequently easier use those concepts in their everyday life.  

Pupils work easier and better, if teaching includes movement activities that encourage pupils 

to be active participants of the class.  

 

Keywords: 

Creative movement, mathematics, teaching method, first triennium, teachers’ opinions 
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1 UVOD 

 

Ustvarjalni gib spada med učne pristope, ki se jim šele v zadnjem času posveča več 

pozornosti. Učenci učne vsebine oblikujejo in izvajajo preko giba. S tem učnim pristopom 

sem se prvič srečala na fakulteti pri izbirnem predmetu. Navdušena sem bila, ker sem 

spoznala učni pristop, s katerim lahko pouk nadgradimo in učencem učne vsebine ponudimo 

preko giba. Pouk tako popestrimo in naredimo učne vsebine še bolj privlačne. Učencem na ta 

način ponudimo moţnost, da izrazijo svojo ustvarjalnost. 

 

Posebej me je pritegnilo povezovanje ustvarjalnega giba z matematiko. V osnovni šoli 

matematika ni bila ravno med mojimi najljubšimi predmeti. Raziskati, kako lahko ustvarjalni 

gib vključimo v pouk matematike, je pomenilo nov izziv. S tem matematične vsebine 

naredimo učencem veliko bolj zanimive in zabavne, hkrati učenci pridobijo enako 

matematično znanje ter ga tudi nadgradijo. 

 

Zanimalo me je, kako poteka povezovanje ustvarjalnega giba z matematiko v praksi. Za cilj 

diplomskega dela sem si zastavila, da ugotovim, na kakšne načine poteka to povezovanje, 

kakšna je pri tem vloga učitelja ter kakšen je vpliv ustvarjalnega giba na učence. 

Diplomsko delo sem razdelila na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu sem 

predstavila ustvarjalni gib, matematiko in povezovanje ustvarjalnega giba z matematiko, v 

empiričnem delu pa raziskala stališča učiteljev do vključevanja ustvarjalnega giba v pouk 

matematike ter načine vključevanja ustvarjalnega giba v matematiko. 

 

Z raziskovanjem, pisanjem in opazovanjem sem dobila odgovore na svoja vprašanja in 

potrditev, da obstaja učni pristop, s katerim so učenci lahko še bolj aktivni in dejavni med 

poukom pri vseh predmetih, ne samo pri športni vzgoji ter s pomočjo katerega lahko učencem 

ponudim razgiban in ustvarjalen pouk. S takšnim načinom poučevanje učenci dobijo moţnost, 

da učno snov oblikujejo, predstavijo in izrazijo preko giba. 
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2 USTVARJALNI GIB 

 

Otroci se lahko naučijo vsega, 

če informacije plešejo, okušajo, 

dotikajo, slišijo, vidijo in čutijo. 

(Campbell, 2004, str. 206 ) 

 

Zgornja misel povzema celotno sporočilo, ki ga skušam v diplomi predstaviti. Učitelji lahko 

predstavijo informacije učencem pri pouku na različne načine. Zastavljene cilje skušajo pri 

pouku doseči z uporabo raznovrstnih učnih metod in pristopov. Vsak učitelj ima svoj način 

poučevanja. Kljub temu mora pri načrtovanju pouka upoštevati, da učenci sporočila okolja 

sprejemajo s pomočjo petih čutil: tipa, voha, vida, sluha ali okusa. Poznamo namreč učitelje, 

ki pri učencih razvijajo predvsem slušni (aditivni) način sprejemanja informacij in vidni 

(vizualni) način. Nekateri poskušajo učencem informacije posredovati tudi preko gibanja in 

dotikov (kinestetični način). Učitelji namreč prepogosto pozabijo na dejstvo, da njihovi 

učenci tudi v razredu potrebujejo gibanje, s pomočjo katerega si lahko pri učenju bolje 

zapomnijo veliko mnoţico informacij. Pouk, pri katerem snov posredujemo preko gibanja, je 

za učence veliko bolj razumljiv in zanimiv. Učenci postanejo aktiven člen v razredu, saj z 

gibanjem spodbujamo njegovo ustvarjalnost, povečamo motivacijo za delo in sodelovanje. 

Učenje z gibanjem omogoči in spodbuja otrokov razvoj na vseh področjih. Govorimo lahko o 

celostni metodi učenja, kjer učenci razumejo oziroma sprejemajo informacije tako z umom 

kot s telesom. Med celostne metode učenja spada tudi ustvarjalni gib. 

 

2.1  OPREDELITEV USTVARJALNEGA GIBA 

 

Ustvarjalni gib spada med nekoliko bolj sodobne učne pristope. Ko sem se sama prvič srečala 

z besedno zvezo ustvarjalni gib, sem ob tem pomislila na ples, telovadbo, sproščanje, 

ustvarjanje s telesom. Mislila sem, da ustvarjalni gib predstavlja dejavnost, pri kateri na 

različne načine uporabljaš svoje telo. 

Besedna zveza ustvarjalni gib je sestavljena iz dveh besed ustvarjalni ter gib. Besedo 

ustvarjalni lahko poveţemo z besedo ustvarjalnost, ki je ţe od nekdaj človekova potreba. V 

zadnjem času ji tudi v šoli posvečamo več pozornosti. Vsak človek ima v sebi potrebo tako po 



3 

 

ustvarjanju in igri kot po gibanju. Predvsem otroci, ki veliko časa v šoli preţivijo v zaprtem 

prostoru, kjer morajo sedeti za mizo in mirovati, imajo posebej izrazito potrebo po gibanju in 

igri, ki jim omogoči, da se sprostijo ter razvijajo svojo domišljijo in ustvarjalnost. 

»Ustvarjalnost je definirana kot dejavnost, lastnost mišljenja, način mišljenja, sposobnost, 

osebnostna lastnost oziroma poteza« (Kroflič, 1992, str. 20). Ustvarjalnost tako človeku da 

moţnost izraziti svoje mišljenje na različne načine; moţnost biti aktiven, drzen. Predstavlja 

človekovo lastnost, njegov način ţivljenja ter mišljenja. Gibanje lahko opredelimo kot 

dogajanje v času in prostoru, pri katerem je instrument človekovega gibanja njegovo telo 

(Kroflič, 1999). Človek lahko tako s svojim telesom ustvarja in izraţa svoje mnenje, 

prepričanje ter informacije, ki mu jih posredujejo drugi.  

Tako lahko rečemo, da je ustvarjalni gib aktiven izkustven učni pristop, ki otrokom omogoča 

doţivljati netekmovalne, sodelovalne in ustvarjalne izkušnje. Gre za učni pristop, ki omogoča 

celostno učenje, ki pozitivno vpliva na vsa področja otrokovega razvoja: na čustveno-

socialno, kognitivno in psihomotorično (Geršak, 2011). 

Ţe v 90-ih letih je Bognarjeva (1987) pisala o pomembnosti vključevanja igre v pouk. 

Avtorica je trdila, da je igra v ţivljenju otroka pomembna dejavnost, zato je predlagala, da bi 

lahko različne vrste iger vključili v šolski vsakdan ter tako popestrili pouk. Pri igri gre namreč 

za aktivnost, ki za otroka predstavlja njegovo notranjo potrebo. Ţivljenje otrok v šoli bi 

moralo biti preţeto tudi z igro, a je največkrat tako, da učenje postane nekaj ravno 

nasprotnega od igre, ki predstavlja uţitek, sprostitev in počitek. Učenje se lahko spremeni v 

igro in zabavo. Otroke lahko pripravimo do tega, da vzljubijo učenje, če jim le učenje 

prikaţemo tudi kot vprašanje časti, zaupanja, uţivanja in zabave. V knjigi avtorica predstavi 

primere, s katerimi lahko popestrimo pouk. Pravi, da lahko na primer za učenje abecede 

uporabimo kocke ali igrače, na katerih so napisane črke. Otroci se tako zlahka naučijo 

abecedo. Lahko poiščemo nešteto drugih načinov, primernih za vsakega otroka posebej in 

učenje spremenimo v zabavo. Igra nastaja kot notranja otrokova potreba po gibanju, 

dejavnosti in delovanju. Otroke ni treba ne učiti ne spodbujati k igri. Ko učenec stopi v šolo, 

ga začnemo takoj navajati na red in disciplino, ki sta v razredu nujna, a prevečkrat zahtevamo 

od njega, da miruje in ţelimo, da je miselno aktiven, a gibanje je osnovna človekova potreba 

(Bognar, 1987). 

Burns (2011) v intervjuju trdi, da učitelji lahko bolj uspešno poučujejo, če poznajo zakonitosti 

razvoja spoznavnih sposobnosti otrok, njihovih moţganov, telesa, duha in srca. V današnjih 

časih šolska praksa pogosto ni skladna s spoznanji o delovanju moţganov otrok, zaradi česar 
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učenci pri pouku slabše delujejo. Avtor predlaga spremembo učnih metod. Poda primer 

raziskave, v kateri so nevroznanstveniki z raziskavami potrdili, da gibanje pozitivno vpliva na 

delovanje moţganov. Gibanje pripravi moţgane na učenje in organiziranje. Ko se namreč 

gibljemo, postane zadnji, spodnji del moţganov zelo aktiven in ţivci posredujejo informacije 

v višje predele moţganov, ki jih uporabljamo za koncentracijo. Z gibanjem smo lahko bolj 

koncentrirani in samo koncentracijo ohranimo dlje časa. Otroci so pri gibanju koordinirani, 

imajo več ravnoteţja in moţgani bolje delujejo. Usklajeno gibanje obeh polovic telesa (leva 

stran moţganov namreč nadzoruje desno stran, desna pa levo) vodi do usklajenega delovanja 

obeh moţganskih polovic in s tem pozitivno vpliva na učne sposobnosti otrok. Ni nujno, da se 

otroci največ naučijo, če mirno sedijo. Pri sedenju so moţgani slabše organizirani, manj 

aktivni, kar vpliva na koncentracijo in posledično na motivacijo učencev za pouk (Burns, 

2011). 

Otroci se gibljejo spontano in naravno. Z gibanjem spoznavajo okolje in se nanj odzivajo. 

Nihče jih ne uči, kako poskočiti od veselja, se zakotaliti po travi ali se vreči po tleh od besa. 

Ko vstopijo v osnovno šolo, so otroci sposobni neverbalne komunikacije. Toda učitelji 

velikokrat ne izkoristijo tega naravnega vira v zadostni meri ali ta vir celo zadušijo (Griss, 

1998). 

Otrok odraţa svoje počutje z gibanjem. Gibanje in čustvovanje imata veliko skupnega, saj 

lahko iz govorice telesa posameznika razberemo njegovo čustveno stanje. Predvsem otroci in 

mladostniki najdejo posebno zadovoljstvo v plesu, skozi katerega lahko osvobodijo svoja 

čustva in občutja, ki bi jih mogoče z besedami teţko izrazili (Zagorc, 1992). Ustvarjanje z 

gibanjem oziroma ustvarjalno gibanje pa je bistveni in sestavni del plesa. Vzgajati s plesom 

pomeni spodbujati razvoj telesnih in duševnih sposobnosti in hkrati spodbujati emocionalni, 

socialni in intelektualni razvoj. Vzgajati s plesom, z gibom pomeni spodbujati razvoj 

ustvarjalnega mišljenja, oblikovati ustvarjalna stališča in otroke usposabljati za ustvarjalno 

reševanje vsakršnih problemov, tudi iz vsakdanjega ţivljenja (Kroflič, 1992).  

Zakonca Wambach poudarjata, da je mentalno in čustveno ţivljenje otroka tesno povezano z 

njegovim telesnim razvojem. Vaje telesnega izraza ob glasbi otroku pomagajo, da postopoma 

razvija svojo telesno shemo, to je uravnovešeno reševanje konfliktov med njegovim jazom in 

zunanjim svetom. Pri razvoju telesne sheme je odločilna ureditev naslednjih dejavnikov: 

poznavanje lastnega telesa, orientacija, lateralizacija in časovno-prostorska struktura 

(Wambach, 1999). 
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Krofličeva in Gobčeva (1995) poudarjata, da je plesna vzgoja vzgojna in učna metoda, pri 

kateri oblikujemo gib, se izraţamo skozi gib in ustvarjamo skozi gib. Pomembno je, da učenci 

v šoli poleg sluha, vida in govora uporabljajo tudi svoje telo. Številne raziskave pričajo o tem, 

da je učenje z gibanjem za učence veliko bolj primerno, zabavno in ustvarjalno. Gre za 

ustvarjanje skozi igro, doţivljanje ustvarjalnosti, trenutke, ko učencem pustimo, da številne 

prejete podatke preizkusijo tudi s telesom ter si tako teoretične podatke bolje in za dlje časa 

zapomnijo.  

Kavčičeva (2005) učenje z gibanjem opredeli predvsem kot učenje s pomočjo gibanja. Med 

gibanje vključuje tako gibalne dejavnosti s stroţjimi pravili gibanja ali ples kot tudi 

ustvarjalno gibanje, kjer učenec ni omejen z obvladovanjem gibnih vzorcev, temveč ga 

spodbujamo k iskanju novih, inovativnih in ustvarjalnih načinov izraţanja novih oblik in 

strukture. Zanimiva je tudi opredelitev Washington center for learning, kjer opredeljujejo 

učenje z gibanjem kot kognitivno spretnost, ki omogoča posamezniku, da se uči in usvaja 

znanje z gibanjem v prostoru, medtem ko razvija različne misli, ideje, čustva in domišljijo. S 

to metodo spodbujamo predvsem razvoj gibalne inteligentnosti (Kavčič, 2005). 

Na tem mestu bi omenila Gardnerja (1995) in njegovo teorijo o obstoju več inteligenc. Avtor 

zagovarja stališče o obstoju več inteligenc, ki so razmeroma samostojne in neodvisne druga 

od druge. Čeprav Gardner piše, da se avtorji nikoli ne bodo mogli natančno sporazumeti o 

točnem številu in poimenovanju inteligenc, nam avtor predstavi sedem bistvenih človekovih 

inteligenc: jezikovna inteligenca, glasbena inteligenca, logična-matematična inteligenca, 

prostorska inteligenca, telesno-gibalna inteligenca ter osebna inteligenca. Gardner povezuje 

kinestitetično inteligenco še s prostorsko in logično-matematično v trio inteligenc. Omeniti je 

potrebno predvsem telesno-gibalno inteligenco, ki jo Gardner opredeljuje kot značilno 

zmoţnost uporabe lastnega telesa na zelo različne in spretne načine, tako za izraţanje kot v 

drugačne namene. Poznamo dve zmoţnosti inteligence: obvladovanje telesnih gibov in 

spretno ravnanje s predmeti, ki sta osrednji prvini telesne inteligence, a ju lahko obravnavamo 

tudi posamezno. Prav Gardner uvršča ples med zrele oblike telesnega izraţanja. Omenila sem 

ţe, da ustvarjalni gib izhaja oziroma je del plesa. Prav v plesu je moţno videti telesno 

inteligenco v najčistejši obliki, zlasti kadar gre za čisti ples brez glasbe, literature in scene 

(Gardner, 1995).  

Učenje bo uspešnejše, če bomo zdruţevali vsa intelektualna področja, čeprav so nam oziroma 

učencem nekatera bliţja, v drugih pa se vidimo manj močne. Ivančičeva (2008) predlaga, da 

si tako za učinkovitejšo zapomnitev besedila, niza besed ali formul lahko izmislimo pesmico, 
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s katero si podatke laţje zapomnimo. Dejavnost je bolj primerna za učenca, ki je slušni tip in 

si podatke veliko bolje zapomni preko glasbe, petja in mu tak način dela bolj ustreza. 

Posamezniki smo si po svojih spoznavnih in intelektualnih potencialih zelo različni. Prav 

zaradi zato morajo učitelji v procese poučevanja vključiti različne učne postopke, saj samo en 

učni pristop nikoli ne ustrezi celotnemu razredu (Ivančič, 2008). 

Susan Griss (1998) v svoji knjigi piše, da je telesno-gibalna inteligenca v šoli najmanj 

priznana od vseh sedmih inteligenc. Ugotavlja, da obstaja veliko načinov, kako učencu 

posredovati informacije: preko branja in poslušanja besed, preko opazovanja ali pa preko 

telesne izkušnje. Prav ustvarjalni gib predstavlja eno izmed metod dela, ki učencem omogoči, 

da sprejemajo informacije preko različnih virov. Ustvarjalni gib ne more nadomestiti vseh 

ostalih oblik učenja (branje, pisanje, računanje), si pa v zadnjem času prizadevajo, da bi bil 

ustvarjalni gib sprejet predvsem kot nadgraditev samega pouka (Griss, 1998). 

V ustvarjalnem gibu se tako prepletata dve lastnosti: sposobnost obvladovanja telesa in 

umetnost izraţanja. Prav to prepletanje naredi ustvarjalni gib tako močan in pomemben del 

gibanja. Gilbert (2004) v svoji knjigi piše, da ustvarjalni ples ne pomeni samo to, da v razredu 

priţgemo radio in pustimo učencem, da plešejo tako, kot jim narekuje glasba. Na tem mestu 

navede zanimivo primerjavo. Podobno je, kot če damo ameriškemu študentu knjigo v 

kitajščini in od njega pričakujemo, da jo bo prebral. Študent za branje potrebuje znanje. 

Otroci za ples potrebujejo tudi naprej znanje, s pomočjo katerega se nato v plesu razvijajo. 

Ples je naravno gibanje, zato avtor trdi, da je logično, da bi ljudje začeli plesati takoj, ko 

priţgemo radio. Učenci se resnično odzivajo na glasbo z gibanjem. Ustvarjalni ples vključuje 

več kot le ples. Zato je pomembno, da učencem damo moţnost, da se v plesu in gibanju 

razvijajo (Gilbert, 2004). 

Zagovorniki ustvarjalnega giba tako spodbujajo in zagovarjajo čim večjo uporabo gibalnih 

dejavnosti v razredu, ki spodbujajo aktivnost učencev pri pouku ter celostni razvoj tako na 

intelektualnem, emocionalnem in socialnem razvoju. Da se otrok razvija celostno, mu 

moramo omogočiti, da se čim več giblje. Prav pri ustvarjalnem gibu deluje otrokovo telo kot 

sprejemnik, posredovalec in izvajalec, ko sprejema kinestetične, ritmične in socialne draţljaje 

ter se na neki način odziva nanje. Otrok se pri takem gibanju začne zavedati svojega telesa in 

raznovrstnosti svojega gibanja, časa in prostora ter predvsem različnih moţnosti za izrabo 

svoje energije (Geršak, 2003). 
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Še najbolj vse definicije in opredelitve povzema definicija Krofličeve: »Metoda ustvarjalnega 

giba je način dela, pri katerem otroci z gibanjem izražajo, oblikujejo in ustvarjajo različne 

učno-vzgojne vsebine» (Kroflič, 1999, str. 127).  

V svojem diplomskem delu bom upoštevala prav opredelitev Krofličeve. Pomembno je, da se 

zavedamo, da vsaka dejavnost še ne predstavlja ustvarjalnega giba, na kar moramo biti pri 

delu pozorni. Če si z učenci podajamo ţogo in govorimo račune, teţko govorimo o tem, da je 

to ustvarjalni gib. Teţko je opredeliti, kaj ni ustvarjalni gib. V pomoč so nam lahko oblike 

ustvarjalnega giba, ki jih bom v naslednjem poglavju predstavila ter s pomočjo katerih lahko 

ugotovimo, ali določena dejavnost spada pod ustvarjalni gib ali ne. 

 

2.2  OBLIKE USTVARJALNEGA GIBA 

 

Ustvarjalni gib ponuja učiteljem različne moţnosti, na kakšen način ga uporabiti in predstaviti 

učencem. Ustvarjalni gib se tako v razredu kot tudi zunaj njega pojavlja v različnih oblikah. V 

nadaljevanju bom predstavila najbolj pogoste oblike ustvarjalnega pouka po Krofličevi 

(1999), ki jih lahko uporabljamo v razredu. 

 

1. Rajalne igre so dejavnosti, pri katerih vsebine ponazarjamo z gibanjem, plesom in 

petjem. Veţejo se zlasti na športno in glasbeno vzgojo, kjer se pogosto vključujejo v 

obravnavano snov. Moţno jih je vključiti tudi v druga predmetna področja (na primer otroška 

ljudska igrica »Mati, koliko je ura« predstavlja podlago za obravnavo pojmov števila, dolţina, 

velikost ter smeri neba). Igre te vrste imajo velik socializacijski pomen, saj se otrok ob 

dogovorjenih pravilih igre ter skozi prostorsko in gibalno obliko vključuje v skupino, 

vključujoč govor ali petje kot verbalno komunikacijo in gibalni motiv ter telesni stik kot 

neverbalno komunikacijo. 

 

2.  Pantomima je dejavnost, pri kateri ponazarjamo posamezne besede, stavke le preko 

gibov, brez uporabe govora. Pri izvajalcu spodbuja natančno posnemanje različnih dogajanj in 

zato zahteva pozorno opazovanje ter vţivljanje v različne vloge. Gibalna dejavnost omogoča 

udejanjanje različnih vsebin tako pri spoznavanju okolja in druţbe kot pri slovenščini in 

ostalih področjih. 
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3. Spontane in usmerjene igre z vlogami, gibno, plesno in govorno dramatiziranje 

(socio-dramatske igre) so dejavnosti, v katerih otroci celostno udejanjajo različne realistične 

in domišljijske vsebine z gibalno in besedno dejavnostjo. Nebesedna in besedna komunikacija 

se prepletata v različnih razmerjih. Uporabimo jih lahko na vseh predmetnih področjih. 

 

4. Gibalne didaktične igre izbiramo iz različnih vzgojnih področij, jih prilagajamo ter 

ustvarjamo na novo skupaj z otroki. Gre za didaktične igre v oţjem smislu, s katerimi 

dosegamo konkretne operativne cilje na različnih učno-vzgojnih področjih. Ob besedni in 

nebesedni komunikaciji in interakciji si otroci pridobivajo in utrjujejo znanje ter razvijajo 

določene psihomotorične, socialne in intelektualne sposobnosti in spretnosti. 

 

5. Gibno ponazarjanje učne snovi je dejavnost, pri kateri obravnavano učno snov 

opredelimo s pomočjo gibanja. Izbrano učno snov tako z učenci obravnavamo, raziskujemo in 

ustvarjamo preko gibanja posameznih delov telesa. 

 

6. Sprostitve so dejavnosti, s pomočjo katerih učence sproščamo, umirjamo ter 

pripravimo za nadaljnjo delo. Sproščujoče dejavnosti spodbujajo pri učencih domišljijo, 

ustvarjalnost. Preko njih se bolje spoznajo, saj se sčasoma naučijo sami sproščati in najdejo 

svoj način sproščanja. Med gibalne sprostitvene dejavnosti sodijo vizualizacije, masaţe, 

tibetančki, joga za otroke … 

 

Ustvarjalni gib se lahko pojavlja v frontalni, individualni ali skupinski obliki. Uporabljamo ga 

lahko tudi kot metodo vzgoje za mir in nenasilje (kooperativne igre), ki spodbuja nekonfliktno 

reševanje problemov (Kroflič, 1999).  

 

2.3  VKLJUČEVANJE USTVARJALNEGA GIBA V POUK 

 

Metodo ustvarjalnega giba lahko vključujemo v pouk na različne načine: kot motivacijo, za 

predstavitev novih pojmov, za utrjevanje in ponavljanje ali za zaključek ure. Pogosto učitelji 

vključujejo ustvarjalni gib v minuto za zdravje, aktivni odmor, kot interesno dejavnost ali kar 

v okviru športne in glasbene vzgoje. Toda ustvarjalni gib nam poleg teh moţnosti ponuja še 

nešteto drugih predlogov, kako ga uporabiti tudi med samim poukom. Ustvarjalni gib se tako 

pogosto pojavlja v predšolskem obdobju, čeprav lahko v zadnjem času zaznamo napredek 
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tudi na razredni stopnji. Pri tem je pomembna vloga učitelja, na kakšen način vpelje ter 

predstavi ustvarjalni gib učencem. 

Raziskave (Geršak, 2005) so sicer pokazale, da se metoda ustvarjalnega giba zelo malo 

vključuje v pouk. V vzorcu raziskave je bilo samo 26,3 % učencev deleţnih poučevanja, 

nadgrajenega z ustvarjalnim gibom. 

Z vključevanjem ustvarjalnega giba lahko pouk nadgrajujemo ter v naš šolski sistem 

vpeljujemo učni pristop, s katerim učne vsebine popestrimo in dopolnimo. 

S tovrstnimi gibalnimi dejavnostmi je mogoče postopoma spodbujati hipoaktivne otroke, 

konstruktivno usmerjati in izrabljati energijo nemirnih in agresivnih otrok, razvijati 

sodelovanje in delo v malih skupinah (timsko delo) ter usmerjati učence v objektivno 

kritičnost. Gibanje učencem nudi številne moţnosti ustvarjalnega vedenja (Kroflič, 1988). 

