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IZVLEČEK 

Ustvarjalni gib pri učenju in poučevanju tujega jezika v osnovni šoli 

Otroci čutijo naravno potrebo po gibanju in še posebej v prvih letih ţivljenja z njim raziskujejo 

svet okoli sebe. V vrtcu se pogosto izvajajo gibalne aktivnosti, ki so namenjene dosegi 

različnih ciljev. Kasneje v šoli pa se otroci in mladostniki vedno redkeje gibalno izraţajo in 

večino učne snovi predelajo kar sede, tudi pri pouku tujega jezika. Tako pogosto pride do 

pojava, da so učenci miselno zelo aktivni, telesno pa postajajo vedno bolj pasivni. 

Najnovejše raziskave nevroznanosti dokazujejo, da gibanje spodbuja tudi spoznavne 

procese. Poleg tega sta jezik in telo tesno povezana in ju vsakodnevno uporabljamo v 

interakciji z ostalimi ljudmi. Ustvarjalni gib je zato celostni učni pristop, ki to povezavo 

zdruţuje in obenem spodbuja ustvarjalno mišljenje. Pri tem učnem pristopu gre za to, da 

učenci vseh starosti verbalno-kinestetično rešujejo probleme v različnih učnih oblikah. 

Kinestetično učenje pa je vedno pomembnejše tudi pri sodobnih celostnih konceptih učenja 

in poučevanja tujih jezikov, pri katerih naj bi uporabljali učne metode, ki nagovarjajo čim več 

čutil in pri katerih naj bi govorili preteţno v ciljnem jeziku. V takem primeru učitelji pogosto 

poseţejo po ustvarjalnih gibih, da bi učencem čim bolj nazorno prikazali situacijo. Prav tako 

je učencem, ki so začetniki in v obdobju, ko se še ne odzivajo v tujem jeziku, veliko laţje 

prikazati odgovor ali sodelovati v pogovoru v tujem jeziku s telesom. Ustvarjalni gib je tudi 

učni pristop, ki ga lahko uporabimo v vseh učnih situacijah in pri urjenju vseh jezikovnih 

spretnosti v tujem jeziku, to je od dramatizacije, pisanja po zraku, do masaţ za otroke in 

vizualizacije. Kljub vsem pozitivnim učinkom tega pristopa pa raziskave kaţejo, da je za 

mnoge slovenske učitelje to še vedno neznano področje. 

V svoji študiji primera sem ugotavljala vpliv ustvarjalnega giba na nekatere vidike učenja 

nemščine v dveh tečajnih skupinah (10 učencev, starih 9–15 let). Ugotovila sem, da se 

učenci ob gibalnih dejavnostih počutijo prijetno, se zabavajo in so motivirani za nadaljnje 

delo s tem pristopom. Poleg tega sem na podlagi sprotnih preverjanj znanja ugotovila, da je 

ustvarjalni gib najbolj učinkovito sredstvo pri urjenju poslušanja in govorjenja v tujem jeziku. 

Nasploh pa so se učenci na končnem preverjanju znanja bolje odrezali pri nalogah, ki so 

preverjale snov, ki so se jo učili z ustvarjalnim gibom, kot tudi pri ostalih nalogah, čeprav so 

slednje pri anketnem vprašalniku večkrat označili kot »laţje«. Prav tako sem ugotovila, da so 

učenci mnenja, da jim ustvarjalni gib pomaga pri pomnjenju in priklicu besed v nemščini.  

Ključne besede: ustvarjalni gib, tuji jezik, nemščina, sprostitvene tehnike, ustvarjalnost, 

celostno učenje, kinestetično učenje, jezikovne spretnosti  

 



ABSTRACT 

Creative movement in foreign language teaching and learning in primary school 

Children feel a natural urge to move, especially in their early years, when they are 

discovering the world around them. In kindergarten, children often do motor activities in order 

to achieve different educational goals. Later in school children and adolescents rarer express 

themselves with movement and they sit most of the time while learning. This is also true for  

foreign-language classes. The consequence is that students become cognitively very active, 

but physically very passive. However, the latest research in neuroscience proves that 

physical activity even supports cognitive processes. Furthermore, body and language 

(speech) are highly connected and used daily together in interaction with other people. 

Creative movement is a holistic approach to teaching and learning that combines the mind 

and the body and supports creative thinking. This approach is about solving problems 

verbally and kinaesthetically in all types of learning forms and at any age. Kinaesthetic 

learning is, however, gaining in importance also within the holistic approaches to teaching 

and learning foreign languages, where teachers should use teaching methods that foster 

multi-sensory learning and where the target language predominates. In such cases teachers 

often use creative movement to explain a situation in a foreign language as clearly as 

possible to the students. Beside that, beginners who do not yet react in the target language, 

find their participation in a conversation often easier or answer in a foreign language with 

their bodies. Creative movement is also an approach to teaching that can be applied in any 

teaching situation and in developing of the four language skills in a foreign language, for 

example with dramatisation, writing in the air with a finger, children`s massages or 

visualisation. However, the research in the application of creative movement in Slovenian 

schools shows that it is a rather unknown field for many teachers.    

In the case study I have looked at the influence of the creative movement on some factors of 

learning German in two course groups (10 students, aged 9 to 15). I found out that students 

have fun and feel comfortable while learning with creative movement. Moreover, they are 

motivated for further learning with this approach. Furthermore, the tests showed that creative 

movement was the most effective in developing listening and speaking skills. Overall, in the 

final test the students got better results in the tasks that tested content, which was taught 

using creative movement approach compared with other tasks which had interestingly been 

perceived easier by the students. Moreover, I found out that students believe that creative 

movement helps them to memorise and recall German words.   



Key words: creative movement, foreign language, German language, relaxation techniques, 

creativity, holistic learning, kinaesthetic learning, language skills       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAZALO VSEBINE 

I. UVOD .................................................................................................................................. 1 

II. TEORETIČNI DEL .............................................................................................................. 3 

1 SPOZNAVNI PROCESI IN TELO ........................................................................................ 4 

2 CELOSTNOST PRI UČENJU IN POUČEVANJU TUJEGA JEZIKA .................................... 6 

2.1 Kako snovati celostni pouk tujega jezika? .................................................................... 7 

3 RAZLOGI ZA UPORABO GIBA PRI UČENJU TUJEGA JEZIKA ......................................... 8 

4 JEZIKOVNA IN TELESNO-GIBALNA INTELIGENCA ....................................................... 13 

5 PRISTOPI POUČEVANJA TUJIH JEZIKOV Z GIBOM ...................................................... 15 

5.1 Zgodnje učenje tujega jezika po konvergentni pedagogiki ...........................................15 

5.1.2  Splošna načela učenja in poučevanja po konvergentni pedagogiki ......................16 

5.1.3 Metodologija jezikov po konvergentni pedagogiki .................................................16 

5.2 Poučevanje in učenje tujega jezika s pomočjo dramske pedagogike ...........................18 

5.3 Gibalna igra – sredstvo za seznanjanje s tujim jezikom...............................................20 

5.4 Sugestopedija oziroma »Superlearning« .....................................................................21 

5.4.1 Značilnosti sugestopedije .....................................................................................21 

5.4.2 Faze pouka v sugestopediji ..................................................................................21 

5.4.3 Kritika sugestopedije ............................................................................................22 

5.5 Pripovedovanje zgodbe z uporabo pristopa popolnega telesnega odziva ...................23 

5.5.1 Popolni telesni odziv .............................................................................................23 

5.5.2 TPR Storytelling ...................................................................................................24 

6 USTVARJALNI GIB KOT CELOSTNI UČNI PRISTOP ...................................................... 26 

6.1 Začetki in opredelitev pojma........................................................................................26 

6.2 Delo z ustvarjalnim gibom je ustvarjalni proces ...........................................................27 

6.2.1 Pomen igre, igre z vlogami in gibanja pri spodbujanju ustvarjalnosti .....................28 

6.2.2 Vloga učiteljev in prostora v procesu gibalnega ustvarjanja ..................................30 

6.3  Ustvarjalne gibalne dejavnosti pri pouku ....................................................................31 

6.3.1 Vrste ustvarjalnih gibalnih dejavnosti v učno vzgojnem procesu ...........................32 



6.3.2 Komunikacija pri ustvarjalnih gibalnih dejavnostih ................................................34 

6.3.3 Učne oblike v ustvarjalnih gibalnih dejavnostih .....................................................34 

6.4 Učenje in poučevanje jezika prek ustvarjalnega giba ..................................................35 

6.4.1 Domišljijska in estetska raba jezika ......................................................................36 

7 SPROSTITVENE DEJAVNOSTI IN TUJI JEZIK ................................................................ 38 

7.1 Sprostitvene vaje pri pouku tujega jezika ....................................................................39 

8 USTVARJALNI GIB V UČNIH NAČRTIH TUJIH JEZIKOV ................................................ 41 

8.1 Vključenost telesa in giba v učni načrt angleščine v osnovni šoli .................................41 

8.2 Vključenost telesa in giba v učni načrt nemščine v osnovni šoli ..................................42 

8.3 Primerjava vključenosti telesa in gibanja v učna načrta angleščine in nemščine kot 

obveznih predmetov v osnovni šoli ...................................................................................45 

III. EMPIRIČNI DEL .............................................................................................................. 47 

9 OPREDELITEV PROBLEMA............................................................................................. 48 

9.1 Namen raziskave ........................................................................................................48 

9.2 Cilji raziskave ..............................................................................................................48 

9.3 Hipoteze raziskave ......................................................................................................49 

10 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA ................................................................................ 50 

10.1 Vzorec ......................................................................................................................50 

10.2 Tehnike raziskovanja, zbiranja in obdelave podatkov ................................................51 

11 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ................................................................................. 53 

11.1 Hipoteza 1 .............................................................................................................53 

11.2 Hipoteza 2 .............................................................................................................55 

11.3 Hipoteza 3 .............................................................................................................57 

11.4 Hipoteza 4 .............................................................................................................60 

IV. ZAKLJUČEK ................................................................................................................... 67 

V. LITERATURA .................................................................................................................. 69 

VI. PRILOGE ........................................................................................................................ 73 

 

 



KAZALO GRAFOV 

 

Graf 1: Počutje deklic in dečkov (9–12 let) ob gibalnih dejavnostih ......................................53 

Graf 2: Počutje deklic in dečkov (12–15 let) ob gibalnih dejavnostih ....................................54 

Graf 3: Odgovori učencev (9–12 let) na vprašanje, če bi si v prihodnosti še ţeleli gibalno 

ustvarjati. ..............................................................................................................................55 

Graf 4: Odgovori učencev (12–15 let) na vprašanje, če bi si v prihodnosti še ţeleli gibalno 

ustvarjati. ..............................................................................................................................56 

Graf 5: Primerjava rezultatov (v %), ki so jih dosegli posamezni učenci v starostni skupini 9–

12 let pri dveh različnih skupinah nalog končnega preverjanja znanja ..................................61 

Graf 6: Primerjava rezultatov (v %), ki so jih dosegli posamezni učenci v starostni skupini 

12–15 let pri dveh različnih skupinah nalog končnega preverjanja znanja ............................61 

Graf 7: Odgovori učencev na vprašanje, ali se jim zdi, da so jim gibalne dejavnosti pomagale 

pri pomnjenju besed. ............................................................................................................65 

Graf 8: Odgovori učencev na vprašanje, ali se jim zdi, da so jim gibalne dejavnosti pomagale 

pri reševanju končnega preverjanja znanja ...........................................................................66 

 

KAZALO TABEL 

 

Tabela 1: Pregled raziskovalnih dejavnosti po starostnih skupinah in datumih .....................51 

Tabela 2: Prikaz doseţenih točk pri preverjanju znanja posameznih jezikovnih spretnosti ...58 

Tabela 3: Prikaz povprečnega deleţa doseţenih točk v posameznih starostnih skupinah ...61 

Tabela 4: Število »teţjih« in »laţjih« nalog po mnenju učencev starih 9–12 let ....................63 

Tabela 5: Število »teţjih« in »laţjih« nalog po mnenju učencev starih 12–15 let. .................64 

 

 

 

 



KAZALO SLIK 

  

Slika 1: Predstava za starše »Werbung für Waschmittel« (»Reklame za pralne praške«) ....19 

