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POVZETEK 

 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali se pojavi več prijetnih čustev pri učencih, kadar 

pri učnih urah uporabljamo metodo ustvarjalnega giba, v primerjavi s poukom, ki ustvarjalnega 

giba ne vključuje ter zlasti ugotavljanje značilnosti pojavljanja čustva veselja: na kakšen način, 

v katerih situacijah in kako intenzivno izbrani učenci izražajo veselje. Zanimalo me je tudi, 

kako so z učnimi urami zadovoljni vsi učenci. Teoretični del obravnava splošne značilnosti 

čustev, posebej so predstavljene značilnosti posameznih temeljnih čustev. Največji poudarek je 

na temeljnem pozitivnem čustvu veselju. Analizirala sem tudi metodo ustvarjalnega giba in 

pojasnila prednosti takega poučevanja. Empirični del obsega predstavitev dela raziskave Pomen 

ustvarjalnega giba za različna področja razvoja pri učencih razredne stopnje, ki jo je izvedel 

tim Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Podrobno je predstavljen in analiziran tisti del 

raziskave, ki se navezuje na čustvovanje otrok v drugem razredu osnovne šole. 

 

V raziskavo je bilo vključenih pet razredov drugošolcev (N = 116), od tega je bilo 73 učencev 

v eksperimentalni skupini, ki je bila deležna poučevanja z metodo ustvarjalnega giba in 43 v 

kontrolni skupini brez ustvarjalnega giba. Med vsemi učenci smo študentke s pomočjo 

Opazovalne sheme čustev natančneje opazovale 20 naključno izbranih učencev, štiri iz vsakega 

razreda, splošno zadovoljstvo pa smo ugotavljale pri vseh učencih s pomočjo Lestvice 

trenutnega počutja.  

 

Rezultati so pokazali, da je pri vseh učencih najpogosteje izraženo čustvo veselje. Le tega so 

učenci izražali na različne načine. Pri učnih urah, kjer je bil prisoten ustvarjalni gib, so veselje 

najpogosteje izražali z nasmehom, odprtimi usti in medmeti, v kontrolni skupini pa z nasmehi, 

vzkliki in komentarji. Največkrat so v obeh skupinah izraze veselja sprožile dejavnosti, v 

eksperimentalni skupini pa še nastop in socialne interakcije, medtem ko so v kontrolni skupini 

učenci izražali veselje pogosteje še ob svojih idejah, zmagi in humorju. Dobljeni rezultati 

nakazujejo več pojavljanja veselja ob socialnih interakcijah v eksperimentalni skupini in ob 

samostojnih dosežkih v kontrolni skupini. Rezultati so pokazali, da izbrani učenci, ki imajo 

pouk popestren z metodo ustvarjalnega giba, močneje izražajo čustvo veselje. Pri zadovoljstvu 

učencev pa sem ugotovila, da med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine ne prihaja do 

pomembnih razlik v zadovoljstvu med učnimi urami. Takšni rezultati so najbrž odraz izredno 

zanimivih in pestrih učnih ur v obeh skupinah.  

 



 

Ključne besede: ustvarjalni gib, gibanje, učenje, razredni pouk, čustva, veselje. 

 



 

ABSTRACT  

 

The master's thesis focuses on emotions which arise in class when utilizing the creative 

movement method. The aim of the paper is to examine whether lessons employing the method 

induce more positive feelings with students, as opposed to lessons in which the creative 

movement method is not used. The theoretical part of the thesis surmises general features of 

emotions, with the emphasis on the qualities of individual basic emotions. The main focus is 

on the positive basic emotion of joy. The paper continues with an overview of emotional 

development in regard to the age and entails descriptions of emotions that primary school 

students express. We analyze the creative movement teaching method and elaborate on the 

advantages of utilizing it.  

The empirical part of the thesis includes an overview of the research project, Importance of 

Creative Movement in Different Development Stages of the First Level Primary School 

Students, which was conducted by the Faculty of Education, University of Ljubljana. The part 

of the research, which focuses on the emotions of the 2nd grade primary school students, is 

prominently featured and analyzed.  The survey included 116 2nd grade students that 

participated in the survey. Students were divided into the experimental (73 students) and control 

(43 students) group. 

The purpose of the research was to establish whether students show more positive feelings when 

the creative movement method is utilized, than during the lessons that do not use that method. 

During the survey we tried to recognize the feelings that are expressed by students in the lessons 

which employ the creative movement method, and observe how the students respond to such 

lessons. Furthermore, we tried to identify the situations that heighten the feeling of joy, as well 

as measure the levels of intensity of the emotion. To obtain the results, we used the Current 

mood scale and the Observational scheme of emotions. The results reveal that students the most 

frequently expressed a positive feeling is joy, in both groups. The students in the experimental 

group expressed the emotion of joy more prominently, mostly with smiles, open-mouth 

expressions, and interjections. The control group expressed their joy the most frequently with 

smiles, cheers and in-class comments. The experimental group was most likely to engage in 

showing joy in instances of activities, performance and social interaction, while the control 

group expressed joy during activities, but more frequently also when sharing their ideas, 

winning, and humor. We can surmise that the expressions of joy, in the experimental group, 

were triggered due to the application of the creative movement method. The students in the 

experimental group displayed the emotion of joy more frequently as result of group 



 

achievements, while the students in the control group also displayed the emotions, yet these 

emotions were more frequently the results of the individual achievements. Results also show 

no differences in the contentedness of all students during lessons. 

The empirical part of the thesis reveals that both utilized methods prominently encourage 

students to express the emotions of joy. 

 

Key words: creative movement, movement, teaching, first level primary school education, 

emotions 
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1. UVOD 

 

Čustvo je duševni proces, s katerim izražamo naš vrednostni odnos do nekega predmeta, osebe, 

delovanja, stanja, pogosto tudi do sebe. So del našega vsakdana in pomembno vplivajo na naše 

medsebojne odnose tako pri odraslih kot tudi pri otrocih (Vitez, 2009). Panju (2010) pravi, da 

so čustva tista, ki predstavljajo bistvo človekovega delovanja, saj pomagajo posamezniku do 

poznavanja sebe, so mu v pomoč pri odzivanju na dogodke ter pri razumevanju svojega 

mišljenja. Razumevanje ter poznavanje čustev, kot tudi ravnanje z njimi, je pomembno za 

učiteljevo delovanje v razredu (Smrtnik Vitulić, 2003, 2009). Raziskave o poučevanju skozi 

ustvarjalni gib, ki sta jih izvedla A. V. Jalšovec (2014) in T. Božič (2012), so pokazale, da 

otroci, ki so deležni več gibanja, izražajo prijetnejša čustva, otrokovo razpoloženje pa je 

pozitivno naravnano. »Za otroka je gibanje primarna potreba in je povezano z vsemi področji 

razvoja; s psihomotoričnim, kognitivnim in čustveno-socialnim« (Geršak, 2016, str. 31). 

Raziskave, ki jih V. Geršak (2013) omenja v članku Utelešena učna vsebina: z ustvarjalnim 

gibom do trajnega znanja, so pokazale, da gibanje pozitivno deluje na učne sposobnosti. Ena 

izmed učnih metod, ki se prepleta z gibanjem, pa je ustvarjalni gib. 

 

V magistrskem delu se ukvarjam s problematiko čustev pri pouku. Na podlagi prebrane 

literature sem ugotovila, da je področje čustev pri pouku dokaj zanemarjeno. Želela sem 

ugotoviti, ali bi vključitev drugačne, novejše metode, natančneje ustvarjalnega giba v pouk, 

pripomogla k večjemu čustvovanja učencev pri pouku. Cilj magistrskega dela je ugotoviti, ali 

se pojavljajo razlike pri izražanju čustev učencev pri pouku brez ustvarjalnega giba in pri pouku 

z vključenim ustvarjalnim gibom. V raziskavah ustvarjalnega giba, ki sta jih izvedli S. Berkopec 

(2014) in M. Bokal (2013), ni bilo natančneje analiziranih povezav med čustvovanjem in 

ustvarjalnim gibom, temveč sta avtorici le opazili prijetna čustva ob uporabi metode 

ustvarjalnega giba. M. Bokal (2013) je ob uporabi metode ustvarjalnega giba pri likovnem 

pouku opazila sproščenost in večjo ustvarjalnost učencev. S. Barkopec (2014) pa je učence 

opazovala pri športnem plesu in ugotovila, da je bilo ob uporabi metode ustvarjalnega giba pri 

učencih zaslediti veselje.  

 

V teoretičnem delu magistrskega dela sem na podlagi izbrane literature opisala in opredelila 

čustva, še posebej sem analizirala prijetna čustva, natančneje veselje. Nato sem povzela razvoj 

čustev in njihovo vpletenost v šolski sistem. Opisala sem tudi metodo ustvarjalnega giba, ki ga  

B. Kroflič (1999) opredeli kot učni pristop oz. način dela, s katerim učenci ustvarjajo, 
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povezujejo in oblikujejo pouk, zraven pa se z gibanjem tudi izražajo. Predstavila sem tudi 

prednosti takega načina poučevanja. 

 

V empiričnem delu sem z opazovanjem učencev med izvajanjem pouka ob uporabi metode 

ustvarjalnega giba in brez ustvarjalnega giba želela preveriti, ali prihaja do razlik v njihovem 

izražanju čustev, predvsem sem se osredotočila na čustvo veselje.  
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2.  ČUSTVA 

 

O čustvih so razmišljali in jih analizirali že stari Grki. Povezavo telesa in duha ter doživljanje 

telesnih sprememb, ki nastanejo kot posledica čustev, so skušali pojasniti z razmišljanjem in  

postavljanjem različnih filozofskih vprašanj (Lamovec, 1991). Milivojević (2008) ugotavlja, da 

čustva vselej nastajajo tedaj, ko človek oceni, da se je pomembno spremenil odnos med njim in 

svetom. Čustva se pojavijo kot posledica te spremembe in hkrati težijo k temu, da vzpostavimo 

novo skladnost med človekom in svetom. Lazarus (1991) pa razlaga, da čustva nastanejo kot 

odgovor na subjektivno pomemben dogodek, saj gre za psiho-fiziološki proces. Telesne 

spremembe, mišljenje, izrazi in dejavnosti so sestavni deli procesa čustvovanja (Oatley in 

Jenkins, 1996, v Smrtnik Vitulić, 2011). 

 

Milivojević (2008) meni, da včasih pomešamo dva pojava, ki jim je skupno občutenje. Razlika 

med občutkom in čustvom je ta, da občutimo ves čas, čustvo pa doživljamo samo občasno. 

Čustva torej doživljamo v situacijah, ki so nam zelo pomembne. Da pa se subjekt sploh odziva 

na določen dražljaj, so potrebni trije koraki: zaznavanje zunanje spremembe, določanje smisla 

in ovrednotenje pomembnosti tega smisla. Milivojević (2008) navaja še, da različni ljudje v isti 

situaciji doživljajo različna čustva, nekateri pa jih sploh ne občutijo. 

 

Čustva si lahko ogledamo z različnih zornih kotov z razdelitvijo razlag na dve skupini. Prva je 

telesno-vedenjska, druga pa kognitivna. V prvi skupini strokovnjaki razlagajo, da se čustva 

sprožijo, ko posameznik reagira na situacijo s fiziološkimi procesi, kot so pospešeno bitje srca, 

potenje, lahko pa se izrazi telesno, z mimiko obraza ali položajem telesa. Druga skupina razlaga 

doživljanje čustev v situaciji, ko nam je nekaj še posebej pomembno. Strokovnjaki, ki 

zagovarjajo kognitivne razlage, menijo, da lahko čustva razumemo kot zapletene psiho-

fiziološke procese, ki se sprožijo v osebi kot reakcija na zanj pomembno dogajanje. Kognitivno 

usmerjeni avtorji, kot je na primer Izard (1991, v Smrtnik Vitulić, 2011), menijo, da čustva 

nastanejo ob posameznikovemu zaznavanju dogajanja, lahko je to zavestno ali nezavedno. Bolj 

ko je situacija pomembna, bolj intenzivno je čustvo (Smrtnik Vitulić, 2011). 

 

Čustva so zapleteni procesi, ki si sledijo v točno določenem zaporedju: nastajanje čustva se 

začne z zaznavanjem spremembe v zunanjem svetu, to pa ljudje zavestno ali nezavedno 

kognitivno ocenimo (zaznava, pripis pomena, pomembnosti). Sledi telesna obdelava podatkov 

in nato ponovna sprožitev miselnih procesov, priprava na akcijo in izražanje čustev, ki se odraža 
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telesno (Smrtnik Vitulić, 2004). Ljudje različno dojemamo čustva, kljub temu da smo lahko 

izpostavljeni enaki situaciji, jih nekdo lahko sploh ne občuti ali pa jih popolnoma drugače izraža 

(Smrtnik Vitulić, 2007). Milivojević (2008) navaja zaporedje procesov, ki so ključnega pomena 

za nastanek čustev: 

- ocena dogajanja, 

- telesne spremembe v organizmu, 

- miselno načrtovanje.  

 

Posameznik se najprej odloči, v kakšni meri je zanj pomembna situacija, v kateri se je znašel. 

Nato sledi faza, ki je povezana s telesnimi spremembami posameznika, kot so povečano bitje 

srca, pospešeno dihanje, itd. Zadnji proces pa je miselno načrtovanje, ki se odraža v odzivu 

osebe na situacijo. Zaporedje procesov Milivojević (1999) razloži z Modelom krožne 

emocionalne reakcije (v nadaljevanju KER model), ki omogoča razumevanje zaporedja 

posameznih procesov, ki sestavljajo čustva. V modelu predpostavi naslednje procese, kar je 

prikazano tudi na Sliki 1: 

1. prisotnost dražljajske situacije, 

2. zaznavanje (situacije), 

3. pripis pomena (situaciji), 

4. pripis pomembnosti (situaciji), 

5. telesna obdelava podatka, 

6. pripravljenost za akcijo, 

7. mišljenje in 

8. pripravljenost na odziv ali odziv (na situacijo). 
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Slika 1: Model krožne čustvene reakcije (Milivojević, 2008, str.43) 

 

V prvi točki se dražljajska situacija nanaša na spremembo v zunanjem svetu. V drugi točki 

posameznik zunanji svet zaznava kot situacijo, v kateri se je znašel, lahko se je zaveda, ali pa 

ne. Tretja točka se nanaša na pripisovanje pomena zunanjega dražljaja. Možgani ga povežejo z 

našimi izkušnjami, zato smo zmožni oceniti nevarnost v okolju. Četrti korak je bistven v 

procesu obdelave informacij o dražljaju, saj čustvo nastane le, kadar ocenimo, da je dražljaj za 

nas pomemben. V petem koraku se možgani odločijo, da je dražljaj za nas pomemben, poleg 

tega se aktivirajo določeni biološki programi. Šesti korak ali težnja k dejanju aktivira program, 

da se človek motivira za določeno vrsto vedenja. Sedmi korak se nanaša na mišljenje ali 

mentalne operacije. Čustvo takrat predstavlja možganom najpomembnejši cilj. Doživeto čustvo 
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je izkušnja, ki aktivira in spodbudi mišljenje. V zadnjem, osmem koraku, ki se navezuje na 

prejšnjega, se subjekt odloči, da se aktivira. 

 

Prilagajanje je človeški vsakdan in zato so vsa čustva lahko koristna. Ljudje se moramo 

prilagajati drugim, okolici, dogodkom na vsakodnevni bazi. Posamezno čustvo ima nalogo ali 

namen, npr. veselje je nagrada za vložen trud, prav tako pa nam ozavesti, kako pomembno je 

za nas dogajanje (Milivojević, 1999). 

 

2.1. Delitev čustev 

 

V tem poglavju je predstavljena delitev čustev. Čustva (Kompare, Stražišar, Vec, Dogša, 

Jaušovec, Curk, 2002) delijo na prijetna in neprijetna čustva, na močna in šibka ter kratkotrajna 

in dolgotrajna čustva, nenazadnje pa tudi na temeljna in kompleksna čustva. 

 

2.1.1. Prijetna in neprijetna čustva 

 

Večina strokovnjakov, katerih področje raziskovanja so čustva, čustva deli na »prijetna« in 

»neprijetna«. Med prva spadajo tista, ki jih ljudje občutijo ob doseženem cilju, med 

»neprijetna« čustva pa tista, ki nastopajo, ko ne moremo doseči cilja (Smrtnik Vitulić, 2011). 

Prijetna čustva ljudje radi izražamo in do njih skoraj nimamo zadržkov, nasprotno pa se pogosto 

ognemo neprijetnim čustvom in jih ne želimo izražati ali deliti z ostalimi ljudmi (Trtnik, 2004). 

Zadovoljstvo, srečo, veselje, ljubezen, upanje, zaupanje, občutek varnosti, itd. prištevamo med 

»prijetna« čustva, k neprijetnim pa uvrščamo strah, jezo, ljubosumje, žalost, zavist, 

zaskrbljenost, ipd. (Milivojević, 2008). Oseba doživlja prijetno čustvo, kadar okoliščine 

prispevajo k temu, da je bil omogočen cilj in neprijetna čustva, ko so njeni cilji zaradi okoliščin 

ogroženi (Lazarus, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2007).  

 

2.1.2. Močna in šibka ter kratkotrajna in dolgotrajna čustva 

 

Poleg prijetnosti lahko ocenjujemo tudi intenziteto čustva. Ločimo šibko, srednje močno, 

močno in zelo močno čustvo. Najmočnejše čustvo oz. izraz se imenuje »afekt« in se dogaja v 

določeni situaciji, ki je zelo pomembna za posameznika, kljub temu da je čustvo kratko, je zelo 

močno. Razvijejo se v trenutku in poleg se pojavijo izrazite telesne spremembe, npr. bes, 



 

7 

panika, evforija. Poleg tega zmanjšajo kritičnost in razsodnost mišljenja in ravnanja osebe 

(Kompare idr., 2002). Glede na dolžino trajanja čustva pa ločimo kratkotrajna, srednje 

kratkotrajna, dolgotrajna čustva. Kratkotrajna čustva merimo v sekundah in minutah, srednje 

kratkotrajna v minutah ali urah, dolgotrajna pa v dnevih, tednih, izjemoma mesecih 

(Milivojević, 2008).  

 

Bolj ko je posamezniku pomembna situacija, močnejše je čustvo. Besede, s katerimi 

povzemamo ekstremna in hitra čustva, so bes, gnev, groza (Milivojević, 2008). 

 

2.1.3. Temeljna in kompleksna čustva 

 

V grobem strokovnjaki delijo čustva na dve skupini: temeljna in kompleksna čustva. Vendar 

strokovnjaki niso enotni pri določitvi meril, katera čustva spadajo v skupino temeljnih čustev 

(Smrtnik Vitulić, 2011). Izard (1991, v Smrtnik Vitulić, 2011) pravi, da naj bi se temeljna čustva 

pojavila že zelo zgodaj v ontogenetskem oz. individualnem in v biološkem razvoju. Zagovarja 

tezo, da so za temeljna čustva značilni tipični izrazi obraza, vzorci možganske dejavnosti in 

prilagoditvena vloga za posamezno čustvo. Izard (prav tam) zaključi, da po teh kriterijih 

obstajajo le nekatera temeljna čustva, to so: zanimanje, veselje, presenečenje, gnus, žalost, jeza, 

sram in krivda. Harris (1996, v Smrtnik Vitulić, 2007) pa je mnenja, da sram in krivda ne 

spadata k temeljnim čustvom. Njegovemu mnenju so pritrdili številni drugi strokovnjaki, ki 

menijo, da bi se morala sram in krivda uvrščati h kompleksnim čustvom. O njih lahko govorimo 

šele po dopolnjenem drugem letu otrokove starosti (Harris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 2007). 

Kompleksna čustva izvorno niso pomembna za preživetje, jih pa uporabljamo v vsakdanjem 

življenju in nam pomagajo pri sobivanju z drugimi ljudmi. Predpogoj za razvoj kompleksnih 

čustev je sposobnost samozavedanja, kar pomeni, da se mora otrok zavedati, da je ločen od 

drugih ljudi in mora ustrezati družbenim standardom. Pod kompleksna čustva se prišteva: 

ponos, sram, krivda in zavist (Smrtnik Vitulić, 2011). 

 

2.2. Značilnosti izbranih temeljnih čustev 

 

V tem poglavju so  predstavljena izbrana temeljna čustva: veselje in zadovoljstvo, ki se po 

mnenju strokovnjakov pojavita ob ugoditvi nam pomembne želje. Jezo občutimo, ko ni nekaj 

v skladu z našimi željami. Strah začutimo ob misli, da bi nekaj pomembnega izgubili, žalost 
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pa ko nekaj resnično izgubimo (Milivojević, 2008). Skrb in negativno presenečenje sta čustvi, 

ki sta povezani s strahom. Poglavja torej opredelijo izbrana čustva: veselje in zadovoljstvo, 

jeza, strah, skrb, negativno presenečenje in žalost. Poleg definicij čustev bom opisala, kdaj se 

določeno čustvo pojavi, kako ga lahko prepoznamo in kako lahko pomagamo otroku, ki izraža 

določeno čustvo. 

 

2.2.1. Veselje in zadovoljstvo  

 

Milivojević (2008) ugotavlja, da sta veselje ter zadovoljstvo čustvi, ki ju subjekt občuti, kadar 

oceni, da je zadovoljil neko svojo željo, ko uresniči cilj ali se je katera od njegovih višjih vrednot 

močno potrdila. Razlika med veseljem in zadovoljstvom je majhna, vendar jo je moč opaziti pri 

intenzivnosti izražanja, kar je povezano z željo. Če je želja večja, gre za veselje, sicer pa je 

določeno čustvo zadovoljstvo. Milivojević (1999) navaja še, da je namen veselja nagraditi sebe 

za vedenje, s katerim se je posledično uresničila želja. Otrok izraža veselje, ko je dosegel cilj 

in zato pričakuje, da njegov uspeh opazimo in se z njim veselimo. Izkazan interes otroka 

motivira za doseganje ciljev tudi v prihodnje. Otrok mora obenem razumeti, da je veselje 

njegova »osebna« nagrada in jo lahko doseže vsakič, ko si zadane realen cilj (Smrtnik Vitulić, 

2011). Razlogi za veselje se z odraščanjem spreminjajo. Otroci se morajo naučiti iskati veselje 

in zadovoljstvo v socialno sprejemljivih dejanjih, ki morda primarno niso prijetna (Smrtnik 

Vitulić, 2004).  

 

Veselje se pri otroku pojavi že v zgodnjem otroštvu, izraz veselja pa je nasmeh. Kompare (2006) 

zapiše, da že pri novorojenčkih zaznamo nasmeh, ki je spontan odziv bodisi med spanjem, pri 

dotikih ali po hranjenju. Predhodnik veselja je socialni nasmešek, ki se pojavi med tretjim in 

šestim tednom starosti ob interakciji z drugimi ljudmi. Strokovnjaki so veselje zaznali tudi pri 

otrocih starih od šest do osem mesecev. Otroci se razveselijo predvsem neke pozitivne izkušnje, 

ki je lahko prihod poznane osebe ali igra. V zgodnjem otroštvu se poveča število situacij, ki pri 

otrocih vzbudijo čustvo veselje. Predšolski otroci se razveselijo druženja z vrstniki, še posebej 

so veseli, ko so uspešnejši od drugih otrok. Veselje izražajo s smehom, ali celo s celim telesom, 

npr. s skakanjem, valjanjem po tleh, ploskanjem ter objemanjem. Čustvo veselje je izredno 

pomembno, saj prispeva k pozitivni samopodobi, prijetni klimi, vzbuja prijetne reakcije, zato 

je privlačno za druge ljudi in pri drugih ljudeh daje pozitiven vtis (Marjanovič Umek, Zupančič, 

1959). V srednjem otroštvu se otroci razveselijo sprejetosti v družbi, odnosov z vrstniki, šolskih 
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ocen, učne uspešnosti, uspešnosti v interesnih dejavnostih in pohvale učitelja (Marjanovič 

Umek, Zupančič, 1959). 

 

Milivojević (2008) meni, da je veselje kot čustvo privlačno za druge ljudi, zato želimo ob sebi 

vesele ljudi. Varno ljudje izražamo veselje le, kadar smo v krogu bližnjih, sicer pa lahko med 

ljudmi izzovemo zavist ali celo sovraštvo. Veselje je potrdilo osebi, da živi skladno s svojimi 

vrednotami in s samim seboj. Milivojević (2008) k znakom veselja in zadovoljstva uvršča 

nasmeh, vzklik, veselost in veselje.  