Z vključevanjem ustvarjalnega giba v pouk vključujemo celosten pristop, premoščamo 

tradicionalno dvojnost, povezujemo telesno z duševnim ter olajšamo uresničevanje naslednjih 

značilnosti sodobnega pouka (Kroflič, 1999): 

 pouk kot celovit proces doţivljanja, gibanja, spoznavanja; 

 pouk kot proces aktiviranja telesnih, čustvenih, razumskih in duhovnih zmoţnosti 

učenca; 

 pouk kot proces razvijanja ustvarjalnega mišljenja, problemskega učenja, inovativnega 

učenja; 

 pouk kot proces oblikovanja ustvarjalnih stališč; 

 pouk kot proces komunikacije: besedne in nebesedne, vertikalne in horizontalne, 

enosmerne in dvosmerne, dialoške vzgoje, empatije, senzibilizacije skozi različne 

oddajnike in sprejemnike (vizualne, slušne in kinestetične); 

 pouk kot proces zadovoljevanja osnovnih duševnih potreb po močo, zabavi, svobodi; 

 pouk kot proces ekološke vzgoje v najširšem smislu z večanjem občutljivosti in 

strpnosti do okolja, neţive in ţive narave, do sočloveka in do ljudi. 

 

Vse te definicije sodobnega pouka odsevajo pouk, v katerem bi bil vsak učenec aktiven člen, 

pouk, kjer bi se vsak počutil sproščeno, zadovoljno ter ustvarjalno. Krofličeva tako navaja, da 

z nadgraditvijo pouka otrok naj ne bi bil »raztelešen«, kot je značilno za »tradicionalno šolo«, 

ki si prisvoji učenčevo glavo z ušesi, očmi in usti, od moţganov si vzame predvsem levo 

polovico, od telesa pa so zanimive samo delovne dlani. Ko učitelj in učenec začneta okolje 
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doţivljati kinestetično, z zaznavanjem gibanja, oblik, razseţnosti, odnosov v okolju, imata v 

rokah ključ, ki odpira nešteto vrat v svet celostnega doţivljanja sveta (Kroflič, 1999). 

Frostigova (1998) piše, da gibalna vzgoja koristi učenju tako neposredno kot posredno. 

Obstajajo igre in različni načini, pri katerih se giblje celo telo in jih lahko uporabimo pri 

poučevanju računanja, branja in pridobivanju drugega znanja. S telesnim gibanjem lahko tako 

ponazorimo šolsko snov, ki vsebuje zaznavanja prostorskih razmerij. Gibalna vzgoja tako 

posredno vpliva na celostno sposobnost učenja, ker deluje na telesno občutje in na temeljne 

sposobnosti, kot so spomin, zaznavanje, zbranost, znajdene v prostoru in času, asociativni 

procesi in sposobnost reševanja problemov. Vse to so sposobnosti, ki so temelj in podlaga 

učenja, tako šolskega kot zunajšolskega. Z gibalno vzgojo doseţemo tudi sprostitev, ki 

ugodno vpliva na učenje. Otroci so v šolah zaradi vsega bremena, napetosti in strahu, še 

dodatno obremenjeni, zato so zanje te kratke gibalne dejavnosti primerne in zaţelene (Frostig, 

1998). 

Tradicionalne gibno-plesne zvrsti, kot so otroške rajalne in gibalne igre ter ljudski plesi, 

sodobne otroške druţabne plesne igre, so bolj ali manj ţe vsebine športne in glasbene vzgoje. 

V pedagoških delavnicah dobijo učitelji tudi spodbudo za uvajanje ustvarjalnega giba v druga 

področja učno vzgojnega procesa. Gibno ustvarjanje obsega izrazito plesno ustvarjanje ob 

različnih umetniških spodbudah (glasbenih, literarnih, scenskih, likovnih), kakor tudi drugo 

gibno ustvarjanje od pantomimskega do gibno besednega ob vsebinah in predmetnih 

spodbudah iz vsakdanjega ţivljenja, iz sveta tehnike, pojavov v naravi. Spodbuda je lahko 

vse, kar se giblje, pa tudi oblike (dvodimenzionalne in tridimenzionalne) okrog nas. Potrebno 

je čutiti, slišati, videti, predstavljati si, izmisliti si, preizkušati, iskati, raziskovati ... Gib pri 

pouku je sprostitev, izrazno sredstvo, spodbuda, metoda (Kroflič, 1999, str. 127). 

Glavni cilj vključevanja ustvarjalnega giba v šole ni učenje koreografije in plesna predstava 

za občinstvo, ampak ustvarjalni gib kot izrazno sredstvo, komunikacija, raziskovanje, igra in 

integracijsko sredstvo – učenje različnih vsebin, tudi jezika, matematike, okolja in umetnosti. 

Otroci ob izvajanju dejavnosti krepijo izraţanje in komuniciranje, ustvarjalnost, razumevanje, 

stike z drugimi otroki, razvijajo pozitivne odnose v skupini, doţivljanje, višje spoznavne 

funkcije in samopodobo ter ozaveščajo telo. Otrok skozi ustvarjalni gib laţje razume svet 

okoli sebe. Otroci laţje razumejo pojme in pojave pa tudi zapomnitev je učinkovitejša, ko je 

njegovo telo v enaki meri aktivno kot njegovi moţgani (Geršak, 2011). 
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2.3.1 POVEZOVANJE USTVARJALNEGA GIBA S PREDMETNIMI 

PODROČJI 

 

Ustvarjalni gib lahko vključimo v vsa predmetna področja, ki jih poučujemo v šoli (Geršak, 

2006). 

 

 JEZIK nam ponuja številne moţnosti uporabe ustvarjalnega giba. Z gibalnimi 

igrami se učenci lahko orientirajo v prostoru, kar je pomembno za opismenjevanje. Metoda je 

uporabna tako pri jezikovni kot pri knjiţevni vzgoji. Obravnavne vsebine nam nudijo moţnost 

uporabe ustvarjalnega giba pri govornem nastopanju, igri vlog, dramatizaciji, prikazu zgodbe 

z gibanjem, vţivljanju v različne situacije, urjenje neverbalne komunikacije, pisanje ter 

sestavljanje črk in besed z različnimi deli telesa, obravnavi samostalnikov in glagolov z 

gibanjem, gibanje z medmeti. Različne igre nam ponujajo moţnost igranja abecede, vadbo 

branja, poslušanja, komunikacije. Tako lahko na primer obravnavamo opis ţivali s pomočjo 

pantomime, s katero učenci prikaţejo gibanje določene ţivali, ostali pa ugibajo, katero ţival je 

posnemal. Z različnimi deli telesa, individualno ali v skupini, lahko učenci upodobijo različne 

črke, besede ter ločila. 

 

Primer: DIAMANT  

 

Delo poteka v skupini. Štirje učenci se postavijo v obliki diamanta. Sprednji učenec prevzame 

vodilno vlogo, ostali mu sledijo in ponavljajo njegovo gibanje. Vodilni učenec se lahko 

premika v vse smeri, ko pa se obrne za četrtino kroga, prevzame vodilno vlogo učenec, ki je 

sedaj spredaj. 

Vsaka skupina tako dobi na primer besedo, ki predstavlja nadpomenko. Vsak učenec prikaţe 

z gibanjem besede, ki predstavljajo podpomenko besede, napisane na listku. Ostale skupine 

morajo uganiti, katera beseda je bila njihova nadpomenka. 

 

Oblika ustvarjalnega giba: socio-dramatske dejavnosti. 

Učni cilji: 

- Učenci danim besedam iščejo nadpomenke, podpomenke, sopomenke in 

protipomenke. 

 



12 

 

 Pri MATEMATIKI lahko metodo ustvarjalnega giba uporabimo pri vseh temah: 

aritmetiki, algebri, jeziku, logiki, geometriji z merjenjem in obdelovanjem podatkov. 

Ustvarjalni gib lahko uporabljamo za oblikovanje krivih, ravnih, sklenjenih in nesklenjenih 

črt s celim telesom oziroma s posameznimi deli telesa; oblikovanje črt s hojo, risanje črt na 

hrbet, razvrščanje, urejanje, prirejanje z gibanjem in gibalnimi igrami, usvajanje in utrjevanje 

matematičnih pojmov z gibalnimi in rajalnimi igram, prikaz števil s celim telesom oziroma s 

posameznimi deli telesa, sestavljanje geometrijskih oblik s celim telesom, oziroma s 

posameznimi deli telesa,matematične operacije (seštevanje, odštevanje, mnoţenje, deljenje) z 

različnimi gibalnimi dejavnostmi, različne gibalno plesne igre za utrjevanje poštevanke, za 

simetrijo skozi ples in merske enote skozi gib. Uporabimo lahko različne plesno-ritmične igre, 

kjer prevladuje gibanje ob glasbi: svobodno ali po določenih vzorcih. K plesu se doda 

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

 

Primer: KIPAR IN GLINA 

 

Dva učenca predstavljata glino in si stojita nasproti drug proti drugemu. Med njima poteka 

navidezno zrcalo. Naloga kiparja je, da oblikuje iz ene gline kip, iz druge gline pa mora 

oblikovati kip, katerega obliko nato prilagodi nalogi- oblikovanje simetričnega ali 

nesimetričnega kipa.  

 

Oblika ustvarjalnega giba: Gibno ponazarjanje učne snovi. 

Učni cilji: 

- Učenec pozna simetrijo. 

- Učenec izdela simetrične oblike s pomočjo svojega telesa. 

 

 Pri SPOZNAVANJU OKOLJA in DRUŢBE lahko z gibanjem ponazarjamo 

spreminjanje v naravi (pojave v naravi – menjavanje letnih časov, vreme, rast rastlin, gibanje 

ţivali, dele rastlin/ţivali/človeka), spoznavamo značilnosti naravnega in grajenega okolja ter 

človeškega telesa (spoznavamo človekovo telo, poklice, posnemamo stroje, oblikujemo 

prometne znake, se učimo o energiji, svojem okolju, o stoječih in tekočih vodah), se 

vţivljamo v ţivljenje nekoč in danes (orientacija v času in prostoru, časovno zaporedje) ter 

krepimo socialne odnose (bonton, socialne igre, igre vlog). Učenci lahko torej z gibanjem 
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uprizorijo vremenske pojave. Zelo uporabna je tudi igra vlog, s pomočjo katere lahko učenci 

spoznajo bonton obnašanja (zaigrajo prizore v gledališču, kinu, muzeju). 

 

Primer: RAZLOŢI POJAV – KROŢENJE VODE 

 

Učence razdelimo v skupine. Naloga skupine je, da ostalim učencem razloţi določene pojave. 

Skupina dobi na primer navodilo, da s pomočjo gibanja ostalim razloţi/predstavi kroţenje 

vode. 

 

Oblika ustvarjalnega giba: Gibno ponazarjanje učne snovi. 

Učni cilji: 

- Učenci razumejo procese pri kroţenju vode (sprememba agregatnega stanja in gibanje 

vode). 

 

 Pri GLASBENI VZGOJI lahko gib in ples vpeljujemo na vsa področja: 

izvajanje, poslušanje, ustvarjanje in razvoj glasbenih spretnosti in znanj (gibanje ob petju, 

ustvarjalne rajalne igre in plesi, izraţanje melodije, tempa, ritma skozi gib, spremljava vsebin, 

glasben pravljica, ponazarjanje glasbe, poslušanje in vţivljanje v glasbo, otroški in ljudski 

plesi ...). Učenci lahko poleg ritmičnih glasbil uporabijo tudi lastna glasbila, kostume, 

predmete in maske. V uvodnem delu lahko med učenci potuje določen ritem, ki se ga spomni 

kdo izmed učencev, uprizorijo glasbeno pravljico ter igrajo različne glasbeno-didaktične igre. 

 

Primer: SESTAVLJANJE PLESA  

 

Otroci poslušajo glasbo in ob glasbi raziskujejo zvočne barve. Po poslušanju glasbo razdelimo 

na npr. 5 izsekov in jih poslušamo posebej, enega za drugim, pri čemer vsak izsek ponazori z 

lastnim telesom en učenec. Na koncu vse izseke zdruţimo in oblikujemo ples, ki se ga 

naučimo nato vsi skupaj (lahko tudi razdelimo učence v skupine, kjer vsaka skupina zapleše 

svoj izsek, ko je na vrsti).  

 

Oblika ustvarjalnega giba: Rajalna igra. 

Učni cilji: 

- Učenci raziskujejo zvočne barve in z njimi izraţajo svoje zamisli. 
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 Pri LIKOVNI VZGOJI lahko metodo uporabimo pri usvajanju prostora, črt,  

mešanju barv, gibanje ob umetniški sliki, oblikovanje gline, kiparstvo, ... Učenci lahko s 

pomočjo svojega telesa uprizorijo motiv, ki ga bodo kasneje izdelali. Lahko se spremenijo v 

črte ter uprizorijo razmerje ter različne poloţaje, ki jih potem upodobijo na listu. 

 

Primer: USTVARJANJE ČRT Z LASTNIM TELESOM  

 

Učenci se razdelijo v skupine po štiri. Vsaka skupina dobi listek, na katerem je napisana črta 

(ravna, kriva, vodoravna, navpična …). Učenci v skupini z lastnimi telesi naredijo črto, ki je 

napisana na listku, ostali učenci opisujejo značilnosti uprizorjene črte.  

 

Oblika ustvarjalnega giba: Socio-dramatska igra. 

Učni cilji: 

- učenci obnovijo in opredelijo pojme: črta (linija) – prostoročna, narisana s pripomočki, 

ravna, kriva, vodoravna, navpična,poševna, kratka, dolga, tanka, debela, sklenjena, 

nesklenjena, 

- opišejo obliko, smer, debelino in dolţino črt, 

- naštejejo primere kaj v naravi in okolju vidijo kot črto. 

 

 ŠPORTNA VZGOJA  vsebuje rajalne in gibalne igre, otroške in ljudske plese,  

plese z rekviziti, izrazni ples, razgibalne vaje ob glasbi, sprostitve (masaţa, vizualizacija ...). 

Učence lahko razgibamo z različnimi gibalnimi igrami, zelo pozitivni so tudi plesi (na primer 

Robotki), pri katerem se učenci razgibajo. Za zaključek lahko uporabimo masaţo, 

vizualizacijo ali različne dihalne vaje. 

 

Primer: PROSTI PLES 

 

Naloga učencev je, da po prostoru hodijo v istem tempu kot je glasba. Učitelj jim najprej 

ppredvaja dva različna primera - eno hitrejšo in eno počasnejšo glasbo in ponazori hojo. Ko 

učitelj glasbo ustavi, morajo vsi učenci okamneti. Nato učitelj zamenja glasbo in učenci 

nadaljujejo s hojo v drugem tempu. Učitelj izbira glasbo, ki je dovolj kontrastna, da učenci 

prepoznajo razliko (Pistotnik, 1995). 
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Oblika ustvarjalnega giba: Rajalne igre. 

Učni cilji: 

 Učenci povezujejo gibanje in ritem ob glasbeni spremljavi.  

 

Pomembne so medpredmetne povezave, ki učitelju ponujajo številne priloţnosti in moţnosti, 

s katerimi lahko vsebine posameznih predmetov povezujejo, tudi s pomočjo ustvarjalnega 

giba (Geršak, 2006). 

 

2.4  VLOGA UČITELJA PRI VKLJUČEVANJU USTVARJALNEGA 

GIBA V POUK 

 

Velik pomen in vlogo pri vključevanju ustvarjalnega giba v pouk ima učitelj. Njegova 

osebnost, pristop in vedenje vplivata na odnose v razredu ter posledično tudi na pouk. 

Ustvarjalni učitelj je učitelj, ki učencem pušča svobodo do določene meje, jih spodbuja v 

njihovi ustvarjalnosti in igrivosti. Učitelj mora uţivati v vlogi spodbujanja in razvijanja 

ustvarjalnosti otrok skozi izraţanje in oblikovanje z gibanjem. Pomembno je, da učitelji ne 

ostajajo pri nekih stalnih vzorcih, šablonah, ampak iščejo nove načine dele, nove spodbude za 

gibalno ustvarjalnost otrok ter v vse dejavnosti poskušajo čim več vključevati tudi otroke. 

Učitelj tako v razredu postane vzgojitelj in ustvarjalec vzgojnega procesa. Pri uporabi 

ustvarjalnega giba učitelj postane scenarist, reţiser, koreograf, plesalec, glasbenik, 

kostumograf, scenograf, spodbujevalec in organizator. Nešteto različnih vlog zahteva od 

učitelja določeno mero odgovornosti, iznajdljivosti in ustvarjalnosti. Na vse vpliva učiteljevo 

predznanje in njegove ustvarjalne sposobnosti. Učitelji se med seboj razlikujejo. Učiteljevo 

bogastvo idej in njegova originalnost se kaţe tudi v iskanju novih, drugačnih zamisli in 

izvedb. Njegova proţnost se kaţe v tem, da se prilagaja nepredvidenim situacijam ter 

zmoţnostim odstopanja od načrtovanega poteka ter iskanju novih moţnosti (Kroflič, Gobec, 

1995). 

Učitelj oziroma vzgojitelj naj bi se pri gibalni vzgoji ravnal po naslednjih vzgojnih načelih 

(Kroflič, 1992, po Frostig, 1970):  

 ustvarjati vzdušje spontanosti in zadovoljstva,  

 usmerjati otroke, da je zadovoljstvo odvisno od njihovega konstruktivnega vedenja, 
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 uriti gibalne spretnosti in spodbujati ustvarjalnost,  

 prilagajati zahteve značilnostimi otrok in skupine,  

 omogočiti otrokom izkušnjo uspeha in jih voditi tako, da ne doţivijo neuspeha in se 

pustiti voditi reakciji otrok. 

Zavedati se moramo, da učenci enostavno oboţujejo gibanje. Vloga učitelja pri tem je, da 

postane dober voditelj, ne le partner v gibanju. Učitelju se ni potrebno gibati. Otrokom ni 

potrebno pokazati, kako naj se gibljejo. Namesto tega potrebujejo le dovoljenje, da se 

gibljejo. Potrebujejo strukturo, smer, vodenje, potrditev in iskreno priznanje. Za dosego tega 

se učiteljem ni potrebno leţati na tleh ali skakati v zrak. Napačno je, če učitelji mislijo, da ne 

morejo uporabljati ustvarjalnega giba, samo zato, ker se mogoče sami ne počutijo dovolj 

sproščeno za izvajanje ustvarjalnega giba. Vloga učitelja pri vključevanju ustvarjalnega giba v 

pouk je, da se preobrazi v reţiserja, voditelja, organizatorja (Griss, 1998).  

Igra pri pouku je namreč učinkovita pod vodstvom dobrega in strokovno podkovanega 

učitelja, čigar vloga se z igro ne zmanjšuje, ampak povečuje, saj zahteva večjo sposobnost in 

višjo ravan učiteljeve pedagoške kulture. Učitelj tako ni več le oseba za ohranjanje discipline, 

ampak postane tudi tovariš, sodelavec, ki otroke upošteva, ki ne misli, da vse ve, temveč se v 

druţbi z otroki tudi sam uči in spreminja (Bognar, 1987). 

Pri ustvarjalnem gibu gre namreč za gibanje, ki sluţi izraţanju, komuniciranju, oblikovanju in 

ustvarjanju, gre za naravno človekovo gibanje, zato učitelj ne potrebuje posebnega gibalnega 

predznanja, ampak le metodično znanje, iznajdljivost in izvirnost. Pobudo za ustvarjanje naj 

prepušča otrokom oziroma naj jih animira in spodbuja. S tem ustvarja sproščeno počutje, 

olajša vzgojno-izobraţevalni proces in spodbuja otrokov emocionalni, socialni in intelektualni 

razvoj (Kroflič, 2000). 

Iz raziskave (Geršak, Novak, Tancig, 2005), v kateri so avtorice analizirale seminarske naloge 

učiteljic, ki pri pouku uporabljajo ustvarjalni gib, lahko razberemo, da se kar 89 % učiteljic ob 

uporabi ustvarjalnega giba pri pouku počuti dobro, kljub trudu, ki ga vloţijo v delo. Učiteljice 

uporabljajo različne oblike ustvarjalnega giba, največkrat pa uporabljajo gibalno didaktične 

igre, s katerimi si učenci razvijajo psihomotorične, socialne in intelektualne sposobnosti. Z 

veseljem uporabljajo ustvarjalno gibalne dejavnosti, s katerimi v razredu vzpostavijo 

sproščeno vzdušje. Ugotavljajo, da ustvarjalni gib ne vpliva pozitivno samo na učence, ampak 

tudi na njih. Delo v razredu jim je še v večje veselje, izziv in zadovoljstvo. Z ustvarjalnim 

gibom celoten razred gibalno zaţivi ter napreduje v verbalni in neverbalni komunikaciji. 

Učiteljice opaţajo, da gibalne dejavnosti pozitivno vplivajo na kolektiv v šoli, seveda če je le 
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ta pripravljen na sodelovanje. Učitelji so bolj sproščeni, zadovoljni ter hitreje in laţje 

dosegajo zastavljene cilje (Geršak, 2006). 

Učiteljem so nudene moţnosti številnih izobraţevalnih delavnic in seminarjev, na katerih jim 

je predstavljen ustvarjalni gib. Na teh seminarjih učitelji praktično preskušajo ustvarjalne 

gibalne dejavnosti. Seznanjajo se z otroškimi ljudskimi rajalnimi igrami in plesi, ustvarjalnim 

plesom v povezavi s področji kurikula, z ustvarjalnim gibom kot učnim pristopom pri 

poučevanju različnih vzgojno-izobraţevalnih vsebin, različnim sprostitvenim dejavnostim in 

dejavnostim, ki spodbujajo socializacijo v razredu ter vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami. Pridobljeno znanje naj bi učitelji uporabili pri svojemu delu z otroki v razredni 

situaciji, podaljšanem bivanju in interesnih dejavnostih. Ali bo učitelj dejansko uporabljal 

ustvarjalni gib v svojem razredu, pa je odvisno predvsem od njegove ustvarjalnosti, 

fleksibilnosti in pripravljenosti vključevati sodobne učne pristope v pouk. 

 

2.5  VPLIV USTVARJALNEGA GIBA NA UČENCE (RAZISKAVE) 

 

Da ustvarjalni gib pozitivno vpliva na učence, lahko razberemo iz številnih raziskav, ki so bile 

izvedene v zadnjih letih. 

Krofličeva (1999) je v raziskavi ugotovila, da metoda ustvarjalnega giba omogoča in 

spodbuja ustvarjalno vedenje učencev, ki se kaţe v fluentnosti in izvirnosti idej ob reševanju 

problemov. Psihomotorični način reševanja problemov je otrokom blizu, saj je gibanje njihov 

prvinski naravni način izraţanja. Avtorica je raziskovala tudi učinke ustvarjalnega giba kot 

celostne metode poučevanja in učenja glede na nekatere vidike intelektualnega, 

emocionalnega in socialnega razvoja otrok na razredni stopnji osnovne šole. Pokazali so se 

pozitivni učinki na motivacijo, razumevanje učnega gradiva, pomnjenje, ustvarjalnost, 

samozavest, medosebne odnose, strpnost, počutje učencev in učiteljev, ustvarjalna stališča 

učiteljev ter statistično pomembne učinke na ustvarjalno mišljenje otrok. 

Z vnašanjem ustvarjalnega giba v pouk se oblikujejo učiteljeva in učenčeva ustvarjalna 

stališča, ki se kaţejo v izvirnem reševanju problemov, občutljivosti za probleme, odstopanju 

od utrjenih navad, šablon, stereotipov, v nekonformizmu v procesih mišljenja in v socialnem 

vedenju (Kroflič, 2000). 

Timothy Burns v intervjuju predstavi raziskave, pri kateri so preverjali, kako vpliva športna 

vzgoja na vedenje otrok, na disciplino in na učne doseţke. Večina teh raziskav je pokazala, da 

učenci, ki redno telovadijo oziroma se redno gibljejo, dosegajo boljše učne doseţke kot tisti, 
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ki se ne. Predstavi primer raziskave iz kanadske šole v Saskatoonu, kjer so osmošolci med 

poukom nekaj časa tekli na tekaškem traku. Pokazalo se je, da so bili njihovi učni doseţki, 

doseţeni med gibanjem, nenavadno dobri. Podobno so pokazali tudi drugi projekti. Fizična 

vadba je tako najboljši način za povečanje števila moţganskih celic. Spodbudno okolje, novi 

izzivi, moţnost povratnih informacij med učenjem povzroča nastajanje novih moţganskih 

celic, kar spodbudno vpliva na koncentracijo in delovanje učencev (Burns, 2011). 

Osnovni namen gibalnih dejavnosti naj ne bi bil le spodbujati motorične sposobnosti in 

spretnosti, ampak prispevati tudi k emocionalnemu, intelektualnemu in socialnemu razvoju 

otroka. Skozi gibalne dejavnosti si otrok razvija zavedanje telesa, percepetivne funkcije, 

govor, višje mentalne funkcije, ustvarjalnost, sposobnosti za šolske učenje, za komuniciranje 

in interakcijo, spodbujamo tudi razvoj samozavedanja in samozavesti s samim gibanjem in s 

skupinskim delom. Skozi gibalne dejavnosti se otrok zaveda prostora in časa (Kroflič, 1992 

po Frostig, 1970). 