Slika 2: Igra vlog: Srečanje z znancem v različnih čustvenih stanjih ....................................28 

Slika 3: Igra vlog: Intervju v TVOddaji o ţivalih ....................................................................29 

Slika 4: Pantomima: Kopanje psa ........................................................................................33 

Slika 5: Vizualizacija »In der Stadt« (»V mestu«) .................................................................39 



 



Ržišnik, A. 2011. Ustvarjalni gib pri učenju in poučevanju tujega jezika v osnovni šoli. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

1 

 

I. UVOD 

 

V zadnjem času se zelo poudarjajo celostni pristopi pri učenju in poučevanju tujega jezika, 

ne le pri mlajših otrocih, za katere je to primarni način dojemanja sveta, temveč tudi pri 

starejših učencih, ki so sodeč po najnovejših dognanjih nevroznanstvenikov v delovanju 

moţganov še zelo podobni mlajšim (Burns 2011). Pojavljati so se začeli najrazličnejši 

celostni pristopi učenja in poučevanja tujega jezika, ki so nadomestili analitične pristope in 

začeli obravnavati učence kot celoto ter kot aktiven del učnega procesa. Ti po večini 

vključujejo različne elemente, ki spodbujajo ustvarjalnost; npr. glasbo, ritem, gib idr. Eden 

izmed takih celostnih pristopov k učenju in poučevanju nasploh je ustvarjalni gib, ki ima svoje 

zametke v sodobnem ustvarjalnem plesu, pri katerem je avtonomija plesalca ključna (Kroflič 

1999: 127). Gre za ustvarjalen pristop k poučevanju kateregakoli učnega predmeta, v 

katerikoli učni obliki ter pri katerikoli starosti. Bistveno je, da učenci rešujejo zastavljene 

probleme verbalno-kinestetično in v tesni interakciji z ostalimi učenci. Pri takšnem delu 

dokazano nastane sproščeno vzdušje in visoka motiviranost za delo (Geršak 2006 po 

Geršak 2005: 64).  

Jezik in gibanje sta v tesni povezavi ţe v vsakdanjem ţivljenju, kjer govorjeno sporočilo pri 

neposrednem sporočanju vedno podkrepimo z bolj ali manj poudarjeno mimiko in kretnjami. 

Tega pomena se zavedajo tudi avtorji učnih načrtov za angleščino in nemščino v osnovni 

šoli, ki poudarjajo skladno uporabo telesa in jezika. Prav tako učni načrti teh dveh jezikov 

priporočajo uporabo nekaterih dejavnosti ustvarjalnega giba pri pouku, po večini le 

pantomimo in igro vlog, ki sta tudi ţe pomemben del dejavnosti, ki jih najdemo v učbenikih za 

tuji jezik. Ustvarjalni gib pa ponuja mnogo več dejavnosti za učenje tujega jezika, ki jih lahko 

uporabimo pri urjenju vseh štirih jezikovnih spretnosti (govorjenje, poslušanje, branje in 

pisanje), vendar o uspešnosti tega pristopa pri urjenju posamezne jezikovne spretnosti v 

slovenskem prostoru podatkov še nisem zasledila. Ugotoviti uspešnost ustvarjalnega giba pri 

urjenju posameznih jezikovnih spretnosti pa je eden izmed glavnih ciljev tega diplomskega 

dela. Da kinestetično učenje sodi med najbolj učinkovite načine učenja, ţe dokazujejo 

raziskave različnih avtorjev (Kroflič 1999: 158; Burns 2011).  

Dejstvi, da sta gib in jezik v tesni interakciji ter da dejavnosti z ustvarjalnim gibom zahtevajo 

visoko stopnjo ustvarjalnosti, ki je v današnjem svetu skoraj obvezna lastnost posameznika, 

sta me spodbudili k natančnejšemu raziskovanju tega področja. Poleg tega me je k pisanju o 

tej temi spodbudilo dejstvo, da se ljudje vedno manj gibljemo in postajamo le še pasivni 

upravitelji različnih naprav. S tem nastaja v nas napetost, ki se z nenehnim sedenjem v šoli 
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le še veča. Učenje z ustvarjalnim gibom pa ponuja učencem moţnost, da se učijo s svojim 

primarnim medijem – s telesom in tako ostajajo glavni akterji dejavnosti in ne le »pasivni 

upravljavci«. 

V diplomskem delu najprej predstavim povezavo med kognitivnimi procesi in telesom, v 

nadaljevanju pa se dotaknem celostnosti pri pouku tujega jezika. Nadaljujem s smiselnostjo 

uporabe giba in telesa pri učenju in poučevanju tujega jezika ter predstavim teorijo Howarda 

Gardnerja o mnogoterih inteligencah. Tem sledi predstavitev nekaterih pristopov k 

poučevanju tujega jezika, ki vključujejo telo in gibanje. V naslednjih poglavjih pa iz različnih 

zornih kotov predstavim glavni predmet svojega diplomskega dela – ustvarjalni gib in 

pomemben del njega – sprostitvene tehnike pri pouku tujega jezika. Zadnji del teoretičnega 

dela posvetim učnim načrtom in vključenosti ustvarjalnega giba vanje. V empiričnem delu pa 

predstavim izsledke študije primera, ki sem jo izvajala v dveh skupinah tečajnikov nemščine 

na jezikovni šoli Mint International House v Ljubljani in v kateri sem raziskovala uspešnost 

uporabe ustvarjalnega giba pri pouku nemščine. 
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1 SPOZNAVNI PROCESI IN TELO 

 

»Duh obstaja zaradi telesa: pripoveduje zgodbo o mnogovrstnih telesnih dogodkih in s 

pomočjo te zgodbe optimizira ţivljenje organizma« (Damasio 2008: 196). 

Zahodnjaška filozofija se je dolgo ukvarjala le z racionalnim vidikom razumevanja sveta in ne 

toliko s konkretnimi (empiričnimi, telesnimi) izkušnjami (Varela 1991: 218). Tu se poraja 

vprašanje, ali sta naše duševno in naše telesno dve različni stvari ali ena sama. Eno 

predstavlja nekaj oprijemljivega, nekaj iz česar so sestavljene naše celice, tkiva in organi, 

drugo pa nekaj neoprijemljivega – občutke, misli, predstave, ki jih ne moremo zadrţati 

(Damasio 2008: 178). Nesporno in dokazano je, da je naše duševno močno odvisno od 

delovanja naših moţganov. Zaznavanje pa je prav tako odvisno od izkušenj, ki jih pridobimo 

s telesom (preko različnih senzomotoričnih kanalov). Te pa so odvisne od biološkega, 

psihološkega in kulturnega konteksta. Nemogoče pa je ločiti senzorne od motoričnih 

procesov, ker so ti med seboj tesno prepleteni. To prepletenost in nujnost telesne izkušnje 

dokazuje raziskava, ki je bila narejena z mačjimi mladiči. Dve skupini mladičev sta večino 

časa preţiveli v temi, le pod nadzorom sta bili izpostavljeni svetlobi. Ena skupina mladičev se 

je lahko prosto sprehajala (aktivna skupina), druga pa je bila na svetlobi le v košari (pasivna 

skupina). Po nekaj tednih so vse mladiče izpustili na svetlobo, tako da so se vsi prosto gibali. 

Prva (aktivna skupina) se je obnašala običajno, druga (pasivna skupina) pa kot bi bila slepa: 

mladiči so se spotikali čez robove in se zaletavali v predmete, ker so doslej okolico opazovali 

le iz košare in jim je tako manjkala konkretna motorična izkušnja (Varela et al. 1991: 175). 

Podobno raziskavo, vendar brez svetlobe kot spremenljivke, je s podganami izvedel eden 

izmed študentov ameriške raziskovalke moţganov Marian Diamond in prišel do enakega 

zaključka (Burns 2009: 6). Tudi Damasio (2008: 185) poudari neizpodbitno povezanost 

telesnega in duševnega z naslednjimi teoretičnimi utemeljitvami, ki jih je pridobil s 

konkretnimi izkušnjami kot nevrolog: 

 Telo in moţgani so v tesni interakciji in tvorijo enoten organizem. 

 Pomoč pri uravnavanju ţivljenjskih procesov je temeljni cilj moţganske dejavnosti. To 

pomeni, da moţgani usklajujejo notranje delovanje telesa in usklajujejo organizem s 

fizičnimi ter druţbenimi vidiki okolja.  

 Seveda moţgani poleg funkcije preţivetja opravljajo tudi mnogo drugih funkcij (npr. 

pisanje pesmi, načrtovanje hiš). 
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 V kompleksnejših organizmih (kot je naš), so operacije moţganov močno odvisne od 

duševnih podob (idej ali misli) in upravljanja z njimi v duševnem procesu. 

 Za zaznavanje predmetov in dogodkov zunaj organizma ali v njem so pomembne 

podobe. Podobe zunaj organizma so vidne, slušne, tipne, vohalne in okušalne. 

Bolečina in slabost pa sta primera notranjih podob. Te podobe (notranje in zunanje) 

so nujne za avtomatične in hotene odzive organizma ter za predvidevanje in 

načrtovanje prihodnjih odzivov. 

 Aktivnosti v telesu in duševne vzorce med seboj povezujejo posebni deli moţganov, 

ki s pomočjo vezij iz ţivčnih celic tvorijo stalne in dinamične ţivčne vzorce, ki 

ustrezajo različnim aktivnostim v telesu (te ţivčne vzorce »kartografirajo« takoj, ko se 

pojavijo). 

O močni interakciji spoznavnih procesov in telesa pričajo tudi različne prispodobe, ki so jih 

naši spoznavni sistemi razvili za opisovanje in prepoznavanje dogodkov ter lastnosti v naših 

vsakdanjih ţivljenjih. Tako različne dogodke povezujemo z različnimi drţami in poloţaji 

telesa, smermi gibanja, občutki ipd. Dogodke, povezane s srečo, zdravjem, ţivljenjem, 

dobroto itn. povezujemo z besedami in gibi, ki kaţejo »navzgor«, medtem ko dogodke, 

povezane z ţalostjo, boleznijo, smrtjo in zlom povezujemo z besedami in gibi, ki kaţejo 

»navzdol« (ibid.: 194).  
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2 CELOSTNOST PRI UČENJU IN POUČEVANJU TUJEGA 

JEZIKA 

 

Celostnost je v učnem procesu konec sedemdesetih prejšnjega stoletja začela postajati 

vedno pomembnejša. Nanjo je močno vplival ameriški humanistični pristop (ang. humanistic 

education).1 Takrat so se pri poučevanju tujih jezikov pojavili celostni pristopi pri podajanju 

slovnice, komunikacijski pristop in dejavno naravnan ter z igro obarvan pouk, ki so kmalu 

postali tako pomembni, kot so bile poprej nekatere tradicionalne metode poučevanja tujih 

jezikov (Schlemminger v Schlemminger 2000: 17). 

Definicij, kaj pomeni celostno učenje in poučevanje, je mnogo. Ena izmed širših je ta, da je 

celostno učenje proces, pri katerem se vsi notranji in zunanji dejavniki učenja navezujejo na 

izkušnje učenca ter vplivajo na celostno spreminjanje njegove osebnosti (Čok v Skela 2008: 

19). Nasploh opredelitve celostnega pouka izhajajo iz tega, da je učenje celovito, povezano 

doţivetje, ki ga učenci aktivno sooblikujejo. Učno snov doţivljajo najprej kot celoto, šele nato 

pa razdeljeno na različne enote in podenote. Takšno pojmovanje ima svoje zasnove v geštalt 

psihologiji.2 Celostno naravnani pedagoški pristopi se nagibajo k temu, da pri učenju in 

poučevanju tujega jezika nista v središču le učitelj3 in učna snov, temveč tudi učenci v vsej 

svoji celoti (s svojimi duševnimi in telesnimi procesi). Zato to ni le nov pristop k učni snovi, 

ampak tudi nov pristop v ravnanju učencev, saj se od njih pričakuje, da so aktivni in 

ustvarjalni (npr. pišejo prosta besedila in se osebnostno vpletajo vanje, prelevijo se v vloge 

drugih ljudi, včasih celo v vlogo učitelja, obravnavajo besedilo iz nove lekcije ob spremljavi 

glasbe idr.) (ibid.: 26). Celostne učne metode tako na različne načine vključujejo 

intelektualne, emocionalne, socialne in psihomotorične vidike v vzgojno-izobraţevalni proces 

(Kroflič 1999: 115).  