 

Veselje lahko prepoznamo po verbalnih znakih (otrok nekaj pove npr. »Danes je učiteljica 

pohvalila mojo domačo nalogo.«), s fizičnimi znaki (nasmeh, sproščen obraz, poskočnost), s 

fiziološkimi znaki (povišana raven serotonina, dopamina) in s sociološkimi znaki (iskrivost, 

humor, razigranost, ponos ipd.) (Majerhold, 2017). Določeni izrazi na obrazu in kretnje nam 

pomagajo prepoznati veselje. Pri različnih ljudeh lahko opazimo različne načine izkazovanja 

veselja in zadovoljstva, vsem izrazom pa je skupno, da so kotički ust potisnjeni nazaj in 

dvignjeni. Usta so lahko odprta, lahko se vidijo zobje. Gube potekajo od nosu navzdol, okrog 

zunanjih kotičkov ust. Lica so dvignjena. Pod spodnjo veko so gube, veka je lahko dvignjena, 

ni pa napeta. Gubice ob zunanjih kotičkih oči so usmerjene navzven (Ekman in Friesen, 1975, 

v Lamovec, 1991).  
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Slika 2: Ob navzočnosti ostalih učencev izražata učenca veselje ob znanju prikaza črke 

medtem ko sodelujeta v paru (lasten arhiv) 

 

 

2.2.2. Jeza 

 

Oseba občuti jezo, kadar oceni, da se drugi neupravičeno vede tako, da ogroža neko njeno 

vrednoto. Jezo povzročita frustracija in iritacija, saj oseba s pomočjo jeze poskuša odstraniti 

oviro za zadovoljitev svoje želje. Najhujša oblika jeze je bes. Milivojević (2008) ugotavlja, da 

ima jeza funkcijo zahteve po spremembi vedenja druge osebe. Z jeznim dopovedovanjem 

poskuša oseba drugim postaviti mejo ali pa urediti socialni svet v skladu s svojimi merili.  

 

Jezo otroci večkrat doživljajo kot strah, saj je več situacij, ki lahko sprožijo to čustvo, odvisno 

v katerem razvojnem obdobju so. V različnih razvojnih obdobjih so za otroka različni sprožilci 

za jezo. Vsem pa je skupno, da otroke jezi, če ne dobijo pozornosti. V obdobju dojenčka in 

malčka se otroci jezijo zaradi lakote, bolečine, premajhne ali prevelike količine stimulacije, 

odzivanje na neprijetni dražljaj (Marjanovič Umek, Zupančič, 1959). V zgodnjem otroštvu (od 
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tri do šest let) je dražljaj za jezo odvzem igrače ali vmešavanje v igro, v srednjem otroštvu (šest 

do enajst let) pa se jeza pojavi pri omejevanju želja ali načrtov, neuspehu, zasmehovanju, 

nepravičnosti, zanemarjanju. Posameznik lahko odreagira nasilno in svojo jezo usmeri v druge 

ljudi ali pa predmete, ki so mu blizu (Smrtnik Vitulić, 2011).  

 

Otroke moramo odrasli, najprej starši, stari straši, nato vzgojitelji in učitelji naučiti socialno 

sprejemljivih odzivov. Neprimerno je, da se otrok zaradi jeze v trgovini, ker ne dobi želene 

stvari, meče na tla ali z glavo udarja ob steno. Potrebno ga je naučiti primernega vedenja in mu 

pojasniti, da tudi odrasli ne dobimo vedno, kar si želimo. V primeru, ko otrok začuti jezo, 

fizično nasilje in uničevanje predmetov nista ustrezna. Jeznega otroka je potrebno ustaviti, 

pomiriti in »zaščititi« prisotne. Pogovor je smiseln, ko se otrok pomiri, nato pa ga je potrebno 

spodbuditi, da pove s svojimi besedami, kaj se je zgodilo. Otrok mora povedati, kaj je doživljal 

in kako se je odzval na jezo. Ključna je pomoč pri umiritvi otroka, hkrati pa mu moramo 

povedati, da nasilje ni dovoljena oblika reševanja težav. Če je bilo več vpletenih, izprašamo še 

ostale in vse vprašamo, kako bi se počutili na drugi strani ali v podobni situaciji. Pogovor je 

potrebno zaključiti z dogovorom o izražanju jeze prihodnjič, skupaj lahko poiščemo 

sprejemljivejše odzive (Smrtnik Vitulić, 2011). 

 

K. Majerhold (2017) zapiše, kateri so znaki jeze. Mednje šteje verbalne znake, ki zajemajo 

žaljivke, zbadljivke; fizične znake kot npr. metanje zvezka v steno, metanje torbe po tleh, 

udarec z roko po mizi; fiziološki znaki so rdečica, povišan pulz, povišana raven adrenalina itd. 

ter sociološke znake h katerim šteje nesodelovanje, agresivnost, tekmovalnost in individualnost. 

 

Ekman in Friesen (1975, v Lamovec, 1991) sta opredelila značilnosti izrazov obraza pri jezi. 

Obrvi so spuščene in stisnjene skupaj. Med obrvmi potekajo navpične gube. Spodnja veka je 

napeta in lahko dvignjena, zgornja veka je napeta in lahko spuščena. Oči gledajo ostro in imajo 

izbuljen izraz. Usta so lahko tesno stisnjena skupaj z naravnost in navzdol obrnjenimi kotički, 

ali pa so odprta in imajo obliko kot pri kričanju. Nosnice so lahko rahlo razširjene. 

 

2.2.3. Strah 

 

Strah je čustvo, za katerega je značilno, da ga subjekt doživlja, ko oceni, da je ogrožena, katera 

izmed njegovih vrednot in da se ne bi mogel zoperstaviti objektu ali situaciji, ki ga ogroža 

(Milivojević, 2008). Strah se pojavi, ko ljudje dvomijo v svoje sposobnosti za soočanje z 
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določeno situacijo, le-ta naj bi presegala sposobnosti posameznika (Milivojević, 1999). 

Poznamo več podvrst strahu, mednje uvrščamo: anksioznost, zaskrbljenost, socialno plašnost 

(Zupančič, 1995). Strah  nam ne pomaga, da se spoprijemamo s situacijo, zato je večkrat 

potrebna tudi pomoč drugih oseb (Smrtnik Vitulić, 2011). 

 

Nenavadni in nepričakovani dražljaji v okolju sprožijo strah. Odvisen je od mentalnega razvoja 

otroka ter izkušenj, ki jih je že pridobil v svojem življenju. Dojenček ima manj izkušenj s 

strahovi, kasneje s širjenjem obzorja in okoliščin pa njegov strah narašča. Bolj se zavedamo, 

kaj vse se lahko pripeti, bolj nas je strah. Strah je velikokrat pridobljen, naučen (Smrtnik Vitulić, 

2011). Otroci, stari od pol leta do osem mesecev, začnejo doživljati strah pred nenadnimi 

dražljaji, ropotom, tujci, pred višino (Kompare idr., 2006). Malčke je lahko strah teme, kadar 

ostanejo sami ter predmetov v temi, tujih odraslih ljudi, zlasti če nosijo maske (Marjanovič 

Umek, Zupančič, 1959). S starostjo se otrokovo okolje razširja, možnost za dražljaje, ki sprožijo 

strah je zato več. V zgodnjem otroštvu otrokove strahove predstavlja naučeno vedenje. Strah 

tako vzbudijo dražljaji, ki naravno vzbujajo strah (npr. glasni zvoki) ali neprijetni dogodki. 

Lahko so strahovi posledica posnemanja odraslih, gledanja grozljivih posnetkov ali bujna 

domišljija. Predšolski otroci še nimajo dokončne spodobnosti za ločevanje resničnosti od 

domišljije (Marjanovič Umek, Zupančič, 1959). V srednjem otroštvu (šest do dvanajst let) 

imajo otroci že realne strahove, npr. strah pred poškodbami, strah pred smrtjo, strah pred šolo, 

učitelji. Otroci v tem obdobju manj odkrito kažejo strah, kot pa predšolski otroci (Marjanovič 

Umek, Zupančič, 1959). V srednjem otroštvu je otroke strah neuspeha, osmešenja, zafrkavanja,  

drugačnosti, nevarnosti. Večkrat so otroci jezni, kot pa prestrašeni, saj je dejavnikov, ki 

spodbudijo jezo, več (Smrtnik Vitulić, 2004). V ugodni čustveni klimi se pojavlja manj 

neprijetnih čustev (Poljšak Škraban, 2002), za kar moramo poskrbeti tudi učitelji. 

 

Otroka lahko vprašamo o strahovih in ga spodbudimo, da nam pripoveduje o njih. Lahko se z 

njim pogovorimo doma, ali pa se zaupa osebi, ki ji zaupa. V šoli je bolje, da ga vprašamo, nekje 

kjer bo distanciran od ostalih in se nam bo lažje zaupal. Ob tem pa mu moramo zagotoviti, da 

razumemo njegovo stisko, ga potolažiti ter mu zagotoviti varnost. Pri mlajših lahko to 

dosežemo z objemom, stiskom roke. Lahko mu povemo, da je tudi starejše strah in mu zaupamo 

svojega. Šele ko razumemo otrokov strah, mu lahko pomagamo najti način, kako ga 

obvladovati. Če jih je strah pred socialno izključitvijo, lahko učitelj pomaga in delo prilagodi z 

metodo dela v manjših skupinah ali pa pohvali samostojnost otroka pri delu (Smrtnik Vitulić, 

2011).  
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Verbalni znaki strahu se kažejo s stavki: »Učiteljica, ali boste danes spraševali?« »Pisal sem 

cvek in me je strah povedati staršem« ipd. K fizičnim znakom prištevamo srep pogled, napete 

obrazne in telesne mišice in tresenje. Napadalnost, nemirnost, razrešenost, pozabljivost pa so 

sociološki znaki strahu (Majerhold, 2017). 

 

Ekman in Friesen (1975, v Lamovec, 1991) sta opisala značilne izraze človeka, kadar ga je 

strah. Čustvo lahko prepoznamo po dvignjenih obrveh, ki so zravnane in stisnjene skupaj. Gube 

na čelu so vodoravne in omejene na sredino. Oči so odprte in napete, vidna je belina nad 

šarenico. Zgornja veka je dvignjena, prav tako tudi spodnja veka, ki je napeta. Usta so priprta, 

napeta, kotički so potegnjeni nazaj. 

 

2.3.1. Skrb 

 

Skrb ali zaskrbljenost se pojavi, ko otrok ocenjuje, da ne more nadzirati okolice, poleg tega je 

lahko ogroženo nekaj, kar je osebi pomembno ali je zanjo odgovorna. Pri tem je ključnega 

pomena poiskati rešitve za prihodnost že v sedanjosti, v kolikor bi problem postal resničen 

(Milivojević, 2008). »[…] zaskrbljenost je vedno povezana z dogajanjem, ki je prostorsko in 

časovno oddaljeno od subjekta in v katerega subjekt nima vpogleda. Če je subjekt zaskrbljen 

zaradi nečesa, kar bi se lahko zgodilo v sedanjosti, a je zunaj subjektovega vpliva, ima njegova 

zaskrbljenost značilnost strahu. Če pa je subjekt zaskrbljen zaradi nečesa, kar bi se lahka 

zgodilo v neposredni prihodnosti, kakovost zaskrbljenosti ustreza bojazni« (Milivojević, 2008, 

str. 537). Zaskrbljenost se običajno pojavi okoli tretjega leta starosti, ko si otrok lahko pojasni 

zapletene situacije, ki bi se lahko pripetile. Otroci v zgodnjem otroštvu so običajno zaskrbljeni 

zaradi svoje družine ali pa odnosov. Zaradi težav z ločevanjem resničnosti od domišljije, lahko 

otroke skrbi tudi zaradi dogodkov v filmih, knjigah, igrah, groženj staršev. V srednjem otroštvu 

so lahko otroci zaskrbljeni zaradi strahu pred specifično nevarnostjo, ki bi se lahko pripetila. 

Zajema misli in predstave o tem, kaj bi se lahko pripetilo. Običajno je skrb v tem obdobju 

pogosto čustvo, ki ga je težko nadzorovati. Šolske otroke skrbijo stvari v zvezi s šolo, prijatelji, 

zunanjim izgledom, prihodnostjo (Marjanovič Umek, Zupančič, 1959). 
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2.3.2. Negativno presenečenje 

 

Presenečenje je lahko prijetno ali pa neprijetno. Pojavi se, ko nečesa ne predvidevamo. Lahko 

se nanaša na predmet, osebo ali pa situacijo. Čustvo se pojavi nenadoma (Milivojević, 2008). 

Prvič se izraz presenečenja pojavi med drugim in tretjim mesecem starosti. Negativno 

presenečenje je lahko odziv na nek nepričakovani dražljaj, npr. lutka, ki skoči iz škatle 

(Kompare idr., 2006). 

 

2.2.4. Žalost 

 

Milivojević (2008) ugotavlja, da oseba občuti žalost, ko izgubi nekaj, kar ji je bilo pomembno. 

Proces in dolžina žalovanja sta odvisna od posameznika in se razlikujeta od žalovanja druge 

osebe (Lamovec, 1991). Čim večjo vrednost je imela stvar, predmet, oseba za posameznika, 

tem večje je žalovanje. Kadar je oseba žalostna, je naloga ostalih ljudi, da pokažejo sočutje 

(Milivojević, 1999). 

 

Žalost se pri otrocih pojavi med drugim in tretjim mesecem starosti, zaradi bolečine, oviranja 

ali ločitve od osebe, na katero je navezan, običajno matere (Kompare idr., 2006).  

Znaki žalosti so verbalni, fizični (sklonjena glava, sključena drža, pogled obrnjen v tla ali stran 

od ljudi), fiziološki (znižana raven serotonina, endorfina, dopamina, oksitocina in estrogena kar 

vodi do zaprtosti vase, brezvoljnosti do druženja z drugimi ljudmi) in sociološki (pomanjkanje 

zanimanja, nesodelovanje, brezvoljnost, odsotnost vizije in zaprtost vase) (Majerhold, 2017). 

 

Znaki in izrazi, po katerih lahko prepoznamo žalost, so: notranji kotički obrvi so dvignjeni, 

koža pod obrvmi tvori trikotnik, ki je z najdaljšo stranico oči obrnjen navzgor. Notranji del 

zgornje veke je dvignjen. Kotički ust so spuščeni, ustnice se lahko tresejo (Ekman in Friesen, 

1975, v Lamovec, 1991). Poleg naštetega običajno žalostni ljudje manj ali sploh ne govorijo, 

večkrat so videti zamišljeni, niso družabni, žalost izražajo z jokom, iščejo tolažbo pri drugih 

ljudeh, lahko se celo zaprejo vase (Milivojević, 2008). Žalost je pomembna za premagovanje 

in poslavljanje od preteklosti (Trtnik, 2004). 

 

Žalostnemu otroku moramo zagotoviti varno okolje, kjer se nam lahko izpove. Lahko to storimo 

po pouku ali v kabinetu, kjer ni nikogar ter nam v zasebnem kotičku pripoveduje o svojem 

občutenju. Posebno je potrebno biti previden in  nežen z otroki, ki žalujejo, zato vanje ne silimo, 
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povemo pa, da smo pri njih. Lahko spregovorimo tudi o svoji izkušnji ob izgubi in doživljanju 

le-te. Pozorni moramo biti na znake, da se otrok ne počuti krivega za povzročitev izgube. Tu 

pa smo na vrsti odrasli, ki moramo otroku zagotoviti, da ni kriv za dogodke, ki so se pripetili 

(Smrtnik Vitulić, 2011). 

 

2.3. Značilnosti  izbranih kompleksnih čustev 

 

V tem poglavju sta predstavljeni izbrani kompleksni čustvi in sicer razočaranje in sram, ki se 

kasneje pojavita v empiričnem delu. V nadaljevanju razložim, zaradi česa se pojavita določeni 

čustvi in kako jih lahko prepoznamo.  

 

2.3.1. Razočaranje 

 

»Razočaranje se pojavi, ko nekdo drug nepričakovano ne ravna s subjektovimi pomembnimi 

željami« (Milivojević, 2008, str., 720). Oseba pričakuje, da bo nekdo ravnal tako, kot si sam 

želi, zato drugačna reakcija nekoga drugega sproži razočaranje.  

Če posameznik ali celo skupina ljudi ne izpolni pričakovanj, se pojavi razočaranje, celo obup, 

ki je rezultat trpljenja, ko oseba ugotovi, da se njena želja ne bo uresničila kljub teži, ki jo ima 

za določeno osebo (Milivojević, 2008). Razočaranje je posledica neuspeha. Čas, energija, volja, 

itd. so potrebni za dosego cilja ali rezultata. Želja po uspehu je ključnega pomena, saj je 

motivacijsko sredstvo, vendar se lahko izkaže za nedosegljivo, v kolikor so pričakovanja 

prevelika. Takrat lahko postanemo razočarani. Guček in Videmšek (2002) navajata primer 

otroka, ki trenira športno smučanje. Želi si postati odličen smučar, za kar je potreben čas, 

energija, finančna sredstva, idr.. Veliko upov v otroka polagajo tako starši kot trener, 

nenazadnje si tudi sam želi usvojiti nek cilj in navdušiti navijače. V kolikor zaželenega uspeha 

na tekmah ne doseže, se pojavi razočaranje. Razočarani so lahko starši, trener, tekmovalec kot 

tudi navijači. 

 

Znaki razočaranja so lahko verbalni, fizični (sklonjena glava, sključena drža, pogled, usmerjen 

v tla), fiziološki znaki (znižana raven serotonina, endorfina, dopamina, kar vodi v nižjo raven 

veselja, topline, naklonjenosti) in sociološki (zaprtost vase, nesodelovanje, jeza, konfliktnost, 

brezvoljnost) (Majerhold, 2017). 
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2.3.2. Sram 

 

Milivojević (2008, str. 563) zapiše: »Sram je vrsta strahu, ki ga oseba občuti, ko oceni, da je s 

svojim ravnanjem povzročila, da neka pomembna oseba o njej misli negativno.« Sram je 

ključnega pomena v času odraščanja, saj pomaga, da se posameznik naučiti socialnih norm in 

vrednot, saj verjame, da ga bodo sicer drugi zavračali, v kolikor se ne bo držal le teh. 

Milivojević ugotavlja še, da se sram razvija ob prisotnosti druge osebe. Bolj ko cenimo drugega, 

ali pa nanj želimo narediti pozitiven vtis, močnejši je občutek sramu.  Lahko je pomembni drugi 

fizično prisoten, lahko je le mentalno, podzavestno prisoten, ter si domišljamo, kako bi to 

situacijo videl pomembni drugi. Sram ima motivacijski učinek, saj pripomore, da se naslednjič 

ne lotimo nečesa, kar ni v skladu z družbenimi normami ali s pričakovanim ravnanjem.  

 

Znaki sramu so rdečica v obraz, lahko tudi po vratu in prsih, zakrivanje obraza, odvračanje 

kontakta s pogledovanjem v tla, sklanjanjem glave, obračanjem stran ali pa se oseba za čim 

skrije. Kadar je čustvo sramu še posebej močno, lahko otrok pobegne iz prostora ali pa celo 

joka. Otrok lahko postane tudi nasilen, ali pa se obrne proti samemu sebi. Sram je lahko tudi 

razlog za izogibanje novim kontaktom z ljudmi, zaradi česar lahko ostanejo posledice na 

socialnem nivoju (Milivojević, 2008). K. Majerhold (2017) zapiše fiziološke znake (zmanjšana 

želja po sodelovanju, veselju, druženju, solidarnosti) in sociološke znake (znižana raven 

serotonina, endorfina, dopamina, oksitocina in estrogena, kar povzroči izogibanje stikom, 

osamljenost, zaprtost vase, nesamozavestnost, nizka samopodoba in izogibanje prevzemanju 

pobude). 

 

  



 

17 

3. RAZVOJ ČUSTEV 

 

Razvoj čustev je izredno pomemben in v nadaljevanju je zapisano na kakšen način ljudje 

izražamo čustva, kako jih lahko prepoznamo, jih razumevamo in kakšno je tudi uravnavanje le 

teh. Poglavje je torej razdeljeno na izražanje čustev, prepoznavanje čustev, razumevanje čustev 

in uravnavanje čustev. 

 

3.1. Izražanje čustev 

 

Milivojevič (1993) meni, da se ljudje ne rodimo s čustvi, dodaja pa, da imamo vrojene 

potenciale, na podlagi katerih se kasneje razvijejo emocionalni odgovori. Dojenčkove reakcije 

bolj izražajo ugodje in neugodje kot pa čustva. Sroufe (1979, v Steuer, 1994) nasprotno 

ugotavlja, da čustva ob rojstvu obstajajo. Socialne interakcije so ključnega pomena za razvoj 

čustev. Avtor zapiše osem stadijev v razvoju čustvovanja otroka do treh let: 

1. Od rojstva do 1 meseca: dojenček zaznava energijo le v prijetnem in neprijetnem smislu. 

2. 1–3 mesecev: dojenček začne uravnavati pozornost, komunicira in kaže interes za 

okolico. Stadij se zaključi z nasmehom. 

3. 3–6 mesecev: prijetno čustvovanje. Kognitivne sposobnosti dojenčka omogočajo 

ugodje, frustracijo, jezo in zaskrbljenost. 

4. 7–9 mesecev: socialni razvoj je hiter in omogoča nova čustva. Otrok se veliko smeje, 

doživi presenečenje, veselje, strah in jezo. 

5. 9–12 mesecev: obdobje povezanosti. Otrok je navezan na osebo, ki ga neguje, do tujcev 

pa kaže strah. Začenjajo kazati fine čustvene izraze. 

6. 1–1,5 let: čas eksploracije. Otrok raziskuje okolje, nastopi govor, ki mu pomaga 

uokviriti čustvo. 

7. 1,5–3 let: raziskovanje otroku pomaga ločitev od osebe, ki otroka neguje. Pojavijo se 

trma, sram in naklonjenost. 

8. Po 3. letu: postane otrok sposoben reševanje emocionalnih ciljev skozi igro, fantazijo in 

identifikacijo. Občuti krivdo, ljubezen, ponos. 

 

Izard in Sroufe (1979, v Steuer, 1994) se ne strinjata med seboj glede prirojenosti čustev, enotna 

pa sta glede pomena medsebojnega vplivanja čustev in kognicije ter vpliva zgodnjih socialnih 

odnosov na otroka. Bowlby (1969, 1973, 1990, v Steuer, 1994) govori o povezavi med otrokom 

in materjo. Glede na dolgoletna opazovanja otrok in njihovega odnosa s starši je ugotovil, da 
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so zgodnje čustvene izkušnje zelo pomembne za otrokov razvoj. Ustrezen čustven odnos med 

materjo in otrokom, otroku omogoča varne kontakte s fizičnim okoljem.  

 

3.2. Prepoznavanje čustev  

 

Otroci so že v zgodnjem otroštvu sposobni prepoznavati čustva junakov v filmih (Smrtnik 

Vitulić, 2004). Smiley in Huttenlocher (1991) sta otrokom v starosti med drugim in pol letom 

do petih let pokazala izraze veselja, jeze, presenečenja in strahu. Otroci, stari med tri in štiri 

leta, so najpogosteje prepoznali strah. Veselje in jezo je prepoznala večina otrok med četrtim 

letom in četrtim in pol letom, presenečenje pa med četrtim letom in pol do petega leta. Le 

četrtina je prepoznala  žalost. Pri otrocih v srednjem otroštvu so ugotovili, da so v skupini bolj 

priljubljeni tisti, ki so sposobnejši pri prepoznavanju čustvenih izrazov drugih ljudi (Edwards, 

Manstead in McDonalds, 1984, v Saarni, 1999). V srednjem otroštvu otroci vedo, da zunanji 

izrazi niso najbolj zanesljivi pokazatelji čustev, saj lahko ljudje prikrijemo svoja čustva. Kljub 

temu da zunanji izrazi niso vedno najzanesljivejši, se tako otroci kot odrasli najpogosteje 

opiramo prav na zunanje pokazatelje čustev (Lamovec, 1991).  

 

Čustva lahko prepoznavamo, ko je za nami proces učenja prepoznavanja čustev. Poznati je 

potrebno pomene gest, situacij, lastnih čustvenih izrazov in druge značilnosti čustvenega 

izražanja. Prepoznavanja čustev se učimo preko vsakodnevnega življenja, izkušenj in vedenja. 