Raziskava (Geršak, Novak, Tancig, 2005) je pokazala, da učenci skozi gibalne sprostitvene 

vaje odkrivajo sebe, razvijajo socialne odnose, čustva in se sprostijo. Vaje doţivljajo kot 

nekaj prijetnega in zabavnega, poleg tega se skozi plesno-gibalne dejavnosti naučijo veliko 

novega in potrebnega za ţivljenje. Avtorice so ugotavljale pozitivne učinke vključevanja 

ustvarjalnega giba v razred. Največji deleţ je v skupini zadovoljstvo, sledijo ji skupine 

sproščenost, pozitivni odnosi, telesna aktivnost, ustvarjalnost in komunikacija. Učiteljice so 

navajale, da učenci skozi gibalno-sprostitvene vaje odkrivajo sebe, razvijajo socialne odnose, 

čustva in se sprostijo. Ustvarjalni gib vpliva na pozitivno samopodobo učencev ter ustvarja v 

razredu pozitivno vzdušje. S številnimi didaktičnimi igrami si učenci razvijajo 

psihomotorične, socialne in intelektualne sposobnosti. 

Geršakova (2007) povzema tudi nekatere druge raziskave iz tega področja: Lučka Zupančič 

(2007) je s pomočjo seminarskih nalog opazovala učinke ustvarjalnega giba na nemirne 

učence. Ugotovila je, da s pomočjo omenjene metode nemirni učenci postanejo veliko bolj 

umirjeni, motivirani za delo, izboljšala se je njihova interakcija z ostalimi v razredu, 

spremenil se je tudi njihov odnos do dela. Raziskava Hribarjeve (2006) je pokazala pozitivne 

učinke uporabe ustvarjalnega giba pri učencih s posebnimi potrebami predvsem na socialno-

emocionalnih področjih (sproščenost, pozitivna komunikacija, dobri medosebni odnosi). 

Zmanjšalo se je agresivno vedenje in vedenjski problemi. Učenci so začeli navezovati 

pristnejše stike ter tako dobili občutek pripadnosti skupini. Pozitivni učinki so se posledično 

pokazali tudi na kognitivnem in psihomotoričnem področju otrokovega razvoja. Ustvarjalni 
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gib tako nemirnim učencem kot učencem s posebnimi potrebami omogoči laţji in bolj 

sproščen vstop v šolsko okolje, v katerem se nato posledično počuti veliko bolj sproščenega 

in sprejetega. 

Z uporabo ustvarjalnega giba lahko učne vsebine popestrimo in jih naredimo bolj zanimive ter 

razumljive. Učenci postanejo veliko bolj aktivni, samozavestni, motivirani za delo, se 

sprostijo in doseţejo posledično napredek tudi na intelektualnem področju. 
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3 MATEMATIKA  

 

Učenci se pri pouku matematike srečajo z vsebinami, ki so jim blizu in izvirajo iz njihovega 

vsakdanjega ţivljenja. Matematične vsebine otroci srečujejo na vsakem koraku: v šoli, ko 

rešujejo naloge, ko gredo v trgovino, ko se srečajo s problemi, kako razdeliti čokolado na 

enake dele, ko se na izletu orientirajo in celo ko se igrajo. Pomembno vlogo pri otrokovem 

spoznavanju matematike ima njegova prva matematična izkušnja otroka v šoli, saj ima le-ta 

velik vpliv na njegov nadaljnji odnos do »prave« matematike. Priporočeno je, da učitelji pri 

obravnavi matematičnih vsebin izhajajo iz otrokovega vsakdana ter upoštevajo otrokove 

izkušnje, njegovo predznanje pa tudi njegove ţelje.  

Pri matematičnem pouku oblikujemo pri učencih predvsem osnovne matematične pojme in 

strukture, različne oblike mišljenja in miselnih procesov, sposobnosti za ustvarjalno 

dejavnost, formalna znanja in spretnosti ter jim omogočamo, da spoznajo praktično 

uporabnost matematike. Pri pouku matematike se ne ukvarjamo samo s kognitivnim 

področjem učenčeve osebnosti, ampak tudi z afektivnim in psihomotoričnim, saj je bistveni 

razlog za poučevanje in učenje matematike njena pomembnost pri razvoju celovite osebnosti 

učenca (Učni načrt, 2006). 

 

3.1  MATEMATIČNI RAZVOJ OTROKA V 1. TRILETJU 

DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 

 

Otrokov svet na začetku šolanja predstavljajo predvsem konkretne stvari, konkretne operacije. 

Zaradi tega mora pouk potekati na konkretni, neabstraktni ravni in biti nazoren ter razumljiv. 

Otroci v tem obdobju prehajajo iz predoperacionalne stopnje na konkretno, zato mora imeti 

pri oblikovanju matematičnih pojmov na voljo mnogo didaktičnega materiala, iger in igrač. 

Priporočeno je, da bi v vsakem razredu imeli matematični kroţek z vsemi potrebnimi 

didaktičnimi sredstvi (Cotič, 2001). 

Otrok je v prvem obdobju šolanja zelo dojemljiv za vse, kar se dogaja okoli njega. Sodobni 

teoretiki poudarjajo, da se otrok v tem času najbolje uči v naravnem okolju in o vsem, kar je 

povezano z naravnim okoljem. Učitelj lahko tako v vsakdanjem konkretnem ţivljenju dobi 

številne ideje za spodbujanje razvoja mišljenja, govorjenja, čustvovanja ter gibalnega, 
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moralnega in socialnega razvoja. Prav obdobje med 6. in 11. letom starosti (to je zgodnje 

šolsko obdobje) je najuspešneje za učenje novih vzorcev, tudi gibalnih. Otrok se le teh nauči 

hitro in brez večjih naporov (Cotič, Zurc, Kozlovič Smotlak, 2004). 

Sodobni pouk matematike spodbuja celostno učenje pouka, večjo povezanost med 

kognitivnim razvojem otroka in poukom matematike, večjo aktivnost učenca. Matematične 

vsebine posredujemo na način, ki je učencem razumljiv, nazoren, zanimiv ter izhaja iz 

konkretnih izkušenj. Na razredni stopnji osnovne šole vsak nov matematični pojem 

obravnavamo po spodaj navedenih nivojih (Cotič, Zurc, 2004): 

 

I. KONKRETNI NIVO: 

 zastavitev izhodiščne problemske situacije, 

 analiza izhodiščne problemske situacije, 

 izvedba aktivnosti. 

 

II. GRAFIČNI NIVO: 

 shematizacija dejavnosti (risba, skica), 

 izvedba dejavnosti v različnih drugih situacijah, 

 shematizacija dejavnosti s sistematičnimi prikazi. 

 

III. SIMBOLNI NIVO: 

 prikaz dejavnosti v še splošnejši obliki, 

 posplošitev problema, 

 uporaba razvitega pojma v novi situaciji. 

 

Ţagar (2006) piše, da si nivoji vedno sledijo po naslednjem zaporedju: konkretni, grafični in 

simbolni. Vsak nivo se deli še na podnivoje. Čeprav bi lahko na tem mestu razglabljali o 

posebnih primerih, za katere to ne moremo ravno trditi. Na primer pri obravnavi števil do 

1000000 bomo število 1000000 bolj teţko konkretno prikazali. Zato bo vrstni red nivojev 

drugačen, na kar moramo biti pozorni. S takim didaktičnim pristopom lahko doseţemo, da 

razvijajoči se otrok usvoji nov matematični pojem. V primeru, da je kateri izmed nivojev 

izpuščen, predvsem konkretni ali grafični, lahko vodi to do nepremostljivih teţav pri pouku 

matematike v višjih razredih. V prvih treh razredih je konkretni nivo zelo pomemben, ker 

otrok v tem obdobju prehaja s predoperacionale stopnje kognitivnega razvoja na stopnjo 
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konkretnih operacij, kar pomeni, da je otrok v tem obdobju sposoben reševati konkretne 

probleme na logičen način. Zato moramo imeti pri oblikovanju matematičnih pojmov na voljo 

mnogo didaktičnega materiala, iger in igrač. Avtorica poudarja, da naj bi pri pouku 

matematike prevladovale predvsem naslednje učne metode: igra, opazovanje in izkušenjsko 

učenje. Metoda celostnega načina poučevanja je aktualna na vseh nivojih obravnavanega 

matematičnega pojma, najbolj na konkretnem in grafičnem. Gibalne didaktične aktivnosti, 

torej ustvarjalni gib, se največ uporabljajo na konkretnem nivoju, kjer učenci z gibi prikaţejo 

in utrdijo matematične pojme (Ţagar, 2006). 

Učenec se v prvem razredu sreča z matematičnimi koncepti, procedurami in problemskimi 

znanji. Pomembno je, na kakšen način ga učitelj vpelje v svet matematike, saj to vpliva na 

nadaljnji odnos do matematike. Učitelj mora upoštevati učenca, njegov razvoj ter pri pouku 

uporabljati različne metode in oblike dela, raznovrstne pripomočke in igre, s katerimi pokaţe 

učencu, da je matematika lahko zabavna, pestra in tudi ustvarjalno gibalna. Seveda je prav od 

učitelja odvisno, ali bo učence v svet matematike vpeljal po običajni poti, ali bo zavil tudi 

malo z nje in učencem pokazal tudi drugačen način poučevanja.  

 

3.2  PREDSTAVITEV MATEMATIČNIH VSEBIN V 1. TRILETJU 

 

Matematične vsebine, s katerimi se otrok sreča v prvem triletju, so: geometrija in merjenje, 

aritmetika in algebra ter druge vsebine, kamor spadajo logika in jezik ter obdelava podatkov. 

Vsaka vsebina je sama po sebi specifična in zahteva od učitelja veliko mero ustvarjalnosti in 

strokovnosti, da učencu vsako vsebino predstavi na način, ki je razumljiv, jasen, tudi 

ustvarjalen, da učenca pritegne k sodelovanju in tudi sam postane aktivni člen pri poku 

matematike. Pri tem učitelj ne sme pozabiti, da pri obravnavi matematičnih vsebin izhaja 

predvsem iz konkretnega realnega sveta in iz izkušenj, ki so učencu blizu. 

Matematične vsebine se iz razreda v razred nadgrajujejo, zato je zelo pomembna osnova, iz 

katere izhajamo. Kajti če učenec ne osvoji dobro osnovnih pojmov in si ne razjasni predstav, 

mu to lahko povzroči številne teţave pri napredovanju v matematičnih vsebinah. 

Namen novega učnega načrta pri matematiki ni, da bi se učenci matematiko le učili, ampak da 

bi matematiko odkrivali, ob tem razmišljali in nadgrajevali svoje znanje. Učenec tako ne bi bil 

več le pasivni poslušalec, temveč aktivni sooblikovalec lastnega učenja (Cotič, 2002). 
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3.2.1 PRVI RAZRED 

 

Učenec se prvič seznani z določenimi matematični pojmi, zato ga v svet matematike vpeljemo 

s pomočjo igre, giba in didaktičnih učil. Snov se obravnava po sklopih. Za pouk matematike 

je namenjenih 140 ur, od tega je 19 ur nerazporejenih.  

Pri logiki sta najpomembnejši dejavnosti, ki spodbujata otrokov kognitivni razvoj, razvrščanje 

(klasifikacija) in urejanje (seriacija). V prvem razredu se otrok sreča še z diagrami (Carrollov 

in drevesni diagram). 

Pri geometriji mora učitelj naprej utrditi oziroma preveriti razumevanje orientacije v prostoru 

in šele nato preide na geometrijo. Pri geometriji upoštevamo pristop »od telesa k točki«, ki 

omogoča bolj praktičen vstop v svet geometrije. Začnemo s prostorsko geometrijo (telesa), 

nadaljujemo z ravnino (liki) in nato obravnavamo črte in točko. Pojem merjenje se gradi na 

primerih iz vsakdanjega ţivljenja in s pomočjo konkretnih dejavnosti. Merjenje količin 

vpeljemo postopno s štirimi metodičnimi koraki (primerjanje različnih količin, merjenje z 

relativno enoto, merjenje s konstantno nestandardno enoto in merjenje s standardno enoto). V 

prvem razredu obravnavamo samo prva dva koraka. 

Pri aritmetiki je pomembna razlaga pojma naravno število in število 0. Usvajanje pojma 

naravno število mora biti postopno, dovolj časa moramo nameniti konkretni (enaktivni) in 

slikovni (ikonični) ravni, preden napredujemo na simbolno raven. Izhajati moramo iz 

otrokovih izkušenj in iz njegovega vsakdanjega ţivljenja. Učenci usvojijo tudi osnovni 

računski operaciji seštevanje in odštevanje, katerih obravnava mora temeljiti na konkretnih 

predmetih in dejanjih in ne zgolj na besedni in abstraktni formulaciji.  

Matematična vsebina, ki je razmeroma nova, je obdelava podatkov. Učenec pridobiva znanje 

le intuitivno, samo na konkretni ravni. Med vsebine spadajo statistka, verjetnost in 

kombinatorika. Otrok naj bi v prvem razredu predstavljal preproste podatke s preglednico, 

figurnimi prikazi in prikazom s stolpci ter znal podatke iz njih tudi prebrati. Vsebina razvija 

matematično mišljenje in spodbuja kritično razmišljanje o svetu, v katerem otrok ţivi (Cotič, 

2002). 
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Tabela 1: Prikaz matematičnih vsebin v prvem razredu 

TEMA GEOMETRIJA IN MERJENJA VSEBINE 

1. sklop Orientacija Odnosi v prostoru (mreţe, poti, 

labirinti) 

2. sklop Geometrijske oblike Telesa, liki, črte 

3. sklop Uporaba geometrijskega orodja Ravnilo s šablono 

4. sklop Merjenje Dolţina, masa, prostornina (votle 

mere) 

TEMA ARITMETIKA IN ALGEBRA  

1. sklop Oblikovanje številskih predstav in 

pojmov 

Naravna števila 

2. sklop Naravna število in število 0 Naravna števila do 20 in število 0, 

urejenost naravnih števil do 20, 

predhodnik in naslednik števila, 

zaporedje števil 

3. sklop Računske operacije Seštevanje in odštevanje v obsegu 

števil do 10 

4. sklop Lastnosti operacij Zakon o zamenjavi 

a + b = b + a 

TEMA DRUGE VSEBINE  

1. sklop Logika in jezik Mnoţice, predstavitve mnoţic, 

relacije in odnosi 

2. sklop Obdelava podatkov Preglednica, figurni prikaz. prikaz 

s stolpci 
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3.2.2 DRUGI RAZRED 

 

V drugem razredu je matematiki namenjenih 140 ur, 10 ur je nerazporejenih. 

Pri vsebini logika in jezik učitelj še vedno spodbuja kognitivni razvoj otroka. Izhodišče 

predstavljajo predmeti in dogodki iz vsakdanjega ţivljenja. Najpomembnejši dejavnosti sta še 

vedno razvrščanje in urejanje. Večina otrok naj bi znala za razliko od prvega razreda, kjer so 

razvrščali samo po eni lastnosti, sedaj razvrščati glede na dve lastnosti. Učenci naj bi znali 

uporabljati grafična prikaza (Carrollov diagram, drevesni diagram), ju izpolniti in tudi 

prebrati. Še vedno je pomembno, da izhajamo iz otrokovega vsakdanjega ţivljenja, pri 

razvrščanju začnemo uporabljati tudi geometrijske like in števila. 

Pri geometriji z merjenjem učitelj nadgrajuje vsebine iz prvega razreda. V prvem razredu je 

učenec znal pravilno poimenovati geometrijske like, v drugem razredu naj bi pravilno 

poimenoval še geometrijska telesa. Predstavimo jim tudi pojme sklenjena, nesklenjena črta ter 

pojem točka kot presečišče črt. V drugem razredu se učenec sreča s pojmom simetrija, ki jo 

usvoji z opazovanjem simetričnih predmetov v okolici. Simetrijo spozna tudi preko barvanja, 

risanja in prepogibanja papirja. Pri vpeljevanju pojmov merjenja upoštevamo metodične 

korake. V prvem razredu smo učencem predstavili le prva dva koraka, v drugem razredu 

znanja nadgradimo še z drugima dvema korakoma. Pri dejavnosti merjenja moramo poleg 

praktičnih dejavnosti vpeljati tudi miselno dejavnost, ki je nujna za razumevanje merjenja. 

Razčistiti moramo tudi razliko med pojmoma širina in dolţina ter jo otrokom razloţiti s 

praktičnimi dejavnostmi. 

Pri aritmetiki razširimo otrokovo poznavanje naravnih števil, ki mora biti postopno 

(konkretna, slikovna, simbolna ravan). Računski operaciji seštevanja in odštevanja v obsegu 

naravnih števil do 10 razširimo na seštevanje in odštevanja s prehodom do 20 ter na 

seštevanje in odštevanje brez prehoda v obsegu do 100. Uvedemo še operaciji deljenja in 

mnoţenja. Ne obravnavamo še poštevanke, otroci preproste račune mnoţenja izračunajo z 

uporabo operacije seštevanja. Operacijo deljenja uvedemo samo na konkretni ravni, s 

konkretnimi ponazorili. Vse računske operacije moramo obravnavati na konkretnih dejanjih 

in predmetih, ne zgolj besedno in abstraktno. 

Pri vsebini obdelava podatkov nadgrajujemo obravnavo temeljnih pojmov iz statistike. 

Statistika je v šoli predvsem le uvod v predstavitev in analizo podatkov, dejavnost, ki jo 

moramo v svetu, polnem informacij, obvladati. Otrok naj bi preproste podatke predstavljal v 

preglednici, s figurnim prikazom in v prikazu s stolpci/vrsticami. Znal naj bi legendo tudi 
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prebrati. Otrok mora omenjene prikaze dopolniti z legendo ter jo interpretirati. Vpeljemo tudi 

prikaze, kjer en prostorček ne predstavlja samo enega podatka (en prostorček na primer 

predstavlja 2 otroka). Otrok se sreča tudi s kombinatoriko, kjer razvija logično mišljenje in 

sistematični pristop k reševanju kombinatoričnih situacij. Rešujejo predvsem kombinatorične 

situacije, ki izhajajo iz konkretne izkušnje (Cotič, 2003). 

 

Tabela 2: Prikaz matematičnih vsebin v drugem razredu 

TEMA GEOMETRIJA IN MERJENJA  

1. sklop Orientacija v prostoru Prostorske relacije, uporaba 

jezika, mreţe in poti 

2. sklop Geometrijske oblike Telesa, liki, črte, točke 

3. sklop Transformacije  Simetrija 

4. sklop Uporaba geometrijskega orodja Ravnilo s šablono 

5. sklop Merjenje Dolţina (m, dm, cm), masa (kg), 

denar (euro) 

TEMA ARITMETIKA IN ALGEBRA  

1. sklop Naravna število in število 0 Naravna števila do 20 

2. sklop Računske operacije Seštevanje in odštevanje v 

mnoţici naravnih števil do 

20 

3. sklop Naravna števila Naravna števila do 100 in število 

0, desetiške enote (enice, desetice 

in stotice), urejenost naravnih 

števil do 100, predhodnik in 

naslednik števila, zaporedje 

4. sklop Računske operacije Seštevanje in odštevanje v 

mnoţici naravnih števil do 100 

(brez prehoda), uvod v mnoţenje 

in deljenje 
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5. sklop Lastnosti operacij Zakon o zamenjavi in 

zakon o zdruţevanju seštevancev 

(komutativnost in asociativnost) 

TEMA DRUGE VSEBINE  

1. sklop Logika in jezik Mnoţice 

2. sklop Obdelava podatkov Preglednice, figurni prikaz 

prikaz s stolpci, branje, urejanje in 

prikazovanje podatkov, preproste 

kombinatorične situacije 

 

3.2.3 TRETJI RAZRED 

 

Matematiki je v tretjem razredu namenjenih 175 ur, od tega je 15 ur nerazporejenih. 

Pri vsebini logika in jezik je temeljni cilj enak kot v drugem razredu: razvrščanje glede na dve 

lastnosti. Otrok naj bi znal pri razvrščanju uporabljati grafična prikaza (Carrollov diagram, 

drevesni diagram), ki sta pomembno orodje tako pri komuniciranju kot pri samostojnem delu 

in razmišljanju. Otrok naj bi znal izpolniti ustrezen diagram in ga nato tudi prebrati. Pri 

razvrščanju uporabljamo elemente iz otrokovega vsakdanjega ţivljenja, števila ter 

geometrijske like in telesa. 

Pri geometriji in merjenju naj bi otrok pri opisu teles in likov uporabljal matematično 

terminologijo (ploskev, rob, stranica, oglišče). V drugem razredu je spoznal pojem simetrija, 

v tretjem ga seznanimo tudi s pojmom simetrala. Simetrijo prikazuje grafično, z barvanjem in 

risanjem. Usvajanje merjenja količin poteka postopno, preko vseh štirih metodičnih korakov. 

Pri aritmetiki razširimo operaciji seštevanja in odštevanja na seštevanje in odštevanje s 

prehodom do 100 ter na seštevanje in odštevanje brez prehoda v obsegu do 1000. 

Obravnavamo tudi mnoţenje in deljenje. Znanje poštevanke in iskanje količnikov, ki so 

vezani na poštevanko, avtomatiziramo. Otrok se v tretjem razredu prvič sreča s sestavljenimi 

računi (prednost operacije mnoţenja pred operacijo seštevanja). 

V tretjem razredu nadgrajujemo obravnavo temeljnih pojmov iz statistike in kombinatorike. 

Predstavijo in urejajo mnoţice ter preproste podatke prikaţejo z različnimi prikazi. 

Predstavljajo tudi preproste kombinatorične situacije (na konkretni ravni). S tem razvijamo 
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otrokovo logično mišljenje in sistematični pristop k reševanju kombinatoričnih situacij (Cotič, 

2001). 

 

Tabela 3: Prikaz matematičnih vsebin v tretjem razredu 

TEMA GEOMETRIJA IN MERJENJA  

1. sklop Orientacija v prostoru Preproste relacije in uporaba 

jezika, mreţe in zemljevidi (mest) 

2. sklop Geometrijske oblike Liki (večkotniki), oglišče, stranica, 

skladnost likov, telesa (ploskev, 

rob, oglišče) 

3. sklop Transformacije  Simetrija 

4. sklop Uporaba geometrijskega orodja Ravnilo s šablono 

5. sklop Merjenje Dolţina (m, dm, cm) 

Masa (kg, dag) 

Prostornina (l, dl) 

Denar (SIT) 

Čas (dan, teden, ura,minuta) 

TEMA ARITMETIKA IN ALGEBRA  

2. sklop Naravna število in število 0 Naravna števila do 100 

3. sklop Računske operacije Seštevanje in odštevanje 

4. sklop Naravna števila Naravna števila do1000, desetiške 

enote, urejenost naravnih števil do 

1000, predhodnik in naslednik 

števila, zaporedja števil, soda in 

liha števila 

5. sklop Računske operacije Seštevanje in odštevanje do 1000 

(brez prehoda), poštevanka in 

količniki, reševanje enačb 

_ . a = b 
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a . _= b 

_ > a = b 

a ≠ 0) 

4. sklop Lastnosti operacij Zakon o zamenjavi in zakon o 

zdruţevanju za seštevanje in 

mnoţenje (komutativnost 

in asociativnost seštevanja in 

mnoţenja), vloga števil 0 in 1 pri 

računskih operacijah 

5. sklop Številski izrazi Številski izrazi 

6. sklop Racionalna števila Deli celote 

TEMA DRUGE VSEBINE  

1. sklop Logika in jezik Mnoţice, predstavitev mnoţic, 

relacije in urejanje 

2. sklop Obdelava podatkov Preglednice, figurni prikaz, prikaz 

s stolpci, preiskava. 

Preproste kombinatorične situacije 
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4 VKLJUČEVANJE USTVARJALNEGA GIBA V POUK 

MATEMATIKE 

 

"Matematika niso samo liki, telesa, uganke, premetanke in izračunanke … Matematika so 

stopnice, po katerih se vzpenjamo; drevesa, na katera plezamo; darila, s katerimi se 

razveseljujemo in pesmi, ki jih prepevamo; matematika so besede, ki jih izgovarjamo, in 

občutenja, ki jih doživljamo.« 

(Zajc, Koţelj, 2001, str. 16) 

 

Matematika nam ponuja številne moţnosti, kako njene vsebine uporabiti in predstaviti s 

pomočjo gibanja. Govorimo lahko o prehodu iz tradicionalnega načina poučevanja na bolj 

sodoben način, pri kateremu učenec postane bolj aktiven člen pouka. Matematika je lahko 

zabavno-poučno-ustvarjalna in prav metoda celostnega načina poučevanja nam omogoči, da 

pouk matematike oblikujemo tako, da postane še bolj razumljiva, zabavna in ustvarjalna. 

Učenci se lahko matematiko učijo tako z umom kot z gibanjem. V večini so učenci deleţni 

pouka, kjer je njihovo glavno orodje svinčnik in papir, ustvarjalni gib pa nam ponuja, da 

račune učenci ne pišejo samo s svinčnikom na papir, ampak lahko uporabijo svoje telo ter z 

njim predstavijo račun. Učenje z gibanjem se pri matematiki uporablja za oblikovanje 

konkretne izkušnje o abstraktnih matematičnih operacijah. Poštevanko, deljenje, seštevanje, 

odštevanje, ulomke lahko poučujemo z enostavnimi gibanji in plesnimi aktivnostmi, s 

pomočjo katerih so tudi matematični pojmi učencem bolj razumljivi.  