 

 

                                                           
1
 Temelji na prepričanju, da je posameznika mogoče poučevati le kot celoto (občutki so povezani z 

mislimi, čustva vplivajo na delovanje telesa idr.) (Kompare et al. 2008: 262).   

2
 Geštalt psihologi (Max Wertheimer, Kurt Koffka in Wolfgang Köhler) so oblikovali številne principe, ki 

razlagajo, kako manjše dele oz. drobce informacij povezujemo v celote oz. v t. i. geštalte. Po teh 

načelih je zaznava enega dela informacije tesno povezana z zaznavo drugih delov informacije in zato 

draţljaje iz okolice zdruţujemo tako, da dobijo najbolj enostavno obliko (Kompare et al. 2002: 81).   

3
 V tem diplomskem delu izraz učitelj velja enakovredno za učitelja in učiteljico. Enako velja za izraz 

učenec, ki velja enakovredno za učenca in učenko.  
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2.1 Kako snovati celostni pouk tujega jezika? 

 

Učitelji tujih jezikov, ki si ţelijo celostno poučevati, si morajo razjasniti nekaj dejstev, ki se 

nanašajo na učence, njih same, pouk in jezik. Ta dejstva so pomembna, ker razmejujejo 

celostne pristope poučevanja tujih jezikov od ostalih pristopov. Obstajajo pa tudi nekakšne 

smernice, ki naj bi jim učitelji, ki si ţelijo celostnega pristopa, sledili. Tako je pomembno 

razmisliti, kako učence vključiti v pouk z vsemi njihovimi izkušnjami in osebnostnimi 

lastnostmi, da bi aktivno sooblikovali vsebinsko, metodično in didaktično plat pouka, kar so 

ključne značilnosti celostnega pristopa. Pri tem je pomembno tudi, da upoštevamo 

uporabnost jezika za učence in jim ponudimo pouk, pri katerem si bodo pridobili čim več 

jezikovnih znanj, ki jim bodo koristila v nadaljnjem ţivljenju. S tem je tesno povezan tudi 

učenčev odnos do tujega jezika, pouka in učenja nasploh, ki ga moramo učitelji pri snovanju 

pouka upoštevati. Nujno je tudi, da upoštevamo njihove predhodne izkušnje z učenjem 

drugih tujih jezikov in jih poskušamo uporabiti pri pouku ciljnega jezika. Vsekakor pa jim 

moramo pustiti dovolj manevrskega prostora, da jezik raziskujejo sami, mi pa jih usmerjamo 

in jim nudimo pomoč. Omogočiti jim moramo, da je pouk tujega jezika tudi del 

socializacijskega procesa, kjer ne igra glavne vloge odnos učitelj – učenec, temveč ima 

temeljno vlogo odnos učenec – učenec. Dolgoročni cilj sodobnih učnih načrtov tujega jezika 

je tudi urjenje v strpnosti do različnih kultur, zato je pomembno, da razmislimo tudi o tem, 

kako bomo vanj zavestno vključili elemente drugačnosti. Nezanemarljiva pa so tudi dejstva o 

pojmovanju ciljnega jezika, saj je pri celostnem pristopu v ospredju funkcionalni vidik jezika 

(tj. uporaba jezika), ne pa več kognitivno-sistematični vidik (tj. slovnica jezika), ki je 

prevladoval v tradicionalnih pristopih, pri katerih je bila jezikovna pravilnost pomembna le 

zaradi jezikovnega sistema, ne pa zaradi komunikacije same, ki je temeljna pri celostnem 

pristopu, pri katerem ima bistveno prednost pred uporabo novih jezikovnih oblik razumevanje 

bistva besedila. Ker je jezik v tesni povezavi z osebnostjo posameznika, ki ga uporablja, je 

pomembno tudi upoštevanje emocionalne note jezika, kar pomeni, da je jezik sredstvo za 

izraţanje osebnih notranjih stanj, ki sproţijo beseden ali nebeseden odziv sogovornika 

(Schlemminger v Schlemminger 2000: 18–21).    
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3 RAZLOGI ZA UPORABO GIBA PRI UČENJU TUJEGA 

JEZIKA 

 

Pri celostnih pristopih učenja in poučevanja tujih jezikov (nekateri so omenjeni v naslednjih 

poglavjih) in učenja ter poučevanja nasploh, se pojavljajo podobni razlogi za vpeljavo telesa 

in giba v pouk. Navajam nekatere utemeljitve za vključitev telesa in gibanja v pouk tujega 

jezika, ki se pogosto pojavljajo v literaturi različnih tujih in slovenskih avtorjev: 

 

 Povezanost telesa in govora: včasih je zmotno veljalo, da je razvoj jezika 

izoliran proces, pri katerem gre le za kvantitativno naraščanje besednega 

zaklada. Kasnejše raziskave razvojnih psihologov pa pričajo o močni povezanosti 

med govornim in motoričnim razvojem. Tako so vid, sluh, fina in groba motorika 

pomembni elementi otrokovega jezikovnega razvoja (Zimmer 1993: 79). V 

vsakdanjem ţivljenju uporabljamo jezik v interakciji s svojim telesom. Poleg glasu 

in mimike v vsakdanjih in posebnih situacijah sodelujejo še gestika, motorika in 

telesna drţa (Mairose-Parovsky v Schlemminger 2000: 60). Zaradi dejstva, da sta 

telo in govor tesno povezana, je pri poučevanju tujega jezika smiselno oboje 

zdruţiti. 

 

 Lažje razumevanje sporočila v tujem jeziku: učenci imajo pogosto teţave pri 

razumevanju sporočila v tujem jeziku, zato učni načrti tujih jezikov priporočajo 

učiteljevo uporabo nebesednih prvin (izraznih kretenj in mimike) za večjo 

nazornost pri urjenju različnih jezikovnih spretnosti4 (npr. Holc et al. 2011; Erţen 

et al. 2011). Če so govorna dejanja podkrepljena z nebesednimi sestavinami, 

nam omogočijo laţje razumevanje sporočila (Videmšek et al. 2003: 39). 

 

 Urjenje v govorjenju: »Pri ustnem tvorjenju (govorjenju) uporabnik jezika tvori 

govorjeno besedilo, ki ga sprejema eden ali več poslušalcev« (SEJO5 2011: 81). 

Dramatizacija pri pouku tujega jezika sluţi tudi pri izboljšavi fonetičnih značilnosti 

                                                           
4
 V slovenskih učnih načrtih za tuje jezike se za govorjenje, poslušanje, pisanje in branje uporablja 

izraz sporazumevalne zmožnosti, Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO) pa jih imenuje 

sporazumevalne jezikovne spretnosti. V diplomskem delu se posluţujem slednjega, ker se trenutno 

uveljavlja in nadomešča izraz sporazumevalne zmoţnosti.  

5
 Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO), ki sluţi učenju, poučevanju in ocenjevanju tujih jezikov v 

Evropski uniji. 
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jezika, saj se učenci z glasnim govorjenjem urijo v različnih vidikih govorjenega 

jezika (intonacija, poudarki, premori, hitrost, register, glasovna barva). Nekateri 

avtorji so celo mnenja, da pri tujem jeziku ni boljšega ustnega popravljanja napak, 

kot je dramatizacija v razredu (Bolton 1999: 93). Tudi SEJO za razvijanje 

sposobnosti izgovarjave med drugim priporoča glasno branje fonetično 

zahtevnejših besedil in posnemanje učitelja (SEJO 2011: 176). Obe dejavnosti pa 

sta del dramskega ustvarjanja. Pogosto pride do pojava, da je govorjenje 

jezikovna spretnost, v kateri se učenci pri pouku tujega jezika najpogosteje urijo. 

Pri kvalitativni in kvantitativni analizi učbenikov za pouk nemščine je bilo 

ugotovljeno, da je kar 36 % vseh nalog namenjenih prav tej jezikovni spretnosti 

(Holc v Skela 2008: 193). Poleg tega raziskava, ki je bila narejena s študenti 

španščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kaţe, da je govorjenje 

najbolj priljubljena jezikovna spretnost, obenem pa tudi spretnost, ki povzroča 

največ tesnobe, ki največkrat izhaja iz strahu pred napakami, ki se pojavljajo pri 

ustni uporabi tujega jezika (Šifrar Kalan v Skela 2008: 292–295).   

 

 Urjenje v poslušanju: »Pri slušnem sprejemanju (poslušanju) uporabnik jezika 

kot poslušalec sprejema in procesira govorjeno besedilo, ki ga tvori eden ali več 

govorcev« (SEJO 2011: 89). Pri uporabi gibanja ob ritmu za poučevanje tujega 

jezika učence navajamo na pozorno poslušanje in razločevanje različnih glasov, 

ritmov in intonacije tujega jezika (Pevec Samec v Piţorn 2009: 199). Tudi različne 

sprostitvene dejavnosti pri pouku tujega jezika navajajo na zbrano in pozorno 

poslušanje (Srebot in Menih 1996: 93).   

 

Pri mlajših učencih tujega jezika sta v ospredju zadnji dve jezikovni spretnosti 

(govorjenje in poslušanje). Mateja Dagarin Fojkar opozarja, da tudi če učenci še 

niso vešči branja in pisanja, jim moramo omogočiti komunikacijo in jim pripraviti 

takšne naloge, ki bodo spodbujale sporazumevanje v tujem jeziku (Dagarin Fojkar 

v Skela 2008: 280).  

 

 Urjenje v branju in pisanju: »Pri pisnem tvorjenju (pisanju) uporabnik jezika kot 

pisec tvori pisno besedilo, ki ga sprejema eden ali več bralcev, pri vidnem 

sprejemanju (branju) uporabnik jezika kot bralec sprejema in procesira pisno 

besedilo, ki ga tvori eden ali več piscev« (SEJO 2011: 85, 92). Omenjam ju 

skupaj, ker sta ti dve jezikovni spretnosti pri gibalnih dejavnostih pogosto nekoliko 

v ozadju in se redkeje kot poslušanje in govorjenje odvijata med samim gibalnim 
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ustvarjanjem, saj je med gibanjem teţje pisati in brati, kot pa govoriti in poslušati. 

Večkrat sluţita kot pred- ali poustvarjalna dejavnost gibalnega ustvarjanja (npr. 

zapis vizualizacije po izvedeni vizualizaciji, branje časopisnega članka kot uvod v 

gibanje). Obstajajo pa predlogi gibalnih dejavnosti (npr. pisanje s telesom, 

postavljanje ločil s telesom ob prebiranju stavka brez ločil, prim. Griss 1998), kjer 

je mogoče gib in branje oz. gib in pisanje zdruţiti, vendar je takšnih nalog v 

literaturi bistveno manj kot nalog z drugima dvema jezikovnima spretnostma.  

 

Novejše raziskave nevrolingvistike dokazujejo, da sta pisanje in branje tesno 

prepletena z ustvarjalnostjo. Ker sta jezikovna in besedilna ustvarjalnost plod 

povezave jezikovnega znanja in pravil ter čustvenih, glasovnih in slikovnih podob, 

se med procesi branja in pisanja vrši sodelovanje obeh moţganskih polobel 

(Kosevski Puljić v Skela 2008: 415). 

 

 Spodbujanje strpnosti do različnih kultur: besedna zveza tuji jezik ima ţe 

sama v sebi pridevnik, ki opozarja na drugačnost (tj. tuji). Pri pouku tujega jezika 

se ne učimo le jezika, ki ni naš materni jezik, ampak veliko več. Učimo se o tujih 

običajih in navadah, kulturah, umetnosti idr. Susan Griss, ameriška plesalka, 

koreografinja in vodja različnih izobraţevanj, povezanih s poučevanjem skozi 

ustvarjalni gib, v svoji knjigi Minds in Motion (Griss 1998: 13) trdi, da je učenje 

skozi gib, predvsem skozi ples, ki je najverjetneje najstarejše človeško izrazno 

sredstvo, odličen način, da učenci spoznajo različne kulture in njihove običaje. 