S pomočjo opisa situacije, določenega vedenja in specifičnega vedenja lahko prepoznamo 

lastna čustva (Smrtnik Vitulić, 2004).  

 

Zaradi različnih razlogov želimo včasih čustva tudi skriti. Motivi za to pa so lahko različni, zato 

sodelujejo pri prepoznavanju tudi drugi dejavniki, kot so širši kontekst, časovna razporeditev, 

morebitna neskladja. V današnjem socialnem svetu je ključnega pomena, da prepoznamo 

čustva, jih opazujemo in jim določimo smisel, saj so le-ta pomembna pri neverbalnem 

socialnem sporazumevanju. Izražanje čustev je običajno podzavestno, ostali ljudje pa se na 

podlagi teh orientirajo, kako naj se vedejo v določenem trenutku. Če želimo prepoznati čustva 

drugih, se je tega potrebno naučiti. Zajemati je potrebno izkušnje iz vsakdanjega življenja, 

sodelujejo pa tudi zahtevnejše miselne tehnike (ustvarjanje hipotez in njihovo preverjanje, 

sklepanje po analogiji, primerjava s preteklimi izkušnjami, itd.). Včasih so mislili, da 

podzavestno zaznamo čustva drugih s pomočjo empatije, ugotovili pa so, da nam prav 

vsakdanje izkušnje pomagajo prepoznati čustva, čeprav se tega ne zavedamo (Lamovec, 1991). 
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3.3. Razumevanje čustev 

 

Harris (1989, v Steuer, 1994) pravi, da začne otrok z razvojem razumeti, da na čustva vpliva 

socialno okolje. Osredotočila sem bom na otroke, pomembne starosti za moje magistrsko delo, 

torej med četrtim in desetim letom. Takrat  začnejo otroci razumevati okoliščine, v katerih pride 

do čustev, kot so ponos, sram in občutek krivde. Harris meni še, da lahko ljudje čustva 

kontroliramo tako, da spremenimo situacijo, ki nas je privedla do določenega čustva ali pa 

spremenimo mišljenje o dogajanju. Hartner (1983, povzeto po Steuer, 1994) ugotavlja, da otroci 

začnejo ugotavljati, da sta lahko prisotni dve čustvi hkrati med osmim in devetim letom starosti. 

Mlajši otroci, starosti od treh do šestih let, čustva razumejo enostavneje kot starejši, kar so 

potrdile tudi raziskave. 

 

Čustva lahko razumemo enostavno, kar pomeni, da vsi, tako otroci kot odrasli, enako 

odreagiramo v isti situaciji in reakcija naj bi bila enaka čustva. Otroci v srednjem otroštvu (od 

šest do deset let) pa vidijo širšo sliko, saj vedo, da so čustva odvisna od posameznika ne pa le 

od situacije. Vedo, da se lahko dve čustvi pojavita, ampak če ju želijo zaznati, med njima ne 

sme bita prevelika časovna razlika. Otroci v času odraščanja lažje razumejo čustva in se zavedo, 

da na čustva vplivajo tudi lastnosti osebe, ki so ključne pri nastanku, doživljanju in izražanju 

čustev (Smrtnik Vitulić, 2011). 

 

H. Smrtnik Vitulić (2003) je raziskovala, kako otroci, stari sedem, devet in enajst let, razumejo 

veselje, žalost, jezo in strah pri drugih ljudeh. Na podlagi njihovih odgovorov je povzela, da 

čustva ugotavljajo s pomočjo zunanjih izrazov. Večina otrok ni upoštevala psiholoških razlik, 

kot na primer: introvertirane ljudi, družinsko vzdušje, čustvovanje ljudi, ki so bistvene za 

prikritje čustev. 

Otroci z leti vse bolj razumejo čustva in dojamejo različne razloge za čustva ljudi, vedo kaj 

pomeni doživljati čustva, kaj lahko ljudje razmišljajo ob posameznih čustvih, kako se lahko 

odzovejo na čustva, vedno lažje prepoznavajo čustva, dojemajo, da je možno tudi doživljati dve 

čustvi hkrati (Smrtnik Vitulić, 2003). Otroci v srednjem otroštvu vedo, da čustva sprožijo 

zunanji dejavniki. V nasprotju z mlajšimi otroki se že bolj zavedajo, da se čustva porodijo glede 

na posameznikovo subjektivno željo ali pričakovanje. Sposobni so našteti vsebine razmišljanja 

ljudi ob posameznih čustvih. O doživljanju čustev ljudi si pomagajo s telesnimi izrazi in 

delovanjem posameznikov.  
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3.4. Uravnavanje čustev 

 

»Uravnavanje čustev je skupen izraz za začasno ali trajno prilagajanje (preoblikovanje) 

kakovosti in intenzivnosti posameznih komponent čustev (izrazov, doživljanja, procesov 

mišljenja) določeni situaciji ali drugim ljudem« (Smrtnik Vitulić, 2004, str. 30). 

 

Harris (1996, v Lamovec, 1991) in tudi nekateri drugi avtorji uporabljajo sopomenke za izraz 

uravnavanja čustev. Te so: upravljanje s čustvi, reguliranje ali nadzor nad čustvi. Običajno 

ljudje uporabljamo tri vrste nadzorov nad čustvi (Lamovec, 1992). Pri prvi vrsti spremenimo 

izraz in vedenje z namenom, da spremenimo doživljanje. Ta se imenuje ekspresiven. Druga 

vrsta je kognitivna in vključuje spreminjanje misli in predstav, da bi spremenili doživljanje. Pri 

tretji vrsti nadzora nad čustvi pa skušamo spremeniti telesne znake, zato se imenuje telesni. 

Poskušamo na primer počasneje dihati. 
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4. ČUSTVA V ŠOLI 

 

Otrokom so pomembne drugačne stvari kot odraslim, hitreje prehajajo k skrajnemu doživljanju, 

čustev pa niso vedno zmožni nadzorovati v celoti (Smrtnik Vitulić, 2004). Posameznikovo 

izražanje čustev je pogosto nezavedne narave, zato so elementi čustvenih izrazov obraza precej 

zanesljivi kazalci čustvenih stanj (Kovačev, 1993, v Smrtnik Vitulić, 2004). Z opazovanjem 

izrazov lahko prepoznavamo čustva v vsakodnevnem življenju, posledično tudi v šoli. S 

čustvenim izražanjem posameznik sporoča svojo vpletenost v določeno situacijo (Smrtnik 

Vitulić, 2004). 

 

Čustva vplivajo na zdravje, vedenje, odnose, ipd., zato je pomembno, kako ravnamo z njimi. 

Vsak ima pravico do čustvovanja. Čustva se morajo izraziti, sicer v telesu sprožijo neugodne 

bio-kemične procese. Čustva so za določeno osebo vedno realna. Odrasli jih včasih z odzivom 

minimiziramo (Poljšak Škraban, 2002). Steiner (1999) priporoča staršem in učiteljem, da otroka 

fizično in besedno spodbujajo ter so mu pripravljeni prisluhniti. Pravi, da nad otrokom ne 

smemo nikoli izvajati nasilja, saj tako le povzročamo strah. Z otrokom gradimo spoštljiv odnos, 

zato moramo biti z njim odkriti. Kljub temu pa se ni potrebno nadzorovati ves čas, ampak je 

potrebno pokazati otroku, da se znamo odrasli tudi zabavati, vendar mora kasneje po 

intenzivnem čustvovanju slediti pogovor. Potrebno je ne le poznati otrokove strahove, temveč 

jih tudi razumeti, se o njih pogovoriti in otroku pomagati, kolikor je v naši moči. Avdiovizualni 

viri so lahko zelo uporabni za vzpodbujanje otrokove emocionalne pismenosti, zato jih je 

potrebno vpeljati v vzgojo in se o njih tudi pogovoriti. Otroke pa moramo tudi naučiti 

emocionalne obrambe, da so zmožni neki osebi povedati, da jim nekaj ni po godu, zato naj 

prenehajo s takim dejanjem. Predvsem pa moramo biti z otroki potrpežljivi in večkrat ponoviti 

isto pravilo, nasvet ali nekaj tretjega. 

 

Podobno ugotavlja tudi H. Smrtnik Vitulić (2011), ki pravi, da je ključnega pomena odziv 

odrasle osebe na otrokova čustva. Potrebno mu je prisluhniti ter razumeti njegovo stisko, zraven 

pa se domisliti načina, kako ga spodbuditi k aktivnemu razmišljanju za iskanje rešitev. 
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5. USTVARJALNI GIB 

 

Ustvarjalni gib je novejši pristop, ki vključuje gibanje v učni proces. Pri tem poglavju sem 

opredelila gibanje, poleg tega sem tudi opisala, katere so njegove prednosti. Poglavje se 

nadaljuje z opredelitvijo ustvarjalnega giba, pomenom ustvarjalnega giba pri pouku in vlogo 

učitelja, ter opisom povezave med ustvarjalnim gibom in izražanjem čustev.  

 

5.1. Gibanje 

 

Brez gibanja bi ljudje zelo težko preživeli, saj gre za del našega vsakdana in je naša temeljna 

potreba, s katero si krepimo telo in duha. Človek se giba zato, da preživi, preučuje in spoznava 

svoje okolje, vzpostavlja stike, komunicira, njegov inštrument pri tem pa je telo (Kroflič, 1999). 

»Aktivna rast in učenje ter nastajanje individuuma, razvoj sebe, sebstva, je mogoč s selekcijo. 

Proces selekcije pa se ne more začeti brez gibanja« (Kroflič, 1992, str. 13). 

 

S pomočjo gibanja se otroci učijo, spoznavajo sebe, spoznavajo okolico, dojemajo svet okoli 

sebe, preizkušajo meje, kaj njihovo telo zmore in česa ne. Otroci ob raziskovanju doživljajo 

veselje, ponos, začnejo zaupati sebi, posledično pa dobijo občutek varnosti, ugodja ter dobrega 

počutja. Zaradi gibanja otroci razvijejo občutek za ritem in hitrost, zraven pa otrok tudi dojema 

prostor in čas (Kroflič, 1999). Otroci svet začnejo raziskovati in dojemati s pomočjo gibanja, 

torej je že samo učenje v zgodnjem otroštvu povezano z gibanjem. Samo predstavljanje in 

mišljenje se razvije v kasnejšem obdobju (Zimmer, 1993). Tudi govorica telesa postane v 

zgodnjem otroštvu izrazno čustvo, saj z njo otroci izražajo svoja čustva, telo pa uporabljajo kot 

kanal namesto govora. Otroku je tako v prvih letih šolanja izredno blizu učenje skozi gibanje, 

saj le-tega obvladuje že od rojstva (Griss, 1998).  

 

Dve osnovni potrebi, ki ju otroci najbolj potrebujejo, sta potrebi po gibanju in igri. Za otroka je 

ključnega pomena, da fizično raziskuje okolico in se iz nje uči (Geršak, 2006 b). Potreba po 

gibanju je prirojena, telesno izražanje pa je naravno in je nekaj vsakdanjega. Z gibanjem in 

izražanjem se otroci sproščajo, zadovoljujejo svoje potrebe, to jih osrečuje (Zagorc, Vihtelič, 

Kralj, Jeram, 2013). Otrokom je gibanje naravno. Svoje telo uporabijo za komuniciranje z 

ostalimi, za izražanje čustev in za igro. Sami se naučijo skakati ali pa se valjati po ozelenelem 

hribu, tega jih ni potrebno učiti (Griss, 1998). 
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Wallon (1985, v Kroflič, 1999) prav tako pripisuje velik pomen gibanju, kretnje namreč 

poimenuje za psihomotorične znanilce misli. Kretnje so po Slovarju slovenskega znakovnega 

jezika (SSZJ) gibi, običajno z rokami, s katerimi človek nekaj izraža ali poudarja. Ločuje 

motorično dejanje in simbolično gibanje. Prvo se nanaša na konkretno situacijo in je značilno 

tudi za živali, simbolično gibanje pa je značilno le za ljudi in se nanaša na raven predstavljanja 

in spoznavanja. Mimika obraza, gibanje, kretnje postanejo simboli. Nebesedni govor tako 

zlahka nadomesti besedno izražanje (Kroflič, 1999). 

 

V. Geršak (2013) zapiše, da so nevroznanstveniki potrdili, da gibanje pozitivno vpliva na 

možgane, saj jih aktivira za učenje. Poleg tega pa pri bolj koordiniranih otrocih in otrocih z več  

ravnotežja možgani delujejo bolje. V šoli se največ časa sedi, vendar so ravno med sedenjem 

in mirovanjem možgani slabše organizirani, vanje se preteka manj krvi, zato sprednji del 

možganov ni tako pripravljen za učenje. Še posebej dečki težje sedijo, saj potrebujejo njihovi 

možgani več gibanja, kar so dokazale tudi raziskave. Raziskave so namreč pokazale, da je 

precejšnja razlika med deškimi in dekliškimi možgani. Dekleta imajo za 20 % boljšo pretočnost 

krvi v možganih, posledično pa se lahko dlje časa osredotočijo na eno stvar. Dekleta imajo tako 

hitrejši govorni razvoj in boljšo fino motoriko. Groba motorika je bolje razvita pri dečkih, zato 

potrebujejo več fizične aktivnosti, ki možganom pomagajo obdelovati in povezovati 

informacije (Burns, 2011). 

 

Gibanje pripomore k razvoju kognitivnih sposobnosti, socialnem in čustvenem razvoju. Ob 

vključitvi elementarnih iger se otroci učijo socializacije, saj morajo upoštevati pravila igre in 

spoštovanje pravil, moralnih in etičnih (Kurikulum za vrtce, 1999). Več gibanja manjka 

predvsem starejšim učencem. Manj telesne aktivnosti se kaže v psihični in fizični napetosti. Pri 

vključevanju ustvarjalnega giba v pouk, metodi, ki jo bom v nadaljevanju podrobneje opisala, 

je učencem omogočena telesna aktivnost, izražanje samega sebe, čustev in komunikacije z 

ostalimi brez govora (Payne, 2003). 

 

5.2. Opredelitev ustvarjalnega giba kot učnega pristopa 

 

Potrebo po gibanju imamo vsi ljudje, še posebej otroci, zato včasih težko mirno sedijo in 

poslušajo cel čas pouka (Kroflič, 1999). Ustvarjalni gib omogoča aktiven pristop oz. način 

učenja, pri katerem se otroci in mladostniki z gibanjem izražajo, oblikujejo in ustvarjajo 

različne učno-vzgojne vsebine. Omenjen pristop integrira kurikularno in umetnostno področje. 
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Ustvarjalni gib se v slovenskih šolah uporablja predvsem kot motivacijsko sredstvo in učni 

pristop pri glasbeni umetnosti in športu, pri ostalih predmetnih področjih pa je učenje skozi 

ustvarjalni gib zanemarljivo (Geršak, 2007). Poleg tega je ustvarjani gib način raziskovanja, 

učenja in odkrivanja samega sebe. Pri metodi so prisotne igre, rajalne igre, socialne igre, 

elementarne igre in plesne igre. Otrok se preko igre uči, sprošča, komunicira z ostalimi, poleg 

tega pa izraža samega sebe in svojo ustvarjalnost (Geršak, 2016). Pri metodi je pomembno tudi 

sproščanje napetosti, povezava uma in telesa, priklic čustev, spodbujanje domišljije, razvijanje 

pomnjenja, predstavljanja in mišljenja. To so lastnosti, ki opredelijo dotično metodo (Vogelnik, 

1993). Vzgajanje in učenje z gibom otroke navaja na sodelovanje, strpnost, skupinsko reševanje 

problemov in prijateljske odnose (Kroflič, Gobec, 1995). Posebej koristen je za otroke, ki so 

kulturno prikrajšani, zavrti, otroke s primanjkljaji v zaznavanju, z učnimi težavami in za 

duševno zaostale, saj jim izboljšuje predstavljivost. Osnovne kategorije, s katerimi je mogoče 

opredeliti vsako gibanje, so prostor, čas, moč in tok gibanja (Kroflič, 1999). Frostig (1970, v 

Kroflič, 1999, str. 69) pravi: »Gibanje se dogaja v času in prostoru. Tudi predstava je – tako kot 

gibanje – vezana na časovne in prostorske koordinate. Ustvarjalno gibanje, ki povezuje gib in 

predstavo, zato omogoča najvišjo možno stopnjo integracije.« 

 

V. Geršak (2007) meni, da je bistven namen ustvarjalnega giba razvijanje celovite osebnosti, 

kar se povezuje z različnimi področji.  

- Psihomotorično področje (Namen je razvijanje motoričnih sposobnosti, kamor spadajo 

koordinacija (na papirju in v prostoru), gibčnost, telesno sproščanje, moč, hitrost, 

ravnotežje in preciznost.) 

- Kognitivno področje (Ta se nanaša na učenčevo ustvarjalnost, domišljijo, motivacijo za 

delo, koncentracijo, pozornost in delovne navade. Več gibanja, še posebej za dečke, 

deluje pozitivno na miselno aktivnost, učenje postane spontano in naravno, znanje je 

trajnejše.) 

- Socialno-emocionalno področje (Pri tem področju se spodbuja sproščenost, 

komunikacija, vzpostavljanje medsebojnih odnosov, strpnost do sebe in do drugih, 

zmanjševanje agresivnosti do sebe in do drugih, pridobivanje na samozavesti in 

samopodobi. Igra vlog učence uči empatije in gradi odnos do sebi drugačnih otrok.) 
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B. Kroflič (1999) navaja prednosti te metode pri pouku, poleg tega pa ugotavlja, da pristop z 

ustvarjalnim gibom omogoča povezovanje telesa z duševnimi procesi ter omogoča učencem, 

da pouk poteka preko gibanja, v kar je vključen proces doživljanja in spoznavanja. V procesu 

se aktivirajo telo, čustva in razum učenca. Polega tega ustvarjalni gib učencem nudi pri pouku 

proces razvijanja ustvarjalnega mišljenja, problemskega učenja, inovativnega učenja, 

oblikovanja ustvarjalnih stališč ter komunikacije: besedne in nebesedne, vertikalne in 

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

oddajnike in sprejemnike (vizualne, slušne, kinestetične). Pri metodi dela se izvaja proces 

korporativnega učenja, skupinskega ustvarjanja in timskega dela. Poleg tega je zadovoljena 

osnovna duševna potreba po moči, zabavi, svobodi, ljubezni, igri, saj je ključen proces učenja 

skozi igro. Pouk se lahko izvaja kot proces ekološke vzgoje v najširšem smislu z večanjem 

občutljivosti in strpnosti do okolja, nežive, žive narave, sočloveka, soljudi. Ustvarjalni gib 

lahko v pouk vnesemo preko različnih oblik dela. Učitelj lahko izvaja skupinsko obliko, delo v 

manjših skupinah, v paru, individualno ali pa frontalno kar daje pouku večjo razgibanost. 

Frontalna oblika in individualna oblika dela se povezujeta v tej meri, da učitelj predstavi nalogo 

vsem učencem hkrati, vsak sam pa nato išče rešitve na svoj način, ki mu je najbližji v določenem 

Slika 3: Prikazovanje presečišč s pomočjo telesa v paru (lasten arhiv) 
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trenutku ali način, ki ga je zmožen. Pri skupinski obliki dela in delo v manjših skupinah pa je 

bistveno medsebojno sodelovanje, iskanje rešitev, izvajanje kompromisov in izboljšanje 

odnosov med učenci in tudi z učiteljem (Kroflič, 1999). 

 

»Z vstopom v ustvarjalni proces z gibanjem izražamo svojo notranjost navzven. Ne meneč 

se za zunanji svet ustvarjamo nov svet, v katerem svobodno eksperimentiramo, 

improviziramo in raziskujemo na igriv način, reflektiramo in diskutiramo, razčlenjujemo, 

koreografiramo, strukturiramo, s partnerjem, v skupini, posamezno. Učimo se odrivati tisto, 

kar že imamo v sebi, učimo se tvegati, postajamo pogumni, nič slabega ni v tem, če 

prisluhnemo in se gibljemo po svojem notranjem glasu, ustvarjamo stik s samim seboj in z 

drugimi. Občutimo in spoznavamo svoje osebne meje in meje drugih in povečujemo svojo 

občutljivost. V takem pedagoškem procesu se učimo spontanega izražanja, ustvarjanja 

komuniciranja. Improvizacija daje izkušnjo brezkončnega ustvarjanja, občutek notranjega 

bogastva in polnosti, plodovitosti in presenečenj« (Sϋsdorf, 1997, v Kroflič, str. 108 1999). 

 

Teorija, ki jo navaja Gardner (1995; povzeto po Kroflič, 1999), omenja sedem inteligentnosti. 

Ena izmed njih je telesno-gibalna inteligentnost. Pravi, da je ples zrela oblika telesnega 

izražanja. Oseba ima svoj lastni slog, se giblje, izraža in zato je to najvišja in najbolj raznolika 

uporaba gibanja v vseh kulturah. Gardner navaja še, da so v sodobnem svetu ločene dejavnosti 

z uporabo miselnosti in uporabo telesa. Bolj poveličevane so tiste, ki jih dosežemo z umom, 

torej logiko, jezika ali drugega abstraktnega simbolnega sistema. Gardner (Kroflič, 1995) je 

ustvarjalni gib uvrstil k telesno-gibalni in prostorski inteligentnosti. Meni, da bi morali v šoli, 

ki je vzgojno-izobraževana ustanova, upoštevati razlike med posameznimi profili 

inteligentnosti, učencem pa prilagoditi pouk in jim ponuditi več spektrov učenja in podajanja 

snovi. Sedem vrst inteligentnosti naj bi podajalo tudi sedem načinov poučevanja oz. podajanja 

snovi, namesto enega samega. Vsa področja inteligentnosti pa se med seboj prekrivajo in sicer 

v procesu socializacije. 

 

Gibanje je predvsem pomembno za otroke, ki so kinestetičnega tipa in se največ naučijo prav z 

gibalno dejavnostjo, saj pripomore k lažjemu razumevanju (Gardner, 2005, v Geršak, 2016). V 

današnjem hitrem tempu življenja pa se kljub natrpanemu urniku vedno bolj zavedamo 

pomembnosti gibanja za zdravje, za naše telo. Gibanje ima sprostitveni, terapevtski učinek na 

nas. Enako sproščanje doživljamo, ko gibanju dodamo še ustvarjanje. V šoli predstavlja 

ustvarjalno gibanje sprostitev, izbiro ustreznega vedenja in socializacijo. Ustvarjalnost ne 
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pomeni le iskanje novih, izvirnih, nepričakovanih, neobičajnih, duhovitih zamisli, temveč tudi 

zmožnost v dani situaciji najti ustrezno rešitev (Kroflič in Gobec, 1995). S. Griss (1998) pravi, 

da ustvarjalni gib poleg pozitivnih kinestetičnih učinkov, pripomore tudi k čustveno-socialnim 

povezavam.  

 

Bognar (1987) je raziskoval, kdaj se učenci več naučijo. Ali boljši miselni proces steče ob 

uporabi delovnih listov, ali kadar se učenci učijo preko igre? Ugotovil je, da je znanje, 

pridobljeno z igro, trajnejše od tistega, ki ga učenci usvojijo z učnimi listi. Učencem igra namreč 

dovoljuje vplesti tudi samega sebe, na njih pa deluje blagodejno. Torej se z vnosom sebe in 

gibanjem učenci naučijo več. 

 

Tudi na Japonskem so strokovnjaki ugotovili podobno. Haruki (1996; povzeto po Kroflič, 1999, 

str. 331) pravi: »Preučevanje uma oz. kognicije je le eno od področij študije človeka. Upoštevati 

moramo, da ljudje nismo le um, ampak tudi telo. Psihološka raziskovanja morajo posvečati 

pozornost tudi telesu in se ne zadovoljevati le s preučevanjem kognicije.« Gre za to, da sta um 

in telo povezana in drug brez drugega ne moreta. Telesna izkušnja, pomaga doumeti umu in 

obratno (Kroflič, 1999).  