Otrok namreč znanje, ki ga pridobi z lastno aktivnostjo, ponotranji. Takšno znanje je trden 

temelj za nadgradnjo z novimi, teţjimi pojmi. Pri matematiki je to še posebej pomembno, ker 

imajo lahko učenci, ki znanja ne avtomatizirajo in ponotranjijo, v višjih razredih 

nepremostljive teţave pri razumevanju in usvajanju novih matematičnih pojmih. Metoda 

ustvarjalnega giba omogoča učencem, da z gibalnim izraţanjem konkretizirajo učne vsebine, 

ki jim omogoča, da si učno snov laţje predstavljajo. Otrok ustvarjalno-gibalne dejavnosti, 

preko katerih usvaja različna znanja, doţivlja kot igro. Igra je za otroke zabavna in s čustvi 

obogatena dejavnost. Zaradi tega si podatke laţje in dolgotrajneje zapomnijo. Z 

vključevanjem ustvarjalno-gibalnih dejavnosti v pouk matematike pribliţamo »matematične 

situacije« otrokovemu realnemu ţivljenju (Ţagar, Geršak, Cotič, 2006). 
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Učitelj mora tako pri načrtovanju in organiziranju izkušenj za učenca upoštevati dejstvo, da le 

ta doţivlja svet celostno. Učitelj mora poznati specifičnosti posameznih področij, ki so v neki 

celostni situaciji povezana med seboj, prav tako mora poskrbeti, da so te povezave smiselne in 

ne vodijo do umetne integracije. Učitelj mora pri tem upoštevati tudi otrokove interese in 

ţelje, saj morajo te povezave biti smiselne, strokovne in hkrati zanimive za otroke (Hodnik 

Čadeţ, Filipčič, 2003). 

Frostig (1998) poudarja, da metode, pri katerih se uporablja gibanje, mnogo bolje učijo 

količinske predstave kot katerakoli druga metoda, saj se v tej metodi povezujejo vidni, slušni 

in gibalni draţljaji. Učitelj mora vedeti, da je treba poleg gibanja uporabljati še veliko 

drugega, če hočemo doseči najboljši uspeh pri matematiki. Ta metoda ne nadomesti drugih 

učnih metod, temveč jih samo dopolnjuje (Frostig, 1998) 

Učenje z gibanjem pri matematiki lahko poteka preko različnih gibalnih aktivnosti. Kavčič je 

gibalne aktivnosti pri matematiki razdelila v štiri sklope (Kavčič, 2005): 

 gibalne igre z navodili so prostočasne otroške igre, ki se jim prilagodi pravila in 

postavi v matematični okvir, 

 gibalno-ustvarjalne igre so igre, pri katerih z deli telesa, celim telesom, sami ali v 

skupini učenci uprizarjajo števila, računske operacije, geometrijske oblike in druge 

matematične probleme, 

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

po določenih vzorcih. K plesu se doda matematične naloge, ki jih učenci rešujejo kar 

med plesom ali premorom med dvema cikloma, 

 aritmetične gibalne igre s številčno vrsto potekajo po številčni vrsti, ki jo narišemo na 

tla in oštevilčimo. Z njimi povečamo razumevanje matematičnih pojmov ter 

spodbujamo predstavo otrok. 

Po raziskavah in izkušnjah po šolah se v šolskem prostoru največ uporabljajo gibno-

ustvarjalne igre, kjer učenci gibno upodobijo učno snov. Številčna vrsta se uporablja 

predvsem pri računskih operacij. Z njo učenci razvijajo matematične predstave ter natančno 

spoznajo zaporedja pri računanju. Predvsem plesno-ritmične igre se pri pouku matematike 

pojavljajo najmanj. Tudi uporaba glasbe pri matematiki ni ravno pogosta. Nekateri učitelji 

glasbo povezujejo predvsem s plesom in z glasbeno vzgojo, pri matematiki se jim zdi moteč 

dejavnik. Predvsem Wambach, ki sem ga ţe omenila, zagovarja in spodbuja uporabo glasbe 

pri pouku. 

 



32 

 

Ustvarjalni gib lahko v pouk matematike vključimo kot motivacijo za obravnavo novih 

pojmov, za utrditev oziroma ponavljanje matematičnih pojmov ali v zaključek ure. 

Matematične vsebine lahko učenci predstavijo z različnimi deli svojega telesa, s celim 

telesom, v dvojici, v skupini ali z različnimi pripomočki. 

Matematične vsebine nam ponujajo številne moţnosti, kako jih predstaviti na bolj ustvarjalen, 

zabaven, igriv in gibalen način. Večina nas je bila v niţjih razredih deleţna poučevanja 

matematike z zvezkom na mizi in s svinčnikom v roki. Matematične pojme smo usvojili 

predvsem preko računanja, delanja vaj in dolgih ur sedenja za mizo. Učitelji so s tem način 

poučevanja dosegli cilje, a pozabili so, da je lahko matematika tudi zabavna. Koliko laţje bi 

bilo delati vaje, če bi učitelj pojme predstavil preko igre, ali če bi učenci v skupini izdelovali 

in predstavljali matematične pojme s svojimi deli telesa? Prav z ustvarjalnim gibom 

poskušamo dosedanji način učenja in poučevanja dopolniti z raznovrstnimi gibalnimi 

dejavnostmi. Učenci potrebujejo tako učenje z delovnim zvezkom, da matematične pojme in 

vsebine zapišejo s svinčnikom, kot druge oblike. Znanje lahko nadgradimo še z gibalnimi 

dejavnostmi in tako matematično znanje še bolj utrdimo. 

Z ustvarjalnim gibom lahko popestrimo uvodne motivacije, s katerimi učencem na veliko bolj 

nazoren način predstavimo matematične pojme. Učenci lahko s svojimi telesi predstavijo 

geometrijske like, simbola za odštevanje in seštevanje, preko učencem vpeljemo število 0, z 

različnimi skupinami učencev predstavimo pojme polovica, četrtina, tretjina. V prvem razredu 

lahko vpeljemo števila preko vizualizacije, s pomočjo katere učenci spoznajo različna števila. 

Različne gibalne zgodbe, gibalne dejavnosti nam omogočijo utrjevanje matematičnih pojmov. 

Veliko bolj zanimivo je utrjevati račune s pomočjo giba in sošolcev, kot samo s pisanjem 

računov v zvezke. Razlika med geometrijskim likom in telesom je učencem veliko bolj jasna, 

če morajo le-te predstaviti s svojim telesom. Veliko bolj zabavno in domiselno je, če 

zaključimo uro matematike z gibalno dejavnostjo, didaktično igro, s katero ponovimo 

določeno matematično vsebino, kot samo z navodilom za domačo nalogo. Z uporabo 

ustvarjalnega giba tako za učence matematika postane igra, igra, ki jo lahko igrajo tako z 

umom kot s telesom.  
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4.1  RAZISKAVE O VKLJUČEVANJU USTVARJALNEGA GIBA V 

POUK MATEMATIKE 

 

Na področju vključevanja ustvarjalnega giba v pouk matematike so bile ţe izvedene 

raziskave. V nadaljevanju jih bom nekaj predstavila ter izpostavila, kakšen vpliv ima 

ustvarjalni gib na napredek otrok pri matematiki. 

Cotič, Ivanič in Ţakelj (2010) so oblikovale model celostnega pristopa učenja in poučevanja, 

ki so ga preverile na matematičnem vsebinskem sklopu merjenja v 5. razredu v povezavi s 

športno vzgojo. V raziskavi je sodelovalo 179 učencev petih razredov iz štirih osnovnih šol. 

Učence so razdelile na kontrolno in eksperimentalno skupino. Avtorice so ugotovile, da je 

skupina učencev, ki je bila deleţna poučevanja po modelu celostnega pristopa učenja in 

poučevanja, bila bolj uspešna pri reševanju matematičnih problemov iz merjenja kot skupina 

učencev, deleţnih klasičnega transmisijskega pristopa. Prav tako so bili učenci 

eksperimentalne skupine veliko bolj motivirani ter pri pouku razvijali veščine sodelovanja, 

izraţanja, odločanja in poslušanja. 

Ţagar (2005) je izvajala ustvarjalno-gibalne dejavnosti pri urah matematike v 3. razredu 

devetletke. Dejavnosti je uporabljala v vseh etapah učne ure: za motivacijo in uvajanje, pri 

obravnavi nove snovi, za utrjevanja in za preverjanje. Avtorica je v raziskavi ugotovila, da je 

spoznavanje matematičnih pojmov in operacij skozi ustvarjalno-gibalne dejavnosti za otroke 

zanimivejše in bolj razumljivo. Zaradi gibalne, ustvarjalne in igrive naravnanosti tovrstne 

dejavnosti prispevajo k uspešnemu reševanju matematičnih problemov ter globljemu 

poznavanju in razumevanju matematičnih pojmov. Učenci so v dejavnostih radi in z 

zanimanjem sodelovali. Med seboj so si pomagali ter tako krepili medosebne odnose. Učno 

snov so sprejemali preko giba, s katerim so tako razvijali tudi psihomotorično komponento.  

Kavčič (2005) je predstavila raziskave, ki jih je izvedel Washington Center for Learning, kjer 

so ugotovili, da metoda učenja z gibanjem pri matematiki (tako imenovana KTM
TM 

metoda 

učenja z gibanjem) omogoča učencem: 

 učiti se abstraktne matematične pojme in znanja na konkreten način, na primer, da se 

učenci ob glasbi po prostoru gibljejo in plešejo v obliki določene številke, 

 raziskovati povezanost matematike z realnim svetom, 

 učiti se o naravi ter pomenu abstraktnih števil in pojmov, 

 izkusiti ustvarjalen način za raziskovanje matematičnih pojmov, 
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 usvojiti matematični besedni zaklad v vsakdanjem ţivljenju, 

 vaditi pisanje matematičnih pojmov in idej. 

Vršičeva (1995) nam predstavi, da učenci radi sodelujejo v matematičnih gibalnih igrah ne 

glede na svoje sposobnosti. Pomembno je, da so tudi učenci aktivni člen v gibalnih 

dejavnostih, saj si tako bolje zapomnijo matematične pojme, če tudi sami praktično izvedejo 

gibalne dejavnosti. Učence ne moti oziroma se niti ne zavedajo, da morajo ob gibalnih igrah 

tudi računati – se učiti. Učinke metode ustvarjalnega gibanja na odzivanje otrok, ki so 

sodelovali v matematičnih gibalnih igrah pa povzame: 

 počutje otrok: so sproščeni, navdušeni, se zabavajo, so spontani; 

 motiviranost: radi se vključujejo v dejavnosti, zanima jih, so aktivni, se trudijo priti do 

rešitev; 

 ustvarjalnost: so domiselni, najdejo izvirne in različne rešitve, sami dajejo pobude, 

vţivljajo se v svoje vloge, improvizirajo; 

 učenje: pozorno poslušajo, opazujejo, kaţejo večje razumevanje, več si zapomnijo; 

 sposobnosti: razvijajo domišljijo, ustvarjalnost, predstave, zaznavanje, opazovanje, 

pozornost, pomnjenje, govor; 

 odnosi in osebnostni razvoj: ustvarja se boljše, prijetnejše vzdušje, izboljšujejo se 

odnosi, otroci se počutijo varne, so sproščeni. 

Cotič in Zurc (2004) sta raziskovali celostno poučevanje matematike v zgodnjem šolskem 

obdobju z vidika obravnave geometrijskega pojma osne simetrije. Z raziskavo sta ţeleli 

ugotoviti, ali učenci, ki so deleţni celostnega poučevanja pri osni simetrij, bolje poznajo in 

razumejo pojem simetrija ter so zato uspešnejši pri reševanju enostavnih in zahtevnejših 

matematičnih problemov iz simetrije kot učenci, ki so se simetrije učili zgolj na slikovnem in 

simbolnem nivoju, nepovezanim z drugimi disciplinami. Raziskavo sta izvedli na vzorcu 179 

učencev drugega razreda osnovnih šol, od tega je 90 otrok predstavljalo zgolj kontrolno 

skupino, ki je bila deleţna tradicionalnega načina poučevanja (slikovni in simbolni nivo), 89 

otrok pa je bilo v eksperimentalni skupini, ki je bila deleţna celostnega pristopa pri 

poučevanju simetrije. Znanje učencev so na koncu preverjali s testi. Avtorici sta ugotovili, da 

so pri reševanju nalog iz simetrije uspešnejši učenci, ki so bili deleţni celostnega pristopa 

poučevanja te geometrijske vsebine. Učenci tako s pomočjo ustvarjalnega giba uspešneje 

rešujejo matematične probleme, tovrstne dejavnosti pa prispevajo k globljemu poznavanju in 

razumevanju pojmov. Pozitivno pa vplivajo tudi na otrokovo večjo gibalno učinkovitost, 

motiviranost, čustveno vedrino in pristnejše socialne stike. 
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Susan Griss v svoji knjigi izpostavi odziv ene izmed učiteljic, ki vpraša: »Kaj vendar počne?« 

Vsi otroci, ki so bili v njeni skupini plesa pred uro matematike, so se naučili snovi dvakrat 

hitreje kot tisti, ki pri njej še niso bili. (Griss, 1998). 

 

Iz predstavljenih raziskav je razvidno, da ustvarjalni gib pozitivno vpliva na napredek otrok v 

matematičnemu znanju, prav tako so učenci veliko bolj motivirani za delo. Matematične 

vsebine izrazijo preko giba, na ta način so jim matematični pojmi predstavljeni na nazoren in 

razumljiv način, ki pripomore k boljšemu reševanju matematičnih problemov.  

 

4.2  POVEZAVA VSEBIN MATEMATIKE Z USTVARJALNIM GIBOM 

 

Matematične vsebine nam ponujajo številne moţnosti uporabe ustvarjalnega giba, s pomočjo 

katerega uresničimo zastavljene cilje. V nadaljevanju bom predstavila konkretne moţnosti 

povezovanja matematičnih vsebin z ustvarjalnim gibom za posamezno tematsko področje. 

 

4.2.1 GEOMETRIJA IN MERJENJE 

 

 ORIENTACIJA V PROSTORU 

Z učenci izdelamo mreţo iz trakov. Delo lahko poteka v dvojici ali skupini. Učitelj vodi 

ostale skozi mreţo, tako da jim govori, kam naj stopijo. Pri tem mora uporabljati matematične 

izraze (levo, desno, naprej, nazaj). Spreminjamo lahko način gibanja (oponašajo gibanje 

ţivali, skačejo po eni nogi itd.), posamezne kvadrate lahko spremenimo v navidezne luţe, ki 

se jim morajo učenci izogniti. Kasneje učenci vodijo ostale po mreţi ter tako oblikujejo tudi 

navodila za gibanje. Dejavnost lahko nadgrajujejo tudi tako, da učencem zaveţemo oči, kar 

potem še krepi medsebojno zaupanje in sodelovanje. 

Priporočljive so tudi dejavnosti v obliki plesa, s pomočjo katerega učenci razvijajo 

orientacijo. Učenci lahko tvorijo gosenico, ki nato potuje po prostoru v vse smeri in se pri tem 

s telesom gibljejo po ritmu predvajane glasbe. Učenci utrjujejo orinetacijo v prostoru ter se 

naučijo zavedati svojega telesa v prostoru. 

 

 GEOMETRIJSKE OBLIKE 

Geometrijske oblike lahko učenci oblikujejo s pomočjo svojega telesa, skupaj s sošolci in s 

pomočjo različnih pripomočkov. Lahko za vsako geometrijsko obliko sestavimo skupaj 
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kratko rimo, v kateri opišemo značilnosti posamezne oblike. Ko začnemo z učenci to pesem 

peti, je lahko njihova naloga, da plešejo, skačejo v obliki določene geometrijske oblike ali pa 

je njihova naloga, da poiščejo določeno geometrijsko obliko v prostoru. Rimo lahko 

nadgrajujemo glede na znanje, ki naj bi ga učenci osvojili v določenemu razredu. Učencem 

lahko postavimo različne izzive; na primer: Kako bi z gibanjem prikazali lastnost črt, torej 

vzporednost, pravokotnost? Vsaka skupina učencev lahko dobi določen matematični pojem 

(trikotnik, krogla …). Njihova naloga je, da ustvarijo ples, s katerim bodo ponazorili lastnosti 

določenega pojma. Če tako dobijo kroglo, se učenci lahko kotalijo, plešejo v skupini tesno 

skupaj, gibi so zaokroţeni … Učence čim bolj prepustimo njihovim idejam in zamislim. 

 

 TRANSFORMACIJE 

Z učenci sedimo v krogu. Po razredu so razporejeni predmeti iz okolice. Z učenci se 

dogovorimo za znamenja; na primer če zaploskam, je njihova naloga, da v razredu poiščejo 

simetričen predmet; če z rokami udarim po kolenih je njihova naloga, da v razredu poiščejo 

nesimetričen predmet. Spreminjamo lahko način gibanja (skačejo, oponašajo način gibanja 

posamezne ţivali). Učence razdelimo v skupine, če opazimo, da je preveč prerivanja. 

Učence razdelimo v pare ali skupine. Ob glasbi del skupine pleše, ostali del pa se prelevi v 

njihove sence, ki čim bolj natančno skuša posnemati in slediti prvi skupini. Pomembno je, da 

učenci poslušajo glasbo in ji sledijo z gibanjem. 

Simetrijo lahko učenci utrjujejo preko dejavnosti, kot so kipar in glina ter zrcalo. Nalogo 

lahko nadgrajujejo, da učence razdelimo v pare, trojice, ki skupaj oblikujejo figuro. Druga 

skupina oblikuje simetrijo ali nesimetrijo določeni obliki. 

 

 MERJENJE 

Učence lahko razdelimo v skupine. Vsaka predstavi na čim bolj ustvarjalen način na primer 

dogodek, ki traja eno minuto, eno uro, en dan, en teden, eno leto … (Merlak, 2003). 

Učence razdelimo v skupine. Vsaka skupina dobi določeno mersko enoto (ni nujno, da 

centimeter, meter, lahko tudi dolţina prsta, dolţina roke …). Naloga skupine je, da se ob 

spremljavi glasbe giblje in pleše v dolţini, ki je bila določena. Učenci se lahko tudi sami 

spomnijo dolţino merjenja, ki jo zaplešejo. 
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4.2.2 ARITMETIKA IN ALGEBRA 

 

 NARAVNA ŠTEVILA 

Učenci lahko števila utrjujejo z igro številke se iti, kjer so igralci sedijo v krogu. Vsak si 

izbere številko. Pripovedovalec si izmišlja zgodbo, ki vsebuje številke. Igralci pozorno 

poslušajo zgodbo in ko slišijo svojo številko, vstanejo. Če pripovedovalec uporabi dvomestno 

številko, na primer 28, morata vstati igralca številka 2 in 8, pri 33 pa mora dvakrat vstati 

igralec številka 3. Tisti, ki ne vstane pravočasno, mora na primer povedati predhodnik in 

naslednik svojega števila. 

Po tleh lahko razporedimo številke iz papirja. Učenci plešejo po razredu. Ko se glasba ustavi, 

skočijo na prvo številko, ki je v njihovi bliţini. Njihova naloga je, da sestavijo račun, nalogo, 

katerega rešitev bo dana številka. Dejavnost lahko nadgradimo tako, da se učenci vsak s svojo 

številko zdruţijo v skupino ter nato račun ali besedilno nalogo tudi gibalno prikaţejo. 

 

 RAČUNSKE OPERACIJE 

Tudi poštevanko vadijo učenci s plesom in gibanjem. Z njima lahko prikaţejo oziroma 

zaplešejo na primer poštevanko števila 2. Naprej začne en učenec, ki glede na glasbi pleše po 

prostoru in izvaja dva enaka giba (to je 2 krat 1), pridruţi se mu še en učenec, ki mu sledi v 

koloni in ponavlja giba za njim (sedaj imamo 2 krat 2). Počasi in postopoma se mu pridruţijo 

učenci, tako na koncu tvorijo dolgo kolono poštevanke števila 2. 

 

 LASTNOSTI OPERACIJ 

Z dejavnostjo učenci utrjujejo vlogo števil 0 in 1 pri določeni računski operaciji. 

Podobno kot pri dejavnosti za prikaz enačb, lahko tudi tukaj na podoben način prikaţemo 

vlogo števila 0 in 1 pri mnoţenju. 

Za začetek lahko učenci prikaţejo račun 3 krat 2. Spomnijo se treh različnih gibanj, ki jih 

ponovijo dvakrat. Učenci seštevajo, koliko gibanj je vse skupaj. Na podoben način naredimo 

še nekaj primerov, nato učencem napišemo račune mnoţenje z 1 in 0. Preko izvajanja učitelj 

vodi pogovor, skupaj z učenci pa ugotavlja, kakšna je vloga števila 0 in 1. 
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 ŠTEVILSKI IZRAZI 

Zanimiva dejavnost je prikaz enačb. Za primer bom predstavila, kako bi lahko prikazali 

enačbo 2 x + 3 = 13. Vemo, da je rešitev enačbe 5. Izmislimo in sestavimo 5 gibanj (kroţenje, 

kotaljenje, vrtenje na eni nogi, zamahi z roko, počepi).  

Najprej zaplešemo izbranih 5 gibanj v poljubnem vrstnem redu. Vsa ta gibanja ponovimo 

dvakrat (s tem prikaţemo 2 x oziroma 2 krat 5). Nato dodamo 3 nova gibanja (skoki, kroţenje 

z rokami, drsenje z eno nogo).  

Naloga učencev je, da preštejejo vsa gibanja. Vseh gibanj skupaj je na koncu 13. Pozorno 

mora opazovati, katera gibanja smo ponovili, koliko jih je bilo in kolikokrat smo to ponovili.  

 

 RACIONALNA ŠTEVILA 

Učence razdelimo v skupine, na primer po 6. Učitelj podaja navodila ter določa, kolikšen del 

celote pleše in se giblje po ritmu predvajane glasbe. Navodilo se lahko glasi: Pleše naj 1/3 

skupina. 

Vsaka skupina dobi nato navodilo, da sama oblikuje Ulomkov ples. Po koncu mora skupina 

natančno povedati, iz katerih plesnih delov je bil sestavljen njihov ples. Če jih je bilo v 

skupini na primer 5, potem povedo, da jih je 3/5 na začetku plesalo valovanje, nato jih je 5/5 

skupine izvajalo kroţenje z rokami. Na ta način učenci aktivno sodelujejo ter utrjujejo 

ulomke. 

 

4.2.3 LOGIKA IN JEZIK 

 

Učenci določijo lastnosti, po katerih se nato sami razvrstijo. Skupaj oblikujejo diagram v 

razredu (lahko stojijo, se uleţejo na tla, omejijo prostor s pripomočki). Delo lahko poteka v 

skupinah. Ena skupina se razvrsti, druga poskuša odkriti lastnost, glede na katero so se učence 

razvrstili (na primer glede na gibanje, ki so ga izvedli), učenci se lahko razvrščajo glede na 

eno ali dve lastnosti. V skupinah lahko poteka tudi naslednja dejavnost. Posamezna skupina 

sestavi med seboj novo vrsto, lahko sestavijo novo plesno koreografijo s posameznimi 

elementi, ki se ponavljajo (razvrščajo se glede na lastnost, ki jo izberejo), ostali poskušajo 

uganiti kriterij razvrščanja.  
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4.2.4 OBDELAVA PODATKOV 

 

Kombinatorne situacije lahko izvedemo s pomočjo učencev. Besedilne naloge lahko tako 

učenci konkretno izvedejo (na primer plesni pari, ko učenci poskušajo poiskati, koliko 

različnih parov lahko sestavijo iz šestih plesalcev). Učenci se lahko spremijo v črke 

(usposobijo jih s svojimi telesi ali pa na list papirja napišemo črko, ki si jo učenec prilepi na 

telo), njihova naloga je, da nato pred tablo sestavijo vse moţne razporeditve treh črk. Na 

podobne načine lahko izvedemo tudi ostale naloge, le da spreminjamo podatke. Poskušamo 

čim bolj vključiti učence, da so aktivni tudi s svojimi idejami in primeri. 