Prav tako je delo z gibom vedno tudi urjenje v strpnosti, saj se tudi učenci med 

seboj v gibanju vedno razlikujejo. Urjenje v strpnosti in sprejemanju drugačnosti 

pa je dolgoročen cilj tudi večine učnih načrtov tujih jezikov, ki stremijo k navajanju 

vključevanja učencev v različne kulturno-jezikovne okvire. Tako je npr. v 

slovenskem učnem načrtu za angleščino v osnovni šoli v okviru splošnih znanj in 

zmoţnosti zapisano, da učenci pridobivajo znanja in zmoţnosti, ki se nanašajo na 

druţbeno-kulturne značilnosti različnih kultur, na zavedanje o medkulturnih 

razlikah ter na medkulturne veščine in spretnosti (Erţen et al. 2011: 7; Holc et al. 

2011: 7). SEJO pa govori o medkulturni ozaveščenosti, ki poleg kulture okolja 

tujega jezika poudarja tudi domače in širše kulturno okolje ter premostitev 

stereotipov (SEJO 2011: 127).   

 Učenci potrebujejo nekaj časa, preden spregovorijo v tujem jeziku: 

predvsem mlajši, pa tudi starejši učenci potrebujejo čas, da si uredijo vse 
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zaznave, povezane s tujim jezikom v svoj jezikovni sistem, zato pogosto traja 

nekaj časa, preden spregovorijo v tujem jeziku. Sprva se otroci odzivajo 

neverbalno, nato pa šele verbalno (sprva enobesedno, tej sledi kombinacija dveh, 

treh besed, nato pa šele povezava teh v stavke) (Videmšek et al. 2003: 42). 

Vključevanje gibanja v pouk tujega jezika pa sluţi premostitvi med sprejemanjem 

in tvorjenjem tujega jezika. Tako učitelj lahko spremlja učenčevo razumevanje 

sporočila preko njegovega gibalnega odziva. 

 

 Mlajši učenci nujno potrebujejo gibanje: otroci v prvih letih ţivljenja svet okoli 

sebe dojemajo predvsem z gibanjem. Tudi učenje v zgodnjem otroškem obdobju 

je učenje s poskušanjem in gibanjem, saj se tako prilagajajo na svojo okolico, ne 

pa še toliko z mišljenjem in predstavljanjem, kot v kasnejših ţivljenjskih obdobjih 

(Zimmer 1993: 12). V zgodnjem otroškem obdobju je govorica telesa, s katero 

otroci izraţajo svoja čustva, glavno izrazno sredstvo in nadomestilo za govorjeni 

jezik (ibid.: 77–78). Otrok se tako lahko tudi v prvih razredih osnovne šole uči z 

uporabo giba na njemu naraven način, saj je gibanje najbolj naraven jezik, ki ga 

obvladuje ţe od rojstva. Prav zato so otroci, ko pridejo v osnovno šolo, suvereni v 

uporabi nebesedne komunikacije in »telesnega jezika« (Griss 1998: 1).  

 

 Starejšim učencem gibanja manjka: v sodobni druţbi na področju telesne 

aktivnosti prihaja do nazadovanja in posledično do psihične in fizične napetosti. 

Pri vključevanju giba v pouk pa je omogočena telesna aktivnost, pri kateri lahko 

na ustvarjalen način izraţamo sebe, svoja čustva in komuniciramo z drugimi 

(Payne 2003: 1). Drugi razlog, zakaj so starejši učenci redkeje deleţni gibanja pri 

pouku, je dejstvo, da učitelji starejših otrok pogosto nimajo toliko priloţnosti za 

izobraţevanje o otrokovem razvoju, kot jih imajo učitelji mlajših otrok. Doslej je 

veljajo, da se moţgani razvijajo tam nekje do štirinajstega leta, najsodobnejše 

raziskave pa pričajo o razvoju moţganov do sredine dvajsetih let. Tako so 

najstniki v spoznavnem smislu še zelo podobni otrokom. K intenzivnejši vpeljavi 

gibanja v pouk spodbujajo tudi ugotovitve nevrologov, ki pričajo o tem, da je 

učenje ob telesni aktivnosti najboljši način za povečanje števila moţganskih celic 

(Burns 2009: 7). 

 

 Dekleta prednjačijo v jezikovnem razvoju, fantje v grobi motoriki: raziskave 

so pokazale, da se dekliški in fantovski moţgani močno razlikujejo, saj imajo 

dekleta 20 % boljšo pretočnost krvi v moţganih kot fantje. Tako lahko ostanejo 
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dlje časa osredotočena na eno stvar. Jezikovni razvoj pa je kar za 4 leta 

naprednejši od fantov. Njihova fina motorika je bolj razvita, zato laţje pišejo. 

Poleg tega pa imajo za 20 % večji corpus callossum6 in s tem boljšo povezavo 

med desno in levo moţgansko poloblo. To jim pomaga pri branju, pisanju in 

drugih komunikacijskih veščinah. Pri fantih je bolje razvita groba motorika, zato 

potrebujejo veliko fizične aktivnosti, ki njihove moţgane spodbuja k boljšemu 

obdelovanju in povezovanju informacij (Burns 2011; Marjanovič Umek et al. 2006: 

30). To so dejstva, ki lahko pripomorejo k boljšemu načrtovanju in optimizaciji 

pouka tujega jezika. 

 

 Povezava med desno in levo možgansko hemisfero: nihče se ne uči le 

levohemisferično ali desnohemisferično. Naša naprava za učenje (nem. unser 

Lernapparat) oz. naši moţgani v določeni situaciji uporabljajo eno, v drugi situaciji 

drugo poloblo, včasih obe hkrati (Mairose-Parovsky v Schlemminger 2000: 62 po 

Krumm: 1995). Dejavnosti z uporabo telesa in giba omogočajo povezavo med 

levo in desno moţgansko poloblo: reševanje problemov z gibanjem je po eni 

strani resno, postopno, znanstveno, logično sklepanje, po drugi strani pa igrivo 

mišljenje in hkrati domišljijsko-intuitivni in divergentni miselni proces (Kroflič 1999: 

85). O tesni povezanosti leve in desne moţganske poloble priča tudi raziskava, 

izvedena pri bolnikih z epilepsijo, ki so jim prerezali corpus callosum, da bi zniţali 

število epileptičnih napadov. To se je sicer res zgodilo, vendar pa sta moţganski 

polobli nehali delovati kot celota. Bolniki so začeli funkcionirati tako, kot da bi 

postali tri različne osebe (oseba desne poloble, oseba leve poloble in zunanja 

kombinacija obeh, ker sta obe delovali v istem telesu). To »raztrojenost« dokazuje 

raziskava, pri kateri so operiranega bolnika posedli pred zaslon in mu veleli, naj 

gleda v fiksacijsko točko. Med predmeti za zaslonom je moral izbrati tistega, ki je 

ustrezal projicirani podobi predmeta. Tako so npr. ţličko projicirali levo od 

fiksacijske točke, v katero je gledal. Bolnik je zlahka izbral predmet (ţličko) pred 

zaslonom. Če pa so namesto ţličke (predmeta) projicirali besedo »ţlička« levo od 

fiksacijske točke, se bolnik sploh ni odzval, ker zanj (za osebo desne poloble) 

zapisana beseda »ţlička« sploh ne obstaja. Govorjen in zapisan jezik sta osebi 

desne poloble neznana, pač pa oseba leve poloble razume besedilo, če ji ga 

projiciramo na zaslon desno od fiksacijske točke (Maturana in Varela 1998: 191–

192). 

                                                           
6
 Snop ţivčnih vlaken, ki povezujejo levo in desno moţgansko poloblo. 
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4 JEZIKOVNA IN TELESNO-GIBALNA INTELIGENCA 

 

Teorija mnogoterih inteligentnosti je ena najbolj znanih teorij inteligentnosti novejšega časa. 

Razvil jo je ameriški psiholog Howard Gardner, ki inteligentnost pojmuje kot zmoţnost 

reševanja vsakdanjih problemov, ustvarjanja uporabnih izdelkov in učenja, ki temelji na 

preteklih izkušnjah. Starejše opredelitve inteligentnosti se mu zdijo preveč enostranske, saj 

po večini vključujejo le logično-matematično in jezikovno inteligentnost, ki sta pogosto pogoj 

za učno uspešnost, nista pa pogoj za dejansko uspešnost v ţivljenju. Sprva je Gardner 

razlikoval sedem med seboj neodvisnih inteligenc (jezikovna, logično-matematična, 

prostorska, glasbena, telesno-gibalna, interpersonalna in intrapersonalna), tem pa je dodal 

še dve – naravoslovno in duhovno inteligentnost. Gardnerjeva dognanja imajo močan vpliv 

na sodobni pouk, ki stremi k temu, da imajo učenci z različnimi spodobnostmi čim bolj enake 

moţnosti za napredek (Kompare et al. 2002: 284–285). 

 

Gardner jezik opredeljuje kot vodilno obliko človeške inteligence, ki je tudi najbolj raziskana 

med vsemi inteligencami (Gardner 1995: 115). Po njegovem mnenju je govorjeni jezik 

osnovna ekspresivna oblika, ki ga je moč nadomestiti s pisanim jezikom in z gibi (ibid.: 133). 

Omenja tudi, da je jezikovna dejavnost vezana na obe moţganski polobli: tako npr. 

skladenjski procesi potekajo v Brocovem območju moţganov,7 semantika v levi polobli, 

pragmatične funkcije jezika pa v desni polobli. Pri vsakdanji rabi jezika so pomembne 

nemotene povezave med vsemi bistvenimi deli jezikovnih območij v moţganih (ibid.: 123). 

Gardner jezikovno inteligenco tesno povezuje z glasbeno in celo domneva, da sta glasba in 

jezik v davnini nastala iz skupnega izraznega medija (ibid.: 134). 

 

Jezikovna inteligenca je visoko razvita sposobnost v maternem ali tujem jeziku, ki se kaţe 

kot občutek za pomen in razporeditev besed, za zvoke, ritme in metričnost besed ter občutek 

za različne funkcije jezika (npr. kako ga uporabljati, da spodbudi, vznemiri, prepriča, ugaja 

itn.). Jezikovna inteligenca se kaţe v izrazito razvitem govorniškem vidiku jezika (npr. ko s 

svojim govorom prepričamo nekoga za določeno ukrepanje) in v mnemoničnem potencialu 

jezika, ko jezik uporabljamo kot orodje za izvršitev določenih dejavnosti (npr. pri pomnjenju 

navodil, razumevanju pravil igre inp.). Prav tako del visoko razvite jezikovne inteligence 

predstavlja uporaba jezika pri razlaganju, kot npr. pri znanstvenem jeziku, v katerem so novi 

                                                           
7
 Brockovo središče je območje v moţganski skorji, ki je odgovorno za slovnični aspekt procesiranja 

jezika. Ljudje s poškodovanim Brockovim območjem imajo teţave s fluentnostjo govora, vsebina 

govora je neslovnična in telegrafska, kaţejo se teţave pri pisanju. Ohranjeno pa je razumevanje jezika 

in sposobnost petja (Logar 2007: 18).   
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doseţki predstavljeni z domiselnimi besednimi figurami ali v dobro strukturiranih esejih. Tudi 

jasne in dobre razlage v učbenikih se odlikujejo z jezikovno inteligenco. Zadnja značilnost 

dobro razvitih jezikovnih sposobnosti je metajezikovna analiza jezika, ki pomeni obravnavo in 

razčlenjevanje različnih plati jezika, kar je ključno delo jezikoslovcev (ibid.: 112–114).  

 

V sodobni zahodni miselnosti prihaja do striktnega ločevanja med duševnim in telesnim, pri 

čemer je slednje manj vredno kot duševno oz. kot se izrazi Gardner »manj privzdignjeno«.  

Dodaja, da je glede na dognanja nekaterih psihologov uporaba telesa tesno povezana z 

razvojem drugih spoznavnih zmoţnosti (ibid.: 242–243). Tudi Jean Piaget kot enega od štirih 

dejavnikov otrokovega razvoja omenja pomen fizične izkušnje (Batistič Zorec 2006: 52 po 

Piaget in Inhelder 1982). Gibalni proces je izredno zapleten, saj zahteva usklajevanje 

različnih ţivčnih in mišičnih sestavin. Namesto, da gibanje smatramo kot stransko dejavnost 

»višjih« dejanj, bi bilo bolj smiselno spoznavne procese obravnavati kot sredstva k dopolnitvi 

motoričnega vedenja (Gardner 1995: 245).  