 

5.3. Pomen ustvarjalnega giba pri pouku in učiteljeva vloga  

 

Pisatelj Huxley meni, da sta vzgoja in izobraževanje enovit proces, v katerega je vključeno 

opazovanje, pouk o praktičnem, pravilni rabi jezika, pouk o samospoznanju, plesu, glasbi in 

umetnosti (Kroflič, 1999). Kot sem že omenila, je gibanje ključnega pomena predvsem za 

otroke, ki so kinestetičnega učnega tipa. Gardner (1995) glede na teorijo o sedmih 

inteligentnosti meni, da bi moral učitelj upoštevati posameznikov zaznavni stil učenja oz. 

najbolj učinkovit kanal učenja in pouk prilagoditi na sedem različnih načinov, ne le enega. V 

kolikor bo učitelj predstavljal učno vsebino le na en način, ga morda učenci ne bodo razumeli, 

s tem pa jih bo prikrajšal za rast, pojavijo pa se lahko tudi učno-vzgojne težave (Geršak, 2013). 

S. Griss (1998) meni, da se otroci v šoli ne morejo dovolj plesno izražati ter nimajo priložnosti, 

da se izkažejo v celoti, ustvarjalni gib pa učencem omogoča izražanje. Bistvo in pomemben del 

pri ustvarjalnem gibu pa je ta, da ni pravilnih odgovorov, vsak se izraža drugače, dela na 

drugačnem nivoju, zaradi tega pa doseže uspeh oz. rezultat. 
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Otroci ne postanejo ustvarjalni sami po sebi, temveč je za razvijanje ustvarjalnosti potrebna 

igra. B. Kroflič (1999) poudari, da imamo odrasli, tudi učitelji, velik pomen pri samostojni 

imaginarni igri. Otrokom je potrebno ustvariti spodbudno okolje in jih motivirati, da začnejo z 

igro. Poleg tega pa je učiteljeva vloga tudi usmerjanje igre, da jo vodi k ustvarjalnemu mišljenju. 

»Skozi gibalne dejavnosti si otrok razvije zavedanje telesa, perceptivne funkcije, govor, višje 

mentalne funkcije, ustvarjalnost, sposobnosti za šolsko učenje, za komuniciranje in interakcijo« 

(Kroflič, 1992, str. 36). Weininger (1988, v Kroflič, 1999) meni, da imaginacija pri otroku 

poteka enako kot reševanje problemov pri odraslih. Otrok razmišlja o igri, si predstavlja, kako 

bi bilo, če bi se zgodilo nekaj določenega. Otrok razmišlja o rešitvah različnih problemov, tudi 

izmišljenih. Prava imaginativna igra se ne ukvarja s problemi, ki jih je otrok že zaznal, niti ne 

posnema vedenje odraslih, temveč ustvari nov način reševanja problemov, ustvarja nove 

situacije. Vloga učitelja pa je, da ta proces vodi, vendar ne kontrolira, sprašuje in ne sodi, 

odgovarja in ne kritizira (Kroflič, 1999).  

 

 

 

Slika 4: Povezava teles z drugimi na čim več načinov (lasten arhiv) 
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Metoda ustvarjalnega giba je učiteljem v pomoč pri izvedbi pouka. Učence z metodo 

motiviramo, izpostavljamo socialne interakcije, izvabljamo čustvene izraze, jih sproščamo. 

Kljub pozitivnim povezavam ustvarjalnega giba z določenim področjem, pa S. Griss (1998) 

opozarja, da metoda ne nadomešča drugih načinov poučevanja, ampak jo je potrebno integrirati 

v pouk, skupaj z drugimi metodami. Učitelj mora ustrezno porazdeliti različne metode dela v 

času pouka, ustvarjalni gib pa mora biti enakovreden govorjenju, pisanju in branju.  

 

Ljudje imamo različne učne stile, torej načine, preko katerega se največ naučimo. Poznamo 

tako slušni tip, vidni tip in kinestetični tip človeka. Slušni tip se največ nauči pri poslušanju 

nekoga, ki predava, pripoveduje, se pogovarja sam s seboj, posluša radio in podobno. Vidni tip 

si največ zapomni preko slikovnega materiala, filmov, podob, podčrtanih ključnih besed … 

kinestetični tip pa se uči preko igre, ko sam nekaj izdela, striže, se giblje in s telesom zaznava 

obliko, rad se dotika stvari, veliko se giblje (Marentič Požarnik, 2000). Učitelji vedo, da se 

nekateri učenci največ naučijo s pomočjo vida, drugim je bližje, če snov slišijo, nekateri pa se 

morajo gibati. Da bi ugodili vsem učencem, je potrebno uporabiti čim več različnih oblik dela. 

Raziskave so pokazale, da se največ časa namenja sušnemu tipu, kljub temu da je učencev, ki 

se naučijo s pomočjo razlage najmanj, to je 15 %. Učenci kinestetičnega ter vidnega tipa pa so 

v prevladi s 40 %. Učitelji bi zato morali upoštevati različne tipe učencev in jim prikazati učno 

snov tudi na drugačen način (Schmidt, 2010). 

 

Piramida učenja (ang. The learning pyramid) nas stalno opozarja, koliko si zapomnimo (Kovar, 

Combs, Campvell, Naper-Owen in Worell, 2004, v Geršak, 2006 b, str. 60): 

- 5 % vsega kar slišimo,  

- 10 % vsega kar preberemo,  

- 20 % vsega vizualno prikazanega, 

- 30 % vsega demonstriranega, 

- 50 % vsega z diskusijo, 

- 75 % vsega z učenja skozi izkustvo, 

- 90 % vsega, ko učimo nekoga drugega ali to praktično uporabljamo. 

 

Metoda ustvarjalnega giba pripomore k celostnemu razvoju otrok, kar so dokazale različne 

raziskave. V naslednjem poglavju bom predstavila različne raziskave, ki pričajo o pozitivnih 

povezavah ustvarjalnega giba. 
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5.4. Povezave med ustvarjalnim gibom in izražanjem čustev   

 

V preteklosti so metodo ustvarjalnega giba raziskali že številni domači in tuji strokovnjaki. 

Najnovejša raziskava se navezuje na prepričanja in stališča učiteljev o vlogi ustvarjalnega giba 

pri pouku (Geršak, 2016). 

 

Odzive učencev ob uporabi metode ustvarjalnega giba so vsakodnevno opazovali učitelji, ki so 

sodelovali v raziskavi V. Geršak Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop v osnovni šoli. Učitelji 

so poročali, da so bili učenci že ob napovedi dejavnosti z ustvarjalnim gibom navdušeni, otroci 

so bili motivirani za delo, hkrati pa so se dobro počutili. Ustvarjalni gib v ospredje postavlja 

tudi izkustveno učenje, saj učenec dobi fizično izkušnjo sam, poleg tega pa je v procesu učenja 

posameznik aktiven. Pri učenju z ustvarjalnim gibom se prepletajo učenčeve čutne, čustvene 

izkušnje, razmišljanje, analiziranje in delovanje v celoti. Gre torej za celostni pristop (Geršak, 

2016).  

 

»Učiteljice menijo, da ustvarjalni gib omogoča celosten, harmoničen razvoj, razvijanje 

socialnih kompetenc, spodbuja afektivni razvoj, domišljijo, kreativnost in pozitivno klimo v 

razredu. Prednosti se kažejo tudi na kognitivne področju pri čemer je poudarek na 

pridobivanju trajnejšega znanja in komunikacijskih zmožnosti. Učiteljice izpostavijo, da 

tovrstni pristop pomaga otrokom s posebnimi potrebami pri učenju, sodelovanju v skupini 

in dobrem počutju v razredu. Pomembna je ugotovitev, da vnašanje giba v pouk pri 

učiteljicah spodbuja spreminjanje lastnih strategij poučevanja, inovativnost, osebno rast in 

boljše zaznave lastne učinkovitosti« (Geršak, 2016, str. 246). 

 

 

Povezavo med zgodnjim poučevanjem matematike in ustvarjalnim gibom sta raziskovali M. 

Cotič in J. Zurc (2004). Ugotovili sta, da so razlike v dosežkih otrok pri preverjanju znanja in 

sicer so se bolje odrezali učenci, kjer je bila prisotna metoda ustvarjalnega giba, še posebej pa 

so otroci pokazali boljše znanje pri merjenju količin. V. Geršak, B. Novak in S. Tancig (2005) 

pa je v raziskavi zanimalo, kateri so pozitivni učinki ustvarjalnega giba pri pouku. Največ 

pozitivnih povezav se je pokazalo na čustveno-socialnem področju kot tudi na kognitivnem. 

Učitelji so pri učencih zaznali večjo ustvarjalnost, izboljšano koncentracijo, domišljijo, večjo 

motivacijo, samostojnost in delovno učinkovitost. Najbolj znano delo na tematiko ustvarjalnega 

giba je monografija B. Kroflič iz leta 1999, v kateri opisuje metodo in njene prednosti pri 
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integraciji le-te v pouk. V raziskavi, ki jo je izvedla na reprezentativnem vzorcu učencev, se je 

poglobila v povezave plesa in ustvarjalnega giba kot celostnega poučevanja z intelektualnim, 

emocionalnim in socialnim razvojem učencev. Rezultati nam sporočajo, da ima omenjena 

metoda pozitivne povezave na motivacijo, razumevanje učnega gradiva, pomnjenje, 

samozavest, medsebojne odnose, strpnost, počutje učencev in učiteljev ter ustvarjalna stališča 

učiteljev. 

 

Na področju ustvarjalnega giba so narejena številna diplomska in magistrska dela. A. Slabe 

(2015) in A. V. Jalšovec (2014) sta preko metode ustvarjalnega giba ugotovili, da integracija 

ustvarjalnega giba v tretjem in petem razredu pozitivno deluje na razpoloženje učencev.  S. 

Berkopec (2014) je ugotavljala, ali se lahko otroke uči športnega plesa preko metode 

ustvarjalnega giba. Ugotovila je, da se otroci lahko s to metodo bolj gibalno izražajo, to pa je v 

njih spodbudilo veliko veselja. M. Bokal (2013) je v svojem diplomskem delu prišla do 

spoznanja, da učenci niso le usvojili likovnih pojmov, temveč so bili zaradi metode 

ustvarjalnega giba bolj motivirani, sproščeni in ustvarjalni.  T. Božič (2012) je proučevala, kako 

poteka pouk z metodo ustvarjalnega giba v tretjem razredu. Prišla je do zaključka, da je bilo 

vzdušje v razredu ob uporabi metode ustvarjalnega giba bolj sproščeno, učenci so več 

sodelovali, izboljšali pa so se celo odnosi med učenci.  

 

Omenjene raziskave kažejo na pozitivne povezave ustvarjalnega giba z različnimi področji 

otrokovega razvoja. Do sedaj so raziskovali integracijo ustvarjalnega giba v pouk pri različnih 

starostnih skupinah, različnih predmetih, kjer je bil poudarek na ustvarjalnem gibu, obenem pa 

so učitelji zaznavali prijetno vzdušje, povečano motivacijo za delo, izboljšane medosebne 

odnose in prijetna čustva. V meni dostopnih raziskavah pa še nihče ni podrobneje raziskal, ali 

je ustvarjalni gib pripomogel k prijetnejšemu vzdušju v razredu ter k izražanju prijetnih čustev, 

v katerih situacijah se pojavi čustvo veselje in na kakšen način izražajo učenci le tega. 
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6. EMPIRIČNI DEL 

 

6.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Ustvarjalni gib je precej nova metoda učenja, ki učence spodbuja k ustvarjanju novih povezav 

pri učenju, saj se preko gibanja učijo, rešujejo probleme in iščejo rešitve. Tako je učenje 

trajnejše, ob uporabi te metode se učenci še dodatno sprostijo in pokažejo čustvene reakcije, ki 

so v večini pozitivne (Kroflič, 1999). V empiričnem delu magistrskega dela želim analizirati 

izražanje čustev učencev ob uporabi metode ustvarjalnega giba in brez uporabe te metode pri 

urah matematike v drugem razredu devetletne osnovne šole. Želela sem ugotoviti, katera čustva 

izbrani učenci izražajo ob uporabi metode ustvarjalnega giba pri pouku in katera izbrani učenci 

pri pouku brez omenjene metode. Zanimalo me je tudi, na kakšen način izbrani otroci izražajo 

veselje, v katerih situacijah in kako močno. Poleg tega pa me je zanimalo tudi splošno 

zadovoljstvo vseh učencev med vsemi učnimi urami. 

Področja raziskovanja čustev in zlasti čustva veselja sem se lotila, saj je ključnega pomena za 

učenje v razredu pozitivna klima, h kateri pripomore (pozitivno) čustvovanje učencev. 

 

 

6.2. Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

 

V magistrskem delu želim odgovoriti na naslednja vprašanja: 

 Katera čustva izbrani učenci izražajo pri urah z ustvarjalnim gibom in pri urah brez rabe 

omenjene metode? 

 Na kakšen način izbrani učenci izražajo veselje pri urah z ustvarjalnim gibom in pri urah 

brez rabe omenjene metode? 

 V katerih situacijah izbrani učenci izražajo veselje pri urah z ustvarjalnim gibom in pri 

urah brez rabe omenjene metode? 

 Kako intenzivno izbrani učenci izražajo veselje pri urah z ustvarjalnim gibom in pri 

urah brez rabe omenjene metode? 

 Kakšno je splošno zadovoljstvo učencev pri urah z ustvarjalnim gibom in brez njega? 
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6.3.Metoda in raziskovalni pristop 

 

Za potrebe raziskave sem uporabila kvazi eksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Prepletala sta se kvalitativni in kvantitativni raziskovalni pristop. Ta raziskava je del obširne 

raziskave z naslovom Pomen ustvarjalnega giba za različna področja razvoja pri učencih 

razredne stopnje, ki je potekala na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in znotraj katere 

sem se osredotočila na čustvovanje učencev v razredu.  

 

6.4. Raziskovalni vzorec 

 

Raziskovalni vzorec je bil izbran z neslučajnostno metodo vzorčenja, kar pomeni, da sem 

vzorec vnaprej načrtno izbrala. Neslučajnostni vzorec je bil izbran namensko.  V prej omenjeno 

raziskavo, ki se je izvajala v šolskem letu 2015/2016, je bilo vključenih šest razredov 

drugošolcev iz različnih delov Slovenije. Razred, v katerem smo študentke učne ure izvajale 

prvi teden je izločen, saj so bili na podlagi prvih izvajanj učnih ur, narejeni popravki in 

izboljšava samih učnih ur in nekaterih merilnih pripomočkov. V nadaljnji raziskavi so tako 

uporabljeni rezultati petih drugih razredov, ki so se tisto leto prvič seznanili s tematiko 

geometrije, natančneje s simetrijo, črtami in točkami ter liki in telesi. 

 

Pet razredov je razdeljenih na eksperimentalno skupino (ES), kjer je bil v pouk vključen 

ustvarjalni gib in kontrolno skupino (KS), kjer metode ustvarjalnega giba nismo uporabili. Trije 

razredi, eksperimentalna skupina, so bili vključeni v poučevanje z ustvarjalnim gibom (ES, n = 

73). V preostalih dveh razredih pa smo študentke izvedle pouk brez ustvarjalnega giba in sta 

nam služila za primerjavo. Ta dva razreda sta bila kontrolna skupina (KS, n = 43). V raziskavo 

je bilo skupaj vključenih 116 učencev, od tega 59 deklic in 57 dečkov, v povprečju starih 7 let. 

V vsakem razredu smo podrobneje opazovale štiri naključno izbrane učence, dve deklici in dva 

dečka, kar skupno znaša 20 otrok,. V eksperimentalni skupini smo opazovali 12 otrok, v 

kontrolni pa 8. 
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Slika 5: Predstava vzorca po spolu 

 

6.5. Pripomočki  

 

Pridobivanje podatkov o izražanju čustev je potekalo na dva načina, in sicer s pomočjo 

»Opazovalne sheme čustev«, ki sta jo sestavili profesorici Pedagoške fakultete v Ljubljani 

Helena Smrtnik Vitulić in Simona Prosen (Prosen, Smrtnik Vitulić in Poljšak Škraban, 2011). 

Shema je pripomogla k  sistematičnemu opazovanju in beleženju čustev v določenem časovnem 

obdobju za naključno izbranih 20 učencev. Opazovalna shema čustev vključuje naslednje 

kategorije: ime čustva, ki ga zazna opazovalec; opis situacije, v kateri se je določeno čustvo 

pojavilo; ocena neverbalnega izraza čustva od ena do pet, s tem da 1 pomeni, da ni veliko 

izrazov, 5 pa  ravno obratno; opis neverbalnih izrazov; ocena verbalnih izrazov, kjer ponovno 

1 pomeni malo izrazov ter 5 veliko; opis verbalnih izrazov, moč doživljanja ocenjena od 1 do 

5 (1 je majhna moč in 5 velika moč izražanja čustva) ter odzivi drugih učencev in učitelja na 

izraženo čustvo. V obdelavo podatkov so bile vključene izbrane kategorije iz Opazovalne 

sheme čustev.  

 

Drugi uporabljen merski pripomoček je bila »Lestvica trenutnega počutja«, pridobljena s: 

https://images.nature.com/full/nature-assets/bdj/journal/v193/n8/images/4801593-f2.jpg. Na 

podlagi spletnega vira smo študentke sedem stopenjsko lestvico spremenile v petstopenjsko, pri 

kateri so bili za določanje razpoloženja za merilo uporabljeni simboli obrazov z različnimi 

razpoloženji. Obrazke smo nekoliko spremenile. 

5957

deklice dečki

https://images.nature.com/full/nature-assets/bdj/journal/v193/n8/images/4801593-f2.jpg
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Z Lestvico trenutnega počutja smo ugotavljali, kako so se vsi učenci počutili v času dejavnosti. 

Učenci so ob koncu vsakega sklopa izvedenih ur pouka dobili listek, na katerem je bila 

natisnjena Lestvica trenutnega počutja. Učenci so obkrožili obraz, ki je ponazarjal njihovo 

razpoloženje tekom učnih ur.  Lestvica trenutnega počutja se nahaja v Prilogi 7.  

 

6.6. Postopek zbiranja podatkov 

 

Raziskava Pomen ustvarjalnega giba za različna področja razvoja pri učencih razredne stopnje 

je potekala v okviru internega projekta na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Vodje 

projekta so bile profesorice Pedagoške fakultete v Ljubljani. Magistrsko delo je del omenjene 

obširne raziskave, ki se je izvajala v sklopu tega projekta v študijskem letu 2015/2016. V 

raziskavo smo bile vključene štiri študentke podiplomskega programa Poučevanje na razredni 

stopnji na rednem praktičnem izobraževanju. Pri pripravi učnih ur so sodelovali tudi umetniki, 

pri pripravi pripomočkov učiteljice, tehnično pomoč pa so nam nudili študentje in profesor s 

Fakultete za elektrotehniko Ljubljana. Vsi našteti so predstavljali tim za zgoraj navedeno 

raziskavo. 

 

Želeli smo ugotoviti, kakšne so povezave med ustvarjalnim gibom in različnimi področji 

razvoja učencev, zato je tim pred vstopom v razrede skrbno načrtoval potek dela. Najprej smo 

izdelali časovni okvir in izbrali učno temo, ki smo jo nato tudi izvajali. V raziskavo smo 

vključili učence drugih razredov, odločili smo se, da bomo metodo ustvarjalnega giba 

preizkusili pri učni uri matematike. Znotraj te smo se odločili za področje geometrije, ki smo 

ga nato razdelili še na tri podteme (liki in telesa, simetrija, črte in točke). Sledilo je načrtovanje 

učnih ur za kontrolno in eksperimentalno skupino, mentorice pa so nas pri tem usmerjale. 

Študentke smo pripravile material za učne ure, razdelile smo si vodenje učnih ur in se pripravile 

na izvedbo. 

 

V tem času smo študentke pridobile tako soglasja ravnateljic, ki so nam dovolile, da na njihovih 

šolah izvajamo raziskavo kot tudi soglasja staršev, da lahko pridobljene podatke otrok 

uporabimo za študijske namene. Vse fotografije, ki so v magistrskem delu, so iz lastnega arhiva 

in so pridobljene iz učnih ur. Marca 2016 smo študentke en teden namenile uvodnim srečanjem 

z otroki po različnih šolah z namenom, da se z njimi spoznamo, preden nastopimo z glavnim 

delom raziskave. Glavni del raziskave je potekal šest tednov, v obdobju med marcem in aprilom 

2016. Na vsaki od izbranih šol smo bile prisotne en teden, od tega smo tri dni po dve učni uri 
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namenile obravnavi nove učne snovi. Vsakič sta dve študentki vodili pouk, dve pa sta opazovali 

in izpolnjevali opazovalne sheme pri določenih dejavnostih. Čustva sta dve študentki opazovali 

v točno določenih intervalih učnih ur, ki so tudi opredeljeni v učnih pripravah. Vse rezultate 

smo nato združile, saj smo želeli dobiti podatke za vse učence. 

 

Zadnji, četrti dan je bil namenjen testom, s katerimi smo preverjale znanje učencev. V času 

izvajanja raziskave so bili pri učnih urah navzoči tudi študenti Fakultete za elektrotehniko, ki 

so nam pomagali na tehničnem področju, in sicer so sodelovali pri snemanju in fotografiranju 

učenčevih izrazov, za kar smo tudi pridobili posebno soglasje ravnateljev, učiteljev in staršev 

otrok.  

 

Priloga 1 prikazuje učno pripravo za eksperimentalno skupino z naslovom Liki in telesa. V 

Prilogi 2 pa je učna priprava za kontrolno skupino, z enako vsebino, torej Liki in telesa. Priloga 

3 prikazuje učno pripravo za eksperimentalno skupino z naslovom Simetrija. Za kontrolno 

skupino je priprava v Prilogi 4 (Simetrija). Zadnji pripravi se nanašata na črte in točke in sta v 

Prilogi 5 – eksperimentalna skupina in v Prilogi 6 – kontrolna skupina. V vsaki učni pripravi so 

opredeljene dejavnosti, pri katerih smo študentke izpolnjevale Opazovalno shemo čustev za 

izbrane učence. Lestvica trenutnega počutja se nahaja v Prilogi 7. 

 

6.7. Postopek obdelave podatkov 

 

Dobljene podatke sem analizirala glede na posamezni merski pripomoček. Najprej sem uredila 

vse zbrano gradivo. S profesoricami smo natančno opredelile kategorije za Opazovalno shemo 

čustev na podlagi rezultatov. Čustveni odzivi otrok so bili podlaga za izpolnjevanje opazovalne 

sheme. Podatke z Opazovalne sheme čustev sem vnesla v SPSS za vsakega izbranega učenca 

tolikokrat, kolikokrat je bilo opaženo kakšno čustvo. V SPSS sem vpisala kodo učenca, spol 

učenca, njegovo starost ter učno uro v kateri je bilo zabeleženo čustvo. Nadaljevala sem z 

zaporednimi števili čustev, kjer sem upoštevala, kolikokrat je bilo opaženo čustvo veselje, jeza, 

strah, skrb, negativno presenečenje, žalost, razočaranje in sram. Pri vsakem opaženem čustvu 

sem tudi zapisala, v kateri situaciji se je čustvo pojavilo, kako močno je doživljal verbalna in 

neverbalna čustva, kateri izrazi obraza so se pojavili ob izražanju čustev in verbalni učenčevi 

izrazi. 

 pri Lestvici trenutnega počutja pa sem podatke vnesla v program SPSS  za vse učence, ki so 

poročali o zadovoljstvu pri učnih urah. V statističnem programu SPSS sem analizirala rezultate 
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posameznih merskih pripomočkov, tj. Opazovalne sheme čustev in Lestvice trenutnega počutja. 

Pridobljene podatke sem prikazala in analizirala v Tabelah 1, 2, 3, 4 in 5.  

 

Moje magistrsko delo se najbolj osredotoča na čustvo veselje, zato bom v nadaljevanju podala 

primere, kako in v katerih situacijah so izbrani učenci izražali čustvo veselje. 

 

Merski pripomoček pri opazovanju čustev učencev je bila Opazovalna shema čustev, kamor 

smo študentke vpisovale, na kakšen način so učenci izražali veselje. Skupaj s profesoricami 

sem na podlagi opisov iz Opazovalne sheme čustev izdelala kategorije načinov izražanja 

veselja.  

 Neverbalni: 

- odprta usta (Učenec ima odprta usta.),  

- obrvi gor (Učenec ima dvignjene obrvi.),  

- odprte oči (Učenčeve oči so široko odprte.), 

- cepetanje (Učenec cepeta.), 

- stisk roke (Učenec stisne roko.), 

- ploskanje (Učenec ploska in ob tem izraža veselje.), 

- objem (Učenec objame nekoga.), 

- počep (Učenec izvaja počep.), 

- zamah roke (Učenec zamahne z roko.), 

- glava nazaj (Učenec nagne glavo nazaj.), 

- smeh (Učenec se smeji.), 

 

 Verbalni: 

- vzklik (Učenec vzklikne.), 

- svetovanje (Učenec svetuje drugemu.), 

- medmeti (Učenec se oglaša z medmeti.), 

- komentar (Učenec komentira situacijo.), 

- vprašanje (Učenec postavi vprašanje nekomu drugemu.). 