Po tleh razporedimo številke, učenci plešejo ob glasbi. Ko se le ta ustavi, skočijo na prvo 

bliţnjo številko. Dejavnost večkrat ponovimo. Učenci si številke zapisujejo, nato se 

pogovorimo, na kateri številki se je največkrat ustavil, kolikšna je bila verjetnost, da se bo 

ustavil na primer na sodi številki. 
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5 EMPIRIČNI DEL 

 

5.1  OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V teoretičnemu delu diplome sem predstavila učni pristop, ki v šolskem sistemu predstavlja 

predvsem zanimivo in razgibano moţnost nadgradnje pouka, s pomočjo katerega lahko učno 

snov popestrimo ter učencem predstavimo nekoliko drugačen način dela v razredu in zunaj 

njega. Kot učitelji se moramo zavedati, kako pomembno je, da je učencem učna snov 

razumljiva, a hkrati zanimiva, da jih pritegne, da postanejo aktivni pri pouku in sodelujejo pri 

dejavnostih. Učenci si učno snov veliko bolj zapomnijo, če pri dejavnostih sodelujejo tudi 

sami, s svojimi idejami in zamislimi, kot pa če le sedijo in opazujejo. Ustvarjalni gib tako ne 

vpliva samo na boljšo razumljivost učne snovi, ampak hkrati pomaga učencem vzpostaviti 

odnose v razredu. Ustvarjalni gib se v zadnjem času kot oblika dela v razredu pojavlja vedno 

pogosteje, v različnih oblikah ter pri različnih predmetih. Poznani so številni pozitivni učinki 

uporabe ustvarjalnega giba v razredu na učence, na njihovo motivacijo, znanje ter tudi na 

odnose v razredu. Pomembno vlogo imajo pri tem učitelji, ki s svojim delom in vedenjem 

vplivajo na učence. Ustvarjalni gib lahko v razredu uporabljamo na različne načine ter s tem 

popestrimo učencem pouk, saj jim snov predstavimo na veliko bolj ustvarjalen in sproščen 

način. Ustvarjalni gib lahko uporabimo pri vseh predmetih, sama sem se osredotočila na 

matematiko. V diplomski nalogi sem si zastavila problem, da predstavim predvsem primere 

dobre prakse uporabe ustvarjalnega giba pri predmetu matematika. Matematika me je vedno 

zanimala. Vprašanje, kako matematične vsebine predstaviti s pomočjo ustvarjalnega giba, mi 

je postalo izziv. Matematika kot učni predmet učiteljem ponuja številne moţnosti, kako njene 

vsebine predstaviti s pomočjo drugih metod in učnih pristopov, od didaktičnih iger do 

ustvarjalnega giba. Pri matematiki je še posebej pomembna razumljivost matematičnih 

pojmov, ki predstavlja nadgradnjo za nadaljnjo delo. Ustvarjalni gib ponuja učiteljem še eno 

moţnost, kako utrditi matematične pojme in matematiko popestriti. V diplomski nalogi sem 

preverila različne primere prakse uporabe ustvarjalnega giba pri matematičnih vsebinah v 1. 

triletju devetletne osnovne šole ter raziskala, kakšna je vloga učitelja pri vključevanju 

ustvarjalnega giba v matematične vsebine. 
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Cilji raziskovanja 

 

 predstaviti dobre primere uporabe ustvarjalnega giba pri izbranih matematičnih 

vsebinah; 

 raziskati vlogo in stališča učitelja o uporabi ustvarjalnega giba; 

 raziskati vpliv ustvarjalnega giba na učence (sodelovanje pri pouku, vedenje, 

razumevanje matematičnih vsebin). 

 

5.2  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 Na kakšne načine lahko vključimo ustvarjalni gib v obravnavo izbranih matematičnih 

vsebin? 

 Kakšna je vloga učitelja pri izvajanju ustvarjalnega giba pri pouku matematike? 

 Kakšna so stališča učiteljev do ustvarjalnega giba pri matematiki? 

 Kako ustvarjalni gib vpliva na napredek otrok v matematičnem znanju? 

 

5.3  RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

5.3.1 Raziskovalna metoda 

 

Metoda raziskovanja, ki sem jo uporabila, je neeksperimentalna kvalitativna metoda 

pedagoška raziskovanja. 

 

5.3.2 Merski instrumentarij 

 

Uporabila sem strukturiran intervju ter razpredelnico opazovanja, ki mi je bila v pomoč pri 

hospitiranju ter za nadaljnjo analizo. 
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5.3.3 Vzorec 

 

V vzorec sem zajela 6 učiteljev razrednega pouka v prvem triletju devetletne osnovne šole. 

Hospitacije sem izvedla na 4 različnih osnovnih šolah: na Osnovni šoli Trnovo, v Osnovni 

šoli Dolenjske Toplice, v Osnovni šoli Šenčur in v Osnovni šoli Solkan. 

 

5.4  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Hospitirala sem pri 6 urah matematike ter spremljala učence (njihov odziv, sodelovanje, 

motivacijo za delo). Z učiteljicami sem se dogovorila samo za hospitacijo in ne za učno temo 

ter dejavnosti, ki so jih izvedele v uri. Hospitacije, za katere sem pridobila vsa dovoljenja 

staršev in učiteljice, sem tudi snemala in fotografirala dejavnosti ustvarjalnega giba. Z učitelji 

sem po hospitaciji izvedla strukturiran intervju, s katerim sem preverila njihova stališča o 

ustvarjalnem gibu pri matematiki.  

 

5.5  OBDELAVA PODATKOV 

 

Intervjuje sem obdelala s kvalitativno analizo po Blaţu Mescu, s katero sem intervju najprej 

uredila z natančno transkripcijo besedila. Nato sem določila enote kodiranja, kodirala 

besedilo, izbrala in definirala pojme ter oblikovala kategorije. Po definiranju kategorij sem 

oblikovala teoretično formulacijo. S pomočjo kvalitativne analize sem obdelala posamezne 

intervjuje ter tako oblikovala tako imenovano utemeljeno teorijo, s pomočjo katere sem nato 

lahko odgovorila na postavljena raziskovalna vprašanja. Učence sem opazovala s pomočjo 

razpredelnice za opazovanje, s katero sem analizirala uro. 

 

5.6  POTEK RAZISKOVANJA IN REZULTATI 

 

Raziskovanje je potekalo na 4 osnovnih šolah v Sloveniji, v letu 2011, v 6 razredih. V vsakem 

razredu sem preţivela eno šolsko uro, kjer sem opazovala učence in učiteljico s pomočjo 

razpredelnice za opazovanje. Učiteljice so uro pripravile brez predhodnega dogovora, tako da 

nisem imela vpliva na obravnavno učno temo ure, pri kateri sem hospitirala. Uro, za katere 

sem pridobila vsa dovoljenja staršev, sem tudi snemala in fotografirala. Po končani hospitaciji 
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sem z učiteljico izvedla intervju. V nadaljevanju bom predstavila rezultate za vsako 

posamezno hospitacijo. 

 

5.6.1 OSNOVNA ŠOLA SOLKAN, 1. razred, učiteljica 1 

 

Hospitacija v prvem razredu na OŠ Solkan je potekala v dveh skupinah, saj je učiteljica 

razdelila učence glede na učne doseţke pri matematiki. Tak način dela se ji zdi veliko bolj 

kvaliteten, saj se lahko učencem bolj posveti in jim prilagodi pouk. Seveda ji to omogoča 

šolski sistem dela v 1. razredu, za katerega sta predvideni dve učiteljici. Učiteljica je vse 

dejavnosti izvedela z obema skupinama. Dejavnosti ustvarjalnega giba je vključila v vse dele 

učne ure ter z njihovo pomočjo realizirala zastavljene učne cilje. Dejavnosti je predstavila z 

razlago in demonstracijo. Učenci so bili aktivni in dejavni v celotni šolski uri. Dejavnosti so 

izvajali individualno, v skupinah in v parih. 

Učiteljica je skupaj z učenci utrjevala seštevanje in odštevanje do 10 z več členi. 

 

Učna tema: SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE DO 10 Z VEČ ČLENI 

Cilji učne enote: 

Učenci 

 utrjujejo seštevanje in odštevanje do 10, 

 ponovijo pojma seštevanja in odštevanje, 

 seštevajo in odštevajo z več členi do 10, 

 navajajo se na strpnost pri delu v skupini in v dvojicah, 

 navajajo se na natančno računanje in pisanje računov. 

 

Dejavnosti ustvarjalnega giba 

UVODNI DEL 

 Gibni prikaz števil do 10: Učenci s pomočjo svojih teles prikaţejo števila do 10. 

Ponovijo tudi gibe za znaka plus in minus. 

 Plus ali minus: Učitelj prikazuje kartončke, na katerih so računi brez znaka plus in 

minus. Učenci morajo ugotoviti manjkajoči znak in ga gibno prikazati. 
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 Računanje z gibi: Učitelj prikaţe račun seštevanja oziroma odštevanja do 10 z gibi. 

Delo poteka v krogu. Vsak učenec se sam spomni giba, s katerim prikaţe račun. 

Učenci z gibom prikaţejo tudi znaka plus in minus. 

 

GLAVNI DEL 

 K mizi: Učitelj na vsako mizo postavi števila, na primer 7, 8, 9. Vsak učenec vzame iz 

košarice listek s številom. Na znak učenci sedejo k mizam, tako da njihova vsota 

ustreza rezultatu na mizi. Vsaka miza predstavi svoj račun, ki ga zapišemo tudi na 

tablo. 

 Poskoki v številski vrsti: Vsak učenec vzame kartonček z računom. Na glas ga 

prebere in skače po poljih s števili. Ostali učenci prikaţejo račun s prsti in primerjajo 

rezultate. 

 Izračunaj in zapleši s svojim parom: Vsak učenec iz košarice vzame kartonček z 

računi, ga izračuna in poišče sošolca, ki ima račun z enakim rezultatom. Skupaj v paru 

zaplešeta. 

 

ZAKLJUČNI DEL 

 Stonoga: Učenci v koloni odskačejo do učilnice po navodilih učiteljice, ki govori 

račun (5 korakov naprej, minus, 2 koraka …) 

 

EVALVACIJA 

Učiteljica je uporabila različne elemente ustvarjalnega giba, prevladovali so gibalno 

didaktične igre ter gibno ponazarjanje učne snovi. 

Učenci so bili za delo izredno motivirani, inovativni v svojih idejah, predvsem pri dejavnosti 

računanje z gibi, kjer so sami začeli prikazovati račune s tremi členi, ne da bi jim učiteljica to 

naročila. Učenci so se na učiteljičina navodila odzivali s svojo aktivnostjo in odgovori, opazil 

se je vpliv moje prisotnosti na obnašanje učencev, kar sem pričakovala.  

Učenci so imeli z učiteljico ţe dogovorjena giba za plus in minus, a jih je kljub temu 

spodbujala, da se spomnijo še kakšnega drugega giba. 

Dejavnosti so učence pritegnile, saj so sodelovali in prispevali tudi svoje ideje in rešitve. Brez 

večjih problemov so delali v paru ali skupini ter sodelovali pri iskanju rešitev. To se je 

pokazalo predvsem pri dejavnosti »k mizi«, kjer so učenci sami ugotavljali in iskali številke, 

ki so tvorile vsoto. Lahko so bili skupaj ter vedeli, da tisti s kartončkom 0 ne spremeni vsote. 
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Pri dejavnosti »poskoki v številski vrsti« pa sem opazila, da moraš biti zelo pozoren, kje 

začne učenec skakati. Paziti je treba, da ne prestopijo meje ter da natančno in lepo skačejo, 

kajti drugače pridejo do napačnega rezultata. Iz vsake izkušnje se učenci nečesa naučijo. 

Številska vrsta je lahko učencem v pomoč pri računanju. Učiteljica je v dejavnost vključila 

tudi ostale učence, ki so računali s prsti in bili tako vseeno aktivni. Predvsem pri dejavnosti 

»izračunaj in zapleši s svojim parom« je bilo opaziti rahlo nelagodnost in srameţljivost pri 

sodelovanju, predvsem pri fantih.  

Učiteljica ustvarjalni gib uporablja pri učencih ţe od septembra pri vseh predmetih. 

Velikokrat uporabijo tudi telovadnico. Srečo imajo, ker je iz učilnice direkten izhod na teraso, 

kjer imajo dovolj prostora za izvedbo dejavnosti. V eni uri teţko opaziš napredek v samem 

vedenju in znanju učencev, toda učiteljica je potrdila, da je v času, ko ona uporablja 

ustvarjalni gib, opazen napredek v motivaciji za delo, tudi za računanje. Prav tako so učenci 

bolj potrpeţljivi in strpnejši drug do drugega. 

Slika 1: Prikaz računskih znakov s svojimi telesi. 
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Slika 2: Računanje z več členi s pomočjo številske vrste. 

 

Slika 3: Gosenica je odšla na pot v razred. 
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5.6.2 OSNOVNA ŠOLA TRNOVO, 1. razred, učiteljica 2 

 

Osnovna šola Trnovo je znana po vključevanju ustvarjalnega giba v pouk oziroma po izrazu 

telesa ob glasbi, kot se imenuje sestavni del konvergentne pedagogike, ki sta jo utemeljila 

zakonca Wambach. Temu modelu sledijo v osnovni šoli Trnovo. Imela sem moţnost videti 

dejavnosti ustvarjalnega giba pri matematiki, ki so temeljile na gibanju in ritmu. Ura je 

potekala v telovadnici, kamor se večkrat odpravijo, učiteljica je večino navodil povedala 

enkrat, nato so vse skupaj izvajali v tišini oziroma samo z gibom. Velik poudarek je učiteljica 

dala ritmu, ki ga je učencem dajala s pomočjo bobna. Glede na jakost ritma so se učenci 

premikali po prostoru, poiskali svoj prostor in pripravili na uro. 

Večina dejavnosti ustvarjalnega giba so bile sprostitev ter gibno ponazarjanje učne snovi. 

 

Učna tema: PONAVLJAMO IN UTRJUJEMO 

Učeni cilji: 

Učenci 

 utrjujejo orientacijo v prostoru, 

 poznajo geometrijske like, 

 seštevajo in odštevajo naravna števila do 10. 

 

Dejavnosti ustvarjalnega giba 

UVODNI DEL 

 Gibanje po prostoru: Učiteljica z bobnom daje ritem, po katerem se učenci gibljejo 

po prostoru in se mu prilagajajo. Pozorni so na to, ali je počasen, hiter, glasen, tih, 

močan ali neţen. Svoje gibanje prilagodijo ritmu. Pomembno je, da vključijo celotno 

telo v gibanje, se premikajo v vse smeri brez pogovarjanja. Učenci si pred začetkom 

dejavnosti zapomnijo, kje stojijo, pogledajo svoje sosede, kajti po končani dejavnosti 

morajo gibanje zaključiti na istem mestu, kjer so ga začeli. 

 Ples po prostoru: Učiteljica zavrti glasbo na zgoščenki, učenci stojijo razporejeni po 

prostoru. Učiteljica vodi kolono. Kogar se dotakne z roko, se ji pridruţi v plesu po 

prostoru. Med plesom učiteljica dela posamezne gibe, ki jih vsi ostali v tišini 

posnemajo (na primer kroţi z rokami). Hodijo v krogu po diagonali. Ples zaključijo v 

krogu, kjer posnemajo valove ter zmanjšujejo in povečujejo krog. 
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OSREDNJI DEL 

 Oblikuj geometrijski lik: Vsaka skupina dobi na listu narisan geometrijski lik. 

Njihova naloga je, da v skupini v tišini s svojimi telesi oblikujejo geometrijski lik. 

 Računajmo: Učenci pozorno poslušajo boben ter v tišini štejejo udarce po njem. 

Število udarcev prikaţejo s prsti. Nato sledi seštevanje in odštevanje števil. Učiteljica 

naprej prikaţe z bobnem eno število, pove računsko operacijo, prikaţe drugo število, 

učenci prikaţejo rezultat s prsti. 

 Tvori skupino: Učenci se gibljejo po prostoru. Ko učiteljica udari po bobnu, je 

njihova naloga, da oblikujejo skupine s toliko učenci, kolikor so slišali udarcev po 

bobnu. Na primer: Če je učiteljica po bobnu udarila trikrat, so učenci oblikovali 

trojice. Skupaj nato oblikujejo račun ter ugotavljajo, koliko učencev kje ostane in 

zakaj. 

 

ZAKLJUČNI DEL 

 Umirjanje: Učenci se razdelijo v dve skupini, na kolenih, glave tiščijo skupaj ter 

glede na glasbo oblikujejo skupaj čim več različnih gibov ter pri tem delujejo kot 

skupina. 

 

EVALVACIJA 

Ura je potekala zelo umirjeno. Učenci so poslušali ritem in mu sledili. Vse te vaje so odličen 

način, kako se učenec nauči zavedanja svojega telesa v prostoru, orientacije v prostoru in 

času. Učenec se nauči umiriti in prisluhniti ritmu. Tako laţje rešuje matematične naloge. 

Učiteljica je uro začela z dejavnostjo, ki je učence umirila ter pripravila na delo, saj so morali 

biti pozorni na to, kako se gibljejo, kam gredo. Ves čas so morali biti pozorni na ritem bobna, 

ki ga je narekovala učiteljica. Učenci so bili za delo izredno motivirani, sodelovali so v 

skupini, kjer je bilo to potrebno, si pomagali le z gibi, ne da bi uporabili govor. Učiteljica je 

večino dejavnosti vodila, tako da je podajala navodila; če je bilo potrebno, je dejavnost 

demonstrirala. Učenci so bili aktivni in se odzivali na učiteljičina navodila. Odzivali so se 

verbalno z odgovori, predvsem pa neverbalno, z gibi, s celim telesom in z mimiko obraza. 

Vloga učiteljica je bila predvsem podajanje navodil ter povezovanje dejavnosti med seboj. 

Opaziti je bilo mogoče, da so učenci navajeni takega načina dela, ki ga je učiteljica vpeljala ţe 

prvi dan šole pri vseh predmetih. Velik poudarek daje razvijanju orientacije v prostoru, saj se 
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zaveda, da imajo učenci, ki imajo slabšo razvito orientacijo pri sebi in v prostoru, kasneje 

teţave tako pri pisanju, branju, računanju kot pri učenju drugih veščin.  

 

5.6.3 OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR, 2. razred, učiteljica 3 

 

Hospitacija je potekala v razredu. V osrednjem delu ure so učenci izvajali dejavnosti v 

skupinah. Učiteljica je pripravila postaje z različnimi gibalnimi in negibalnimi dejavnostmi, 

učenci so kroţili od postaje do postaje. Učiteljica je učencem podala navodila za vsako 

dejavnost, z njimi sodelovala ter posamezne dejavnosti tudi demonstrirala. Učenci so bili 

aktivni in motivirani za delo, saj so vsako dejavnost izvedli resno ter prispevali tudi svoje 

ideje. Učenci so dobro sodelovali v skupini, si priskočili na pomoč ter skupaj reševali nalogo. 

Učiteljica je uro zaključila z evalvacijo, v kateri so učenci imeli moţnost, da izrazijo svoje 

mnenje o malo drugačni šolski uri. 

Učiteljica je pri pouku uporabljala predvsem gibno ponazarjanje učne snovi. 

 

Učna tema: PONAVLJAMO SNOV DRUGEGA RAZREDA 

Učni cilji: 

Učenci  

 se orientirajo v prostoru in na ravnini ter se ustrezno premikajo po navodilih, 

 prepoznajo in poimenujejo obravnavane geometrijske like in telesa, 

 poimenujejo in rišejo različen črte, 

 razumejo simetrijo, 

 preberejo preprosto preglednico in oblikujejo simetrične oblike. 

 

Dejavnosti ustvarjalnega giba 

UVODNI DEL 

 Poimenovanje likov in teles: Otroci za svojim hrbtom v roke dobijo geometrijsko telo 

ali geometrijski lik. S tipanjem ga prepoznajo, ga poimenujejo, povedo tudi, ali gre za 

lik ali za telo. Če se sošolci strinjajo z odgovorom, zaplešejo, če se ne strinjajo, se tiho 

usedejo. 

 Telovadimo: Igramo se zrcalo v parih. Eden oblikuje figuro, drugi učenec predstavlja 

zrcalno sliko sošolca. Poskušata biti čim bolj simetrična. 



50 

 

OSREDNJI DEL 

 Črte in liki: Učenci s svojimi rokami oblikujejo ravno, krivo, sklenjeno, nesklenjeno, 

lomljeno črto. Nato jih oblikujejo še z vrvicami ter pisanjem na hrbet. 

 Kje je Piki? Na kartončkih so napisana navodila za premikanje oziroma navodila, 

kam postaviti plišastega medvedka. Učenec izţreba navodilo in na glas prebere 

navodilo ter Pikija postavi na ustrezno mesto. Ostali učenci so kipi, ki stojijo, če 

učenec pravilno izvede navodilo, če pa se zmoti, se učenci premaknejo. 

 Prikaţimo s telesi: Na kartončkih imajo učenci risbe likov, teles in različnih črt. 

Učenec izţreba kartonček in v skupini se dogovorijo, kako bodo narisano predstavili s 

svojimi telesi. 

 Hodimo po navodilih: Učenci imajo na kartončkih napisana navodila za premikanje. 

Učenec se premika, ostali ga preverjajo in berejo navodila. Na končni postaji odloţi 

kocko ustrezne barve. Nato nadaljuje drug učenec. Skupina na koncu oblikuje na tleh 

poseben vzorec. 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Ni bilo vključenih dejavnosti ustvarjalnega giba. 

 

EVALVACIJA 

Pri dejavnostih je prevladovalo gibno ponazarjanje učne snovi. 

Učenci so bili izredno motivirani za delo, saj kar niso mogli dočakati, da bodo začeli z 

dejavnostmi. Aktivno so sodelovali tako z odgovori, vprašanji in predlogi kot s posameznimi 

gibi in celotnim telesom. Z delom v skupini niso imeli problemov, saj so si pomagali, ker so 

hoteli biti čim bolj uspešni. Nekateri so imeli teţave le s čakanjem, kdaj bodo oni prišli na 

vrsto. Delo je potekalo v skupini, v paru ter individualno. Učiteljica je učence spodbujala k 

sodelovanju, ustvarjalnosti in iskanju novih, izvirnih idej. Največ teţav so učenci imeli pri 

upodabljanju likov, teles in črt s telesi, predvsem ko je na vrsto prišel kartonček s kroglo ali 

stoţcem. Ugotavljali so, kako bi to izpeljali. Pri določenih pojmih so imeli nekaj teţav 

predvsem z natančnostjo, ko so na primer upodobili kvader, je ta kar naenkrat postal kvadrat. 

Omenjena dejavnost se mi zdi zelo dobra z vidika razumljivosti, saj se tudi tako pokaţe 

učenčevo poznavanja razlik med geometrijskim telesom in likom. Menim, da moraš biti ves 

čas prisoten in učence opozarjati na doslednost, če hočeš, da je naloga korektno opravljena. 

Pri simetrijah oziroma dejavnostih kot je »zrcalo« moraš biti pozoren, da učenci le-te ne 
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vzamejo samo kot igro in zabavo, ampak so resnično pozorni drug na drugega, na telo in gibe. 

Dejavnost s črtami je bila zanimiva, učenci so razmišljali ter iskali drugačne ideje, čeprav so 

uporabili samo roke, lahko bi tudi noge, drug drugega ter tako raziskali in pokazali več 

moţnosti. Učenci niso imeli problemov z orientacijo in premikanjem po prostoru z navodili, 

smiselna je bila zaposlitev ostalih učencev, da sledijo dejavnosti in so tudi oni sami pozorni 

na navodila in dogajanje v razredu. 

Navodila, ki jih je podala učiteljica, so bila jasna in razumljiva. 

 

Slika 4: Učenci so utrjevali simetrijo z dejavnostjo »zrcalo«. 
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Slika 5: Oblikovanje črt. 

 

 

Slika 6: Učenke so oblikovale stožec. 
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5.6.4 OSNOVNA ŠOLA TRNOVO, 2. razred, učiteljica 4 

 

Posebnost konvergentne pedagogike je, da sta v učenje vpletena gib in glasba. Osnovna šola 

Trnovo je odličen zgled in primer, kako na različne načine vključiti gib in glasbo v pouk. 

Hospitacija je bila prepletena in popestrena z ritmi bobna, kateremu so učenci prilagodili svoj 

način gibanja. Preko glasbe so se učenci povezali in skupaj reševali naloge. Učiteljica je bila v 

svojih navodilih jasna in razumljiva. Učence je spodbujala k sodelovanju in doslednosti, z 

njimi sodelovala pri dejavnostih in demonstrirala, če je bilo to potrebno. Učence je opozarjala, 

da so bili dosledni pri upoštevanju navodil. Delo je potekalo v skupini, paru ter individualno. 

Učenci so bili aktivni, motivirani in polni energije za delo. 

Učiteljica je pri pouku uporabila gibno ponazarjanje učne snovi ter sprostitve. 

 

Učna tema: PONAVLJAMO IN UTRJUEJMO SNOV 2. RAZREDA 

Učni cilji: 

Učenci 

 se urijo v orientaciji, 

 vzpostavijo stik z okolico 

 prepoznavajo simetrijo in tvorijo enake oblike, 

 organizirajo krog in se urijo v nivojih, smereh in štetju, 

 pridobivajo osnovne geometrijske pojme, 

 utrjujejo pojma levo in desno, 

 utrjujejo računske operacije, 

 se navajajo na pozorno poslušanje, 

 razlikujejo desetiške enote. 

 

Dejavnosti ustvarjalnega giba 

UVODNI DEL 

 Gibanje po prostoru: Ob glasbi iz radia učiteljica vodi kolono po razredu mimo 

različnih ovir, ob tem glasno govori navodila (ob desni strani stola, v obliki osmice …). 

Učenci morajo biti pozorni tudi na glasbo, ki jim narekuje ritem gibanja. 
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OSREDNJI DEL 

 Štejemo: Učenci plešejo po ritmu razporejeni po prostoru. Učiteljica pove število. 

Naloga učencev je, da oblikujejo skupine. V skupini se postavijo v krog ter se gibljejo po 

ritmu v levo in v desno. Učiteljica z bobnom šteje do 5, učenci morajo postopoma počepniti v 

krogu (stoječi poloţaj – rahlo sedeči poloţaj – počep). Spreminjamo številko, učenci morajo 

svoje gibanje prilagoditi številki, če je to na primer številka 10, morajo hitrost gibanje 

prilagoditi, da postopoma preidejo iz stoječega poloţaja v sedečega. 