 

Telesno-gibalna inteligenca zajema zmoţnost uporabe svojega telesa na zelo različne in 

spretne načine (npr. ples) ter spretnost pri ravnanju s predmeti, ki zahtevajo fino in grobo 

motoriko (npr. ročni obrtniki, športniki z ţogo, instrumentalisti). Posebej izpostavi pantomimo, 

ki zahteva natančno ponazarjanje videza predmetov, ţivali, oseb, abstraktnih pojmov ali 

dogodkov (ibid.: 241–242). Kot zrele oblike telesnega izraţanja omenja (ibid.: 257–269): 

 Ples, ki je ena izmed najstarejših človekovih izraznih sredstev in najvišje razvita 

dejavnost rabe telesa. Pri njem se povezujejo različne lastnosti gibanja: različna 

hitrost, smer, razdalja, intenzivnost, moč in različni prostorski odnosi. 

 Igralci s prepletanjem zavestnega in podzavestnega posedujejo zmoţnost pozornega 

opazovanja in podrobnega poustvarjanja prizorov. 

 Športniki se odlikujejo z eleganco, močjo, hitrostjo, natančnostjo in skupinskim delom. 

 Izumitelji manipulirajo z materiali in jih preurejajo s ciljem ustvariti uporabni produkt. 

Gardner njihovo inteligenco poimenuje finomotorična. 

 

Gardner opozarja, da nobena izvedba ni mogoča z uporabo ene same inteligence, torej se 

med seboj močno povezujejo in prepletajo. Telesno-gibalna je v tesnih odnosih s prostorsko 

in logično-matematično inteligenco (ibid.: 269). 
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5 PRISTOPI POUČEVANJA TUJIH JEZIKOV Z GIBOM 

 

Predstavljam izbrane koncepte in pristope različnih tujih in slovenskih avtorjev, ki se 

nanašajo na učenje in poučevanje tujega jezika s telesom, gibanjem in razumom. Tem je 

skupno, da v večini odgovarjajo na zgoraj razloţene smernice v prid celostnosti pri učenju in 

poučevanju tujih jezikov ter da kot sredstvo izraţanja pri tujem jeziku uporabljajo tudi telo. 

Večinoma gre za alternativne učne koncepte, ki se pri praktičnem delu ne uporabljajo 

mnoţično, kar se pri nekaterih kaţe v pomanjkanju znanstvenih izsledkov o njihovi dejanski 

uspešnosti.   

 

5.1 Zgodnje učenje tujega jezika po konvergentni pedagogiki 

 

»Pod pojmom konvergenten razumemo pedagogiko, prilagojeno vsem dejavnostim učenja 

na različnih področjih, kjer veljajo ista metodološka načela za poučevanje vseh predmetov« 

(Pevec Samec v Piţorn 2009: 193). 

 

Koncept konvergentne pedagogike se je v Sloveniji začel uveljavljati leta 1987, ko je 

potekalo predavanje o novih metodah opismenjevanja otrok, ki sta ga vodila mag. Boţena 

Wambach in dr. Michael Wambach (oba strokovnjaka za konvergentno pedagogiko in 

pobudnika tega pedagoškega koncepta v Sloveniji). Večletno raziskovalno delo na področju 

razvijanja sodobnih konceptov učenja in poučevanja pri vseh predmetih od prvega do 

osmega razreda osemletne osnovne šole, pa je bilo temelj za projekt Zgodnje učenje tujega 

jezika po konvergentni pedagogiki (Pevec Samec v Piţorn 2009: 192). Gre za projekt t. i. 

večjezične in interkulturne šole, njegov cilj pa je, da otrok gradi strategije organizacije znanja 

in globalno znanje tako, da se metodologija pri pouku povezuje in da je otrokom omogočena 

graditev strategij zaznavanja in strukturiranja informacij iz okolja. Prav tako je cilj spodbujanje 

otrokove ustvarjalnosti tako, da pri sebi razvija zmoţnosti za ustvarjanje novih struktur. V 

najširšem smislu pri otrocih razvija različne kompetence, ki se nanašajo na poznavanje sebe 

in drugih, na prilagajanje novim okoliščinam in različnim socialnim vlogam, na sposobnost 

predvidevanja in postavljanja hipotez ter sposobnost globalne percepcije, na razvijanje 

intuicije in ustvarjalnosti, na sposobnost poslušanja in odprtosti ter na občutljivost za 

intonacijo in ritem (ibid.: 193).  
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5.1.2  Splošna načela učenja in poučevanja po konvergentni pedagogiki 

 

Konvergentna pedagogika temelji na načelu konstruktivizma, pri katerem je od pomnjenja 

vsebin pomembnejša obdelava informacij. Obdelavo informacij in graditev sistema  

omogočajo predhodna znanja, ki pa niso le različne vsebine, ampak (učne) strategije, ki jih je 

učenec uporabil za njihovo usvajanje. Znanja se tako ne le prenašajo, temveč gradijo s 

pomočjo različnih učnih strategij učenca. Učenci znanja ne gradijo izolirano, temveč v 

socialni interakciji z okoljem, kjer pogosto pride do neravnovesij med predhodnim in novim 

znanjem, saj se na istem mestu znajdejo vedenja različnih oseb, zato je potrebno predhodno 

znanje regulirati in prilagoditi novi situaciji (socialni konstruktivizem). Poleg konstruktivizma je 

pri konvergentni pedagogiki pomemben tudi globalni strukturalizem, pri katerem je učenje 

dejavnost strukturiranja, ne pa učenje strukture. Tako pri jeziku nobene jezikovne dejavnosti 

ne moremo izolirati od druge, saj so različni vidiki jezika (npr. pravopisni, fonološki, besedno-

slovnični, skladenjski) med seboj povezani in ne obstajajo en brez drugega, temveč tvorijo 

celoto. Zadnje splošno načelo je pojem konvergentnosti v metodologiji, kar pomeni, da pri 

vseh predmetnih področjih veljajo ista metodološka načela. V konvergentni pedagogiki so 

bistvenega pomena različni nivoji (npr. organizacija prostora, dela, cilji, strategije idr.), ki so 

med seboj povezani in kjer je vsak niţji nivo samo del strukturiranja novega, višjega nivoja. 

Tako se najprej učimo maternega jezika, nato maternega in tujega, zatem pa povezujemo 

materni in tuji jezik še z različnimi drugimi področji znanja (Wambach 1999: 9–10; Pevec 

Samec v Piţorn 2009: 193–196). 

 

5.1.3 Metodologija jezikov po konvergentni pedagogiki 

 

Koncept konvergentne pedagogike zagovarja načelo, naj materni in tuji jezik tvorita 

harmonično celoto. Pri pouku materinščine se pri učencih gradijo različne strategije učenja, 

sposobnosti (prilagoditve na nove situacije, prostorska in časovna orientacija, zaznavanje in 

strukturiranje multisenzoričnih draţljajev) in vedenja (odprtost, strpnost, sprejemanje 

drugega), ki pripomorejo k boljšemu učenju tujega jezika. Pri strategijah učenja ločimo 

splošne strategije, ki poudarjajo povezavo informacij v celoto, časovno in prostorsko 

organizacijo, globalno zaznavanje, analizo in sintezo. Specifične strategije učenja se gradijo 

pri učenju tujega jezika in dopolnjujejo ţe obstoječe strategije učenja maternega jezika ter 

razvijajo nove strategije pri drugih predmetih (Pevec Samec v Piţorn 2009: 196, 197).  
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Pri učenju in poučevanju tujih jezikov po konvergentni pedagogiki je pomembno (ibid. 2009: 

197): 

 Da postopamo globalno in strukturalno, kar pomeni, da tuji jezik poučujemo v 

kontekstu. Poleg tega tovrstno poučevanje maternega in tujega jezika temelji na 

učenju razumevanja in pisanja besedil. 

 Da učencem omogočimo učenje tujega jezika v socialni interakciji. 

 Da učencem ponudimo dejavnosti osvobajanja in grajenja govorjenega in pisanega 

jezika.  

 

5.1.3.1 Dejavnosti osvobajanja pri učenju in poučevanju tujega jezika po 

konvergentni pedagogiki 

 

Predpogoj za učenje tujega jezika je uzaveščanje učencev v maternem jeziku, saj se morajo 

najprej zavedati sebe in svojega jaza. Pri osvobajanju je pomembno skladje med telesom in 

duhom, zato kot primer dejavnosti osvobajanja navajam izražanje telesa ob glasbi (v 

nadaljevanju ITG), pri katerem je v ospredju telesna, moralna, kulturna, estetska in jezikovna 

vzgoja učenca. ITG razvija divergentno mišljenje, učence osvobaja in ustvarja pogoje, da 

razvijejo vse svoje sposobnosti. Takšna dejavnost je multisenzorna in omogoča tako 

spoznavanje sebe kot tudi sveta okoli sebe. Veliko vlogo ima glasba, ki povečuje občutljivost 

na zunanje draţljaje in razvija nove asociacije, saj so zunanji avditivni draţljaji (glasba), 

miselne slike, ki ob tem nastajajo, telesni ritmi in dihanje glavni elementi, ki moţgane 

optimalno zaposlijo in tako omogočijo nastajanje novih struktur. Pomembni elementi ITG so 

gib, mimika obraza, napetost in tonus telesa, nivoji, prostor in ritem. Prav slednji je 

bistvenega pomena, saj ima vsak jezik svoj ritem. Prvi ritem, ki ga otrok zazna, je biološki in 

se nanaša na ritem vsakdanjega ţivljenja, drugi je splošni fonetični ritem, ki zajema različne 

intonacije, ritme in glasove, zadnji pa je specifični fonetični ritem določenega jezika. Tudi vaje 

ITG naj potekajo v tem zaporedju, od splošnega k specifičnemu. Gib, mimika obraza, 

napetost in tonus telesa so bistveni za uspešno komunikacijo. Pri ITG se učenci spoznajo s 

tremi vrstami gibov: kratkimi in močnimi gibi, ki so odraz našega čustvenega stanja in 

zajemajo naše celotno telo, s srednjimi gibi, ki so odraz kulture, ter z dolgimi gibi, ki se 

imenujejo tudi estetski gibi. Prav tako kot s telesom, posameznik čustva izraţa tudi z mimiko 

obraza. Zavedanje svojega lastnega telesa pomeni boljše sporazumevanje z drugimi in 

boljše nastopanje (npr. (dramsko) igranje, pripovedovanje itd.). Poleg ritma, giba, mimike in 

tonusa telesa, je izjemnega pomena tudi prostor. Učenci ga dojemajo v vsakem nivoju 

drugače: v nizkem nivoju leţijo na tleh, v srednjem čepijo ali klečijo, v visokem pa stojijo. S 
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pomočjo različnih nivojev učenci doţivljajo prostor iz različnih perspektiv in ozaveščajo svoje 

telo v različnih poloţajih. Pojme orientacije v prostoru učenci pridobivajo z različnimi vajami, 

pri katerih najprej spoznavajo celoten prostor tako, da se po njem najprej prosto gibajo, nato 

po širini, dolţini in diagonali, na koncu pa še v omejenih delih prostora (npr. v krogu). Pri 

vseh vajah poteka tesna socialna interakcija z drugimi učenci. Takšne vaje so zelo 

pomembne za učence, ki so v fazi opismenjevanja, saj predstavljajo osnovo za orientacijo na 

listu (Pevec Samec v Piţorn 2009: 197–200; Wambach 1999: 11–12). Med dejavnosti 

osvobajanja prištevamo tudi igre vlog, ki sluţijo oblikovanju osebnosti učenca in kot priprava 

na tvorjenje diskurza (Wambach 1999: 36).   