 

 

Učenci so izražali veselje v različnih situacijah. Spodaj so podane kategorije situacij. 
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 Gibalna dejavnost oz. dejavnost brez giba (glede na to, ali je pouk potekal z 

vključevanjem ustvarjenega giba ali brez njega) se nanaša na katerokoli usmerjeno 

dejavnost, ki je bila razlog za izražanje veselja. (S telesi so delali kipe. Učenci so plesali 

okoli likov, ki so bili nalepljeni na tla. Učenci so uživali v masaži, ki je zajemala 

ponovite tematike o črtah in točkah. Gibali so se ob glasbi. Dvigujejo kartončke. Rišejo 

ravne črte.) 

 Usmerja drugega/skupino, ko nekdo potrebuje pomoč, navodila, učenec določi, kaj bo 

nekdo naredil. (Učenec se dogovarja s skupino, kako bi oblikovali trikotnik. 

Dogovarjajo se, kako bodo plesali. Uspe člane usmeriti, tako da oblikujejo kvadrat. 

Usmerja svoj kip pri postavitvi.) 

 Nastop/predstavitev se nanaša na izvedbo nastopa ali predstavitve ob čemer učenec 

izraža veselje. (Učenci imajo nastop. Učenec prikazuje majhen oblak. Se smeji, ker 

nastopa. Pred tablo predstavita svojo sliko.) 

 Znanje je izkazano, zaradi le tega je otrok vesel in izkazuje veselje. (Tapka po mizi, ker 

ve odgovor. Povedala je razliko med pravokotnikom in kvadratom. Ve rešitev pri 

dejavnosti kotaljenje.) 

 Zmaga ob različnih dejavnostih. (Zakriči ''tombola''. Veseli se, ker misli, da zmaguje.) 

 Humor se nanaša na vse, kar je učencem smešno ali pa se sami šalijo, vendar ni v 

povezavi z dejavnostjo. (Sošolec se pači, drug pa se smeji. Smeji se sošolcu, ki dela 

drugače kot ostali. Žgečka sošolca. Smeji se, ker sošolec ne more razplest elastike.) 

 Socialne interakcije sošolcev zaradi dela v paru ali skupini otrokom izvablja vesele 

izraze. (S sošolko, s katero je v paru, se pogovarja. S sošolcem naenkrat rišeta isto črto. 

S sošolko ureja kartončke. Oblikovali so geometrijsko telo. Dogovarjanje za 

prikazovanje asimetrične fotografije.) 

 Razno se nanaša na vse, kar ni definirano, pa je učence vseeno spodbudilo, da so bili 

veseli. (Pri oblikovanju presečišč si sezuje copate. Ogleduje si priponko. Vidi kamero.) 

 

Pred obdelavo sem s Shapiro-Wilkovim testom preverila predpostavko o normalnosti 

porazdelitve podatkov pri raziskovalnih vprašanjih 4 in 5 (Priloga 8). Rezultati so pokazali, da 

podatki pri raziskovalnem vprašanju 4 ne odstopajo od normalnosti porazdelitve, zato sem za 

preverjanje tega vprašanja uporabila t-test za neodvisne vzorce. Pri uporabi tega testa sem 

potem tudi najprej preverila predpostavko o homogenosti varianc z Levenovim testom (Priloga 

8). Pri raziskovalnem vprašanju 5 pa je bila predpostavka o normalnosti kršena, zato sem 
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uporabila neparametrično alternativo t-testa, in sicer Mann-Whitneyev test. Pri raziskovalnih 

vprašanjih 1, 2 in 3 sem za izračun razlik v strukturi odgovorov uporabila hi-kvadrat test 

neodvisnosti. Pred izračunom sem preverila predpostavko o velikosti pričakovanih frekvenc 

(Ei>5) v posamezni celici tabele. Pri raziskovalnem vprašanju 1 in 3 je bila ta predpostavka 

kršena, zato sem uporabila Fisherjev test, saj ima več kot 20 odstotkov celic pričakovane 

frekvence manjše od 5. Stopnjo tveganja sem predhodno postavila pri 5%. Podatki so 

predstavljeni v tabelah. 
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Rezultate s področja čustev, ki sem jih pridobila v okviru raziskave z naslovom, Pomen 

ustvarjalnega giba za različna področja razvoja pri učencih razredne stopnje, bom prikazala v 

tabelah. Rezultati se navezujejo na raziskovalna vprašanja, sledi interpretacija rezultatov. 

Najprej bom analizirala, katera čustva se pri izbranih učencih pojavijo pri učnih urah z uporabo 

ustvarjalnega giba in brez omenjene metode. Nadaljevala bom z načini izražanja veselja pri 

obeh skupinah, nato bom podrobneje predstavila, v katerih situacijah ter kako močno izbrani 

učenci izražajo veselje v eksperimentalni in kontrolni skupini. Nazadnje se bom poglobila v 

zadovoljstvo vseh učencev pri učnih urah, kjer je bil uporabljen ustvarjalni gib in kjer 

ustvarjalnega giba ni bilo prisotnega. 

 

7.1. Pojavljanje čustev pri izbranih učencih pri učnih urah z ustvarjalnim gibom in brez 

ustvarjalnega giba 

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, katera čustva se pravzaprav pojavijo pri 

izbranih učencih pri učnih urah, kjer smo študentke obravnavale sicer isto učno snov, vendar z 

različnima metodama. V eksperimentalni skupini smo študentke izvajale učne ure z metodo 

ustvarjalnega giba, v kontrolni skupini pa dotične metode nismo uporabile, kljub temu pa so 

bile dejavnosti primerljive, saj smo v timu želeli doseči enake učne cilje. 

Za pridobitev odgovora na vprašanje, ali med eksperimentalno in kontrolno skupino pri 

frekvenci izražanja vseh čustev prihaja do razlik, sem uporabila Hi-kvadrat test. Številčno 

učenci v eksperimentalni in kontrolni skupini niso bili enakomerno porazdeljeni, zato sem 

izračun opravila na podlagi deležev. 
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Tabela 1: Pojavljanje vseh čustev izbranih učencev v kontrolni in eksperimentalni skupini in 

razlike med njima 

Skupina Kontrolna Eksperimentalna  Skupno Fisherjev test 

Čustvo f % f % f % χ² p 

Veselje 83 87,4 138 93,2 221 90,9 

8,529 0,054 

Jeza 6 6,3 8 5,4 14 5,8 

Razočaranje 4 4,2 0 0,0 4 1,6 

Negativno 

presenečenje 
1 1,1 0 0,0 1 0,4 

Sram 1 1,1 1 0,7 2 0,8 

Skrb 0 0,0 1 0,7 1 0,4 

Skupno 95 100,0 148 100,0 243 100,0   

Opombe: f = število situacij, % = procenti, p = stopnja značilnosti 

 

V Tabeli 1 so prikazane razlike med skupinama v pogostosti pojavljanja različnih čustev. 

Rezultati kažejo, da ne prihaja do statistično značilnih razlik med skupinama v pogostosti 

pojavljanja različnih čustev (p=0,054). Uporabila sem Fisherjev test, saj ima več kot 20 % celic 

pričakovane frekvence manjše od 5. Daleč najbolj pogosto izraženo čustvo je bilo veselje, 

precej bolj redko jeza, medtem ko so bila ostala čustva zelo redka, saj so se pojavila štirikrat ali 

še manj: razočaranje, negativno presenečenje, sram in skrb. Razočaranje se v eksperimentalni 

skupini pravzaprav ni pojavilo, medtem ko smo ga študentke v kontrolni skupini opazile 

štirikrat. Prav tako v eksperimentalni skupini nismo zasledile negativnega presenečenja, v 

kontrolni skupini pa se je pojavilo le enkrat. Sram je bil v obeh skupinah enako zastopan in se 

je pojavil enkrat, skrb pa smo študentke opazile le enkrat in sicer v eksperimentalni skupini. 

Veselje je čustvo, ki se pojavi, ko se osebi uresniči želja (Milivojević, 1999). Ravno omenjeno 

čustvo je bilo najbolj pogosto izražano. Najverjetneje je bilo veselje tako številno zaradi 

dejavnosti, saj so bile zanimive, pestre, otroci so bili aktivni, poleg učenja pa je bila v obeh 

skupnih prisotna tudi igra. Jeza, drugo najbolj zastopano čustvo pri izbranih učencih v naši 

raziskavi, nastopi, ko nekomu določena stvar ni povšeči oz. ko ni izpolnjena določena želja 

(Milivojević, 1999), kar se v razredu rado zgodi, zaradi različnih razlogov. Te bom v 

nadaljevanju podrobneje analizirala. Čustvi veselja in jeze nam je tudi najlažje zaznati in 

prepoznati, saj spadata med temeljna čustva. Z ostalimi čustvi imamo morda manj izkušenj, 

prepoznavanje pa je zato težje. K. Majerhold (2017) zapiše, da je veselje čustvo, ki ga 
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doživljamo ob zavedanju, da smo bili uspešni v nečem, kar je za nas pomembno. Veselje je 

običajno posledica izpolnitve želje. Jezo občutimo, ko nam nekdo stori krivico ali pa ogroža 

našo vrednoto. Razočaranje nastopi, ko se neka želja ne izpolni. Žalost izražamo, ko se zgodi 

nekaj, kar nas prizadene, kadar smo naredili nekaj, kar obžalujemo, ko nam nekaj ni uspelo, 

torej ko občutimo določeno izgubo. Slabo opravljeno delo ali javna kritika lahko v nas vzbudi 

sram. Čustvo sramu je torej povezano z neskladjem z določeno normo. Strah občutimo, ko nas 

nekdo ogroža, smo zaskrbljeni zaradi nečesa, moramo sporočiti slabo novico ipd. (Majerhold, 

2017).  

Opazovanje je kot ena izmed najpomembnejših znanstveno raziskovalnih metod izredno 

zahtevna (Smrtnik Vitulić, 2009). H. Smrtnik Vitulić (2009) zapiše, da je metoda opazovanja 

subjektivna raziskovalna metoda, kajti opazovalec je težko popolnoma objektiven, kar pripelje 

do pogostih napak pri spoznavanju. Pri opazovanju lahko naredimo določne napake kot so 

napake prvega vtisa, halo učinek, napaka simpatije in antipatije (bolje ocenimo nam simpatične 

osebe ter obratno), logična napaka (logično povezujemo pojave, kljub temu da niso povezani), 

težnja po uporabi določenega načina ocenjevanja (uporaba srednjih, skrajnih ocen, napaka 

miline, črno-belo ocenjevanje), napaka kontrasta (osebo ocenimo nasprotno kot sebe) ali 

napaka zaradi idejnih standardov (uporaba kulturno pogojenih kriterijev). »Dober opazovalec 

presega zdravorazumsko presojanje ljudi ter postaja kritičen do sebe, kot možnega 

subjektivnega vira spoznavanja« (Smrtnik Vitulić, 2009, str. 10). Vsekakor smo poskušale biti 

študentke čimbolj objektivne, pa vendar se tudi v najboljši veri lahko zmotiš. Da pa bi bilo 

opazovanje čim bolj objektivno, je potrebno zadostiti trem kriterijem. To so: zanesljivost, 

objektivnost in veljavnost. Za zanesljivost velja, da pri večkratnem opazovanju dobimo isti 

rezultat. Tega ne morem prenesti na naše raziskovanje, kajti opazovali smo situacije vpeljave 

nove snovi. V kolikor bi to počeli ponovno, učenci zagotovo ne bi doživljali enakih čustev, kot 

so jih prvič. Kadar so rezultati enaki, kot bi jih dobili v resničnih življenjskih situacijah, takrat 

lahko govorimo o njihovi veljavnosti (Smrtnik Vitulić, 2009). Resda je bilo prisotnih kar nekaj 

ljudi v učilnici, štiri študentke Pedagoške fakultete in dva študenta Fakultete za elektrotehniko, 

vendar pri učencih ni bilo čutiti, da se ne bi mogli sprostiti in pokazati svojih pravih reakcij in 

s tem povezanih čustev. 

 

7.2. Načini izražanja veselja pri izbranih učencih pri učnih urah z ustvarjalnim gibom in 

brez ustvarjalnega giba 

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me zanima, na kakšen način izbrani učenci izražajo veselje 

pri učnih urah, kjer je uporabljena metoda ustvarjalnega giba in pri pouku brez omenjene 
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metode. Glede na to, kako so učenci izražali zgoraj navedena čustva, smo v timu oblikovali 

kategorije, v katere sem nato razvrstila izraze čustva veselja. V spodnji Tabeli 2 so prikazani 

izrazi veselja v eksperimentalni in kontrolni skupini, 

 

Tabela 2: Pogostost načinov izražanja veselja pri izbranih učencih v eksperimentalni in 

kontrolni skupini in razlike med njima 

Skupina Eksperimentalna Kontrolna Skupno Hi-kvadrat test 

Način izražanja 

veselja 
f % f % f % χ² p 

Smeh 123 48,4 72 42,9 195 46,2 

25,393 0,001 

Odprta usta 38 15,0 13 7,7 51 12,1 

Vzklik 17 6,7 34 20,2 51 12,1 

Komentar 14 5,5 17 10,1 31 7,3 

Medmeti 20 7,9 9 5,4 29 6,9 

Odprte oči 17 6,7 8 4,8 25 5,9 

Svetovanje 7 2,8 3 1,8 10 2,4 

Zamah roke 5 2,0 4 2,4 9 2,1 

Drugo 13 5,1 8 4,8 21 5,0 

Skupaj 254 100,0 168 100,0 422 100,0   

Opombe: f = število situacij, % = procenti, p = stopnja značilnosti 

 

Najpogostejši načini izražanja veselja so smeh, odprta usta, vzklik, komentar, medmeti, odprte 

oči, svetovanje ter zamah roke, kar prikazuje Tabela 2. Ostali načini so bolj redki, zato smo jih 

združili v kategorijo Drugo. Pod Drugo spadajo vprašanja, dvig obrvi, cepetanje, stisk roke, 

ploskanje, objem, počep in glava nagnjena nazaj. Rezultati hi-kvadrat testa kažejo, da je med 

eksperimentalno in kontrolno skupino statistično značilna razlika v pogostosti pojavljanja 

različnih načinov izražanja veselja (p=0,001). 

Med izbranimi učenci v eksperimentalni in kontrolni skupini lahko potegnemo določene 

vzporednice. Učenci so v izbranem časovnem intervalu izražali čustvo veselje na več načinov. 

Pri vsakem otroku se je pojavilo več načinov izražanja čustev. V nadaljevanju bom govorila o 

procentih posameznih načinov izražanja, zaradi neenakega števila opazovanih otrok v 

eksperimentalni in kontrolni skupini. Procenti so v mojem magistrskem delu ključni za 

pridobitev realnih rezultatov, saj so v eksperimentalni skupini štirje učenci več in posledično je 

lahko zato tudi več izrazov, tako verbalnih kot neverbalnih. 
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V eksperimentalni skupini je bilo kar 48,4 % načinov izražanja veselja s smehom,  v kontrolni 

pa je bil izraz veselja smeh v 42,9 %. Odprta usta je bil naslednji najpogostejši način izražanja 

veselja. V kontrolni skupini se je na ta način pojavilo 7,7 % vseh izrazov veselja, nekaj več pa 

se je takega načina izražanja pojavilo v eksperimentalni skupini in sicer 15 % učencev. Več 

vzklikov se je pojavilo v kontrolni skupini in sicer 20,2 %, medtem ko smo študentke v 

eksperimentalni skupini opazile 6,7 % vzklikov. Tudi v kontrolni skupini smo študentke 

zasledile več komentarjev, to je 10,1 % od vseh, v eksperimentalni skupini pa se je pojavilo 5,5 

% komentarjev. Nekateri učenci so izražali veselje z medmeti in bolj široko odprtimi očmi. Pri 

obeh načinih izražanja veselja, se jih je več pojavilo pri eksperimentalni skupini. Z medmeti je 

bilo izraženo veselje v 7,9 %, odprte oči pa so predstavljajo 6,7 % načinov izrazov v 

eksperimentalni skupini. V kontrolni skupini je bilo 5,4 % učenčevih izrazov veselja medmetov, 

odprtih oči pa 4,8 %. Lahko opazimo, da so veselje učenci pogosteje izražali verbalno, torej z 

vzklikom ali s komentarjem, kljub temu da so pokazali več neverbalnih načinov izražanja in 

sicer z odprtimi usti, s smehom, odprtimi očmi, zamahom roke, stiskom roke, ploskanjem itd. 

Počep, objem, cepetanje, glava nazaj, obrvi, gor, vprašanje, ploskanje, stisk roke, zamah roke 

in svetovanje nekomu drugemu so bili načini izražanja veselja učencev, ki so se redkeje pojavili. 

Počep se je pojavil le enkrat in sicer pri učencu kontrolne skupine. Objem, cepetanje in glava 

nazaj pa so se pojavili le pri učencih eksperimentalne skupine. Objem in glava nazaj sta se 

pojavila dvakrat, cepetanje pa le enkrat. 

K. Majerhold (2017) zapiše, da veselje lahko izražamo na različne načine. Verbalno izražanje 

je eden izmed načinov in takrat nekaj povemo, lahko pa so znaki veselja neverbalni. Mednje 

spadajo nasmeški, sproščen obraz, poskočnost, objemanje ipd. Fizioloških izrazov čustev 

običajno ne moremo opaziti, kajti procesi se dogajajo v našem telesu, lahko pa vidimo posledice 

fizioloških reakcij. Pod verbalne bi lahko umestila, vzklik, komentar, medmet, vprašanje. Pod 

neverbalne načine izražanja pa smeh, odprta usta, odprte oči, zamah roke, stisk roke, ploskanje, 

obrvi gor, glava nazaj, cepetanje, objem in počep.  

Statistično pomembne razlike v načinu izražanja veselja so se pojavile med kontrolno in 

eksperimentalno skupino. Sprašujem se, ali je morda k tej razliki prispevala sama metoda  

ustvarjalnega giba. Učenci v eksperimentalni skupini so se večkrat smejali, kar je lahko 

posledica dela v skupini, dela v paru. Učencem metoda omogoča interakcijo s sošolci, ki pa je 

razlog za veselje in prijetno vzdušje pri delu. 
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7.3. Situacije, ki sprožijo veselje pri izbranih učencih pri učnih urah z ustvarjalnim 

gibom in brez ustvarjalnega giba 

 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali obstajajo razlike v pogostosti situacij, 

ki sprožijo čustvo veselje med učenci, ki so bili deležni poučevanja z ustvarjalnim gibom in 

učenci, ki niso imeli integrirane omenjene metode. Študentke smo opisovale kaj vidimo, na 

podlagi zapisov pa smo v timu naredili kategorije, ki predstavljajo ključne besede oziroma 

bistvo opisa. Tako smo opredelili naslednje kategorije (situacije), v katerih se je pojavilo čustvo 

veselje: gibalna dejavnost in dejavnost brez giba, kar pomeni, da je neka usmerjena dejavnost 

pripomogla k izražanju veselja. Nadaljevali smo z »usmerjanjem drugega«, kar pomeni, da 

sošolec svetuje, vodi nekoga drugega in je ob tem vesel. Veselje je sprožil tudi nastop ali 

predstavitev lastnega dela, znanje, zmaga, humor, socialne interakcije, pod razno pa smo 

uvrstili vse, kar ne sodi pod nobeno od zgoraj navedenih kategorij. 

 

Tabela 3: Situacije, ki sprožajo veselje pri izbranih učencih v eksperimentalni in kontrolni 

skupini in razlike med njima 

Skupina Eksperimentalna Kontrolna Skupno Fisherjev test 

Situacija veselja f % f % f % χ² p 

gibalna dejavnost in 

dejavnost brez giba 
76 55,1 45 54,2 121 54,8 

38,825 0,000 

usmerja dogajanje 4 2,9 1 1,2 5 2,3 

nastop, predstavitev 12 8,7 1 1,2 13 5,9 

znanje, ideje 3 2,2 12 14,5 15 6,8 

zmaga 2 1,4 10 12,0 12 5,4 

humor, smešno 2 1,4 4 4,8 6 2,7 

soc. interakcije 17 12,3 1 1,2 18 8,1 

razno 22 15,9 9 10,8 31 14,0 

Skupno 138 100,0 83 100,0 221 100,0   

Opombe: f = število situacij, % = procenti, p = stopnja značilnosti 

 

V Tabeli 3 so prikazane različne situacije izražanja veselja v eksperimentalni in kontrolni 

skupini ter razlike med njima. Rezultati kažejo, da prihaja do statistično značilnih razlik med 

skupinama v deležih pojavljanja različnih situacij veselja (p=0,000). Uporabila sem Fisherjev 

test, saj ima več kot 20 % celic pričakovane frekvence manjše od 5. Pri izražanju veselja ob 

dejavnostih, tako gibalnih kot brez giba, med skupinama ni opaziti večjih razlik. So se pa pri 
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eksperimentalni skupini pogosteje pojavljale situacije usmerjanje dogajanja, nastop ter socialne 

interakcije, medtem ko so se pri kontrolni skupini pogosteje pojavljale situacije znanje, zmaga 

ter humor.  

 

Pri opisu situacij, ki so sprožile veselje, bom ponovno vključevala procente, zaradi številčno 

neenakovrednih skupin. Najbolj pogosta situacija, v kateri je učenec izražal veselje, je bila 

gibalna dejavnost in dejavnost brez giba. Če primerjamo obe skupini, lahko iz tabele razberemo, 

da je bila v eksperimentalni skupini  gibalna dejavnost in dejavnost brez giba razlog za veselje 

v  55,1 % od vseh situacij eksperimentalne skupine. Velik delež se je pojavil tudi v kontrolni 

skupini in sicer 54,2 % od vseh situacij. Naslednja situacija je »usmerja dogajanje«, kar pomeni, 

da učenec vodi nekoga drugega. V eksperimentalni skupini je bilo 2,9 % takih situacij v 

kontrolni pa še manj in sicer 1,2 %. Pri nastopu je kar nekaj učencev izrazilo veselje, v 

eksperimentalni skupini je to pomenilo 8,7 % vseh situacij, v kontrolni pa le 1,2 %. Rezultati 

so se pri naslednji kategoriji nekoliko obrnili, kar pomeni, da je bilo v eksperimentalni skupini 

zaradi situacij, ki so vključevale izražanje določenih idej ali znanja 2,2 %, v kontrolni pa je 

znanje predstavljalo kar 14,5 %. Zmaga je bila tudi večkrat razlog za veselje v kontrolni skupini 

in sicer pri 12,0 % vseh situacij v skupini, kjer je bila uporabljena metoda ustvarjalnega giba pa 

pri 1,4 %. Socialne interakcije, ki so prednost omenjene metode so bile občutno večkrat razlog 

za veselje v eksperimentalni skupini, kjer so predstavljale 12,3 % vseh situacij, v skupini, kjer 

ni bilo poučevanja z metodo ustvarjalnega giba, pa le 1,2 % (Geršak, 2016). 

 

Precej očitno je, v kateri skupini je bolj zastopana določena situacija kot sprožilec čustva 

veselja. Npr. usmerja dogajanje, nastop in socialne interakcije so situacije, ki so večkrat izvabile 

čustvo veselje pri učencih, ki so imeli v pouk integriran ustvarjalni gib. Ravno ta metoda je 

verjetno razlog za pojavljanje situacij, ki sem jih zgoraj omenila. Učenci so veseli med 

dogajanjem v skupini, ob skupnem dosežku. Možnost gibanja lahko omogoča več sodelovanja 

s sošolci, v primerjavi s poukom, kjer učenci sedijo za svojo mizo, pouk pa poteka frontalno. 

Učenci v kontrolni skupini pa so pogosteje izražali veselje v situacijah, ko so pokazali znanje, 

so zmagali v nečem ali pa je bil razlog za veselje humor.  