 Geometrijski liki: Iz vrvice oblikujejo različne geometrijske like. Učenci se postavijo 

v like. Skupina učencev igra na Orffova glasbila. Učiteljica priredi posameznemu liku 

glasbilo (na primer štirikotniku ropotulje). Učiteljica določa igranje posameznega 

instrumenta. Ko učenci slišijo instrument svojega lika, morajo stopiti iz njega in hoditi po 

ritmu ob stranici.  

 Obroči: Učenci oblikujejo iz vrvice kroge, stopijo v sredino kroga ter poslušajo 

boben. Če slišijo močan udarec, ostanejo v krogu, če slišijo neţen udarec, morajo stopiti iz 

njega. Učenci se nato postavijo na rob kroga, učiteljica jim narekuje ritem gibanja ob stranici 

kroga. Ko učiteljica spremeni hitrost bobna, morajo učenci spremeniti smer. 

 Seštevanje in odštevanje: Učenci seštevajo in odštevajo s pomočjo bobna. Z udarci 

učiteljica prikaţe število, pove, ali gre za odštevanje ali seštevanje, učenci prikaţejo rezultat s 

prsti. 

 Desetica, enice: Delo poteka v dveh skupinah. Močni udarci po bobnu predstavljajo 

desetice, neţni udarci enice. Učenci se postavijo v kolono; ko slišijo močne udarce, se 

postavijo v vrsto drug ob drugem ter stojijo, ko slišijo neţne udarce, se drugi učenci postavijo 

poleg v vrsto, le da počepnejo. Druga skupina učencev mora ugotoviti, katero število 

predstavljajo. 

 

ZAKLJUČNI DEL 

 Ogledalo: V paru počepnejo. Ob glasbi prvi pleše ter poskuša delati dolge, izrazite 

gibe primerne glasbi, med tem pa ga drugi poskuša čim bolj posnemati. 

 

EVALVACIJA 

Učenci so bili motivirani za delo, pri dejavnostih so sodelovali in upoštevali učiteljičina 

navodila. Učiteljica je predvsem podajala navodila ter vodila dejavnosti. Učenci so delali v 

paru, skupini ter individualno. Učiteljica je dobro povezovala ustvarjalni gib z matematični 
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pojmi, saj je realizirala zastavljene cilje. Učenci so brez večjih teţav izvajali dejavnosti. 

Dobro so poslušali ritem in mu sledili. Z orientacijo niso imeli teţave, ponovili in utrdili so 

pojme preko zanimivih dejavnosti. Utrdili so lastnosti geometrijskih likov ter organizacijo 

različnih smeri, nivojev. Učenci so morali natančno razmisliti, da so lahko uspešno opravili 

nalogo, hkrati so se pri tem zabavali in sprostili. Dejavnost »ogledalo« jih ni ravno umirila, 

temveč dala energijo, le nekateri so resnično upoštevali navodila ter prilagodili svoje gibe 

glasbi. Pozorno so spremljali delo sošolcev ter jih popravljali, če je bilo potrebno ter bili pri 

tem strpni in potrpeţljivi. Opazila sem, kako so učenci povezani med sabo in strpni drug do 

drugega, tudi z razlago, saj imajo v razredu učenca s posebnimi potrebami ter učenca iz tujine. 

Dejavnosti z bobnom učence na nek način »prisilijo«, da pozorno poslušajo, saj le tako 

prilagodijo gibanje ter uspešno opravijo zastavljeno nalogo. Učenci so uţivali v dejavnosti 

desetica, enica, kjer so oblikovali števila ter se pogovarjali o številu, če je večje od 100, če je 

večje od svojega predhodnika, za koliko … Zanimivo je, ker so učenci delali sami s sabo (oni 

so bili enice, ki so jih dodajali ali odvzemali), kar se mi zdi, da bila za njih nazorna in 

zanimiva naloga. Kasneje so zamenjali vloge ter še sami sestavljali števila. 

Učiteljica je učence dobro usmerjala, bila predvsem v vlogi podajalca navodil, če je bilo 

potrebno, je demonstrirala, drugače pa prepustila nalogo učencem, da so bili tudi sami 

ustvarjalni in čim bolj dejavni. 

 

5.6.5 OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR, 3. razred, učiteljica 5 

 

V tretji razred na osnovni šoli Šenčur sem prišla zadnjo šolsko uro v petek, kar se je poznalo 

na razpoloţenju in motivaciji učencev. Uro je učiteljica izpeljala v telovadnici, predvsem 

zaradi večjega prostora. Uro je medpredmetno povezovala s športno vzgojo, tako da je vsaki 

dejavnosti ustvarjalnega giba sledila še gibalna igra. 

Učiteljica je pri pouku uporabila gibalne didaktične igre, gibno ponazarjanje učne snovi ter 

sprostitve. 

 

Učna tema: Z GIBANJEM PONAVLJAMO SNOV IN SE ZABAVMO 

Učni cilji: 

Učenci 

 se navajajo na zbrano poslušanje navodil, spoštovanje pravil in primer odnos do 

soigralcev, 
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 urijo vzdrţljivost, 

 razvijajo osnovno motoriko, 

 ponovijo ţe znane poštevanke in večkratnike, 

 razlikujejo soda in liha števila, 

 prepoznajo in sestavijo s svojim telesom geometrijska telesa in like, 

 ponovijo in utrdijo znanje o delih celote in jih pravilno poimenujejo, 

 poznajo simetrijo in jo oblikujejo s svojim telesom. 

 

Dejavnosti ustvarjalnega giba: 

UVODNI DEL 

 Večkratniki: Učenci izvajajo vaje za mišice telesa, pri štetju vaj pa namesto 

zaporednih števil uporabijo večkratnike določene poštevanke. 

 

OSREDNJI DEL 

 Liho – sodo: Učenci stojijo v krogu, učiteljica govori števila, učenci na dano število, 

če je sodo počepnejo in če je liho, vstanejo (izhajamo iz navodil za DAN NOČ) 

 Deli celote: Učenci se postavijo v vrsto. Učiteljica kliče dele celote in od prvega 

naprej poklicani deli celote vstanejo (na primer 8 jih stoji, če pokličemo polovico, 

štirje vstanejo). 

 Poštevanka: Učenci sestavljajo vrsto za dano poštevanko, na primer 7krat2 ali 2krat7 

(zamenjava števil). 

 Atomčki: Učenci se prosto gibljejo po prostoru, kličemo različna števila in točno 

toliko, kot je poklicano število, toliko otrok se mora prijeti za roke. Dodamo lahko 

različne naloge, ki jih mora skupina nato opraviti. 

 Geometrijski liki in telesa: Učenci s telesi oblikujejo geometrijske like in telesa. 

 

ZAKLJUČNI DEL 

 Razvoj rastline: Ob primerni klasični glasbi otroci s telesom zaplešejo rast rastline. 

 Masaţa: Ob zgodbi učenci v paru masirajo drug drugega in se ob tem umirijo 

(opisujemo lahko vreme, kako kmet seje pridelek, kako delamo torto, …). 
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EVALVACIJA 

Prva reakcija učencev ob prihodu v telovadnico je bila seveda igra, tako da jim je učiteljica 

najprej pustila nekaj minut za igro, s katero so lahko sprostili svojo energijo. Učiteljica je med 

uro predvsem podajala navodila ter skrbela, da so dejavnosti potekale nemoteno. Z 

dejavnostmi, med katerimi so prevladovale gibalne didaktične igre, gibno ponazarjanje učne 

snovi ter sprostitve, je realizirala zastavljene cilje. Delo je potekalo v skupinah ter 

individualno. Učenci so sodelovali pri dejavnostih. Bili so nekoliko malo manj motivirani za 

natančno delo, po mojem mnenju predvsem zaradi zadnje šolske ure in moje prisotnosti. 

Teţave so se pojavile pri dejavnostih z deli celote, kjer so učenci v večini delali ravno obratno 

od navodil. Opazno je bilo predvsem pri sedmini, kjer so učenci pokazali različne rešitve. 

Slaba stran velikega prostora je, da se navodila med delom kar nekako porazgubijo. Učenci so 

s svojimi telesi odlično prikazali razliko med krogom in kroglo, za krog so sklenili roke, 

medtem ko so kroglo nekako tvorili s svojimi telesi, ki so jih zdruţili. Podobno so pokazali 

tudi razliko med kvadratom in kvadrom. Pri dejavnosti soda in liha bi bilo dobro, da bi učenci 

dejavnost izvajali s hrbtom obrnjeni v krog. S tem bi preprečili goljufanje in bi učenci mogoče 

bolj objektivno prikazali svoje znanje. Dejavnosti v zaključnem delu so primerne za 

umirjanje. Učenci so uţivali v masaţah. Videlo se je, da so sproščeni, kar se tiče dotikanja 

drug drugega, kar utegne biti problem pri teh dejavnostih. Učiteljica je vodila masaţo preko 

zgodbe, učenci so dotike izvajali zelo neţno. Na naloge so se odzivali tako verbalno s svojimi 

idejami in predlogi kot neverbalno z mimiko in gibi. Nelagodnost je bilo opaziti v primeru, ko 

je moral učenec izvajati dejavnost z učenko v paru, predvsem pri masaţah, čeprav se je večina 

učencev razvrstila v pare po lastnih interesih. Učiteljica pri pouku ni uporabila posebnih 

didaktičnih sredstev, razen radia.  
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Slika 7: Učenci so utrjevali dele celote. 

 

 

Slika 8: Učenke so oblikovale kvader. 
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Slika 9: Oblikovanje stožca s telesi. 

 

 

Slika 10: Učenke so oblikovale kar dva kroga, z rokami in nogami. 
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5.6.6 OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE, 3. razred, učiteljica 6 

 

Učiteljica se je v uri posvetila predvsem utrjevanju poštevanke, za katero sta s kolegico 

sestavili avtorsko glasbo. Ker avtorske pravice še niso urejene, besedila in glasbe ne smem 

vključiti v diplomo. Učiteljici sta za vsako poštevanko sestavili tako glasbo kot besedilo. V tej 

uri so učenci ponovili poštevanko na zabaven način, saj se je videlo, da so učenci uţivali. 

Učiteljica je v pouk vključila gibno ponazarjanje učne snovi ter rajalne igre. 

 

Učna tema: Ponovimo snov 

Učni cilji: 

Učenci: 

 utrdijo znanje o delih celote, 

 ponovijo znane poštevanke in večkratnike, 

 prepoznajo in s svojim telesom oblikuje geometrijske like. 

 

Dejavnosti ustvarjalnega giba 

UVODNI DEL 

 Deli celote: Učenci ob glasbi plešejo po celotnem prostoru. Ko glasba utihne, pove 

učiteljica številko. Glede na izrečeno številko se učenci razporedijo v skupine. Skupaj 

oblikujejo račune. 

 

OSREDNJI DEL 

 Zabavna poštevanka: Učiteljica predvaja po zgoščenki pesem za vsako poštevanko, 

učenci zraven pojejo in plešejo določeno pesem. Primer: za poštevanko števila 10 

deset učencev leţi na tleh, tako da se stikajo z rameni. Besedilo pesmi usmerja učence, 

da mora za vsako desetko eden izmed učencev iztegniti obe roki (10 prstov). Pesem se 

nadaljuje vse do zadnjega učenca. Na koncu je v sredini desetkrat deset prstov. Na 

podoben način so prikazali tudi ostale poštevanke. 

 Geometrija: Učenci s svojimi telesi oblikujejo geometrijske like in telesa. 

 Večkratniki: Učenci stojijo v krogu in govorijo zaporedna števila. Učiteljica določi 

število, katerega večkratnike bodo učenci prikazali. Učenci morajo biti pozorni. Ko 

pride na vrsto število, ki je večkratnik določnega števila, je njihova naloga, da 

zaplešejo ali izvedejo določen gib. 
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ZAKLJUČNI DEL 

Ni bilo vključenih dejavnosti ustvarjalnega giba. 

 

EVALVACIJA 

Učiteljica je učence spodbujala k sodelovanju, podajala navodila ter sodelovala pri izvedbi. 

Delo je potekalo v skupinah ter individualno. Z dejavnostmi je učiteljica realizirala 

zastavljene cilje. Navodila je podajala natančno in jasno, tako da ni bilo problemov z izvedbo. 

Učenci so se na dejavnosti odzivali, predvsem so uţivali, ko so plesali poštevanko, saj so 

hoteli sodelovati kar vsi naenkrat. Izvirni in domiselni so bili pri večkratnikih, saj so pokazali 

nešteto različnih gibov in niso ponavljali za drugimi. Nekaj teţav so imeli pri prikazu 

geometrijskih likov, predvsem pri trikotniku. V skupini so bili štirje učenci in kar nekaj časa 

so se usklajevali, kako narediti trikotnik, saj so pazili, da so bili s prsti na nogi dotikali in da 

so linije bile ravne. 

  

Slika 11: Učenci so oblikovali kvadrat. 
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Slika 12: Ples za poštevanko števila 10 

 

 

Slika 13: Razdelimo se na polovici. 
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5.7  ANALIZA INTERVJUJEV 

 

Vsako hospitacijo sem zaključila z intervjujem, ki sem ga izvedla z učiteljicami in s pomočjo 

katerega sem poskušala ugotoviti, kakšna so stališča učiteljic do uporabe ustvarjalnega giba 

pri matematiki. Intervjuje sem analizirala s kvalitativno metodo. 

 

PROBLEM 

Problem raziskave je bilo ugotoviti, na kakšne načine lahko vključimo ustvarjalni gib v 

obravnavo izbranih matematičnih vsebin; kakšna je vloga učitelja pri vključevanju 

ustvarjalnega giba v pouk matematike; kakšna so stališča učiteljev do ustvarjalnega giba pri 

matematiki; kako vpliva ustvarjalni gib na napredek otrok. 

 

METODA 

Intervjuvala sem vseh šest učiteljic ter analizirala intervjuje s pomočjo kvalitativne analize. 

Intervjuje sem najprej čim bolj natančno prepisala, posameznemu odgovoru določila kode, 

katere sem nato zdruţila v kategorije. Kategorije učiteljic sem nato primerjala in rezultate 

interpretirala. 

 

INTERVJU Z UČITELJICO 1 

 

Vprašanje 

Odgovor – učiteljica 1 (U1) 

Kode (U1) 

Kje ste spoznali ustvarjalni gib? 

Preko izrednega študija, kjer sem ustvarjalni gib izbrala za izbirni 

predmet. 

 Izredni študij (izbirni 

predmet) 

Zakaj uporabljajte ustvarjalni gib pri matematiki? 

Predvsem kot motivacijo, da učence motiviram za delo, jih 

pritegnem k delu, tako da celoten pouk potem poteka laţje. Prav 

tako ga uporabljam zato, da učenci doţivijo učno snov skozi gib, si 

jo bolje zapomnijo in razumejo. Opaţam, da učenci snov resnično 

bolje razumejo, če jo doţivijo skozi ustvarjalni gib. 

 Motivacija za delo 

 Učenci doţivijo 

učno snov skozi gib 

 Snov bolje 

zapomnijo in 

razumejo 

Pri katerih matematičnih vsebinah uporabljajte ustvarjalni 

gib? Kako pogosto? 
 Pri vseh temah 

 Delovni zvezek je 
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Ustvarjalni gib uporabljam pogosto pri vseh predmetih, poskušam 

ga čim večkrat vključiti. Pri matematiki ga uporabljam pri vseh 

temah (sedaj v 1. Razredu sem ga uporabljala pri razvrščanju, za 

razlago pojmov telesa, liku, črte, števila). Pri pouku je po navadi 

delovni zvezek merilo za delo, kar je včasih škoda, toda pomembno 

je, da učenci tisto, kar delajo z gibom, znajo in tudi morajo prenesti 

v delovni zvezek. Učenci poleg ustvarjalnega giba nujno 

potrebujejo tudi pisanje, računanje, torej delo z delovnim zvezkom. 

Tukaj gre predvsem za ta prenos… učna snov iz delovnega zvezka, 

da jo znajo uporabiti v situacijah, da jo prikaţejo in razumejo tudi 

izven delovnega zvezka, ter seveda tudi obratno. 

merilo za delo, 

učenci morajo 

prenesti tisto, kar 

dela z gibom v 

zvezek 

 Poleg giba tudi 

pisanje, računanje, 

delo z delovnim 

zvezkom 

 

Kako utemeljujete pomen ustvarjalnega giba pri matematiki? 

Predvsem z vidika razumevanja, pomnjenja in motivacije.. 

 razumevanje 

 pomnjenje 

 motivacija 

Ali opazite vpliv ustvarjalnega giba na napredek otrok? 

Ja, ustvarjalni gib vpliva na vse vidike, razumevanje, pomnjenje, 

sodelovanje. Učenci so tudi veliko bolj potrpeţljivi, strpni, hkrati pa 

se naučijo tudi dela v skupini ter sodelovanja. 

 

 Na razumevanje, 

pomnjenje in 

sodelovanje 

 Bolj potrpeţljivi, 

strpni 

 Naučijo delati v 

skupini 

Kakšna mislite, da je vaša vloga pri vključevanju ustvarjalnega 

giba v pouk matematike? 

Predvsem da se pripravim doma, da sem pripravljena v razredu, da 

podam idejo za delo v razredu, čeprav velikokrat so prav učenci 

tisti, ki se spomnijo, kako bi lahko razloţili in prikazali 

matematične pojme. Pri delu podajam predvsem navodila, včasih 

tudi sodelujem. Učencem je všeč, če sodelujem tudi jaz, predvsem 

na primer pri plesu, če so bolj srameţljivi, se laţje vključijo v 

dejavnost, če vidijo, da tudi jaz plešem.  

 Moja pripravljenost 

 Podajanje navodil 

 Moje sodelovanje 

Od kod črpate ideje za ustvarjalni gib pri matematiki? 

Iz priročnikov. Po navadi tam dobim idejo, ki pa jo nato prilagodim 

učencu in prostoru, ki ga imam na voljo. Učitelj mora biti 

ustvarjalen in domiseln, tudi učenci so mi velikokrat v pomoč s 

svojimi idejami. 

 Priročniki 

 Učenci s svojimi 

idejami 

Uporabljajte pri pouku matematike glasbo? Katero? 

Občasno, ne prepogosto, učenci laţje sodelujejo, če ni plesa 

(predvsem fantje). Po navadi uporabljam otroško glasbo ali CD-je 

pri glasbeni vzgoji, 

 Občasno 

 Otroška glasba ali 

CD-ji glasbene 
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 vzgoje 

Pri katerih matematičnih pojmih in kako povezujete 

matematiko in ustvarjalni gib? Kako bi na primer uporabili 

ustvarjalni gib pri razlagi pojma obseg kvadrata. 

Kot sem ţe omenila pri vseh pojmih, predvsem kot motivacijo. 

Za obseg kvadrata bi na tla narisala na primer kvadrat, nato pa bi 

učenci predstavljali mero, da se postavijo na črte z rokami ob telesi, 

potem drugič bi imeli roke iztegnjene , … Nato bi se postavili po 

črtah in videli, kolikšen je obseg kvadrata. 

 

 Pri vseh 

matematičnih 

pojmih 

 Obseg kvadrata – 

učenci so mera 

(prilagojena dolţina 

rok) 

Ocenite kvaliteto povezovanje ustvarjalnega giba z matematiko 

pri naslednjih primerih 

  Učenci s svojim telesom oblikujejo trikotnik.  1  2  3  4  

5 

 Učenci z gibanjem prikaţejo neskončnost premice. 1  2  

3  4  5 

 Učenci v skupini s svojimi telesi prikaţejo račun 

seštevanja. 1  2  3  4  5 

 Učenci gibno predstavijo matematično besedilno nalogo. 

1  2  3  4  5 

 Učenci prikaţejo simetričnost/nesimetričnost preko 

dejavnosti Kipar in glina 1  2  3  4  5 

 5 

 4 

 3 

 5 

 5 

 

Se srečujete s kakšnimi teţavami ob uporabi ustvarjalnega giba 

pri poučevanju? 

Ja, učni načrt nas omejuje, čeprav je bolje, se mi zdi, da je lahko 

učitelj ţe precej avtonomen tudi pri sami izbiri učnega pristopa. 

Problem je tudi prostor, številčnost otrok. V prvem razredu je 

velika prednost, ker sva dve učiteljici in lahko učence razdeliva v 

skupine, tako da je delo potem veliko laţje in tudi kvalitetnejše. 

 Omejenost z učnim 

načrtom 

 Prostor, številčnost 

otrok 

Bi se še izobraţevali za tak pristop? 

Ja, z veseljem, sedaj sem ustvarjalni gib spoznala predvsem preko 

izbirnega predmeta in lastnega raziskovanja, bi se pa z veseljem 

udeleţila še kakšnega seminarja. 

 Bi se izobraţevala 
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INTERVJU Z UČITELJICO 2 

 

Vprašanje 

Odgovor – učiteljica 2 (U2) 

Kode (U2) 

Kje ste spoznali ustvarjalni gib? 

Preko seminarjev,ki sta jih vodila zakonca Boţena in Michael 

Wambach, ki sta avtorja globalnega pristopa k učenju v osnovni 

šoli, po načelih konvergentne metodologije. Seminarje pod njunim 

vodstvom organizira OŠ Trnovo, (seminarji še vedno potekajo). 

 Seminarji 

(Wambach) 

Zakaj uporabljajte ustvarjalni gib pri matematiki? 

Za boljše razumevanje, dojemanje in usvajanje matematičnih 

pojmov. 

 

 Razumevanje 

 Dojemanje 

 Usvajanje 

matematičnih 

pojmov 

Pri katerih matematičnih vsebinah uporabljajte ustvarjalni 

gib? Kako pogosto? 

Uporabljam ga pri večinoma vseh matematičnih vsebinah 

(orientacija, liki, telesa, števila). Uporabljam ga vsak dan, čim 

večkrat ga poskušam vključiti med učne ure, ne samo pri 

matematiki. 

 Pri vseh 

matematičnih 

vsebinah 

 Vsak dan 

Kako utemeljujete pomen ustvarjalnega giba pri matematiki? 

Učencem lahko z gibom ali celim telesom na različne načine 

predstaviš določeno vsebino, tako jo lahko učenci laţje in bolje 

dojemajo. 

 Z gibom predstaviš 

vsebino 

 Laţje in boljše 

dojemanje 

Ali opazite vpliv ustvarjalnega giba na napredek otrok? 

Ja, vpliva na boljše dojemanje pojmov, motivacijo in socializacijo 

otrok. Velik vpliv ima na razvoj učenčeve telesne sheme, s čimer 

imajo učenci ob vstopu v šolo velike teţave. Le-te zaznavamo pri: 

orientaciji v prostoru in času, zavedanju lastnega telesa-orientacija 

na sebi-leva, desna. Če se otrok ne zaveda svojega telesa v prostoru, 

ima teţave tudi v odnosih do drugih v skupini in pri drugih oblikah 

učenja.  

 Boljše dojemanje 

pojmov 

 Motivacija 

 Socializacija 

 Razvoj učenčeve 

telesne sheme 

Kakšna mislite, da je vaša vloga pri vključevanju ustvarjalnega 

giba v pouk matematike? 

Mislim, da je vloga učitelja ob tem zelo pomembna. Otroci vse 

skupaj laţje dojemajo, če doţivijo nekaj z umom in celim telesom 

(gibom). 

 Pomembna 
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Od kod črpate ideje za ustvarjalni gib pri matematiki?  

Izhajam predvsem iz svojih izkušenj. Tudi sama sem morala graditi 

na sebi, da sem lahko spremenila klasičen način učenja. Dodajam 

vedno kaj novega, iščem drugačne poti, ki jih skušam otrokom 

pribliţati na njim čim bolj enostaven in zanimiv način.  

 Iz svojih izkušenj 

Uporabljajte pri pouku matematike glasbo? Katero? 

Uporabljam klasično glasbo, tako, ki ima dober ritem,(otroci imajo 

hiter ritem, kateremu se mora učitelj prilagajati). Vedno jo izbiram 

s ciljem, torej kaj ţelim pri otrocih s pomočjo glasbe doseči. Lahko 

je to uvod v učno uro v obliki sproščanja-dihanja, lahko je cela ura 

posvečena razvijanju orientacije v prostoru, poslušanju, 

koncentraciji, ustvarjanju, razmišljanju, graditvi skupinske 

dinamike…. 

 Klasično glasbo 

(dober ritem) 

 Uporabljam z 

določenim ciljem 

Pri katerih matematičnih pojmih in kako povezujete 

matematiko in ustvarjalni gib? Kako bi na primer uporabili 

ustvarjalni gib pri razlagi pojma obseg kvadrata. 

Števila, seštevanje, odštevanje, večji, manjši, liki, črte, 

orientacija(zgoraj, spodaj, levo, desno, pred, pod, nad, ob….) Pri 

učni uri v telovadnici so otroci prikazali kvadrat tako, da so se 

ulegli na tla in se dotikali drug drugega z delom telesa. 

 

 Števila, seštevanje, 

liki, črta, orientacije 

 Kvadrat – učenci 

uleţejo in so mera 

Ocenite kvaliteto povezovanje ustvarjalnega giba z matematiko 

pri naslednjih primerih 

 Učenci s svojim telesom oblikujejo trikotnik.  1  2  3  4  

5 

 Učenci z gibanjem prikaţejo neskončnost premice. 1  2  

3  4  5 

 Učenci v skupini s svojimi telesi prikaţejo račun 

seštevanja. 1  2  3  4  5 

 Učenci gibno predstavijo matematično besedilno nalogo. 