 

5.2 Poučevanje in učenje tujega jezika s pomočjo dramske 

pedagogike 

  

Pouk tujega jezika s pomočjo dramske pedagogike je celosten in naravnan tako, da so 

učenci dejavni. Njegovo vodilo je: »Učimo tuji jezik in učimo se tujega jezika z glavo, srcem, 

rokami in nogami« (Schewe v Schlemminger 2000: 72). Osnovna ideja je, da se učitelji 

tujega jezika lahko veliko naučijo od profesionalnih dramskih igralcev, reţiserjev, scenaristov 

idr. Od dramatikov se lahko naučijo, kako dolgočasen dialog (npr. iz učbenika) spremeniti v 

napetega in zanimivega. Od reţiserjev se lahko naučijo, kako vzpostaviti določeno ozračje, 

kako popravljati in kako demonstrirati. Od igralcev se lahko naučijo, kako se vţiveti v različne 

vloge in situacije. Poleg tega se učenci v vlogi igralcev urijo v jasni artikulaciji, gestikulaciji in 

mimiki. V ospredju poučevanja s pomočjo dramske pedagogike je improvizacija. Z 

dramatizacijo lahko običajen pouk dopolnimo in vnesemo vanj nekaj sveţine, lahko 

pripravimo več zaporednih dramskih ur tujega jezika ali pa pripravimo celotne tečaje oz. 

celoten pouk v smislu učenja tujega jezika s pomočjo dramatizacije. Kdor ţeli tuji jezik 

poučevati dramsko-pedagoško, naj bi v idealnem primeru tudi sam imel tovrstno izobrazbo 

ali pa vsaj izkušnje s tega področja, npr. z igranjem različnih vlog, z reţijo, z delom z 

dramskimi besedili (ibid. 2000: 72–73). Učitelj pri tem pristopu ustvarja impulze, ki učence 

spodbujajo k dejanjem (npr. fotografija iz časopisa, film, predmet, glasba idr.). Iz dejanj 

učencev (npr. improvizacija) pa nastajajo novi impulzi za nova dejanja. Za učitelje je to 

odgovorno delo, saj nastopajo v dveh vlogah – v vlogi reţiserjev, ki dogajanje spremljajo od 

zunaj in v vlogi igralcev, ko kaj demonstrirajo (ibid. 2000: 75–76). 
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Slika 1: Predstava za starše »Werbung für Waschmittel« (»Reklame za pralne praške«) 

 

Emily Gillies v svoji knjigi Creative Dramatics for all Children (1973: 16–17) opiše proces 

dramatizacije po točno določenih korakih, ne glede na to, ali gre za igre vlog na podlagi 

časopisnega članka ali pa za dramatizacijo na podlagi literarnega dela: 

 

 Učitelj počasi in z navdušenjem pove zgodbo, ki jo bodo učenci igrali in čim bolj 

slikovito predstavi glavne junake. 

 S pomočjo učencev razdeli zgodbo na več manjših enot. 

 Učenci se s pantomimo in drugimi gibalnimi dejavnostmi vţivljajo v junake, kraj in čas 

dogajanja zgodbe. 

 Na naslednjem srečanju učitelj skupaj z učenci obudi aktivnosti s prejšnjega srečanja 

tako, da se učenci zopet pantomimično vţivljajo v junake in njihova dejanja. 

 Vsakemu dramatiziranju sledi kratka diskusija. 

 Pri tretjem ali četrtem srečanju gibalnim dejavnostim dodamo še dialoge, pred tem pa 

je pomembno, da so se učenci dodobra vţiveli v junake. 

 Učenci dramatizirajo, učitelj pa med njimi spodbuja pozitivno in konstruktivno kritiko. 
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Gillieseva (1973: 21, 51) opozarja, da otrok na začetku ne zmore govorjenja in gibanja 

obenem, zato je smiselno začeti najprej z nebesedno komunikacijo, ki jo postopoma 

nadgrajujemo z besedno. Dodaja, da se učenci med dramatiziranjem naučijo sproščenega, 

glasnega in odločnega govorjenja ter ustvarjalnega sodelovanja z drugimi učenci.  

 

5.3 Gibalna igra – sredstvo za seznanjanje s tujim jezikom 

 

Gibalna igra izhaja iz dejstva, da otrok nujno potrebuje gibanje v igri, ki mu pomaga pri 

odkrivanju sveta. Je sredstvo, s katerim je mogoča integracija prvih besed tujega jezika pri 

(predšolski) športni vzgoji na vseh področjih, tako pri naravnih oblikah gibanja kot tudi pri 

plesu, smučanju, plavanju idr. Omogoča raznoliko učenje in gibanje, na otroka deluje 

celostno in mu z mnoţico gibalnih nalog omogoča razvoj v vseh dimenzijah, sposobnostih in 

znanjih. Sodelovanje in tekmovanje sta stalna spremljevalca gibalnih iger, saj se morajo 

učenci stalno dogovarjati o pravilih in izvedbi igre, poleg tega pa se znajdejo v situacijah, v 

katerih se ţelijo izkazati. Učenci ob igri spontano pridobivajo znanja, ob tem pa sprejemajo in 

upoštevajo pravila ter se učijo zmagovati in izgubljati (Videmšek et al. 2003: 48–49).    

 

Omenjam načine, kako lahko učenci razvijajo jezikovne spretnosti s pomočjo gibalne igre 

(ibid. 2003: 42), ki jim dodajam še nekaj praktičnih primerov na podlagi nemščine kot tujega 

jezika: 

 

 Gibanje ob navodilih v tujem jeziku (Abrakadabra, du bist …: učitelj zakliče npr. 

Abrakadabra, du bist ein Hase/Frosch/Elefant in učenci se po prostoru gibljejo kot 

zajci/ţabe/sloni). 

 Izgovarjava teţjih glasov v tujem jeziku ob gibalnih dejavnostih (npr. učitelj glasno 

govori nemške glasove, ki jih slovenska abeceda nima (ä, ö, ü, y, q, w, x), učenci pa 

se ob tem prosto gibljejo po prostoru). 

 Izraţanje v tujem jeziku lahko poteka samo z gibanjem ali pa je gibanje podkrepljeno 

z verbalnim izrazom (npr. Pfankuchen: otroci se na blazini valjajo in »zavijajo ter 

odvijajo palačinke«. Preden se otrok povalja, pove kakšen bo nadev palačinke (npr. 

mit Schokolade, mit Marmelade, mit Honig). 

 Ustvarjanje novega besedila z besednim govorom ob gibanju (npr. petje v tujem 

jeziku in ples). 
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 Seznanjanje z novimi besedami preko gibanja in njihova uporaba v novih gibalnih 

igrah (npr. uporaba besed deklice (Mädchen) in dečki (Jungen) v različnih gibalnih 

igrah). 

 

5.4 Sugestopedija oziroma »Superlearning« 

 

Nemški jezikoslovec R. S. Baur pojmuje sugestopedijo kot celostno metodo učenja in 

poučevanja, ki jo je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja razvil bolgarski psihiater in 

pedagog Georgi Lozanov. Snoval jo je na ideji, da je učenje lahko zabavno, enostavno in 

prijetno. Poleg termina sugestopedija, se uporablja tudi termin superlearning. Pojem 

sugestopedija je sestavljen iz besede sugestija (iz SSKJ: posredno, prikrito vplivanje na 

čustva, mišljenje, ravnanje koga) in pedagogika (iz SSKJ: veda o vzgoji in izobraževanju) in 

naj bi pomenila novo obliko pedagogike (Baur 1990: 11).  

 

5.4.1 Značilnosti sugestopedije 

 

Sugestopedija temelji na nekaterih temeljnih načelih (Baur 1990: 7): 

 Sproščeno, prijazno in ţivahno vzdušje. 

 Uporaba zavednih in nezavednih zaznav, ki se med seboj povezujejo. 

 Samozavestna in pozitivna naravnanost do učenja, ki se oblikuje s sugestivnimi 

interakcijskimi procesi. 

 Zapomnitev velike količine snovi v kratkem času. 

 

Pri tej celostni metodi ima učitelj ključno vlogo in mora za uporabo te metode imeti določene 

lastnosti. Te so npr. zmoţnost izmišljanja novih nalog, uporabe različnih tehnik in metod, 

optimistična in pozitivna naravnanost do učenja in poučevanja, odprtost do različnih mnenj, 

smisel za humor, dobro obvladovanje mimike, gestike, glasu, telesa idr. (ibid.: 113–114).  

 

5.4.2 Faze pouka v sugestopediji 

 

Za sugestopedični pouk so značilne štiri različne faze. Zadnja, faza aktivacije, zavzema kar 

tri četrtine celotnega jezikovnega pouka (Baur 1990: 8; Urbanc 1991: 12): 
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 Prva predstavitev: v tej fazi gre za učenje iz dvojezičnega učbenika, kjer je na eni 

strani besedilo v ciljnem jeziku, na drugi pa prevod tega besedila v maternem jeziku. 

Besedilo prebere učitelj, ki ob tem tudi razlaga in komentira slovnico. 

 Druga predstavitev/aktivni koncert/aktivna faza: učitelj ob spremljavi ţivahne in 

spodbudne glasbe bere besedilo, ob tem pa pazi na jakost in višino glasu ter na 

poudarke ob branju in na ritem branja. Učenci nato glasno v zboru berejo besedilo in 

se po ţelji tudi sprehajajo po prostoru in dogajanje v besedilu mimično spremljajo. 

 Tretja predstavitev/pasivni koncert/pasivna faza: to je faza sproščanja, v kateri se 

učenci z različnimi sprostitvenimi tehnikami pripravijo na največjo moţno 

sprejemljivost učne snovi. Pomembni komponenti v tej fazi sta umirjena glasba in 

udobni sedeţi oz. leţišča. Učenci poslušajo obravnavano besedilo z zaprtimi očmi in 

si ga skušajo čim bolj slikovito predstavljati. Tej fazi lahko še enkrat sledi aktivna, v 

kateri učenci izvajajo različne aktivnosti (npr. pantomima, igra vlog, petje itn.). 

 Faza aktivacije: dnevu po predstavitvah sledi prva aktivacija učne snovi, v kateri 

učenci delajo različne vaje za ponavljanje, ki trajajo še naslednja dva dneva.   

 

5.4.3 Kritika sugestopedije 

 

Mnogi avtorji to učno metodo kritizirajo in ji večinoma očitajo pomanjkanje znanstvenih 

raziskav, ki bi pokazale njeno uspešnosti. Kljub temu raziskave, ki so bile opravljene na temo 

uspešnosti sugestopedije ali njenih elementov od sedemdesetih let prejšnjega stoletja naprej 

in so jih tako univerzitetni profesorji, študenti (dodiplomski in podiplomski) in učitelji izvajali v 

praksi, kaţejo, da ima sugestopedično učenje ugodne učinke predvsem na: osebnostne 

lastnosti učencev (pozitivna samopodoba, samozaupanje, notranji mir), prijetno vzdušje v 

razredu, visoko učno motivacijo, zbranost, izboljšanje učnih rezultatov ter na manjše 

izgorevanje učiteljev (Feichtenberger 2009: 7–8 po Feichtenberger 2007). Nekateri 

konzervativni avtorji pa sugestopedije še vedno ne priznavajo kot učne metode, temveč kot 

rituale iz religij Daljnega vzhoda, magije, šamanizma in čarovništva. Nemški kritik nekaterih 

alternativnih sodobnih pristopov pri učenju in poučevanju, dr. Reinhard Franzke 

sugestopedijo označi celo kot prefinjeno obliko hipnoze.8    

                                                           
8
 Franzke, R. Suggestopädie: Ein neues Lehr – und Lernkonzept? Pridobljeno s http://www.faith-center-

hannover.de/Suggestopadie.pdf  (28. 7. 2011)  

http://www.faith-center-hannover.de/Suggestopadie.pdf
http://www.faith-center-hannover.de/Suggestopadie.pdf
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5.5 Pripovedovanje zgodbe z uporabo pristopa popolnega telesnega 

odziva 

 

Pripovedovanje zgodb z uporabo popolnega telesnega odziva (v nadaljevanju TPR 

Storytelling)9 je metoda učenja in poučevanja tujih jezikov, ki jo sestavljata dve 

komplementarni učni metodi: popolni telesni odziv (ang. Total Physical Response) in 

pripovedovanje zgodbe (ang. Storytelling). Prvi pristop je v šestdesetih in sedemdesetih 

prejšnjega stoletja razvil ameriški psiholog James Asher, drugega pa v osemdesetih in 

devetdesetih ameriška učiteljica tujih jezikov Blaine Ray tako, da je dopolnila Asherjev 

popolni telesni odziv in ga prilagodila višjim jezikovnim nivojem (Davidheiser 2002: 25). 