Navedene situacije nakazujejo usmerjenost v individualno doživljanje, samostojno delo in 

posledično morda neko zmago. Tudi take situacije so povezne z načinom poučevanja. 
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7.4. Intenzivnost izražanja veselja 

 

V nadaljevanju bom preverila morebitno razliko v moči izražanja veselja med izbranimi učenci, 

ki so bili med poučevanjem deležni metode ustvarjalnega giba in med učenci, ki med 

poučevanjem niso imeli ustvarjalnega giba. Moč izražanja čustev smo študentke ocenile na 

podlagi 5-stopenjske lestvice. 1 je pomenila zelo šibko intenzivnost izražanja čustev, ocena 5 

pa zelo močno. 

 

 Tabela 4: Razlike v moči izražanja veselja pri izbranih učencih v eksperimentalni in 

kontrolni skupini 

 Skupina N µ SD 
t-test 

t p 

Moč 

veselja 

Eksperimentalna 12 2,73 0,38 
-2,556 0,020 

Kontrolna  8 2,30 0,35 

Opombe: N = število učencev, µ = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, p = stopnja 

značilnosti 

 

V Tabeli 4 so prikazane razlike v moči izražanja veselja pri izbranih učencih v eksperimentalni 

in kontrolni skupini. Rezultati kažejo, da med skupinama prihaja do statistično značilnih razlik 

(p=0,02). Večja moč izražanja veselja se kaže pri eksperimentalni skupini. 

Močneje so torej izražali veselje učenci, ki so imeli v pouk integriran ustvarjalni gib. Razlogi 

so lahko različni, navezujem pa se tudi na zgoraj omenjena opažanja, da so situacije, ki so 

sprožile veselje, povezane z sodelovanjem učencev v skupini ali v paru. Metoda ustvarjalnega 

giba učencem omogoča celosten proces doživljanja, gibanja in spoznavanja (Geršak, 2016). Pri 

pouku se aktivirajo učenčeve telesne, čustvene zmožnosti, učencem omogoča  komunikacijo, 

ki se odvija na različne načine (besedna, nebesedna, dvosmerna, enosmerna). Učencem metoda 

omogoča skupinsko ustvarjanje, timsko delo, poleg tega pa tudi zadovoljuje duševne potrebe 

po moči, zabavi, svobodi in ljubezni. Zadovoljene so tudi potrebe po igri (Kroflič, 1999). Vse 

omenjene lastnosti ustvarjalnega giba otroke morda spodbudijo k močnejšemu doživljanju 

veselja. 

Dosedanji rezultati so pridobljeni na podlagi opazovanja 20 otrok in ni nujno, da bi točno tako 

veljalo za celo skupino. Lahko bi bili rezultati drugačni ob izbiri drugih otrok. Kljub temu da 

so bili učenci naključno izbrani, nepoznani, je bil vzorec morda le nekoliko majhen. Res pa je, 

da je večje število otrok težje natančno opazovati, kajti že sedaj je ena študentka opazovala dva 
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učenca hkrati. Rešitev bi bila kvečjemu večje število opazovalcev, da bi bila tudi objektivnost 

opazovanja večja.  

 

7.5. Splošno zadovoljstvo vseh učencev pri učnih urah z ustvarjalnim gibom in brez 

ustvarjalnega giba 

 

Zadnje raziskovalno vprašanje se je navezovalo na zadovoljstvo učencev pri učnih urah z 

metodo ustvarjalnega giba in brez nje. Učenci so po vsaki učni enoti (Liki, Simetrija, Črte in 

točke) obkrožili izraz, ki je predstavljal njihov obraz tekom učnih ur, torej izpolnili so Lestvico 

trenutnega počutja. Pri analizi rezultatov sem rezultate oštevilčila, pri čemer 1 predstavlja 

najbolj žalostni obraz, 5 pa najbolj vesel obraz. 

 

Tabela 5: Razlike v zadovoljstvu pri vseh učencih v eksperimentalni in kontrolni skupini 

 Skupina N µ SD 
Mann-Whitneyev test 

U p 

Lik in 

telesa 

Eksperimentalna 69 4,13 1,19 
1118,0 0,063 

Kontrolna  40 4,48 1,04 

Simetrija 
Eksperimentalna 69 4,32 1,23 

1326,0 0,675 
Kontrolna  40 4,58 0,75 

Črte in 

točke 

Eksperimentalna 72 4,54 1,02 
1484,5 0,823 

Kontrolna  42 4,67 0,72 

Opombe: N = število, µ = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, p = stopnja značilnosti 

 

V Tabeli 5 so prikazane razlike v zadovoljstvu z učnimi urami med skupinama. Razvidno je, 

da je pri vseh treh učnih urah kontrolna skupina nekoliko bolj zadovoljna s svojim počutjem 

kot eksperimentalna, vendar pa rezultati kažejo, da te razlike niso statistično značilne (p>0,05). 

V obeh skupinah je bilo zadovoljstvo izredno visoko, saj so povprečno učenci ocenili svoje 

zadovoljstvo ocenili med 4 in 5.  

Ob rezultatih razmišljam, kako je prišlo do tega. Učni uri Liki in telesa sta v eksperimentalni 

skupini vključevali veliko dejavnosti in pripomočkov. V timu smo za dve učni uri pripravili 8 

dejavnosti, ena izmed njih pa se je delila še na tri dejavnosti. Tempo izvajanja učnih ur in 

učenčevo delo sta bila posledično malce hitrejša. Pri učnih urah smo uporabili glasbo, elastike, 

10 vrečk z geometrijskimi telesi in predmeti, lepilni trak, elektronske prosojnice, dva učna lista 

in nekatere pripomočke, ki so natančno opredeljeni v Prilogi 1. Vsi pripomočki in materiali so 
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od otrok zahtevali pozornost in energijo, veliko je bilo samostojnega dela, ki ga niso vajeni, 

zraven pa so tudi izpolnjevali učni list. Že za nas izvajalke je bilo potrebno veliko organizacije, 

energije in zbranosti. Zavedam se, da je ravno takšen program nekaterim učencem predstavljal 

izziv, drugim pa je odvzel nekoliko motivacije za delo. Učenci, ki so pri »tradicionalnem 

pouku« izstopali s svojim znanjem, sedaj niso bili tako izpostavljeni, kar določenim ni bilo 

všeč, kar so še posebej izpostavile njihove učiteljice. Do izraza so prišli tudi drugi učenci, kajti 

metoda ustvarjalnega giba omogoča izražanje ter iskanje odgovorov na različne načine. Kljub 

vsemu je povprečna ocena zadovoljstva visoka, to je 4,13. V kontrolni skupini je povprečna 

ocena zadovoljstva učencev še nekoliko višja, morda zaradi manj natrpanih učnih ur in zelo 

zanimivih dejavnosti, ki niso tipične za poučevanje brez ustvarjalnega giba, torej na 

»tradicionalen način«. Običajno pri pouku učenci ne igrajo tombole, spomina in domin. Tudi 

ostale dejavnosti so bile pripravljene tako, da so učenci delali v paru, z različnimi materiali in 

pripomočki. Menim, da je ravno razgibanost učnih ur, hkrati pa ne preveliko odstopanje od 

metode in načina dela, ki ga učenci poznajo, razlog za njihove visoke ocene zadovoljstva. 

 

Pri naslednji učni enoti smo študentke obravnavale novo učno snov, to je simetrija. Tokrat  so 

učenci v eksperimentalni skupini v povprečju označili svoje zadovoljstvo z učno uro s 4,32, v 

kontrolni skupini pa z 4,58. Razlika je minimalna in sicer za 0,26 ocene. Ponovno so bile 

dejavnosti primerljive zaradi želenega istega cilja (podajanje znanja o simetriji), pa vendar so 

učenci v eksperimentalni skupini tokrat delali ponovno s glasbo, konkretnim materialom ter 

veliko dejavnosti je potekalo v skupini ali paru. V kontrolni skupini so učenci poslušali 

zgodbico, gledali risanko, delali z različnimi materiali, predvsem zanimivo pa je bilo, da so  ob 

koncu učnih ur vedno pohvalili učne liste. Ponovno so verjetno zanimive dejavnosti učence v 

eksperimentalni in v kontrolni skupini pripeljale do zelo visokih ocen zadovoljstva. 

 

V zadnjih učnih urah smo študentke obravnavale črte in točke. Razlike v zadovoljstvu učencev 

so tokrat najmanjše, kar je lahko posledica seznanjenja otrok z metodo dela (v eksperimentalni 

skupini) in pa manj obsežne dejavnosti znotraj učnih ur. Otroci so se tako bolje počutili, gibanje 

pa je bilo bolj sproščeno. Študentke nismo hitele z izvajanjem dejavnosti, večkrat smo lahko 

ponovile pomembne podatke in bolj utrdile znanje učencev. Učenci, ki so imeli pouk popestren 

z metodo ustvarjenega giba so svoje zadovoljstvo v povprečju ocenili z 4,54, v kontrolni skupini 

pa z 4,67, razlika je le še za 0,13 ocene.  
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Veliko učencev je obrazke obkrožilo tudi glede na njihov konflikt ali spor, ki so ga doživeli 

med učno uro in ni bil vezan na izvajanje učnih ur. Pri nekaterih učencih sem opazila, da so 

slabše ocenili svoje počutje, ker niso prišli na vrsto, da bi pokazali svoje delo, ali ker niso česa 

vedeli pri zadnjih dejavnostih, kljub temu da so bili tekom cele učne ure dobro razpoloženi. 
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8. ZAKLJUČEK 

 

Čustva so pomemben del našega življenja. Učenci veliko časa preživijo v šoli, zato čustva ne 

bi smela biti zanemarjena pri pouku. V magistrskem delu me je predvsem zanimalo, ali metoda 

ustvarjalnega giba pri učencih spodbudi več pozitivnih čustev, natančneje veselja. Ustvarjalni 

gib je novejši način raziskovanja problemov, učenja in raziskovanje samega sebe, poteka z igro 

in je tako nevsiljiv način podajanja snovi. Običajno se otroci niti ne zavedajo, da s pomočjo 

metode komunicirajo, tudi neverbalno, ustvarjajo, se sproščajo in učijo. Omenjene veščine se 

krepijo skozi didaktično gibalne, plesne in rajalne igre, oblike sproščanja, socialne igre, zraven 

pa učenec spoznava tudi vsa predmetna področja skozi ustvarjalno gibanje (Geršak, 2016). 

 

Magistrsko delo se navezuje na pet raziskovalnih vprašanj. Zanimalo me je, katera čustva 

izbrani učenci izražajo pri urah z ustvarjalnim gibom in pri urah brez omenjene metode. Poleg 

tega sem ugotavljala, na kakšen način, kako močno in v katerih situacijah izbrani učenci 

izražajo veselje. Nenazadnje pa sem preverila, ali je razlika v splošnem zadovoljstvu učencev 

pri urah z ustvarjalnim gibom in brez njega. Rezultati so pokazali, da je najbolj pogosto izraženo 

čustvo veselje (v eksperimentalni in kontrolni skupini). Ostala čustva, jeza, sram, skrb, 

negativno presenečenje, razočaranje, so se pojavila manjkrat, kar lahko pripisujemo 

dejavnostim, ki so bile zastavljene čim bolj pestro in otrokom zanimivo, v obeh izvedbah učnih 

ur. 

 

Učenci so najbolj pogosto izražali veselje s smehom, odprtimi usti, vzklikom, komentarjem in 

odprtimi očmi, medtem ko so redkeje izražali veselje ob svetovanju nekomu, z zamahom ali 

stiskom roke ter z vprašanjem. Pri eksperimentalni skupini so se večkrat pojavili smeh, odprta 

usta in medmeti, pri kontrolni pa vzkliki in komentarji, razlike med skupinama so statistično 

pomembne. 

 

Pri kontrolni skupini so izbrani učenci večkrat izražali veselje ob pojavitvi določene ideje, 

zmage ali ob uporabi humorja, medtem ko so učenci eksperimentalne skupine izražali večkrat 

veselje ob usmerjanju drugega, nastopu in socialni interakciji. Situacije izražanja veselja so 

pogojene tudi z metodo poučevanja, saj so imeli učenci ob vpeljavi ustvarjalnega giba v pouk 

večjo možnost socialnih interakcij ter stika z ostalimi učenci. Pri kontrolni skupini pa se kaže 

veselje v bolj individualnih situacijah, med skupinama prihaja do statistično pomembnih razlik. 

Statistično pomembne razlike so se pojavile tudi v moči izražanja veselja pri opazovanih 
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učencih in sicer v prid eksperimentalni skupini. Učenci, ki so bili deležni poučevanja s pomočjo 

ustvarjalnega giba, so močneje izražali veselje.  

Odgovor na zadnje raziskovalno vprašanje o zadovoljstvu vseh učencev med učnimi urami pa 

je, da med skupinama, kjer je bila uporabljena metoda ustvarjalnega giba in kjer ni bila, ne 

prihaja do statistično pomembnih razlik. 

 

Raziskava ima nekaj pomanjkljivosti, ki sem jih tudi že omenila. Podatki in rezultati so temeljili 

na opazovanju, ki je lahko subjektivno naravnano. Da bi se temu izognili, bi lahko dodali večje 

število opazovalcev. Večje število opazovalcev prinese večjo organizacijo, zato bi bilo morda 

smiselno opazovane učence posneti pri izvajanju izbranih dejavnostih, kajti to možnost smo 

imeli. Izbrane učence bi pri izvajanju dejavnosti postavili bližje, da bi kamera vse zajela. 

Kasneje bi lahko natančno preučili situacije, načine izražanja, moč čustva, ki so ga učenci 

izražali. Poleg tega pa bi imeli možnost, da se posvetujemo z neko tretjo osebo.  

 

Večina učencev iz eksperimentalne skupine se je prvič srečala z metodo ustvarjalnega giba, 

zato vsi niso bili najbolj sproščeni. Kljub temu da smo želeli učencem pred izvajanjem učnih 

ur predstaviti način ustvarjalnega giba, je bilo premalo časa, da bi se navadili na drugačen način 

dela. Nekatere učence je bilo sram, zato se niso razporedili po prostoru, temveč so se stiskali 

skupaj in si ustvarjali varnost. Delo v eksperimentalni skupini je potekalo tudi hitreje, za 

nekatere učence je bilo dejavnosti morda preveč, saj gibalne dejavnosti vzamejo več časa, 

posledično pa ga je manj namenjenega utrjevanju. V prihodnje bi zagotovo opazovala tudi večje 

število otrok, da bi bili rezultati bolj verodostojni. 

 

Kljub pomanjkljivostim pa raziskava prinaša nova spoznanja s področja izražanja čustev in 

izpostavlja pomen le teh v šolskem prostoru, kar predstavlja njen pomemben doprinos. Prav 

tako prinaša nov vpogled v rabo metode ustvarjalnega giba. 
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10. PRILOGE  

 

 

10.1. PRILOGA 1: Učna priprava za eksperimentalno skupino - geometrijski liki in 

telesa  

 

 

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: liki, telesa 

Učni cilji: Učenci: 

1. prepoznajo geometrijske like in telesa, 

2. poimenujejo geometrijske like in telesa, 

3. s telesom ponazorijo geometrijske like in telesa, 

4. sklepajo z indukcijo o likih. 

5. rešujejo probleme o telesih. 

Ključne 

besede 

Geometrijski liki in telesa, trikotnik, kvadrat, pravokotnik, krog, kvader, 

kocka, valj, krogla, stožec. 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska. 

Učne 

metode 

Razlaga, razgovor, metoda dela s fotografijami (na prosojnicah), metoda igre, 

delo z učnim listom. 

Pripomočki Elastika, glasba, učni listi, 10 vrečk, geometrijska telesa in predmeti, 

polivalentne blazine, lepilni trak, elektronske prosojnice. 

Viri in 

literatura 

Cotič, M. (2011). Svet matematičnih čudes 2. Samostojni delovni zvezek za 

matematiko v 2. razredu. Ljubljana: DZS. 

Mikrovalovna pečica. (b. d.). Pridobljeno 3. 2. 2016 s 

https://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/10397541565 

Okno. (b. d.). Pridobljeno 3. 2. 2016 shttp://www.buyitbetter.co.uk/new-

switch-surround-5 

Okvir slike. (2016). Pridobljeno 3. 2. 2015 s 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empty-frame.png 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pridobljeno 25. 11. 2014 s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pren

ovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf. 

Slike na učnem listu: 

Geometrijska telesa. PowerPoint predstavitev (2009). Pridobljeno 3. 2. 2015 

s http://www.uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=4669. 

Svetičič, T. (2010). Matematika in ustvarjalni gib (Diplomsko delo). 

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Vrata. (b. d.). Pridobljeno 3. 2. 2016 shttps://www.pexels.com/photo/door-

window-green-house-6620/ 

Fantomček. Pridobljeno 20. 1. 2016 s https://images.cdn-

cnj.si/mother/175/507/507799-0.jpg 

Opombe Za 1., 2., 3. in 4. dejavnost umaknemo mize in stole. Za 5. dejavnost mize in 

stole prilagodimo za delo po postajah. 

UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

https://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/10397541565
http://www.buyitbetter.co.uk/new-switch-surround-5
http://www.buyitbetter.co.uk/new-switch-surround-5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empty-frame.png
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=4669
https://www.pexels.com/photo/door-window-green-house-6620/
https://www.pexels.com/photo/door-window-green-house-6620/
https://images.cdn-cnj.si/mother/175/507/507799-0.jpg
https://images.cdn-cnj.si/mother/175/507/507799-0.jpg


 

60 

5 min. 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

(opazovanje  

čustev –  

zadnjih 10 

min.) 

1. DEJAVNOST: Kje sem? 

Na tleh so s trakom označeni tako veliki liki, da lahko v njih stoji vsaj 5 otrok. 

Označimo vsaj tri različice vsakega lika (trikotnik, krog, kvadrat, 

pravokotnik). Učenci se prosto gibajo med liki. Ko učitelj imenuje lik, ga 

učenci hitro poiščejo in skočijo vanj. Nadgradnja: učitelj lahko potem pove 

samo število stranic, oglišč. 

Glej Priloga 1.1: Predvidene oznake likov v učilnici (1. in 5. dejavnost).  

 

2. DEJAVNOST: Stebrički in elastika – geometrijski liki. 
Oblikujemo dve skupini. Pri vsaki skupini je ena študentka. Učencem 

pokažemo, koliko prostora ima vsaka skupina. Učencem razložimo, da naj za 

oblikovanje likov uporabijo elastiko.  Elastike so na vidnem mestu. 

Učenci se ob glasbi gibljejo po prostoru. Ko učiteljica ugasne glasbo, pove 

število in lik (npr. 3 in trikotnik), po tem učenci oblikujejo skupine in pričnejo 

z oblikovanjem lika. Oni predstavljajo oglišča. Po vsakem prikazu se 

pogovorimo o določenih značilnostih prikazanih likov. 

Značilnosti likov: 

 Trikotnik: tri oglišča, tri stranice, ki so lahko različno dolge. 

 Pravokotnik: štiri oglišča, po dve in dve stranici enako dolgi. 

 Kvadrat: štiri oglišča, štiri stranice, ki so vse enako dolge. 

 

Potek: najprej vsi pokažejo trikotnik, potem pravokotnik in na koncu kvadrat. 

Nato vse učence vprašamo, kakšna je glavna razlika med kvadratom in 

pravokotnikom. Predlagamo, da v eni skupini oblikujejo pravokotnik, v drugi 

pa kvadrat. Skupaj razmišljamo, kako bi to konkretno lahko preizkusili. 

Spodbujamo ustvarjalnost. Če učenci ne omenijo rešitve s štetjem korakov, jo 

omenimo in preizkusimo. 

 

Na koncu jih še vprašamo, ali smo kateri lik pozabili. Povemo, da krog nima 

oglišč. Cel razred oblikuje krog. 

OSREDNJI DEL 

10 min. 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

3. DEJAVNOST: Učni list. 

Učenci individualno rešujejo naloge na učnem listu  (Priloga 1.3) v povezavi 

z liki (1. in 2. naloga). Učenci vzamejo pisalo, najdejo primeren kotiček v 

razredu in rešujejo. 

 

4. DEJAVNOST: Čarobna vrečka – spoznavanje geometrijskih teles. 
Dejavnost v krogu. V vrečkah imamo različna geometrijska telesa. Učenci jih 

ne vidijo, ampak jih čez vrečko otipajo. Po vsakem otipanem predmetu se 

pogovorimo, kaj so zatipali. Takrat vzamejo geometrijsko telo iz vrečke in si 

ga ogledajo ter postavijo v sredino kroga. S to dejavnostjo spoznajo 

geometrijska telesa.  

Potek: iz vsake strani kroga potuje ena vrečka z enakim telesom. Ko vsi otipajo 

telo, se pogovorimo, kaj so potipali. Ko ugotovimo, vzamejo predmet iz vrečke 

in ga ponovno otipajo. Predmet potuje v nasprotni smeri kot je prišel.  

 

5. DEJAVNOST: Delo po postajah. 
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15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

(opazovanje  

čustev –  

10 min.) 

Z učenci skupaj obiščemo vse postaje, kjer jim razložimo pravila. Razdelimo 

jih v 3 skupine in usmerimo v začetno postajo. Razložimo jim tudi vrtenje 

skupin po postajah. 

Vsak učenec ima svoj učni list (priloga 1.2). Za vsako postajo je na učnem 

listu po ena naloga. Učni list imajo ves čas pri sebi. 

Pri vsaki postaji je ena učiteljica, ki spremlja in pomaga učencem. 

A. Polivalentne blazine 

Na tleh so označeni odtisi/ploskve geometrijskih teles od 1. dejavnosti (Priloga 

1a). Učenci se najprej sprehodijo po črtah, nato primejo telo (blazino) in ga 

položijo na ustrezno ploskev. 

B. »Fantomček« 

Vsi učenci, ki so na postaji, skupaj ugotavljajo, katera geometrijska telesa 

lahko oblikujemo s pomočjo »fantomčka«. Spodbujamo jih, da lahko vključijo 

tudi svoje telo in skupaj s »fantomčkom« oblikujejo geometrijska telesa. 

C. Kotaljenje 

Učenci konkretno  z geometrijskimi telesi preizkušajo, kaj se kotali in kaj ne. 

Ugotovitve vpisujejo v učni list. Učenci za vsako geometrijsko telo določijo 

gibanje, ki najbolj ponazarja telo (primer: krogla in valj: tekoče gibanje, kocka: 

odsekano gibanje, gibanje s premori-učenci ta gibanja ki so jih določili 

ponazorijo tudi s svojim telesom).  

Ko končamo z geometrijskimi telesi, v krog postavimo različne predmete, ki 

imajo obliko geometrijskih teles. Učence vprašamo, na katera geometrijska 

telesa jih spominjajo. 

Na mizi so tudi predmeti, ki jih morajo učenci razvrstiti med ustrezna geom. 

telesa: 

Geometrijsko telo Predmet  

Krogla napihljiva žoga, frnikola 

Valj WC rolica, kozarec  

Stožec kornet, pokrivalo  

Kocka igralna kocka, škatla, škatla za 

robčke  

Kvader škatla, knjiga  

 

6. DEJAVNOST: Prikaz geometrijskih teles z lastnim telesom 

 

Učence razdelimo v 5 skupin. Vsaka skupina dobi po eno geometrijsko, ki ga 

morajo prikazati s telesom. Na voljo imajo nekaj minut, da se pripravijo.  

Učenci predstavijo svoje geometrijsko telo ostalim skupinam, ki ugibajo, 

katero geom. telo prikazujejo. 

ZAKLJUČNI DEL 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

7. DEJAVNOST: Učni list in pogovor 

 

Učenci rešijo učne liste do konca (3., 4. in 5. dejavnost). Skupaj jih s pomočjo 

elektronskih prosojnic (rešitve) pregledamo in naredimo povzetek. Učenci 

učne liste nalepijo v zvezke (priloga 1.3). 

Pregledamo tudi učni list za delo po postajah. 

 

8. DEJAVNOST: Refleksija z učenci  
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Lestvica 

trenutnega 

počutja 

 

Udobno se namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj vse 

so danes počeli. 

Vprašanja:  

– Kako vam je bilo danes?  

– Kako ste se počutili? Zakaj? 

– Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

– Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili?  Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 

 

 

 

Priloga 1.1 : Predvidene oznake likov v učilnici (1. in 5. dejavnost) 
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Priloga 1.2 : Učni list za delo po postajah 

 
A. BLAZINE 

1. SPREHODI SE PO OZNAČENIH ČRTAH. 

2. POIŠČI GEOMETRIJSKO TELO IN GA POSTAVI V ODTIS. 

3. KATERA GEOMETRIJSKA TELESA SI POSTAVIL V ODTIS? OBKROŽI. 

 

    
 

4. KATERE GEOMETRIJSKE LIKE PREDSTAVLJAJO ODTISI? OBKROŽI. 

 
 

B. FANTOMČEK 

1. KATERA GEOMETRIJSKA TELESA SI SESTAVIL SAMO S  

FANTOMČKOM? OBKROŽI. 