1  2  3  4  5 

 Učenci prikaţejo simetričnost/nesimetričnost preko 

dejavnosti Kipar in glina 1  2  3  4  5 

 5 

 5 

 5 

 5 

 5 

 

Se srečujete s kakšnimi teţavami ob uporabi ustvarjalnega giba 

pri poučevanju? 

Ne. Se pa zavedam, da imajo učenci teţave s socializacijo, 

orientacijo v prostoru, času in motoriki. In prav uporaba 

ustvarjalnega giba pri pouku jim pomaga pri vseh teh teţavah, saj je 

napredek opazen. Otroci, ki imajo slabše razvito orientacijo na sebi 

 Ne 
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in v prostoru, imajo teţave pri pisanju, branju in pri učenju drugih 

veščin in spretnosti. 

Bi se še izobraţevali za tak pristop? 

Ja, rada bi obiskala seminar ali izobraţevanje na PF: Pomoč z 

umetnostjo. 

 Bi se izobraţevala 

 

 

 

INTERVJU Z UČITELJICO 3 

 

Vprašanje 

Odgovor – učiteljica 3 (U3) 

Kode (U3) 

Kje ste spoznali ustvarjalni gib? 

Preko seminarjev (Wambach), ki jih je organizirala naša šola. 

 Seminarji 

(Wambach) 

Zakaj uporabljajte ustvarjalni gib pri matematiki? 

 Za popestritev snovi, da predstavim snov na bolj konkreten način, 

na različne načine. 

 Popestritev snovi 

 Predstavitev snovi 

na konkreten način 

Pri katerih matematičnih vsebinah uporabljajte ustvarjalni 

gib? Kako pogosto? 

Pri vseh vsebinah, čim bolj pogosto, vsak dan. 

 Vse vsebine 

 Čim bolj pogosto 

(vsak dan) 

Kako utemeljujete pomen ustvarjalnega giba pri matematiki? 

Učencem lahko na različne načine predstaviš eno vsebino, tako jo 

lahko učenci laţje in bolje dojemajo. 

 Predstaviš vsebino 

na različne načine 

 Laţje in boljše 

dojemanje 

Ali opazite vpliv ustvarjalnega giba na napredek otrok? 

Ja, učenci so veliko bolj motivirani, hkrati pa matematične pojme 

bolje razumejo. 

 Motivacija 

 razumevanje 

Kakšna mislite, da je vaša vloga pri vključevanju ustvarjalnega 

giba v pouk matematike? 

Da jim poskušam matematične pojme čim bolje predstaviti. 

 Dobra 

predstavljivost 

matematičnih 

pojmov 

Od kod črpate ideje za ustvarjalni gib pri matematiki? 

Predvsem svoje lastne ideje, izkušnje, iz literature. 

 Lastne ideje 

 Izkušnje 
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 Literatura 

Uporabljajte pri pouku matematike glasbo? Katero? 

Ja. Uporabljam ritmično glasbo, predvsem klasično. 

 

 Ritmična glasba 

 Klasična glasba 

Pri katerih matematičnih pojmih in kako povezujete 

matematiko in ustvarjalni gib? Kako bi na primer uporabili 

ustvarjalni gib pri razlagi pojma obseg kvadrata. 

Mislim, da lahko ustvarjalni gib uporabimo pri vaseh matematičnih 

pojmih. Obseg bi tako na primer razloţila tako, da bi vsi učenci 

čepeli v krogu, nato pa bi vstali samo tisti učenci, ki so čepeli na 

robu, to bi bil obseg. Učenci bi delali različno velike balone – 

manjše in večje, ter tako ugotavljali, kakšen obsega ima posamezen 

balon. 

 Pri vseh 

matematičnih 

pojmih 

 Obseg kvadrata – vsi 

učenci v krogu, 

vstanejo ob robu 

 Delo z baloni 

Ocenite kvaliteto povezovanje ustvarjalnega giba z matematiko 

pri naslednjih primerih 

 Učenci s svojim telesom oblikujejo trikotnik.  1  2  3  4  

5 

 Učenci z gibanjem prikaţejo neskončnost premice. 1  2  

3  4  5 

 Učenci v skupini s svojimi telesi prikaţejo račun 

seštevanja. 1  2  3  4  5 

 Učenci gibno predstavijo matematično besedilno nalogo. 

1  2  3  4  5 

 Učenci prikaţejo simetričnost/nesimetričnost preko 

dejavnosti Kipar in glina 1  2  3  4  5 

 5 

 3 

 5 

 3 

 5 

Se srečujete s kakšnimi teţavami ob uporabi ustvarjalnega giba 

pri poučevanju? 

Ja, s prostorom pa tudi z izbiro primerne glasbe. 

 Prostor 

 Izbira primerne 

glasbe 

Bi se še izobraţevali za tak pristop? 

Ja, 

 Bi se izobraţevala 
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INTERVJU Z UČITELJICO 4 

 

Vprašanje 

Odgovor – učiteljica 4 (U4) 

Kode (U4) 

Kje ste spoznali ustvarjalni gib? 

Na fakulteti, preko seminarjev, ideje sem dobila tudi iz različnih 

priročnikov in knjig. Prav tako dobim ideje tudi iz kolektiva preko 

pogovora z učiteljicami. 

 

 Fakulteta 

 Seminarji 

 Priročniki, knjige 

 Pogovori z 

učiteljicami 

Zakaj uporabljajte ustvarjalni gib pri matematiki? 

Za motivacijo pri delu, za boljše razumevanje snovi, za laţjo 

predstavo matematičnih pojmov. Prednost ustvarjalnega giba je 

tudi, da ga lahko resnično povsod uporabiš. 

 Motivacija pri delu 

 Razumevanje snovi 

 Laţja predstava 

matematičnih 

pojmov 

Pri katerih matematičnih vsebinah uporabljajte ustvarjalni 

gib? Kako pogosto? 

Uporabljam ga pri vseh vsebinah, saj se mi zdi, da lahko vsak 

matematični pojem predstavimo še s pomočjo ustvarjalnega giba. 

Ustvarjalni gib poskušam uporabljati čim večkrat, če se da, vsak 

dan kakšno dejavnost, predvsem pri utrjevanju in ponavljanju, kjer 

je uporaba ustvarjalnega giba najlaţja. 

 Pri vseh 

matematičnih 

vsebinah 

 Čim večkrat (vsak 

dan) 

 Utrjevanje in 

ponavljanje 

Kako utemeljujete pomen ustvarjalnega giba pri matematiki? 

Predvsem z vidika razumevanja snovi, saj je pouk veliko bolj 

razumljiv in nazoren. Gre za celostno doţivljanje pouka, način 

pouka, ki je učencem zelo blizu. 

 

 Boljše razumevanje 

snovi 

 Nazoren pouk 

 Celostno doţivljanje 

pouka 

Ali opazite vpliv ustvarjalnega giba na napredek otrok? 

Ja, vpliva na motivacijo za delu pri pouku. Vpliva tudi na socialno 

interakcijo, saj morajo učenci pri gibanju pogosto sodelovati skupaj 

in se usklajevati, da uspešno opravijo nalogo. Z ustvarjalnim gibom 

lahko rešujemo probleme, prav tako pa popestrimo pouk, predvsem 

je to nujno potrebno za učence, ki imajo probleme pri matematiki. 

 Motivacija za delo 

 Socialna interakcija 

 Reševanje 

problemov 

 Popestritev pouka 
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Kakšna mislite, da je vaša vloga pri vključevanju ustvarjalnega 

giba v pouk matematike? 

Predvsem da ponudim učencem dejavnosti, ideje, jim podam 

navodila, ostali del je predvsem odvisen od njih samih. 

 

 Ponudim dejavnosti, 

ideje 

 Podajanje navodil 

Od kod črpate ideje za ustvarjalni gib pri matematiki? 

Veliko idej je mojih, določene dobim iz priročnikov, literature. 

Veliko je didaktičnih iger, ki jih ravno tako uporabljam pri pouku 

in iz katerih tudi črpam ideje za nadaljnje dejavnosti pri 

matematiki. 

 Moje ideje 

 Priročniki, literature 

 Didaktične igre 

Uporabljajte pri pouku matematike glasbo? Katero? 

Zelo redko, če jo uporabljam, jo uporabljam predvsem kot ozadje 

za delo, za sprostitev. Največkrat uporabim klasično glasbo, na 

primer Mozarta. 

 Zelo redko 

 Za sprostitev 

 Klasično glasbo 

(Mozart) 

Pri katerih matematičnih pojmih in kako povezujete 

matematiko in ustvarjalni gib? Kako bi na primer uporabili 

ustvarjalni gib pri razlagi pojma obseg kvadrata. 

Uporabljam ga pri večini matematičnih pojmih, najlaţje pri 

obravnavi geometrijskih likih, telesih, črtah, orientaciji ter tudi pri 

aritmetiki, na primer desetiške enote. 

Najbrţ bi na začetku izhajala iz njihovega telesa, da bi si sploh boje 

predstavljali pojem obsega-npr. z rokami bi izmerili obseg pasu, 

obseg stopala, obseg sošolčeve glave, potem pa bi najbrţ skozi 

gibalno zgodbo o kvadratnem robotku ali o kakšni hišici ki 

potrebuje ograjo prišla do takšnih obsegov, najbrţ bi potem s 

koraki merili obseg različnih kvadratov, pa simetričnih kvadratov, 

da bi otroci dobro razumeli pojem obsega (malo sem ţe pozabila, 

kdaj se sploh obravnava obseg kvadrata, očitno ţe predolgo 

poučujem v prvem triletju) 

 Pri vseh 

matematičnih pojmih 

 Najlaţje geometrija, 

orientaciji, aritmetika 

 Obseg kavdrata – 

njihovo telo – 

gibalna zgodba 

Ocenite kvaliteto povezovanje ustvarjalnega giba z matematiko 

pri naslednjih primerih 

 Učenci s svojim telesom oblikujejo trikotnik.  1  2  3  4  

5 

 Učenci z gibanjem prikaţejo neskončnost premice. 1  2  

3  4  5 

 Učenci v skupini s svojimi telesi prikaţejo račun 

seštevanja. 1  2  3  4  5 

 Učenci gibno predstavijo matematično besedilno 

 5 

 3 

 5 

 5 

 5 
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nalogo. 1  2  3  4  5 

 Učenci prikaţejo simetričnost/nesimetričnost preko 

dejavnosti Kipar in glina 1  2  3  4  5 

Se srečujete s kakšnimi teţavami ob uporabi ustvarjalnega giba 

pri poučevanju? 

Mogoče je veliko odvisno tudi od generacije otrok, ki jih poučuješ. 

Nekateri enostavno niso fokusirani na določeno dejavnost, ki jo 

izvajaš, ampak se samo gibljejo in igrajo. Pri tem me igra niti ne 

moti, moti pa me, da prihaja med učenci zaradi neupoštevanja 

pravil oz navodil do konfliktov, ki jih sami ne zmorejo rešiti in 

potem se preveč ukvarjaš s reševanjem in ure oz. dejavnosti nekako 

»zvodenijo«. 

 Odvisno od otrok 

 Konflikti zaradi 

neupoštevanja pravil 

 Neosredotočenost na 

ustvarjalni gib 

Bi se še izobraţevali za tak pristop? 

Ja. 

 Bi se izobraţevala 

 

 

 

INTERVJU Z UČITELJICO 5 

 

Vprašanje 

Odgovor – učiteljica 5 (U5) 

Kode (U5) 

Kje ste spoznali ustvarjalni gib? 

Iz lastnega navdiha in logičnega razmišljanja. Ko smo obravnavali 

določen matematični pojem, sem ga potem poskušala učencem 

predstaviti še na kak drug način. 

 

 Lastni navdih 

 Logično razmišljanje 

 Nov način 

predstavitve 

matematičnega 

pojma 

Zakaj uporabljajte ustvarjalni gib pri matematiki? 

Za laţjo predstavljivost, zabavo, za disciplino ter tudi za popestritev 

pouka. 

 

 Laţja predstavljivost 

 Zabava 

 Disciplina 

 Popestritev pouka 

Pri katerih matematičnih vsebinah uporabljajte ustvarjalni 

gib? Kako pogosto? 

Največkrat ga obravnavam za obravnavo snovi, novih matematičnih 

pojmih ter pri ponavljanju. Lahko rečem, da ga uporabljam pri 

 Obravnava nove 

snovi 

 Ponavljanje 

 Števila, računanje, 



73 

 

številih, računanju, geometriji, besedilnih nalogah. 

 

geometrija, 

besedilne naloge. 

Kako utemeljujete pomen ustvarjalnega giba pri matematiki? 

Da učencem pribliţaš matematično vsebino še na drug način, gre za 

konkretno predstavljivost, ki jo učenci v razredu in še posebej pri 

matematiki potrebujejo. 

 Konkretna 

predstavljivost 

Ali opazite vpliv ustvarjalnega giba na napredek otrok? 

Ja, predvsem na motivacijo. Učenci so veliko bolj motivirani, če 

poštevanko obravnavamo preko petja, posledično pa potem vsebino 

tudi bolje razumejo. 

 Bolj motivirani 

 Bolje razumejo 

vsebine 

Kakšna mislite, da je vaša vloga pri vključevanju ustvarjalnega 

giba v pouk matematike? 

Moja vloga je predvsem pri odločitvah, kaj bom vključila v 

matematiko ter na kakšne načine. 

 

 Odločitev, kaj bom 

vključila v 

matematiko 

Od kod črpate ideje za ustvarjalni gib pri matematiki? 

Iz lastnega, trenutnega navdiha. Ko obravnavam določeno vsebino, 

nato iz nje še izpeljem določeno dejavnost ustvarjalnega giba. 

 Lastni, trenutno 

navdih 

Uporabljajte pri pouku matematike glasbo? Katero? 

Uporabljam avtorsko glasbo. 

 Avtorsko glasbo 

Pri katerih matematičnih pojmih in kako povezujete 

matematiko in ustvarjalni gib? Kako bi na primer uporabili 

ustvarjalni gib pri razlagi pojma obseg kvadrata. 

Uporabljam ga ne pri vseh matematičnih pojmih, bi ga pa lahko.  

Učenci bi se prijeli za roke v obliki kavdrata in bi potem vzeli roke 

za mero. Ali kaj podobnega. 

 Pri določenih 

matematičnih 

pojmih 

 Obseg kvadrata – 

učenci prijeli za 

roke. 

Ocenite kvaliteto povezovanje ustvarjalnega giba z matematiko 

pri naslednjih primerih 

 Učenci s svojim telesom oblikujejo trikotnik.  1  2  3  4  

5 

 Učenci z gibanjem prikaţejo neskončnost premice. 1  2  

3  4  5 

 Učenci v skupini s svojimi telesi prikaţejo račun 

seštevanja. 1  2  3  4  5 

 5 

 1 

 5 

 5 

 5 
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 Učenci gibno predstavijo matematično besedilno nalogo. 

1  2  3  4  5 

 Učenci prikaţejo simetričnost/nesimetričnost preko 

dejavnosti Kipar in glina 1  2  3  4  5 

Se srečujete s kakšnimi teţavami ob uporabi ustvarjalnega giba 

pri poučevanju? 

Z razumevanjem in dosledno uporabo ustvarjalnega giba pri 

matematiki, da pravilno razloţiš učencem določen matematični 

pojem. 

 Z razumevanjem 

 Dosledna uporaba 

ustvarjalnega giba 

Bi se še izobraţevali za tak pristop? 

Morda. 

 Bi se izobraţevala 

 Bi se mogoče 

izobraţevala. 

 

 

INTERVJU Z UČITELJICO 6 

 

Vprašanje 

Odgovor – učiteljica 6 (U6) 

Kode (U6) 

Kje ste spoznali ustvarjalni gib? 

Na fakulteti pri prof. Vesni Geršak, na delavnicah in seminarjih (na 

primer Pomoč z umetnostjo, Wambach) ter tudi preko interneta. 

 Fakulteta 

 Delavnice, seminarji 

 Internet 

Zakaj uporabljajte ustvarjalni gib pri matematiki? 

Ker se mi zdi, da je matematika predmet, pri katerem lahko 

ustvarjalni gib največ uporabljam. S pomočjo ustvarjalnega giba 

lahko tako najlepše utrjujemo matematične pojme. Matematika je 

za razumevanje učencev najteţja in prav z ustvarjalnim gibom se da 

konkretno in najlepše narediti. 

 Največ uporabljamo 

lahko ustvarjalni gib 

 Utrjujejo 

matematične pojme 

 Matematiko 

konkretno naredimo 

Pri katerih matematičnih vsebinah uporabljajte ustvarjalni 

gib? Kako pogosto? 

V šoli smo omejeni z učnim načrtom, poskušam pa ga vključevati 

in uporabljati vsaj enkrat na teden. Uporabljam ga za usvajanje in 

utrjevanja pri vseh matematičnih vsebinah (najlaţje mogoče liki, 

telesa, črti, grafi, …). Pomembno je, da matematične pojme utrdijo 

tako v podzavesti, da jo znajo uporabiti potem tudi v resničnosti. 

 Enkrat na teden 

 Za usvajanje in 

utrjevanje vseh 

matematičnih vsebin 

 Utrjevanje pojmov v 

podzavest 
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Kako utemeljujete pomen ustvarjalnega giba pri matematiki? 

Z njim si učenci matematične pojme bolje zapomnijo, utrjujejo, si 

laţje predstavljajo. Hkrati pa je pouk in sam predmet tako veliko 

bolj zanimiv in zabaven. Učencem lahko preko plesa razloţiš 

matematične pojme, učenci si ta način razlage še bolj zapomnijo in 

predstavljajo. 

 Matematične pojme 

bolje zapomnijo, 

utrjujejo in laţje 

predstavljajo 

 Zanimiv in zabaven 

pouk 

 Bolje zapomnijo in 

predstavijo pojme 

Ali opazite vpliv ustvarjalnega giba na napredek otrok? 

Učenci si bolje predstavljajo matematične pojme, vplivajo na 

njihovo razumevanje, predstavljivost, spodbujaj pa tudi 

tekmovalnost med učenci in jih spodbuja k delu. 

 Napredek v 

razumevanju, 

predstavljivosti 

 Spodbujevanje 

tekmovalnosti in 

spodbuja k delu 

Kakšna mislite, da je vaša vloga pri vključevanju ustvarjalnega 

giba v pouk matematike? 

Mislim da ustvarjalnost, moja ustvarjalnost, to pomeni, da se sama 

spomnim in vodim dejavnosti ustvarjalnega giba. Čeprav imam na 

voljo knjige, se mi zdi bistveno, da se sama sproti spomnim novih 

idej in prilagajam vsebinam in učencem. Poskušam tudi 

diferencirati. 

 Moja ustvarjalnost 

 Sama spomnim nove 

ideje 

 Diferenciram pouk 

Od kod črpate ideje za ustvarjalni gib pri matematiki? 

Predvsem lastne ideje, pri prof. Vesni Geršak, nekaj knjig. 

 Lastne ideje 

 Vesna Geršak 

 Knjige 

Uporabljajte pri pouku matematike glasbo? Katero? 

Po navadi je ne uporabljam, saj se mi zdi, da je glasba pri 

matematiki moteč element, učenci potem plešejo po glasbi in ne 

delajo nalog. Če uporabljam glasbo, pa uporabljam klasično ali 

otroško (na primer 5 majhnih račk šlo je na potep lahko uporabimo 

za štetje pri matematiki). 

 Glasba je moteč 

dejavnik 

 Klasična ali otroška 

glasba 

Pri katerih matematičnih pojmih in kako povezujete 

matematiko in ustvarjalni gib? Kako bi na primer uporabili 

ustvarjalni gib pri razlagi pojma obseg kvadrata. 

Mislim da lahko pri vseh matematičnih pojmih uporabim v določeni 

meri ustvarjalni gib. Obseg kvadrata bi predstavila na primer v 

telovadnici, kjer so ţe narisane črte. Naše telo bi bila naša merska 

enota, učenci bi se ulegli po črtah in prikazali obseg kvadrata. 

Lahko bi v razredu podobno naredili s klopmi, en del pustimo 

 Pri vseh 

matematičnih 

pojmih 

 Obseg kvadrata – 

naše telo je merska 

enota ali klop 
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praznega in ta del zapolnijo učenci sami. 

Ocenite kvaliteto povezovanje ustvarjalnega giba z matematiko 

pri naslednjih primerih 

 Učenci s svojim telesom oblikujejo trikotnik.  1  2  3  4  

5 

 Učenci z gibanjem prikaţejo neskončnost premice. 1  2  

3  4  5 

 Učenci v skupini s svojimi telesi prikaţejo račun 

seštevanja. 1  2  3  4  5 

 Učenci gibno predstavijo matematično besedilno nalogo. 

1  2  3  4  5 

 Učenci prikaţejo simetričnost/nesimetričnost preko 

dejavnosti Kipar in glina 1  2  3  4  5 

 5 

 2 

 4 

 5 

 5 

Se srečujete s kakšnimi teţavami ob uporabi ustvarjalnega giba 

pri poučevanju? 

Ja, pomanjkanje časa, ni vključeno v učni načrt, tako da smo na nek 

način omejeni, »strah pred starši«, če je naporna skupina, je lahko 

problem tudi disciplina. 

 Pomanjkanje časa 

 Ni vključen v učni 

načrt 

 Strah pred starši 

 Disciplina 

Bi se še izobraţevali za tak pristop? 

Z veseljem, predvsem še kakšnega seminarja Pomoč z umetnostjo. 

Čeprav bi bilo super, če bi bila tudi kakšne nove delavnice in 

seminarji, na fakulteti sem ţe obiskala vse, sedaj bi rada še kaj več, 

kaj novega. Odlično bi bilo, da bi se ustvarjalni gib predstavljal še 

na drug način, da bi se na primer oblikovala internetna stran, na 

kateri bi bili zdruţeni učitelji in strokovnjaki s tega področja ter ni 

naredili stran z video posnetki ustvarjalnega giba, ki bi bili dostopni 

vsem. Tako bi na primer ko bi v razredu obravnaval geometrijske 

like, pogledal na internetno stran in bi lahko pogledal posnetek 

učencev, ki izvedejo določeno dejavnost. 

 Bi se izobraţevala 

 Ustvarjalni gib preko 

interneta 
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KATEGORIJE GLEDE NA PREDPISANE KODE 

 

1. Prva seznanitev z ustvarjalnim gibom 

2. Pomen ustvarjalnega giba pri pouku matematike 

3. Načini uporabe ustvarjalnega giba pri pouku matematike 

4. Vpliv ustvarjalnega giba na napredek otrok 

5. Vloga učitelja pri vključevanju ustvarjalnega giba v pouk matematike 

6. Ideje za uporabo ustvarjalnega giba pri matematiki 

7. Teţave pri uporabi ustvarjalnega giba 

 

 

1. Prva seznanitev z ustvarjalnim gibom 

 

Učitelj 1 – U1 Izredni študij (izbirni predmet) 

Učitelj 2 – U2 Seminarji (Wambach) 

Učitelj 3 – U3 Seminarji (Wambach) 

Učitelj 4 – U4 Fakulteta, seminarji, priročniki, knjige, pogovori z učiteljicami 

Učitelj 5 – U5 Iz lastnega navdiha in logičnega razmišljanja 

Učitelj 6 – U6 Fakultete, delavnice, seminarji, internet 

 

 

2. Pomen ustvarjalnega giba pri pouku matematike 

 

Učitelj 1 – U1 Motivacija za delo, učenci doţivijo učno snov skozi gib, snov si bolje 

zapomnijo in razumejo, pomnjenje, razumevanje. 

Učitelj 2 – U2 Razumevanje, dojemanje, usvajanje matematičnih pojmov, laţje in 

boljše dojemanje, z gibom predstaviš vsebino 

Učitelj 3 – U3 Popestritev snovi, predstavitev snovi na konkreten način, laţje in 

boljše dojemanje, predstaviš vsebino na različne načine. 

Učitelj 4 – U4 Motivacija pri delu, razumevanje snovi, laţja predstava matematičnih 

pojmov, boljše razumevanje snovi, nazoren pouk, celostno doţivljanje 

pouka. 
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Učitelj 5 – U5 Laţja predstavljivost, zabava, disciplina, popestritev pouka, konkretna 

predstavljivost 

Učitelj 6 – U6 Največ lahko uporabljamo ustvarjalni gib, utrjujejo matematične 

pojme, matematiko konkretno naredimo, matematične pojme bolje 

zapomnijo utrjujejo, laţje predstavljajo, zanimiv in zabaven pouk, 

bolje zapomnijo in predstavijo pojme 

 

 

3. Načini uporabe ustvarjalnega giba pri pouku matematike 

 

Učitelj 1 – U1 Pri vseh temah, delovni zvezek je merilo za delo, učenci morajo 

prenesti tisto, kar dela z gibom, v zvezek, pole giba tudi pisanje 

računanje, delo z delovnim zvezkom 

Učitelj 2 – U2 Pri vseh matematičnih vsebinah, vsak dan, števila, seštevanjem liki, 

črta orientacija 

Učitelj 3 – U3 Vse vsebine, čim bolj pogosto (vsak dan) 

Učitelj 4 – U4 Pri vseh matematičnih vsebinah, čim večkrat (vsak dan), utrjevanje in 

ponavljanje, pri vseh matematičnih pojmih, najlaţje geometrija, 

orientacija, aritmetika 

Učitelj 5 – U5 Obravnava nove snovi, ponavljanje, števila,računanje, geometrija, 

besedilne naloge, pri določenih matematičnih pojmih. 