 

5.5.1   Popolni telesni odziv 

 

Asher (2009) popolni telesni odziv pojmuje kot izkušnjo, ne pa kot pedagoški koncept. Ta 

izkušnja je mogoča s telesnim udejstvovanjem učencev vseh starosti ob poslušanju ciljnega 

jezika. To pomeni, da učitelj govori določene besede, besedne zveze, stavke in povedi (na 

začetku večinoma velelnike), ki jih učenci telesno uprizorijo in s tem pokaţejo razumevanje. 

Asher izhaja iz dejstva, da si tisto, kar naredimo sami oz. demonstriramo, tudi bolje in 

dolgoročno zapomnimo, medtem ko je prevajanje kot učna metoda pogojeno večinoma le s 

kratkoročno zapomnitvijo.  

 

Asherjeve raziskave kaţejo, da so bili učenci, ki so se urili le v eni sporazumevalni zmoţnosti 

(v njegovem primeru v poslušanju), veliko boljši v znanju jezika od tistih, ki so se urili v 

poslušanju in govorjenju. Poleg tega je dokazal, da urjenje poslušanja ugodno vpliva na 

kasnejše govorjenje v tujem jeziku. Prav zato priporoča, da semester ali dva učence 

izpostavljamo samo poslušanju ciljnega jezika, kar spominja na spontano učenje maternega 

jezika. Zagovarja, da je najboljši način, da doseţemo fluentno poslušanje pri učencih, delo z 

velelniki. S sodelavci je dokazal, da se slišano, podkrepljeno z gibom, skladišči v 

dolgoročnem spominu. Na začetku uvajanja svoje metode je bil mnenja, naj bodo učenci 

popolnoma tiho skozi celoten pouk, vendar je sčasoma ugotovil, da nekateri učenci čutijo 

močno potrebo po tem, da bi govorili. Svojo metodo je izpopolnil tako, da učenci lahko 

govorijo, če po tem čutijo potrebo (Davidheiser 2002: 25–27).  

 

                                                           
9
 TPR Storytelling je oznaka, ki jo Blaine Ray uporablja na svoji spletni strani. 
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5.5.2 TPR Storytelling 

 

Pripovedovanje zgodb s popolnim telesnim odzivom je oplemeniten pristop popolnega 

telesnega odziva, ki učencem dopušča več praktičnih izkušenj in učenja v kontekstu. Poleg 

tega je učenje s TPR Storytelling zanimivo in polno ponavljanja. Blaine Ray je za poučevanje 

s tem pristopom izdala priročnik z naslovom Look, I Can Talk!, ki vsebuje različne zgodbe za 

obravnavo različnih tem in slovničnih področij. Na svoji spletni strani Rayeva opiše, da gre za 

poučevanje preko zgodbe, ki se oblikuje (izmišlja), ko učitelj učencem zastavlja različna 

vprašanja. Učitelj na tablo zapiše nekaj besed, besednih zvez ali stavkov, ki vsebujejo 

določene slovnične strukture in jih najprej skupaj z učenci razjasni. Zelo pomembno je, da 

učenci razumejo njihov pomen in to jim moramo vedno zagotoviti. Za to uporabimo izraţanje 

s telesom in prevod. Po razjasnitvi so učenci pripravljeni na pripovedovanje zgodbe. Začne 

se z nekim problemom (npr. deček/deklica potrebuje ali želi nekaj, ang. A boy/girl needs or 

wants something), ki ga učenci s spraševanjem učitelja razrešujejo in ob tem uporabljajo 

besedišče in slovnične konstrukcije, ki so jih na začetku razjasnili (Kaj želi deček/deklica? Ali 

želi tigra? Ali želi slona?, ang. What wants the boy/girl? Does he/she want a tiger? Does 

he/she want an elephant?). Učenci odgovarjajo z ja/ne (ang. Yes/No), učitelj pa jim pritrjuje z 

besediščem oz. slovničnimi  strukturami, ki so jih uvedli na začetku (npr. Tako je. 

Deček/deklica želi slona ali pa Ni res. Deček/deklica želi tigra, ang. Thats right. The boy/girl 

wants an elephant or No, the boy/girl wants a tiger). Ob takem spraševanju je ogromno 

ponavljanja in tako si učenci več zapomnijo. Rayeva tako ponavljanje imenuje tehnika 

kroženja (ang. circling tehnique).10 Spraševati se začne na široko, nato se zgodbi dodaja 

nove detajle, ki jo popestrijo (npr. Kako izgleda tiger? Je majhen ali velik? Kaj počne tiger?, 

ang. What does the tiger look like? Is he small or big? What does he do?). Vsaka zgodba naj 

ima 3 dele: najprej zgodbi dodamo še enega junaka, nato ji dodamo veliko podrobnosti in jo 

zapletemo, na koncu pa jo razrešimo. Temu sledi branje zgodb iz priročnika Rayeve. 

Davidheiser (2002: 30) dodaja, da so pisanje lastnih zgodb, dramatizacija in pripovedovanje 

zgodb drugim dobrodošle dopolnitve tega pristopa. Navede tudi razloge, zakaj je TPR 

Storytelling tako učinkovit pristop (ibid.: 31, 33): 

 

 Učenje s TPR Storytelling je aktivno učenje, ki ugodi tako učencem, ki se učijo 

kinestetično in ustvarjalno, kot tudi tistim, ki se učijo analitično in potrebujejo 

natančna navodila. 

                                                           
10

 Ray,B. TPR Storytelling. Pridobljeno s http://www.blaineraytprs.com/ (12. 8. 2011) 

http://www.blaineraytprs.com/
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 TPR Storytelling omogoča učencem boljšo zapomnitev, saj vsebuje veliko ponavljanja 

in lastnega ustvarjanja.  

 Učencem je zagotovljena razumljivost, saj je oseba, ki poučuje, prisiljena, da 

uporablja jezik, ki je učencem blizu, medtem ko so nekatera besedila v učbenikih 

pogosto preteţka za njihov nivo znanja. 

 Tempo dela je primeren tudi za učence, ki nimajo dovolj samozavesti glede svojega 

znanja ali nastopanja pred drugimi, saj so naloge strukturirane tako, da imajo učenci 

dovolj časa, da se pripravijo na nastop in ga najprej preizkusijo pred enim učencem, 

nato pa še pred celotnim razredom. Poleg tega lahko svoje razumevanje pokaţejo 

tudi s telesnim odzivom in ne le verbalno. Ob vsem tem nastajajo močne socialne 

interakcije med učenci, ki spodbujajo vzajemno strpnost.  

 TPR Storytelling je zabaven pristop. 
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6 USTVARJALNI GIB KOT CELOSTNI UČNI PRISTOP 

 

6.1 Začetki in opredelitev pojma 

 

Z ustvarjalnim gibom se je na slovenskih tleh znanstveno začela ukvarjati slovenska plesna 

pedagoginja in psihologinja Breda Kroflič, ki je svoje prve spodbude zanj dobila kot učenka 

Mete Vidmar, ta pa je bila učenka svetovno znane nemške ekspresionistične plesalke Mary 

Wigman. Vidmarjeva je na Slovenskem ustanovila prvo šolo sodobnega umetniškega plesa, 

v kateri je bil velik poudarek na avtorstvu in upoštevanju osebnostnih značilnosti učencev 

(Kroflič 1999: 127). Krofličeva (ibid.) ustvarjalni gib definira kot: 

 

Izrazito plesno ustvarjanje ob različnih umetniških spodbudah (glasbenih, literarnih, 

scenskih, likovnih), kakor tudi drugo gibno ustvarjanje – od pantomimskega do gibno-

besednega, ob vsebinah in predmetnih spodbudah iz vsakdanjega življenja, iz sveta 

tehnike, pojavov v naravi (tudi fizikalnih in kemičnih) idr. Spodbuda je lahko vse, kar 

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

je le čutiti, slišati, videti, predstavljati si, izmisliti si, poizkušati, iskati, raziskovati … Gib 

pri pouku je: sprostitev, izrazno sredstvo, spodbuda, metoda. 

 

Gibalno ustvarjanje ima v Sloveniji kot vsebina vzgojiteljev predšolskih otrok sicer ţe več 

desetletno tradicijo, vendar pa kot samostojna tehnika ustvarjalnega mišljenja od vključno 

predmetne stopnje dalje ne obstaja (ibid.: 126–127). Tudi Geršakova (2006: 63 po Geršak 

2005) ugotavlja, da je ustvarjalni gib še vedno neznano področje za mnoge učitelje in 

posledično tudi za učence slovenskih osnovnih šol, saj ga je bilo deleţnih le 26,3 % 

osnovnošolcev. Ko pridejo učenci v šolo, so suvereni v uporabi »telesnega jezika«, vendar 

učitelji pogosto zavirajo njihovo naravno ţeljo po gibanju in kaţe, da ni razumevanja za to, da 

je učenje s »telesnim jezikom« najbolj naraven jezik za večino otrok (Griss 1998: 2). 

Grisseva (ibid.: 6) poudarja, da ustvarjalni gib ni nadomestilo za druge pristope učenja in 

poučevanja, temveč naj bo vključen v pouk tako, kot je v pouk vključeno govorjenje, pisanje 

in branje.  

 

Raziskave s področja ustvarjalnega giba in plesa kaţejo ugodne učinke na vseh področjih 

razvoja učencev (telesnem, intelektualnem, čustvenem in socialnem) (Geršak 2006: 63). 

Najbolje zastopane skupine pozitivnih učinkov pri uporabi ustvarjalnega giba pri pouku so: 

zadovoljstvo, sproščenost, pozitivni odnosi in telesna aktivnost. Poleg tega pa se pojavljajo 
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še ustvarjalnost, komunikacija, miselna aktivnost, izraţanje čustev, boljša zbranost, 

domišljija, doţivljanje sveta okoli sebe, pozitivna samopodoba, interes, motivacija, empatija, 

samostojnost ter delovna aktivnost (ibid.: 64 po Geršak et al. 2005).  

 

6.2 Delo z ustvarjalnim gibom je ustvarjalni proces 

 

Ustvarjalni gib se od drugih učnih pristopov, ki vključujejo gibanje (npr. evritmija, 

fonomimika), razlikuje v tem, da je v ospredju ustvarjalnost, ne da bi omejeval učence in 

učitelje z obvladovanjem točno določenih gibnih vzorcev. Učenci lahko spontano in z lastno 

domišljijo povezujejo gibanje z drugimi izraznimi sredstvi (glas, beseda, sredstva različnih 

umetnosti idr.) (Kroflič 1999: 131–132). 

 

Ustvarjalnost je v sodobni druţbi nepogrešljiva lastnost posameznika. Gre za dejavnost in 

način mišljenja, pri katerem odpiramo različne probleme in izvirno preoblikujemo informacije 

iz okolja. Pri tem je ključnega pomena spontanost. Osnova ustvarjalne dejavnosti se nahaja 

v desni moţganski polobli, vendar brez povezave z levo ta proces ne bi stekel (Kroflič 1999: 

56–57). Ustvarjalnost ni enotna človekova lastnost, ampak gre za več faktorjev ustvarjalnega 

mišljenja. Po J. P. Gulifordu so to: fleksibilnost (proţnost mišljenja, iznajdljivost), fluentnost 

(tekočnost, bogastvo zamisli, porajanje zamisli), originalnost in elaboracija (način izvedbe 

zamisli) (Fasco 2000–2001: 320). K ustvarjalnosti nas spodbudijo različni motivi, kot so 

radovednost, potreba po raziskovanju in manipuliranju ter potreba po doseţkih in 

zadovoljstvu, ki ga doţivljamo ob reševanju ustvarjalnih nalog. V tem procesu smo notranje 

motivirani, kar pomeni, da nas motivira ţe samo ustvarjanje (Kroflič 1999: 57). Glede 

prepričanj o ustvarjalnosti skozi različna ţivljenjska obdobja se različne psihološke smeri 

med seboj zelo razlikujejo. Tako npr. psihoanalitiki pravijo, da je za razvijanje in spodbujanje 

ustvarjalnih sposobnosti odločilnih prvih pet let ţivljenja, in v primeru, da je to obdobje ţe 

minilo, ni nikakršnega upanja več, da bi se ustvarjalnost lahko razvila. Če pa se ţe pokaţe 

ustvarjalnost v kasnejšem obdobju, je to le znak latentnega razvoja ustvarjalnosti v otroštvu. 