 
2. KATERE GEOMETRIJSKE LIKE PREPOZNAŠ NA FANTOMČKU? OBKROŽI. 

 
3. KATERA GEOMETRIJSKA TELESA SI SESTAVIL S FANTOMČKOM IN S POMOČJO 

SVOJEGA TELESA? ODGOVORE ZAPIŠI NA ČRTO. 

__________________________________________________________________________ 

 

C. KOTALJENJE 

V PREGLEDNICI S   OZNAČI, KATERA GEOMETRIJSKA TELESA SE KOTALIJO 

IN KATERA NE. 

 

 SE KOTALI SE NE KOTALI 

KOCKA 

 

  

KVADER 

 

  

VALJ 

 

  

KROGLA 

 

  

STOŽEC
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Priloga 1.3: Učni list geometrijski liki in telesa 

GEOMETRIJSKA TELESA IN  GEOMETRIJSKI LIKI 

IME IN PRIIMEK: ___________________     DATUM: 

_________ 

 

1. POIMENUJ GEOMETRIJSKE LIKE. 

 
2. V ZVEZEK NARIŠI HIŠO Z GEOMETIRJSKIMI LIKI. UPORABI ŠABLONO!  

 

NA SVOJI SLIKI PREŠTEJ LIKE IN SPODAJ ZAPIŠI, KOLIKO SI JIH NARISAL/A: 

KVADRAT: __________ 

PRAVOKOTNIK: ___________ 

TRIKOTNIK: ____________ 

KROG: _________ 

 

3. POIMENUJ GEOMETRIJSKA TELESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NA SLIKI POIŠČI KVADRATE, PRAVOKOTNIKE IN PREDMETE, KI IMAJO 

OBLIKO KVADRATA IN PRAVOKOTNIKA.  

KVADRATE IN PREDMETE V OBLIKI KVADRATA OBKROŽI Z 

ZELENO BARVO. PRAVOKTONIKE IN PREDMETE V OBLIKI 

PRAVOKOTNIKA PA OBKROŽI Z RDEČO BARVO.  
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5. POGLEJ SLIKO. PREŠTEJ GEOMETRIJSKA TELESA IN ŠTEVILO VPIŠI V 

TABELO POD SLIKO.  

 

 

______ 

 

 

_______ 

 

 

_______ 

 

 

______ 
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10.2.  PRILOGA 2: Učna priprava za kontrolno skupino - geometrijski liki in telesa 

 

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: geometrijski liki in telesa 

Učni 

cilji: 

 

Učenci: 

1. prepoznajo geometrijske like in telesa, 

2. poimenujejo geometrijske like in telesa,  

3. vedo, katera geometrijska telesa se kotalijo in katera ne, 

4. spoznajo razlike med geometrijskimi liki in geometrijskimi telesi.  

Ključne 

besede 

Geometrijski liki in telesa, trikotnik, kvadrat, pravokotnik, krog, kvader, kocka, 

valj, krogla, stožec. 

Učne 

oblike 

Frontalna, individualna, skupinska. 

Učne 

metode 

Razlaga, razgovor, metoda dela s fotografijami, metoda igre, delo z učnim listom. 

Pripomo

čki 

Elektronske prosojnice, tamburin, liki v vrečki, tombolske kartice, listki za žreb 

likov, link kocke, domine, spomin, vrečka z geometrijskimi telesi, plakat,  barve, 

čopiči, ovojnice s kartončki, učni listi, rešitve na elektronskih prosojnicah, 

ravnilo za risanje likov, miza za demonstriranje. 

Prilagod

itve  

/ 

Viri in 

literatur

a 

Cotič, M. (2011). Svet matematičnih čudes 2. Samostojni delovni zvezek za 

matematiko v 2. razredu. Ljubljana: DZS. 

Mikrovalovna pečica. (b. d.). Pridobljeno 3. 2. 2016 s 

 https://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/10397541565 

Okno. (b. d.). Pridobljeno 3. 2. 2016 s http://www.buyitbetter.co.uk/new-switch-

surround-5 

Okvir slike. (2016). Pridobljeno 3. 2. 2015 s 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empty-frame.png 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost in šport. Pridobljeno 25. 11. 2014 s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovl

jeni_UN/UN_druzba_OS.pdf. 

Slike na učnem listu: 

Geometrijska telesa. PowerPoint predstavitev (2009). Pridobljeno 3. 2. 2015 s 

http://www.uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=4669. 

Svetičič, T. (2010). Matematika in ustvarjalni gib (Diplomsko delo). Pedagoška 

fakulteta, Ljubljana. 

Vrata. (b. d.). Pridobljeno 3. 2. 2016 shttps://www.pexels.com/photo/door-

window-green-house-6620/ 

UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

10 min. 1. DEJAVNOST: Čarobna hiška 

Na elektronski prosojnici učencem pokažemo sliko domišljijske hiše (Priloga 

2.1), ki je sestavljena iz različnih likov. Na tablo narišemo preprosto 

preglednico, v katero s pomočjo učencev zapisujemo geometrijske like in 

njihovo število, ki ga razberemo iz domišljijske hiše.  

Primer preglednice: 

https://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/10397541565
http://www.buyitbetter.co.uk/new-switch-surround-5
http://www.buyitbetter.co.uk/new-switch-surround-5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empty-frame.png
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=4669
https://www.pexels.com/photo/door-window-green-house-6620/
https://www.pexels.com/photo/door-window-green-house-6620/
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IME RISBA ŠTEVILO 

Kvadrat  4 

Pravokotnik  6 

Trikotnik  6 

krog   12 

Poudarimo razliko med kvadratom in pravokotnikom. Učence vprašamo, kako 

jih najlažje ločimo med seboj (dolžine stranic). 

 

OSREDNJI DEL 

25 min. 

 

(opazovanje  

čustev –  

10 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

2. DEJAVNOST: Delo po postajah 

Učence razdelimo v 3 skupine. Na vsaki postaji so 5 minut. Na znak tamburina 

zamenjajo postajo. 

Na postaji Tombola je ves čas prisotna ena študentka, druga študentka je 

odgovorna za tamburin in drugi dve postaji. 

a) Tombola 

Učiteljica iz vrečke izžreba sliko geometrijskega lika. Izžrebano sliko lika le 

poimenuje, ne pa tudi pokaže. Če ima učenec na tombolski kartici omenjen 

geom. lik, ga prekrije z link kocko. Ko prekrije vseh pet likov na kartici, dvigne 

roko in reče »tombola«.  

b) Domine  

Učenci igrajo igro Domine. Pike nadomestimo z liki (Priloga 2.2).  

c) Spomin 

Učenci igrajo igro Spomin, s katero utrjujejo poimenovanje in prepoznavanje 

likov. (Priloga 2.3) 

 

3. DEJAVNOST: Prehod iz geom. likov na geom. telesa 

– Učence vprašamo, če v učilnici najdejo predmete podobne geom. 

likom. Like poimenujemo. Skupaj ugotovimo, s čim je geom. lik 

omejen: Geom. lik je omejen s sklenjeno krivuljo-krog ali z lomljeno 

črto. 

– Pokažemo jim, da smo včeraj zvečer na podstrešju našli čudežno 

vrečko, v kateri se skrivajo zelo zanimivi predmeti (geom. telesa). 

Telesa položimo na mizo (miza je na sredini pred tablo, da jo vsi 

vidijo). Učence spodbudimo, da vsako telo poimenujejo. Če imajo 

težave, jim pomagamo. Učence zopet spodbudimo, da vsako telo 

poiščejo v razredu ali povedo kakšen primer iz vsakdanjega življenja. 

Skupaj opišemo geometrijsko telo: Geometrijsko telo je z vseh strani omejen 

prostor s ploskvami.  

Učence vprašamo, ali kdo na geometrijskih telesih prepoznajo prej omenjene 

like.  

Posamezno ploskev (oblika lika) jim pokažemo na modelu geometrijskega 

telesa. 
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5 min. 

(opazovanje  

čustev –  

5 min.) 

 

 

 

5 min. 

 

(opazovanje  

čustev –  

5 min.) 

 

4. DEJAVNOST: Odtiskovanje geometrijskih teles 

Učenci sedijo v krogu. Na tablo pritrdimo plakat, na katerega bomo odtiskovali 

geometrijska telesa.  

Primer odtiskovanja kocke: učence vprašamo, kaj ima študentka v roki. Nato 

rečemo, da bomo eno ploskev pobarvali in jo odtisnili. Vprašamo jih, kaj 

mislijo, kateri lik bomo dobili. Na ta način odtisnemo še ostala telesa. 

Učence vprašamo, katere razlike med liki in telesi opazijo. 

Povemo, da geom. telesa lahko primemo v roke, jih držimo in kotalimo, geom. 

like pa lahko le »pobožamo«/se jih dotaknemo. 

 

5. DEJAVNOST: Kotaljenje (krogla, kocka, kvader, valj, stožec) 

Učence vprašamo, ali se določeno telo kotali.  

Učiteljica demonstrira kotaljenje na mizi pred tablo.  

Povemo, da se krogla, valj in stožec kotalijo, ker imajo krive ploskve. Kocka 

in kvader pa se ne kotalita, ker imata ravne ploskve. 

 

6. DEJAVNOST: Dvigovanje kartončkov 

Vsak učenec dobi ovojnico, v kateri so kartončki (Priloga 2.4). Na njih so 

narisani različni geom. liki in telesa. Učiteljica poimenuje lik/telo in učenci 

dvignejo ustrezen kartonček, ki prikazuje poimenovan lik/telo. 

ZAKLJUČNI DEL 

15 min. 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

Lestvica 

trenutnega 

počutja 

7. DEJAVNOST: Učni list in pogovor 

Vsak učenec individualno rešuje učni list. Skupaj ga pregledamo in ob tem 

naredimo povzetek. Rešitve prikažemo na elektronskih prosojnicah, liste 

pa nalepijo v zvezek (Priloga 2.5). 

 

8. DEJAVNOST: Refleksija z učenci  

Vsi se udobno namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj 

vse so danes počeli. 

Vprašanja:  

– Kako vam je bilo danes?  

– Kako ste se počutili? Zakaj? 

– Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

– Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili?  Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 
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Priloga 2.1: Domišljijska hiša iz geometrijskih likov 
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Priloga  2.2: Domine z geometrijskimi liki  
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Priloga 2.3: Spomin z liki 
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Priloga 2.4: Kartončki z geometrijskimi liki in telesi 
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Priloga 2.5: Učni list geometrijski liki in telesa 

GEOMETRIJSKA TELESA IN  GEOMETRIJSKI LIKI 

IME IN PRIIMEK: ___________________     DATUM: 

_________ 

 

1. POIMENUJ GEOMETRIJSKE LIKE. 

 
 

2. V ZVEZEK NARIŠI HIŠO Z GEOMETIRJSKIMI LIKI. UPORABI ŠABLONO!  

NA SVOJI SLIKI PREŠTEJ LIKE IN SPODAJ ZAPIŠI, KOLIKO SI JIH NARISAL/A: 

KVADRAT:  

PRAVOKOTNIK:  

TRIKOTNIK:  

KROG:  

  

 

3. POIMENUJ GEOMETRIJSKA TELESA. 

 
 

4. NA SLIKI POIŠČI KVADRATE, PRAVOKOTNIKE IN PREDMETE, KI IMAJO 

 OBLIKO  KVADRATA IN PRAVOKOTNIKA.  

 KVADRATE IN PREDMETE V OBLIKI KVADRATA OBKROŽI Z ZELENO BARVO. 

 PRAVOKTONIKE IN PREDMETE V OBLIKI PRAVOKOTNIKA PA OBKROŽI Z 

 RDEČO BARVO.  
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5. POGLEJ SLIKO. PREŠTEJ GEOMETRIJSKA TELESA IN ŠTEVILO VPIŠI V 

TABELO POD SLIKO.  
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______ 

 

 

_______ 

 

 

_______ 

 

 

______ 
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10.3.  PRILOGA 3: Učna priprava za eksperimentalno skupino - simetrija  

 

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: simetrija  

 

Učni cilji 

 

 

Učenci: 

1. spoznajo in poiščejo simetrijo na predmetih iz vsakdanjega življenja; 

2. prepoznajo in opišejo simetrične oblike; 

3. razvrščajo predmete na simetrične in nesimetrične; 

4. dopolnjujejo oblike do simetrije; 

5. s telesi ponazorijo simetrijo/asimetrijo; 

6. rešujejo probleme o simetriji/asimetriji; 

7. sklepajo z indukcijo o simetralah. 

 

Ključne 

besede 

Simetrija, asimetrija, simetrala. 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska, delo v paru. 

Učne 

metode 

Razlaga, razgovor, metoda dela s fotografijami, metoda igre, delo z učnim 

listom. 

Pripomočki Izrezani liki, glasba, simetrični in nesimetrični predmeti in 2 obroča, učni 

listi, elektronske prosojnice, listki s pojmi. 

 

Viri in 

literatura 

Kavčič, A. (2005). Učenje z gibanjem pri matematiki:priročnik gibalnih 

aktivnosti za učenje in poučevanje matematike v 2. razredu devetletke. 

Ljubljana: Bravo. 

Program osnovna šola.Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pridobljeno 25. 11. 2015 

shttp://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pre

novljeni_UN/UN_matematika.pdf. 

 

Opombe Pred začetkom učne ure umaknemo stole in mize. 

 

UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

1. DEJAVNOST: Prepogibanje likov 

 

Učence razdelimo v pare. Usmerimo jih v različne kotičke po razredu. Vsak 

par dobi listke, na katerih so geometrijski liki (Priloga 3.1). 

a) Njihova naloga je, da like prepognejo tako, da bodo naredili 2 enaki 

polovici. To skupaj preverimo in povemo, da smo dobili dve simetrični 

obliki. 

Tu povemo, da kadar sta dva dela enaka, pravimo, da sta simetrična. Vedno 

ju loči ravna črta. Lahko se nahaja na različnih mestih. Študentka 

demonstrira/pokaže nekaj različnih primerov simetral. 

b) Njihova naslednja naloga je, da like prepognejo tako, da bodo dobili 

dve neenaki polovici. Povemo, da takim polovicam rečemo, da sta 

nesimetrični. 

 

2. DEJAVNOST: Simetrija/asimetrija na sošolcu 
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(opazovanje  

čustev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Individualno: Učenci se razporedijo po razredu tako, da ima vsak 

dovolj prostora. Njihova naloga je, da premislijo, kje na sebi bi lahko 

našli simetrijo. Poskušajo jo najti in tudi določiti simetralo. Nekaj 

učencev predstavi simetrijo, ki so jo našli na sebi. 

 

b) Učence razdelimo v trojke. 2 učenca predstavljata kip, eden pa je njun 

kipar. Študentke določijo, kdo v trojki ima kakšno vlogo. Na primeru 

ene trojke učencem predstavimo, kakšna je postavitev trojke in kje 

poteka simetrala. Učencem damo navodilo, da ima kipar danes 

posebno nalogo, saj mora oblikovati kar dva kipa na enkrat in da 

morata biti med seboj simetrična. Učencem povemo, da ob začetku 

glasbe kipar začne s kiparjenjem, ko glasba preneha pa zaključijo z 

delom.  

Študentka pove, da bo simetrijo kipov tudi preverila in to na naslednji 

način: oba kipa se obrneta drug proti drugemu, kot da zapirata knjigo. 

Morata biti zelo previdna, da ne bosta spreminjala prvotne oblike. 

Opozorimo jih, da tudi če sami opazijo, da niso simetrični, da naj še ne 

spreminjajo oblike, da bomo skupaj preverili. 

Ena trojka se predstavi vsem sošolcem. 

 

OSREDNJI DEL 

10 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DEJAVNOST: Simetrični/nesimetrični predmeti 

 

Učenci sedijo so razdeljeni so v pare glede na znak pri imenu. Vsak par dobi 

en predmet (potrebujemo jih 12). Pred tablo sta na mizi 2 obroča. En 

predstavlja simetrične oblike, drug pa nesimetrične oblike. V paru se učenci 

pogovorijo, kam bi uvrstili predmete. Vsak par pove svojo odločitev, jo 

utemelji in predmet  odnese v ustrezen obroč. Pomembno je, da učenci povedo, 

kje pri simetričnih oblikah poteka ravna črta (simetrala).  

 

SIMETRIČNI NESIMETRIČNI 

škatla, puščica, lonček, lepilo, 

lak za nohte, škarje, etui za 

očala, sončna očala, klinček za 

perilo, zapestnica  

figura oslička, kovanec, 

hranilnik, plastična roža, školjka, 

kuščar-okrasek, šilček, miška za 

brisat, radirka, ravnilo 

 

4. DEJAVNOST: Besede v mreži 

 

Učence razdelimo v skupine po 3 in 4 (odvisno od števila simetričnih črk). 

Vsaka skupina dobi razrezane črke (Priloga 3.2), njihova naloga pa je, da 

dorišejo simetrične črke (nesimetrične so že zapisane) in sestavijo besedo.  

Ko končajo, jim damo navodila: »Zdaj vsi obrnite listke s črkami okrog, da 

boste videli številko. Če je številka obkrožena, to pomeni, da bo morala vaša 

skupina črko, ki je na drugi strani, prikazati s telesom. V skupini razmislite, 

kako bi lahko s telesom prikazali določene črke. Če imata dve skupini enako 

besedo, bo vsaka prikazala določeno črko, tako da bo na koncu nastala 

beseda. Imate minuto časa, da razmislite, kako bi lahko črko/e prikazali, potem 

sledi predstavitev pred razredom.« 
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20 min. 

Posamezne skupine pred razredom s telesom predstavijo črke. Ostali učenci 

ugotavljajo, katero črko prikazujejo in na koncu iz prikazanih črk sestavijo 

besedo (ROBEC, PTICA, SLIKA).  

5. DEJAVNOST: Učni list 

 

Učenci individualno rešujejo učni list (Priloga 3.4). Skupaj ga preverimo s 

pomočjo elektronskih prosojnic, na katerih so rešitve. 

 

Naloga za diferenciacijo: Tisti učenec, ki predčasno reši učni list, mu učiteljica 

individualno poda dodatno navodila za 2. nalogo na učnem listu: »Na 

simetričnih oblikah dodaj ravne črte (risanje z ravnilom).« 

 

ZAKLJUČNI DEL 

20 min. 

 

 

(opazovanje  

čustev – 10 

min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

Lestvica 

trenutnega 

počutja 

6. DEJAVNOST: Prikazovanje različnih simetričnih/nesimetričnih 

oblik s telesom  

Učenci so v dveh večjih skupinah. Znotraj ene skupine morajo učenci v parih  

prikazati simetrično obliko/oblike. Znotraj druge skupine pa morajo 

prikazovati nesimetrične oblike. 

Za lažje prikazovanje učencem povemo temi, ki jih morajo prikazati 

simetrično/nesimetrično.  

– Simetrično: aktivnosti na obali. 

– Nesimetrično: aktivnosti v zimskem času. 

Potek: Najprej učence razdelimo na polovico. Vsaka polovica dobi ovojnico z 

listki, na katerih so zapisani pojmi (Priloga 3.3). Po dva in dva učenca izžrebata 

enak pojem, ki ga morata prikazati simetrično ali nesimetrično (odvisno od 

skupine). Najprej pojme prikazujejo poljubno, nato jih vodimo do tega, da 

morajo ta pojem prikazovati čim bolj simetrično/nesimetrično, tako da 

okamenijo v nekem položaju.   

 

Vsaka skupina dela samostojno in pri vsaki skupini je ena študentka.  

 

Na koncu izpostavimo posamezne pare znotraj skupin, ki pred drugimi učenci 

prikažejo simetrične/nesimetrične oblike. Pogovorimo se o ustreznosti 

prikazov. 

 

7. DEJAVNOST: Refleksija z učenci  

Vsi se udobno namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj 

vse so danes počeli. 

Vprašanja:  

– Kako so vam bile všeč današnje dejavnosti?  

– Kako ste se počutili? Zakaj? 

– Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

– Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili?  Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 
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Priloga 3.1: Listki z liki (izrežemo po črnih črtah) 

 
 

 

Priloga 3.2: Mreže z besedami 

 

1. in 2. skupina (2 x 4 učenci): ROBEC 

 
 

3. in 4. skupina (2x 4 učenci): PTICA 

 
 

4., 5. in 6. skupina (3 x 3 učenci): SLIKA 
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Priloga 3.3: Listki s pojmi  

(VSAK KARTONČEK JE NAMENJEN ENEMU UČENCU) 

 

Simetrija: Skupina, ki prikazuje aktivnosti na obali. 

PLAVALEC PLAVALEC 

GALEB GALEB 

VELIK OBLAK VELIK OBLAK 

MAJHEN OBLAK MAJHEN OBLAK 

SONČENJE SONČENJE 

JEŠ SLADOLED JEŠ SLADOLED 

MAZANJE S KREMO MAZANJE S KREMO 

 

 

Asimetrija: Skupina, ki prikazuje aktivnosti v zimskem času. 

SMUČAR, KI ZAVIJA SMUČAR, KI ZAVIJA 

SMUČAR, KI SE PELJE 

NARAVNOST  

SMUČAR, KI SE PELJE 

NARAVNOST 

SANKANJE SANKANJE 

DRSANJE DRSANJE 

DESKAR DESKAR 

METANJE KEPE METANJE KEPE 

»LOPATANJE« »LOPATANJE« 
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Priloga 3.4: Učni list simetrija  

SIMETRIJA – UČNI LIST  
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10.4.  PRILOGA 4: Učna priprava za kontrolno skupino - simetrija  

 

Razred: 2. 

Učna tema: Geometrija 

Učna enota: Simetrija 

Učni cilji Učenci: 

1. spoznajo in poiščejo simetrijo pri predmetih iz vsakdanjega življenja; 

2. prepoznajo in opišejo simetrične oblike; 

3. razvrščajo predmete na simetrične in nesimetrične; 

4. dopolnjujejo oblike do simetrije. 

 

Ključne 

besede 

Simetrija, asimetrija, simetrala. 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska, delo v parih. 

 

Učne 

metode 

Razgovor, metoda dela s fotografijami, metoda igre, delo z učnim listom. 

Pripomočki Slike otrok na kartončkih in na elektronskih prosojnicah, rdeče in modre 

barvice, 2 obroča in različni simetrični/nesimetrični predmeti, elektronske 

prosojnice, kreda, učni list, dodatni zvočniki za računalnik. 

 

Viri in 

literatura 

Program osnovna šola.Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pridobljeno 25. 11. 2015 

shttp://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pre

novljeni_UN/UN_matematika.pdf. 

Slike otrok: Pridobljeno 22. 1. 2016 s  

http://classroomclipart.com/clipart/Clipart/Children.htm. 

Opombe / 

 

UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DEJAVNOST: Zgodba o dečku 

 

Učencem povemo zgodbo: 

»Nekoč je v gozdu živel deček. Cele dneve je bival v svoji hišici in nikoli ni 

prestopil praga. Skrival se je zato, ker je bil malce drugačen. Eno polovico 

obraza je imel drugačno kakor drugo. Ko je nekoč hitro pokukal ven, je 

zagledal prelepo deklico in se zaljubil. A deček si je ni upal ogovoriti, da 

se ne bi prestrašila. Močno si je želel enaki polovici obraza in dobra vila, 

ki je njegovo željo poznala, mu jo je izpolnila. Zamahnila je s paličico in 

deček je že imel dve enaki polovici.« 

 

Ob pripovedovanju pokažemo sliko dveh obrazov. Prvi je nesimetrični in 

drugi simetrični. 

Sprašujemo: »Kaj vidite na prvi sliki? Kakšen obraz ima deček? Ali se ena 

stran razlikuje od druge? Kaj pa pri drugi sliki? Ali opazite kakšno razliko? 

Kako rečemo predmetom, ki imata obe polovici enaki?« 

Tu povemo, da kadar sta dva dela enaka, pravimo, da sta simetrična. Loči ju 

ravna črta, ki se ji reče simetrala. Ko dva dela nista enaka, sta nesimetrična. 

http://classroomclipart.com/clipart/Clipart/Children.htm
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10 min. 