Učitelj 6 – U6 Za usvajanje in utrjevanje vseh matematičnih vsebin, enkrat na teden, 

utrjevanje pojmov v podzavest, pri vseh matematičnih pojmih. 

 

 

4. Vpliv ustvarjalnega giba na napredek otrok 

 

Učitelj 1 – U1 Na razumevanje, pomnjenje, motivacija 

Učitelj 2 – U2 Boljše dojemanje pojmov, motivacija, socializacija, razvoj učenčeve 

telesne sheme,  

Učitelj 3 – U3 razumevanje, motivacija  

Učitelj 4 – U4 Boljše razumevanje snovi, nazoren pouk, celostno doţivljanje pouka 

Učitelj 5 – U5 Bolj motivirani, bolje razumejo vsebine 

Učitelj 6 – U6 Napredek v razumevanju, predstavljivosti, spodbujevanje 
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tekmovalnosti in spodbuja k delu 

 

 

5. Vloga učitelja pri vključevanju ustvarjalnega giba v pouk matematike 

 

Učitelj 1 – U1 Moja pripravljenost, podajanje navodil,moje sodelovanje 

Učitelj 2 – U2 Pomembna vloga 

Učitelj 3 – U3 Dobra predstavljivost matematičnih pojmov 

Učitelj 4 – U4 Ponudim dejavnosti, ideje, podajanje navodil 

Učitelj 5 – U5 Odločitev, kaj bom vključila v matematiko. 

Učitelj 6 – U6 Moja ustvarjalnost, sama spomnim nove ideje, diferenciram pouk. 

 

 

6. Ideje za uporabo ustvarjalnega giba pri matematiki 

 

Učitelj 1 – U1 Priročniki, učenci s svojimi idejami 

Učitelj 2 – U2 Iz svojih izkušenj 

Učitelj 3 – U3 Lastne ideje, izkušnje, literatura 

Učitelj 4 – U4 Moje ideje, priročniki, literatura, didaktičen igre 

Učitelj 5 – U5 Lastni, trenutni navdih 

Učitelj 6 – U6 Lastne ideje, Vesna Geršak, knjige 

 

 

7. Teţave pri uporabi ustvarjalnega giba 

 

Učitelj 1 – U1 Omejenost z učnim načrtom, prostorom, številčnost otrok 

Učitelj 2 – U2 Ne 

Učitelj 3 – U3 Prostor, izbira primerne glasbe 

Učitelj 4 – U4 Odvisno od otrok, konflikti zaradi neupoštevanja pravil, 

neosredotočenost na ustvarjalni gib 
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Učitelj 5 – U5 Z razumevanjem, dosledna uporaba ustvarjalnega giba 

Učitelj 6 – U6 Pomanjkanje časa, ni vključen v učni načrt, strah pred starši, 

disciplina 

 

 

5.7.1 POVZETKI NA PODLAGI OPRAVLJENIH INTERVJUJEV 

 

Učiteljice so se z ustvarjalnim gibom kot učnim pristopam seznanile na seminarjih, 

delavnicah ter v času izrednega in rednega študija, kjer jim je bil ustvarjalni gib predstavljen 

kot izbirni predmet. Svoje znanje so nato nadgrajevale in širile s pomočjo različnih knjig, 

priročnikov, interneta ter tudi preko pogovora z ostalimi učiteljicami. 

Učiteljice utemeljujejo pomen uporabe ustvarjalnega giba predvsem z vidika motivacije, saj 

so opazile, da so bili učenci veliko bolj navdušeni za delo, če so jim učiteljice pripravile 

dejavnosti ustvarjalnega giba. Celo reševanje račun je bilo laţje, če so za začetek malo 

zaplesali ali gibno rešili kakšen račun. Prav tako se vse učiteljice strinjajo, da ustvarjalni gib 

pripomore k boljšemu razumevanju, pomnjenju in predstavljivosti matematičnih pojmov. 

Pouk matematike z ustvarjalnim gibom tako postane zabaven in pester. Učencem je učna snov 

predstavljena na bolj konkreten in nazoren način, tako da učenci matematične pojme laţje 

usvojijo in dojemajo. Učiteljice so poudarile, da si matematične pojme laţje predstavljajo. 

Eden izmed načinov podajanje matematičnih vsebin je tudi ustvarjalni gib, ki nudi učencem 

moţnost celostnega doţivljanje pouka. 

Učiteljice ustvarjalni gib uporabljajo pri vseh matematičnih vsebinah. Največkrat ga 

vključujejo za utrjevanje, ponavljanje in obravnavo nove snovi. Zanimiva je trditev U1, da je 

delovni zvezek merilo uspešnosti našega dela. Učenec mora namreč vso tisto znanje, ki ga 

prikaţe z gibi, znati prenesti tudi na delovni zvezek in ga uporabiti v vsakdanjem ţivljenju. 

Učenci si morajo matematične pojme vnesti v podzavest. Ţe od uvoda poudarjam, da je 

ustvarjalni gib predvsem nadgraditev pouka in ne nadomestitev ostalih metod. Učenci poleg 

ustvarjalnega giba pri pouku potrebujejo tudi pisanje, računanje, branje ter ostale učne 

pristope in metode. Vse skupaj sestavlja celoto, s katero učenci znanje najbolje usvojijo in jo 

utrdijo v podzavesti. 

Ustvarjalni gib učiteljice najpogosteje uporabljajo v geometriji, pri orientaciji in v aritmetiki. 

Trditev se je potrdila tudi pri samih hospitacijah, kjer so učiteljice v večini dejavnosti 

ustvarjalni gib povezale z matematičnimi vsebinami geometrije, aritmetike in orientacije. 
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Omenjene vsebine zaradi njihove nazornosti in predstavljivosti laţje prikaţemo z ustvarjalnim 

gibom kot na primer vsebine iz logike. Tudi sama sem opazila da so za matematiko v 

različnih literaturah največkrat opisane dejavnosti ustvarjalnega giba ravno za omenjene 

matematične teme. Tudi sama sem imela največ teţav pri iskanju primerov, kako določen 

matematične pojem predstaviti preko giba.  

Ustvarjalni gib kot učni pristop poskušajo učiteljice uporabljati čim večkrat, saj so vse opazile 

napredek pri učencih. Najbolj je opazen na njihovem razumevanju, pomnjenju, dojemanju in 

na motivaciji za delo. U2 je poudarila opazen napredek na razvoju učenčeve telesne sheme, 

kajti ko pride učenec v šolo, ima pogosto teţave z zavedanjem lastnega telesa in zavedanjem 

telesa v prostoru. Ustvarjalni gib mu pomaga te teţave odpraviti. Spodbuja učence k 

sodelovanju, tekmovalnosti, jih pripravi na delo v skupini ter tako povzroči spremembe tudi v 

sami socializaciji, saj se morajo med seboj dogovarjati in prilagajati drug drugemu. Številne 

raziskave, ki sem jih predstavila, potrjujejo trditve učiteljic. Opazile so napredek v 

matematičnemu znanju in boljši predstavljivosti matematičnih pojmov. Učenci pa se preko 

ustvarjalnega giba poveţejo in naučijo medsebojnega sodelovanja. 

Vloga učiteljic pri vključevanju ustvarjalnega giba v pouk matematike je pomembna. 

Poudarile so predvsem ustvarjalnost in ideje, ki jih ponudijo učencem. Večina idej je njihovih 

lastnih, ki so jih ustrezno prilagodile ţe poznanim dejavnostim. Zavedajo se, da morajo 

dejavnosti ustvarjalnega giba prilagoditi celotnemu razredu, zato nekatere tudi diferencirajo. 

Strinjajo se, da je pomembno, da tudi same sodelujejo pri dejavnosti in jih demonstrirajo ter 

tako kakšnemu učencu olajšajo sodelovanje pri tovrstnih aktivnostih. Veliko laţje se učenci 

vključijo v dejavnost, če pri njih sodeluje tudi učiteljica. Pri hospitacijah se je to tudi opazilo, 

saj so se učenci hitreje sprostili, če je učiteljica tudi sama sodelovala. Večinoma učiteljice 

podajajo predvsem navodila, ki pa morajo biti jasna in razumljiva. Zanimiva je bila 

hospitacija pri učiteljici 2, ki je navodilo ponovila samo enkrat in nato izvajala pouk čim bolj 

v tišini in le preko giba. Učencem tak način dela ni povzročal teţav, saj so vedeli, da morajo 

pozorno poslušati navodilo.  

Matematične pojme lahko predstavimo s pomočjo ustvarjalnega giba, a jih moramo 

predstaviti jasno in razumljivo.  

Vloga učiteljic pri vključevanju ustvarjalnega giba v pouk matematike je pomembna, saj so 

one tiste, ki določijo, kako bo pouk potekal, katere dejavnosti bodo vključile in na kakšen 

način bodo učenci vpleteni v pouk. 
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Večina idej za dejavnosti ustvarjalnega giba je njihovih lastnih, ki jih prilagodijo učencem in 

obravnavani vsebini. Pomagajo si s priročniki, knjigami in didaktičnimi igrami. Učiteljice so 

se seminarjev ţe udeleţile, a si ţelijo obiskati še kakšno izobraţevanje, na katerem bi jim 

predstavili še druge oblike ustvarjalnega giba, ki se mogoče toliko ne uporabljajo pri pouku. 

Zanimiva je bila ideja učiteljice U6, ki ima v načrtu projekt, s katerim bi ustvarjalni gib 

vključili v svetovni splet. Oblikovali bi stran, na kateri bi bile predstavljene dejavnosti 

ustvarjalnega giba pri različnih predmetih. Učiteljem bi bila ponujena tako navodila kot 

videoposnetki dejavnosti. Učitelji bi tako samo pobrskali za idejami in vključili gibanje v svoj 

pouk. S tem bi ustvarjalni gib razširili po celotni Sloveniji. Učiteljicam sem za izziv zastavila 

vprašanje, kako bi učencem predstavile obseg kvadrata z ustvarjalnim gibom. Zanimivo je, da 

so skoraj vse učiteljice predlagale, da bi za mersko enoto učenci uporabili svoja telesa, s 

katerimi bi upodobili kvadrat. Dejavnosti bi bile motivacija za nadaljnjo delo ter pogovor. Le 

ena učiteljica je omenila, da bi morali biti pozorni na doslednost, na primer da bi bili pravi 

koti in da bi bili res vsi učenci enako veliki.  

Kvadrat bi lahko narisali na tla telovadnice, ob glasbi bi učenci predstavili, kaj je obseg 

kvadrata, kaj je to celotna ploskev? Kaj je rob kvadrata? Ali so res vse stranice enako dolge? 

Ali vse preplešem v enakem času? Ali naredim enako število vrtljajev ali ne? S temi in 

podobnimi vprašanji bi lahko ustvarjalni gib vključili tudi v obravnavo obsega kvadrata. 

Pri teţavah so učiteljice omenile učni načrt, v katerega ustvarjalni gib še ni vključen, zato so 

pri izbiri učnih pristopov rahlo omejene. Ker gre pri ustvarjalnem gibu za gibanje, je 

velikokrat ovira premajhen prostor in številčnost otrok. Poudarile so, da glasbe po večini ne 

uporabljajo, saj se jim zdijo v matematiki bolj moteč dejavnik; če jo uporabijo, je to predvsem 

klasična glasba ali glasba z dobrim ritmom. Zanimivo je, da sta učiteljici 2 in 3 poudarili, da 

sta glasba in ritem pomemben del njihovega pouka. Pri večini dejavnosti uporabljajo glasbo 

ali instrumente, ob katerih učenci izvajajo ustvarjalni gib. Ostale učiteljice glasbe večinoma 

ne uporabljajo, predvsem zato, ker učenci potem samo plešejo in ne izvajajo dejavnosti. 

Učiteljica 5 je poudarila, da moramo pri uporabi ustvarjalnega giba pri matematiki biti še 

posebej pozorni na to, da matematične pojme predstavimo na nazoren in razumljiv način. 

Bistveno je, da učiteljice dosledno uporabljajo ustvarjalni gib in da se učenci preko 

ustvarjalnega giba učijo in naučijo matematiko. Ustvarjalni gib ne sme postati le igra in 

zabava, ampak igriv in zabaven učni pristop, s katerim popestrimo matematične pojme. 
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5.8  INTERPRETACIJA REULTATOV 

 

Odgovori na raziskovalna vprašanja, ki sem jih oblikovala pred začetkom raziskovanja. 

Odgovore sem pridobila s pomočjo opazovanja in intervjujev z učiteljicami. 

 

R.1.: Na kakšne načine lahko vključimo ustvarjalni gib v obravnavo izbranih 

matematičnih vsebin? 

 

V okviru raziskovanja sem ugotovila, da učiteljice večinoma vključujejo ustvarjalni gib v 

uvodnem delu učne ure predvsem kot motivacijsko sredstvo ter v zaključnem delu za 

ponavljanje in utrjevanje. Učiteljice so z ustvarjalnim gibom poskušale predstaviti vse 

matematične vsebine. Največkrat ga uporabljajo pri geometriji in merjenju. Tudi v prebrani 

literaturi sem največkrat zasledila primere ustvarjalnega giba za geometrijo, merjenje in 

aritmetiko. Ostala področja niso bila tako pogosto omenjena, zato bi bilo zanimivo izvesti 

raziskavo o načinih vključevanja ustvarjalnega giba na primer pri logiki, obdelavi podatkov, 

računskih operacijah … Učiteljice so uporabljale predvsem gibno ponazarjanje učne snovi ter 

sprostitve. V teoretičnem delu sem predstavila oblike ustvarjalnega giba, od katerih učiteljice 

niso vključile rajalnih iger, pantomime, socio-dramatskih iger in gibalno didaktičnih iger. 

Zanimivo bi bilo raziskati tudi vključevanje ostalih oblik v pouk matematike, da bi razširili in 

nadgradili tudi samo uporabo ustvarjalnega giba pri pouku. 

 

R.2.: Kakšna je vloga učitelja pri izvajanju ustvarjalnega giba pri pouku matematike? 

 

Učitelji so podajali predvsem navodila, učence spodbujali ter demonstrirali dejavnosti, če je 

bilo to potrebno. Iz intervjujev je bilo razvidno, da se učiteljice zavedajo svoje vloge, v večini 

predvsem z vidika ustvarjalnosti in idej, ki se jih same spomnijo ter posredujejo učencem. 

Večina idej je lastnih, a bi se vse z veseljem dodatno izobraţevale in nadgrajevale svoje 

znanje. V literaturi poudarjajo vlogo učitelja pri vključevanju ustvarjalnega giba v pouk, ki 

naj bo v vlogi organizatorja in dirigenta oziroma naj usmerja delo v razredu. Poudarjajo, da ni 

potrebno demonstrirati in izvajati gibalnih dejavnosti. Na hospitacijah sem opazila, da so bili 

učenci veliko bolj motivirani za delo, če so pri dejavnostih sodelovale tudi učiteljice.  

Učitelj izbira dejavnosti, ki jih bo vključil v pouk. Učiteljice na hospitacijah so ideje dobile 

predvsem iz literature in knjig, z interneta in na seminarjih, veliko idej pa je njihovih. Prav v 
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tem sama vidim ustvarjalnost ustvarjalnega giba. Učitelji in kasneje tudi učenci se sami 

spomnijo svojih lastnih idej in zamisli, kako povezati gibalne dejavnosti z matematičnimi 

pojmi ter jih narediti še bolj zanimive in razumljive. 

 

R.3.: Kakšna so stališča učiteljev do ustvarjalnega giba pri matematiki? 

 

Učiteljice so zagovornice tega učnega pristopa in vidijo v njem pomen predvsem z vidika 

motivacije, ki učence spodbuja k delu. Tako tudi učenci postanejo veliko bolj aktiven člen 

razreda. Z ustvarjalnim gibom lahko učencem prikaţejo matematične pojme veliko bolj 

nazorno in jim jih predstavijo na njim razumljiv način. Učenci si matematične pojme bolje 

zapomnijo, če jih utrjujejo tudi preko gibanja. Matematična snov z ustvarjalnim gibom 

postane še bolj razumljiva, nazorna in zanimiva za učence. Učiteljice z veseljem vključujejo 

ustvarjalni gib v matematiko, saj opazijo, da so učenci veliko bolj motivirani za delo. Veliko 

laţje je poučevati v razredu, kjer so učenci aktivni in pripravljeni na delo. Pri matematiki je 

pomembno, da si učenci znajo predstavljati pojme, jih razumejo, saj jih potem lahko 

nadgrajujejo iz razreda v razred. Učenje pri matematiki mora potekati postopoma, od 

konkretnega do simbolnega. Pri oblikovanju matematičnih pojmov morajo učenci imeti 

dovolj ponazoril, iger in dejavnosti. Z učnim pristopom, kot je ustvarjalni gib, matematika 

postane še bolj konkretna in učenci lahko utrdijo pojme v podzavesti tako, da jih znajo 

uporabljati v konkretnih situacijah in nalogah. Učiteljice se strinjajo, da z ustvarjalnim gibom 

učencem olajšamo predstave o matematiki, hkrati pa lahko razbijemo mit o tem, da 

matematika ni zabavna, ustvarjalna in zanimiva. 

 

R.4. : Kako ustvarjalni gib vpliva na napredek otrok v matematičnem znanju? 

 

Učenci si matematične pojme bolje zapomnijo, jih utrdijo in laţje prenesejo svoje znanje še 

na papir. Določene matematične pojme si učenci laţje zapomnijo in tudi predstavljajo, če jih 

prikaţejo in izrazijo preko giba. Napredek je opazen pri motivaciji, sproščenosti, sodelovanju 

za delo ter seveda z vidika socialnih odnosov, saj so učenci veliko bolj strpni ter pripravljeni 

na skupinsko delo in pomoč. Pri hospitacijah samega napredka v matematičnem znanju nisem 

opazila, so mi pa učiteljice potrdile, da so v tem času, ko uporabljajo ustvarjalni gib, opazila 

napredek otrok v matematičnem znanju. Učenci si laţje predstavljajo matematične pojme, če 

jih konkretno, preko giba, upodobijo in izrazijo. Učenci si razvijajo orientacijo v prostoru, se 
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bolje zavedajo svojega telesa in imajo posledično manj teţav pri orientaciji na papirju. 

Učiteljeve odgovore in spoznanja potrjujejo raziskave o vplivu ustvarjalnega giba pri 

matematiki, ki sem jih tudi ţe predstavila. Vsem je skupno, da so učenci, ki so bili deleţni 

pouka, popestrenega z ustvarjalnim gibom, napredovali in bili boljši v matematičnem znanju 

kot učenci, ki tovrstnih dejavnosti niso bili deleţni. 

Lahko torej rečemo, da ustvarjalni gib vpliva na napredek otrok v matematičnem znanju, saj 

je uspešnost pri reševanju matematičnih problemov povezana z razumevanjem matematičnih 

pojmov, ki jih z ustvarjalnim gibom učencem še bolj nazorno predstavimo. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

Diplomo sem začela pisati s ciljem, da raziščem povezavo med ustvarjalnim gibom in 

matematiko. Matematika me spremlja ţe od 1. razreda, ko sem se kot učenka prvič srečala z 

njo, vse do danes, ko bom kmalu kot učiteljica matematiko začela poučevati. Zavedam se, da 

moram kot učiteljica znati matematične pojme učencem prikazati na razumljiv in nazoren 

način, da bodo lahko svoje znanje nadgrajevali iz razreda v razred. Ustvarjalni gib sem 

spoznala na fakulteti pri izbirnem predmetu. Ugotovila sem, da lahko učno vsebino učencem 

posredujem tudi preko gibanja ter jim tako ponudim bolj razgiban in aktiven pouk. Učenci pri 

gibalnih dejavnostih sodelujejo, se zabavajo, razvijajo svojo ustvarjalnost, ob vsem tem pa se 

učijo in nadgrajujejo svoje znanje.  

Ustvarjalni gib kot učni pristop pri matematiki se uporablja največ pri ponavljanju in 

utrjevanju matematičnih pojmov. S številnimi gibalnimi dejavnostmi lahko matematične 

pojme utrjujemo in ponavljamo. Učenci jih spoznajo na nazoren, zanimiv in razumljiv način. 

Znanje, ki ga pridobijo iz učbenikov in delovnih zvezkov, utrdijo še preko gibanja. Na ta 

način matematični pojem spoznajo na celosten način, tako preko uma kot s telesom. 

Iz številnih raziskav sem lahko razbrala, da ima vključevanje ustvarjalnega giba v matematiko 

pozitiven vpliv na razumevanje in znanje učencev. Napredek se je pokazal na socialnem 

področju, saj številne dejavnosti ustvarjalnega giba od učenca zahtevajo sodelovanje in 

prilagajanje za delo v skupini. Avtorji so ugotovili, da so učenci, ki so izvajali dejavnosti 

ustvarjalnega giba pri matematiki, dosegali boljše rezultate, kot tisti, ki dejavnosti niso 

izvajali. Učenci radi sodelujejo pri gibalnih dejavnostih in se ob tem niti ne zavedajo, da se 

učijo in računajo. Uporabo ustvarjalnega giba so učiteljice utemeljevale še iz motivacijskega 

vidika, saj so učenci veliko bolj motivirani za delo, če so v pouk vpletene še dejavnosti 

ustvarjalnega giba. Učencem omenjen učni pristop ponuja moţnost, da tudi sami izrazijo in 

razvijajo svojo ustvarjalnost. Velikokrat imajo teţave s predstavljivostjo matematičnih 

pojmov, z ustvarjalnim gibom lahko učencem prikaţemo matematične pojme še na drug 

način, ki jim mogoče bolj ustreza.  

Pri vsem tem je pomembna vloga učitelja, ki predstavlja vodjo in organizatorja. Od njega je 

odvisno, ali se bodo dejavnosti izvajale ali ne. Pri hospitacijah sem ugotovila, da učitelji 

podajajo navodila, hkrati tudi sodelujejo in demonstrirajo posamezne dejavnosti. Učencem je 

veliko laţje sodelovati in se gibati, če se tudi učitelj aktivno vključi. Učitelj motivira učence 

in jih spodbuja k sodelovanju. Pozoren mora biti na doslednost in natančnost pri podajanju 
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navodil in sami izvedbi. Ustvarjalni gib ne sme postati le igra, saj s tem ne doseţemo bistva 

omenjenega učnega pristopa, ki je, da učenci preko giba učno snov prikaţejo, upodobijo in 

izrazijo. Učitelji morajo še vedno realizirati zastavljene cilje. 

Ustvarjalni gib lahko vključimo v vse matematične teme, če smo le dovolj ustvarjalni in 

izvirni. Pri tem lahko vključimo učence, ki nam posredujejo svoje ideje in zamisli, kako 

določene matematične pojme upodobiti in prikazati preko giba. 

Pouk mora še vedno vključevati pisanje, branje, računanje in delo z delovnim zvezkom, saj ne 

bi dosegli vseh ciljev, če bi namesto vseh metod začeli uporabljati le ustvarjalni gib. Je pa 

ustvarjalni gib enkratna priloţnost, da pouk popestrimo, dopolnimo in nadgradimo. Učenci 

tudi v razredu potrebujejo gibanje, zabavo in izzive, ki jim jih lahko ponudimo.  

Kot pri vsaki metodi in učnem pristopu se tudi tukaj lahko pojavijo teţave. Večina teţav je 

predvsem tehničnih: premajhen prostor, številčnost otrok, primerna glasba. Potek pouka 

narekuje učni načrt, v katerega ustvarjalni gib za enkrat še ni vključen, tako da so učitelji 

rahlo omejeni tudi s te strani. Učitelji lahko naletijo tudi na nerazumevanje staršev in ostalih 

učiteljev do učnega pristopa, ki od učencev pričakuje in zahteva, da se gibljejo, da so aktivni 

in da ne sedijo pri miru. Kljub vsem teţavam se mi zdi, da prava volja in trud obrodita sadove 

in rezultati se kmalu pokaţejo tako v znanju kot v vedenju učencev. 

 

Ustvarjalni gib pri matematiki je odlična priloţnost za učitelje, da pokaţejo učencem še drugo 

plat poučevanja, v katerem so tudi učenci aktivno vključeni v dejavnosti tako preko gibanja 

kot tudi s svojimi idejami. Z ustvarjalnim gibom učenci matematične vsebine spoznajo in 

izrazijo preko uma in telesa, razvijajo svojo ustvarjalnost, krepijo socialne odnose v razredu, 

se naučijo matematiko in se pri vsem tem še zabavajo. Lepo je vstopiti v razred, kjer učenci 

rešujejo in uţivajo pri matematičnih problemih z nasmehom na obrazu. Mislim, da je ţelja 

vseh učiteljev, da učenci uţivajo v šoli, se radi vračajo v razred, sodelujejo pri pouku. 

Ustvarjalni gib je ena izmed moţnosti, ki po mojem mnenju lahko pripomore k doseganju teh 

ciljev. 

Z ustvarjalnim gibom pouk matematike izboljšamo, dopolnimo in nadgradimo. 
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