 

(opazovanje  

čustev) 

 

2. DEJAVNOST: Simetrično/nesimetrično telo otroka 
Učenci so v parih* in dobijo slike otrok (Priloga 4.1). Pogovorijo se o 

simetričnih/nesimetričnih delih na slikah. Simetrične dele obkrožijo z 

modro, nesimetrične pa z rdečo barvico. 

Ko končajo, na elektronski prosojnici pokažemo slike in se skupaj 

pogovorimo o simetričnih in nesimetričnih delih slik. 

*Učence v pare razdelimo po klopeh. 

OSREDNJI DEL 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

(opazovanje  

čustev) 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

20 min.   

 

 

 

3. DEJAVNOST: Simetrični/nesimetrični predmeti 

 

Učenci sedijo na svojem mestu (razdeljeni so v pare glede na znak pri 

imenu). Vsak par dobi en predmet (potrebujemo jih 12). Pred tablo sta na 

mizi 2 obroča. En predstavlja simetrične oblike, drug pa nesimetrične oblike. 

V paru se učenci pogovorijo, kam bi uvrstili predmete. Vsak par pove svojo 

odločitev in jo utemelji. Pomembno je, da učenci povedo, kje pri simetričnih 

oblikah poteka ravna črta (simetrala). Učiteljica predmet postavi v ustrezen 

obroč. 

TABELA PREDMETOV 

 

SIMETRIČNI NESIMETRIČNI 

Škatla, puščica, lonček, lepilo  Figura oslička  

Škatlica – srček, lak za nohte, 

škarje  

Kovanec, hranilnik  

Etui za očala, sončna očala, 

klinček za perilo, zapestnica  

Šilček, miška za brisat, radirka, ravnilo  

 Plastična roža, školjka, kuščar-okrasek  

 

4. DEJAVNOST: Simetrične/nesimetrične črke 

 

Na elektronski prosojnici prikažemo črke slovenske abecede. Naloga 

učencev je, da ugotovijo, katere črke so simetrične in katere nesimetrične. 

Za simetrično črko morajo ploskniti, za nesimetrično pa tapkati s prsti po 

mizi.  

Odgovore preverimo tako, da učiteljica za simetrične črke na elektronski 

prosojnici prikaže ravno črto, ki ločuje simetrična dela. Pri nesimetričnih 

primerih ne naredimo ravne črte. 

 

5. DEJAVNOST: Risanka 

Učencem predvajamo kratko risanko. 

(Vir risanke: https://www.youtube.com/watch?v=sLqu61nE_OI)   

Naloga učencev je, da si iz risanke zapomnijo vsaj eno simetrično in eno 

nesimetrično obliko. Na koncu se skupaj pogovorimo, kaj so si zapomnili. 

Nato skupaj še enkrat pogledamo del risanke in jo pri primerih simetričnih 

in nesimetričnih oblik ustavimo ter se pogovorimo in rišemo ravne črte pri 

simetričnih primerih na tablo. 

 

6. DEJAVNOST: Učni list 

Reševanje učnega lista in preverjanje rešitev s pomočjo elektronskih 

prosojnic (Priloga 4.2). 

https://www.youtube.com/watch?v=sLqu61nE_OI
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Naloga za diferenciacijo: Tisti učenec, ki predčasno reši učni list, mu 

učiteljica individualno poda dodatno navodila za 2. nalogo na učnem listu. 

Na simetričnih oblikah mora dodati ravne črte (pozorne smo, da jih nariše z 

ravnilom). 

ZAKLJUČNI DEL 

 

5 min. 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

Lestvica 

trenutnega 

počutja 

 

7. DEJAVNOST: Ponovitev 

Učencem rečemo, da naj pogledajo malo po razredu in poskušajo najti vsaj en 

simetričen in en nesimetričen predmet. Skupaj se pogovorimo o izbranih 

predmetih. 

 

 

8. DEJAVNOST: Refleksija z učenci  

Vsi se udobno namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj 

vse so danes počeli. 

Vprašanja:  

– Kako vam je bilo danes? 

– Kako ste se počutili? Zakaj? 

– Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

– Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili?  Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 

 

 

Priloga 4.1: Slike otrok (iskanje simetričnih in nesimetričnih delov 
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Priloga 4.2: Učni list simetrija 

SIMETRIJA – UČNI LIST 
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10.5.  PRILOGA 5: Učna priprava za eksperimentalno skupino - črte in točke 

 

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: črte in točke 

 

Učni cilji 

 

Učenci: 

1. prepoznajo in rišejo različne črte (ravne, krive, sklenjene, 

nesklenjene, lomljene),  

2. ponazorijo različne črte, točke in presečišča s telesom,  

3. narišejo in označijo točko z veliko tiskano črko,  

4. označijo presečišče črt, 

5. uporabljajo geometrijsko orodje (šablono pri risanju črt), 

6. sklepajo z indukcijo o sklenjenih, nesklenjenih črtah, točkah in 

presečiščih, 

7. reševanje problemov o črtah. 

Ključne 

besede 

Črte, točka, sklenjeno, nesklenjeno, presečišče, ravna, kriva, lomljena črta. 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska, delo v parih. 

 

Učne 

metode 

Razlaga, razgovor, metoda igre, delo z učnim listom. 

Pripomočki Kompaktna vrv, škarje, lepilni trak, glasba, tabla, ravnilo, zgodbica o sajenju 

krompirja, kartončki s prikazi, učni listi. 

 

Viri in 

literatura 

Kavčič, A. (2005). Učenje z gibanjem pri matematiki: priročnik gibalnih 

aktivnosti za učenje in poučevanje matematike v 2. razredu devetletke. 

Ljubljana: Bravo. 

 

Metulj. (b. d.). Pridobljeno 4. 2. 2016 s 

http://www.pobarvanke.net/pobarvanke-metulji/lepi-metulj.html. 

 

Očala. (2010). Pridobljeno 4. 2. 2016 s http://3.bp.blogspot.com/_Lb-

iNhUEzgk/TMgjZsPlueI/AAAAAAAAArM/JRkzdzcJMkI/s1600/DIESEL

%28MO%C5%A0KA+O%C4%8CALA%29+0061.jpg.  

 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: 
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Opombe Pred začetkom ure umaknemo vse stole in mize in na tla nalepimo veliko 

elastiko, ki jo sklenemo v črko O. 

 

 

UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

20 min. 

 

 

1. DEJAVNOST: Delo z elastiko in ponazarjanje s telesom – sklenjene in 

nesklenjene črte, točke in presečišča. 

 

Učenci se ob glasbi najprej gibajo prosto po razredu. 

a) ELASTIKA:  

Učencem rečemo, da naj se zdaj začnejo gibati po elastiki, ki je nalepljena na 

tleh. Učence ustavimo in vprašamo, kakšno črto predstavlja elastika, po kateri 

so se gibali. Pridemo do pojma kriva, sklenjena črta. Učence vprašamo, ali so 

opazili kakšno razliko med prosto hojo po razredu in hojo po vrvi. Nato učence 

vprašamo, kaj bi lahko naredili, da bi dobili nesklenjeno črto (elastiko bi 

morali prerezati/odvezati – pogovor še o nesklenjenih črtah).  

Na enem mestu odvežemo elastiko (dobimo obliko črke U). Skupaj 

ugotovimo, da smo zdaj dobili nesklenjeno črto, ki pa je še vedno kriva. Učenci 

se ponovno poskusijo gibati neprekinjeno po elastiki. Ugotovimo, da to zaradi 

prekinjenosti elastike ni možno in zato dobimo en začetek in en konec te črte 

(značilnost nesklenjene črte). 

b) KROG IN VLAKEC: 

Učence vprašamo, kako bi s svojimi telesi vsi skupaj prikazali začetno obliko 

elastike. 

Vsi skupaj ponovno oblikujemo sklenjeno krivo črto – krog (držimo se za 

roke). Učence vprašamo, kaj smo oblikovali. 

 Novo vprašanje: ali se lahko še kako drugače sklenemo kot samo z 

rokami? Skupaj z učenci iščemo različne načine, s katerimi lahko 

prikažemo sklenjeno črto. 

 Vsaka študentka spusti eno roko, tako da se z učenci držita samo z eno 

roko. Učence ponovno vprašamo, kaj je nastalo. Ugotovimo, da sta 

nastali dve nesklenjeni črt (krivi). Nesklenjeni črti se spremenita v dva 

"vlakca" in potujeta po razredu (vsak vlak vodi ena študentka). Med 

oblikovanjem 2 vlakcev učence sprašujemo, kako se spremenimo v 

nesklenjen vlakec, povemo, zakaj se moramo dobro držati … 

Študentki vodita nesklenjena vlakca tako, da vijugata, hodita naravnost, v 

različne smeri in v različnih nivojih. 

 

c) PRESEČIŠČE 

 

1) Ena od študentk svoj vlak vodi pod drugim vlakom, ki stoji. Vlak gre 

skozi in se nič ne ustavlja. Enako naredi še druga skupina.  

2) Ponovno je na vrsti prvi vlak, ki gre skozi drug vlak, vendar pa se vmes 

ustavi (dva učenca iz drugega vlaka "ujameta" enega učenca iz prvega 

vlaka –  učenec se "zagozdi"). Učence vprašamo, kaj je nastalo.  

Vlaka, ki sta predstavljala dve črti, sta se sekala. Ugotovimo, da tam 

kjer se sekata dve črti, nastane točka, ki ji rečemo presečišče. Povemo 

še ime otroka, ki trenutno predstavlja presečišče (primer: Maja je 

postala presečišče, zato bi jo označili z veliko tiskano črko M). 
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3) Vlakec nadaljuje svojo pot. Tokrat naredimo presečišče tako, da se 

vlakca zamenjata. 

 

d) TOČKA 

Ponovno se postavimo v dva nesklenjena vlakca. Študentka naroči, da vsi 

spustimo roke. Učence vprašamo, ali mogoče vedo, kaj sedaj vsi 

predstavljamo. Ugotovimo, da je vsak učenec točka. Spomnimo jih na 

presečišče. 

OSREDNJI DEL 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

(opazovanje  

čustev) 

 

 

odmor 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

2. DEJAVNOST: Zapis na tablo  

 

Učenci sedijo pred tablo na tleh in spremljajo delo. 

Na tablo narišemo sklenjene in nesklenjene črte in na mestu, kjer se sekata dve 

črti, z veliko tiskano črko A označimo presečišče. Povemo, da je to točka na 

naši črti (spomnimo jih na prejšnjo dejavnost). 

TABELSKA SLIKA 

 
Učence vprašamo: 

• »Kako rišemo ravne in kako krive črte? « Krive s prosto roko, 

ravne pa z ravnilom (demonstracija na tabli). 

• »Ali lahko ravno črto sklenemo?« Ne, ker se mora črta lomiti. 

Takim črtam rečemo lomljene črte. 

 

Če je čas, to preizkusimo: 

»Kako bi lahko zdaj v koloni naredili čim bolj ravno črto?« Preden začnemo 

z uporabo ravnila, se postavimo ob zid in ugotavljamo, ali smo tako bolj ravni, 

kot če prosto stojimo v učilnici. Povemo, da edino pravilno ravno črto lahko 

naredimo z ravnilom. 

3. DEJAVNOST: Prikazovanje presečišč s pomočjo telesa 

 

Vsak v razredu najde kotiček, kjer bo imel dovolj prostora. S telesom na 

različne načine prikažejo presečišča – križanje rok, nog, prstov ipd.  

To najprej naredijo individualno, nato še v parih. V pare se učenci razdelijo z 

najbližjim sosedom.  

 

4. DEJAVNOST: Ponovitev snovi 

 

Učence razdelimo v skupine (5 skupin). Vsaka skupina dobi list, na katerem 

je 5 različnih prikazov/slik, na katerih so različne črte in točke. Vsaka skupina 

ima na listu obkrožen en prikaz, ki ga mora prikazati s telesom (cela skupina 

sestavi sliko). Ko skupine končajo, se usedejo pred tablo, kjer posamezne 
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10 min. 

 

(opazovanje  

čustev) 

skupine ponovno prikažejo svoje slike. Ostali učenci ugibajo, kater prikaz 

prikazuje skupina. Vse slike se nahajajo tudi na elektronskih prosojnicah, tako 

da učenci lažje ugotovijo, kaj skupina prikazuje (Priloga 5.1). 

5. DEJAVNOST: Kmet sadi krompir (masaža za ponovitev različnih črt) 

Učenci se usedejo v krog, drug za drugim in ob zgodbi Kmet sadi krompir 

(Priloga 5.2) izvajamo masažo – risanje po hrbtih. Na koncu se skupaj 

pogovorimo, pri katerih opravilih je "kmet" uporabil točke in črte. 

ZAKLJUČNI DEL 

15 min. 

 

10 min. 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

Lestvica 

trenutnega 

počutja 

6. DEJAVNOST: Reševanje učnega lista 

Učenci individualno rešujejo učni list (Priloga 5.3). 

Učni list skupaj preverimo (elektronske prosojnice). 

7. DEJAVNOST: Ponovitev simetrije 

Učencem pokažemo metulja (iz prejšnje ure) in ponovimo pojme simetrija, 

asimetrija in simetrala. 

 

8. DEJAVNOST: Refleksija učne ure  

Vsi se udobno namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj 

vse so danes počeli. 

Vprašanja:  

– Kako vam je bilo danes?  

– Kako ste se počutili? Zakaj? 

– Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

– Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili?  Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 

 

Priloga 5.1: Kartončki za 4. dejavnost 
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Priloga 5.2: Kmet sadi krompir 

– Kmet stopi iz hiše in naredi pet korakov naprej, 3 v desno in 2 naprej (točke). Prispe na 

njivo in jo pognoji s hlevskim gnojem – z dlanmi otresamo po hrbtu, tako da se hrbta 

vsakokrat dotaknemo. 

– Njivo zorje – z dvema prstoma močno potegnemo po hrbtu navzdol in potem navzgor 

(ravne črte). 

– Njivo razrahlja z brano – z malo razklenjenimi prsti potegnemo večkrat po hrbtu 

navzdol in navzgor (krive črte). 

– Posadi krompir – s prstom delamo točke v ravnih črtah navzgor in navzdol po hrbtu 

– Krompir zasipa – z dlanjo pometemo po hrbtu (krive črte). 

– Dež namoči njivo  –z vsemi prsti tapkamo po celem hrbtu (točke). 

– Potem posije sonce – cele dlani polagamo nežno na hrbet, tako da se čuti toploto.  

– Krompir skali in vidijo se že rastline – s palcem in kazalcem rahlo ščipljemo hrbet.  

– Kmet poškropi njivo proti plevelu – z vsemi prsti tapkamo po celem hrbtu (točke).  

– Ko krompir dozori, s posebni strojem preorje njivo – z dvema prstoma močno 

potegnemo po hrbtu navzdol in potem navzgor. 

– Nato pobere krompir. Hodi 5 korakov naprej, ampak, ker je enega na poti pozabil se 

mora vrniti nazaj za 3 korake. Zdaj gre lahko naprej 5 korakov.  Koraka naprej po njivi 

in pobere preostali krompir – s prsti rahlo "ščipamo" (točke).  

– Krompir odpelje domov – končamo in umakne roke s hrbta. 
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Priloga 5.3: Učni list črte in točke 

 

ČRTE IN TOČKE – UČNI LIST  

IME IN PRIIMEK: _______________________   DATUM: -

______________________ 

1. PREVLECI: 

RAVNO ČRTO Z ZELENO BARVO. LOMLJENO ČRTO Z RUMENO BARVO. 

 

 

 

NESKLENJENO KRIVO ČRTO Z RDEČO BARVO. SKLENJENO KRIVO ČRTO  Z 

MODRO BARVO. 

 

 

 

 

PREŠTEJ NESKLENJENE KRIVE ČRTE: _____ 

2. NARIŠI. 

 

 

3. DOPOLNI PREGLEDNICO IN OZNAČI PRESEČIŠČA. 

 

ČRTE ŠTEVILO 

RAVNE ČRTE  

LOMLJENE 

ČRTE 

 

NESKLENJENE 

KRIVE ČRTE 

 

SKLENJENE 

KRIVE ČRTE 

 

 

 

 

 

RAVNO 

ČRTO 

LOMLJENO 

ČRTO 

NESKLENJENO 

KRIVO ČRTO 

SKLENJENO 

KRIVO 

ČRTO 

2 

PRESEČIŠČI 
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10.6.  PRILOGA 6: Učna priprava za kontrolno skupino - črte in točke 

 

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: črta, točka 

 

Učni cilji 

 

 

Učenci: 

1. prepoznajo in rišejo različne črte (ravne, krive, sklenjene, 

nesklenjene, lomljene); 

2. narišejo in označijo točko z veliko tiskano črko; 

3. označijo presečišče črt; 

4. uporabljajo geometrijsko orodje (šablono) pri risanju črt in likov. 

 

Ključne 

besede 

Točka, sklenjeno, nesklenjeno, presečišče, ravna, kriva, lomljena črta. 

Učne oblike Frontalno delo, delo v paru, individualno delo. 

 

Učne metode Razlaga, razgovor, metoda dela s fotografijami, metoda igre, delo z učnim 

listom. 

 

Pripomočki Projekcija (slike črt na elektronskih prosojnicah),računalnik, kartončki s 

črtami, tamburin, modre in rdeče barvice, učni list, slike iz vsakdanjega 

življenje, ravnilo. 
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Čas Dejavnosti 

15 min. 1. DEJAVNOST: Sklenjene in nesklenjene črte, točke in presečišča. 

 

Na elektronskih prosojnicah predvajamo dve sliki, ki prikazujeta dve skupini 

črt (na eni strani so ravne, na drugi pa krive črte). 

Z vprašanji spodbudimo učence, da povedo čim več razlik med obema 

skupinama črt. 

S pogovorom ugotovimo, po čem se črte razlikujejo in da se vse lahko sekajo.  

Učence vprašamo, kaj nastane, ko se dve črti sekata. Na tablo narišemo 

presečišče. Vprašamo, če imajo kakšno zamisel, kako bi ga označili. 

Označimo ga z veliko tiskano črko (A). Vprašamo jih, kako bi označili drugo 

presečišče (B). 

Na tablo narišemo različne črte: Iz krivih črt oblikujemo sklenjene in 

nesklenjene črte ter opazujemo, kako se razlikujejo. Učence vprašamo, kaj bi 

pri skupini sklenjenih črt lahko naredili, da bi dobili nesklenjene črte. Kako 

pa bi nesklenjene povezali v sklenjene?  

Poudarimo, da pri risanju ravnih črt uporabljamo ravnilo. 

OSREDNJI DEL 

15 min. 

 

(opazovanje  

čustev – 10 

min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

(opazovanje  

2. DEJAVNOST: Kartončki s črtami in presečišči 

 

Učence razdelimo v pare (skupaj so tisti učenci, ki imajo enak znak pri 

imenih). Vsak par dobi ovojnico s kartončki, na katerih so različni primeri črt 

(Priloga 6.1).  

Govorimo različne primere črt (učenci v parih poiščejo ustrezen kartonček in 

ga dvignejo v zrak): 

- kombinacija ravne in krive črte, ki se ne sekata (A), 

- naj se krivi črti ne sekata (Č), 

- kombinacija sklenjene in nesklenjene črte(B), 

- naj se ravni črti 1x sekata v točki (C), 

- 2 krivi črti naj se sekata 4x– v točkah A, B, C, Č (F), 

- ravne črte naj se sekajo 4x – v točkah A, B, C, Č (E), 

- dve ravni črti in ena kriva črta naj se sekajo v eni točki A (D), 

- ravna črta naj seka dve krivi črti v točkah A in B (H). 

- 2 krivi črti naj se sekata 2x – v točkah A in B (G),  

*S tamburinom damo znak, kdaj učenca v paru dvigneta kartonček.  

 

3. DEJAVNOST: Reševanje učnega lista 

Učenci rešujejo učne liste (Priloga 6.4), na katerih so različne naloge, ki se 

navezujejo na črte in točke.  

Naloge na učnem listu vključujejo: povezovanje ravnih in krivih črt s 

pojmom, risanje ravnih in krivih črt, sklenjenih in nesklenjenih črt, določitev 

in označba presečišča. 

Ko učenci končajo, s pomočjo elektronskih prosojnic, preverimo rešene 

naloge. 

 

 

4. DEJAVNOST: Slike iz vsakdanjega življenja 
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čustev – 10 

min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

Učenci so v parih (tako kot sedijo po klopeh). Vsak par dobi slike (priloga 

6.3) iz vsakdanjega življenja. Njihova naloga je, da na sliki prepoznajo ravne 

in krive črte. Vključimo tudi primere s presečišči. 

Pripravijo modro in rdečo barvico. Z modro barvo morajo obkrožiti ravne 

linije, z rdečo krive linije, presečišča pa ustrezno označijo s točkami. Ko 

končajo z delom, vsak par predstavi obkrožene dele slike. Ostali učenci jih 

dopolnjujejo. 

Fotografije prikažemo na elektronskih prosojnicah, učenci pa povedo, kaj vse 

so obkrožili. 

 

5. DEJAVNOST: Povzetek ure 

Povzamemo bistvene stvari: 

 ravne črte vedno rišemo z ravnilom; 

 krive črte rišemo s prosto roko (brez ravnila); 

 presečišče označimo z veliko tiskano črko; 

 pri označevanju presečišča vedno začnemo s črko A in nadaljujemo s 

črkami po abecednem vrstnem redu. 

ZAKLJUČNI DEL 

15 min.  

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lestvica 

trenutnega 

razpoloženja 

6. DEJAVNOST: Ponovitev simetrije 

 

a) Učenci individualno rešijo učni list (Priloga 6.3). 

 

b) Učenec si v razredu izbere en predmet in mu določi vse simetrale. 

 

 

7. DEJAVNOST: Refleksija z učenci 

 

Vsi se udobno namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj 

vse so danes počeli. 

Vprašanja:  

– Kako vam je bilo danes?  

– Kako ste se počutili? Zakaj? 

– Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

– Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili?  Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 
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Priloga 6.1: Kartončki z različnimi primeri črt 

 
 

 

Priloga 6.2: Slike iz vsakdanjega življenja 
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Priloga 6.3: Učni list za ponovitev simetrije 
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Priloga 6.4: Učni list črte in točke 

ČRTE IN TOČKE – UČNI LIST  

 

ČRTE IN TOČKE 

IME IN PRIIMEK: _______________________   DATUM: -

______________________ 

4. PREVLECI: 

RAVNO ČRTO Z ZELENO BARVO. LOMLJENO ČRTO Z RUMENO BARVO. 

 

 

 

NESKLENJENO KRIVO ČRTO Z RDEČO BARVO. SKLENJENO KRIVO ČRTO  Z 

MODRO BARVO. 

 

 

 

 

PREŠTEJ NESKLENJENE KRIVE ČRTE: _____ 

5. NARIŠI. 

 

 

6. DOPOLNI PREGLEDNICO IN OZNAČI PRESEČIŠČA. 

 

ČRTE ŠTEVILO 

RAVNE ČRTE  

LOMLJENE 

ČRTE 

 

NESKLENJENE 

KRIVE ČRTE 

 

SKLENJENE 

KRIVE ČRTE 

 

 

 

RAVNO 

ČRTO 

LOMLJENO 

ČRTO 

NESKLENJENO 

KRIVO ČRTO 

SKLENJENO 

KRIVO 

ČRTO 

2 

PRESEČIŠČI 
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10.7. PRILOGA 7: LESTVICA TRENUTNEGA POČUTJA 

 

IME IN PRIIMEK: _____________________________________________________ 

 

KAKO SI SE POČUTIL/A PRI DEJAVNOSTI? OBKROŽI. 

 

 

 

 

 

 

10.8. PRILOGA 8: Shapiro-Wilkov test in Levenov test 

 

Tabela 6: Test normalnosti za spremenljivko moč veselja glede na skupino 

 
Skupina Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Moč veselja 
kontrolna 0,896 8 0,266 

eksperimentalna 0,941 12 0,507 

 

 

Tabela 7: Test normalnosti za spremenljivke učne ure glede na skupino 

 
Skupina Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Liki 
kontrolna 0,581 38 0,000 

eksperimentalna 0,745 66 0,000 

Simetrija 
kontrolna 0,642 38 0,000 

eksperimentalna 0,611 66 0,000 

Črte 
kontrolna 0,521 38 0,000 

eksperimentalna 0,526 66 0,000 

 

 

Tabela 8: Levenov test enakosti varianc za spremenljivko moč veselja 

 Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

Moč veselja 0,090 0,767 

  