V nasprotju s psihoanalitiki humanisti zagovarjajo prepričanje, da tudi ljudje, ki imajo niţje 

ustvarjalne sposobnosti, te lahko pod ugodnimi pogoji razvijejo (ibid.: 64). Tako nekateri 

psihologi dokazujejo, da je ustvarjalnost mogoče spodbujati in razvijati z različnimi tehnikami 

ustvarjalnega mišljenja in z ustrezno vzgojo spontanega mišljenja (ibid.). Velik pomen pri 

spodbujanju ustvarjalnosti v vzgojno-izobraţevalnem procesu imajo različne umetnostne 

dejavnosti (npr. ples), ki spodbujajo fiziološke centre, kjer poteka ustvarjalno mišljenje. Poleg 

tega so velikega pomena tudi igra, igre z vlogami in gibanje (ibid.: 77–87). 
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6.2.1 Pomen igre, igre z vlogami in gibanja pri spodbujanju ustvarjalnosti 

 

Igra spodbuja ustvarjalnost, ker spontano ustvarja pogoje za razvoj divergentnega mišljenja. 

Te lahko ustvari tudi učitelj tako, da pripravi naravno situacijo igre, ki učence močno notranje 

motivira, nato pa jih vodi skozi dejavnosti v njej in tako namerno spodbuja razvoj njihovega 

ustvarjalnega mišljenja. Pri tem otrok zadovoljuje svojo naravno potrebo po gibanju, saj 

večina iger za izvedbo potrebuje gibanje. Poleg tega otrok zadovoljuje psihosocialne potrebe 

po ljubezni, moči in zabavi (Kroflič 1999: 81–82). 

 

Igra z vlogami (tudi sociodrama, ustvarjalna igra, pantomimska dramatska igra, kreativna 

dramatska igra) je celovita igralna dejavnost – ki poteka na podlagi realnih ali domišljijskih 

dogodkov – katere glavni sestavini sta ustvarjalno gibanje ob govorni aktivnosti ali pa 

pantomimično ustvarjalno gibanje. Učenci psihofizično udejanjajo vsebino igre in se ob tem 

vţivljajo vanjo, zato so pri igrah vlog nujne tesne socialne interakcije (ibid.: 82 po Williamson 

in Silvern 1986). Številne študije pričajo o pozitivnih učinkih iger z vlogami na otrokov razvoj, 

kot so: porast originalnosti, boljše zmoţnosti besednega sporazumevanja in izboljšanje 

reševanja problemskih nalog (ibid.: 83). 

 

 

Slika 2: Igra vlog: srečanje z znancem v različnih čustvenih stanjih 
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Slika 3: Igra vlog: intervju v TV Oddaji o živalih 

 

Za gibanje velja (ibid: 84 po Giliom 1970): 

MOJE TELO  (deli, strani, oblike, odnosi, manipuliranje) 

SE GIBLJE  (s prenosom teţe, z vzdrţevanjem ravnovesja) 

V PROSTORU (osebnem, splošnem, v dimenzijah, smereh, ravneh, velikostih, 

vzorcih) 

V ČASU  (tempo, ritem) 

Z MOČJO  (stopnja moči, kakovost moči, ustvarjanje moči, absorbiranje moči) 

IN S TOKOM (svobodnim, vezanim, v gibalnih sekvencah z začetkom in koncem, s 

prehodi) 

 

Tudi gibalna vzgoja spodbuja ustvarjalnost in reševanje problemov od najenostavnejših do  

najkompleksnejših, saj mora otrok najprej spoznavno rešiti problem, da ga potem lahko še 

gibalno. Ob tem mora svojo miselno gibalno strukturo usklajevati s svojimi dejanskimi 

gibalnimi zmoţnostmi glede na odprto problemsko situacijo (ibid.: 84–85 po Libby v Gilliom 

1970). 
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6.2.2 Vloga učiteljev in prostora v procesu gibalnega ustvarjanja 

 

Učitelji so v procesu ustvarjanja predvsem organizatorji in animatorji, ki učencem zastavljajo  

probleme, njihovo reševanje pa prepustijo njim samim. Ob tem jih po potrebi usmerjajo in se 

tudi sami vključujejo v igro (Kroflič 1999: 12). Različni psihološki pristopi pri ustvarjalnih 

dejavnostih učiteljem pripisujejo različne stopnje pomembnosti. Tako je pri behaviorističnem 

in psihodinamičnem pristopu vloga učiteljev vodilna, humanistični pristop pa postavlja v 

ospredje učence (ibid.: 109). Za uspešno spodbujanje ustvarjalnosti učencev sta McLeod in 

Cropley (ibid.: 109–110 po Cropley 1992) zbrala naslednje osebnostne in vedenjske 

značilnosti ustvarjalnih učiteljev: 

 Fleksibilna naravnanost. 

 Domiselnost v iskanju novih gradiv in metod pri predstavljanju učne snovi otrokom. 

 Dobri odnosi z učenci, še posebej upoštevajoč divergentno misleče učence. 

 Nekonformna naravnanost in kritičnost v odnosih s kolegi. 

 Brez uporabe negativnih sankcij za divergentno razmišljanje učencev. 

 Zmanjšanje strahu pred nepravilnimi odgovori. 

 Pomoč pri zmanjšanju občutkov nemoči in nezaţelenosti pri izrazito divergentno 

mislečih učencih. 

 Preprečevanje posmehovanja in zaničevanja med vrstniki. 

 Zmanjšanje nerazumevanja ali celo obupa pri starših. 

 Spodbujanje občutljivosti za lastna občutja. 

 Zanimanje za čutne izkušnje. 

 Odprtost za nove zamisli. 

 Spoštovanje novega in neobičajnega. 

 

Pri vsem tem pa odločilno vlogo igra improvizacija učiteljev, saj z iskanjem novih poti 

poučevanja ustvarijo bolj dinamičen in razumljiv učni proces (ibid.). 

 

Grisseva (1998: 57–62) se v svojem delu dotakne tudi problematike gibanja učiteljev. Pravi, 

da obstajajo učitelji, ki se radi gibljejo, se posedejo na tla, ko berejo zgodbo ipd. Obstajajo pa 

tudi učitelji, ki rajši sedijo za mizo ali pa stojijo pred tablo. Dodaja, da so eni in drugi primerni 

za poučevanje prek ustvarjalnega giba, saj učencem ni potrebno pokazati, kako naj se 

gibljejo, ampak jim je treba samo dovoliti, da se lahko. Učenci potrebujejo sistem, 

organizacijo in vodenje, kar ne zahteva nujno leţanja na tleh in skakanja naokoli. Poudarja, 

da naj učitelji, ki jim je gibanje tuje, izkoristijo svoja močna področja, ki bodo dopolnilo k uram 
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z ustvarjalnim gibom. Ta so lahko karkoli: od suverenosti v uporabi svojega glasu, do 

občutka za ritem ali obvladovanja igranja kateregakoli glasbenega inštrumenta. Poleg 

vodenja učencev je pomembno tudi naučiti jih natančnega opazovanja, kar je moţno doseči 

tudi brez gibanja učitelja, saj jim lahko podamo povratno informacijo z natančnim 

opisovanjem njihovega gibanja. Tako jim pomagamo ozavestiti to, kar počnejo, kasneje pa 

jim lahko pomagamo še razširiti moţnosti različnega gibanja z usmerjevalnimi vprašanji (npr. 

Kako ta gib lahko prenesete na celotno telo? Kaj, če spremenite intenzivnost gibanja? idr.). 

Dobra demonstracija gibanja je tudi gledanje videoposnetkov gibalnih nastopov, ki so lahko 

odličen uvod v učno uro ali pa demonstracija učencev prostovoljcev. Grisseva izpostavi tudi 

gestikulacijo, ki jo je večina učiteljev dobro vajena in je pomemben del ustvarjalnega giba. 

Pravi, da z malo pretiravanja geste rok lahko izrazijo malodane vsako gibanje. 

 

Pomemben pogoj za sproščeno ustvarjanje učencev pa je tudi fizično okolje (učilnica), ki naj 

ne bo togo vezano na frontalno postavitev šolskih klopi, ampak naj bo razporejeno glede na 

dejavnosti učencev. Predvsem za aktivnosti z ustvarjalnim gibom je pomembno, da kot 

delovno površino upoštevamo tudi tla (Kroflič 1999.: 110–111). Pri tem je pomembno, da so 

le-ta čista. Poleg tega učenci potrebujejo prostor za gibanje in če nimamo priloţnosti, da bi 

gibalno ustvarjali v velikem prostoru, odmaknimo klopi v ozadje in tako naredimo prostor 

(Griss 1998: 32). 

 

6.3  Ustvarjalne gibalne dejavnosti pri pouku 

 

Otroci se navadno ne bojijo ponazarjanja različnih oblik, situacij, ljudi, živali idr. s 

telesom. Ravno nasprotno, navdušeni so, če so lahko živali, molekule, stroji ali druge 

osebe. Verjetno je to del v iskanju njihove lastne identitete ali pa odgovor njihove 

brezmejne domišljije. Karkoli jih že žene v to kinestetično gledališče (ang. Kineastetic 

Theater), učitelji to energijo lahko uporabijo kot odličen vir za učenje (Griss 1998: 29).  

 

Pri ustvarjalnih gibalnih dejavnostih gre za način dela oz. za pristop, pri katerem učenci z 

gibom izraţajo različne učne vsebine, zato je moţen v vseh učnih oblikah (frontalni, 

skupinski, individualni ali v tandemu) in pri vseh učnih in vzgojnih predmetih. Učenci 

uporabljajo naravno gibanje kot izrazno sredstvo, zato učitelj ne potrebuje posebnega 

gibalnega predznanja, ampak samo metodično znanje, domiselnost in originalnost. Učencem 

prepusti gibalno ustvarjanje in jih pri tem spodbuja ter vodi skozi različne učne vsebine. 

Takšne dejavnosti učencem ponudijo moţnost učenja še na drugih nivojih, kot pa samo na 
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intelektualnem, saj spodbujajo tudi njihov emocionalni in socialni razvoj (Kroflič 1999: 128; 

Griss 1998: 7). Poleg tega učenje z gibom izboljšuje samopodobo učencev in pripomore k 

pozitivnim izkušnjam z izobraţevanjem ter povečuje njihovo zanimanje za učenje, saj 

nekateri tradicionalni pristopi poučevanja učencev ne pritegnejo ali jih celo ovirajo (Griss 

1998: 7, 9).  

6.3.1 Vrste ustvarjalnih gibalnih dejavnosti v učno-vzgojnem procesu 

 

Breda Kroflič (1999: 128–129) omenja štiri skupine dejavnosti ustvarjalnega giba pri pouku: 

Gibalne in rajalne igre, pantomimo, spontane in usmerjene igre z vlogami, plesno in govorno 

dramatiziranje ter gibalne didaktične igre. K različnim dejavnostim dodajam še nekaj 

konkretnih lastnih in prirejenih zamisli za uporabo teh pri učenju in poučevanju nemščine kot 

tujega jezika, ki sem jih uporabljala pri poučevanju. 

 

Gibalne in rajalne igre so ţe del športne in glasbene vzgoje (npr. Abraham ima sedem 

sinov; Mati, koliko je ura?), vendar jih je mogoče vključiti tudi k drugim učnim predmetom. 

Gibalne in rajalne igre imajo velik socializacijski pomen, saj se ob tem učenci vključujejo v 

skupino tako, da uporabljajo govor, petje in gibanje ter ob tem upoštevajo pravila igre. 

 

Pantomima je ponazarjanje in uprizarjanje določenih glagolov, samostalnikov, pridevnikov 

itn. Od izvajalcev pantomime zahteva natančno posnemanje različnih dogajanj, zato je prav 

tako pomembno natančno opazovanje, ustvarjanje miselne slike ter njen prenos v 

oblikovanje giba. Opazovalci morajo ravno tako pozorno opazovati gibanje in s pomočjo 

asociacij ustvariti miselno sliko. Pomemben del pri pantomimi je, da opazovalci ubesedijo 

ustvarjeno miselno sliko. Je pomembna aktivnost tudi pri pouku tujega jezika (posebno teme, 

kot so hobiji, ţivali ali poklici kar »kličejo« po gibanju). 
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Slika 4: Pantomima: kopanje psa 

 

Spontane in usmerjene igre z vlogami, gibno, plesno in govorno dramatiziranje so 

aktivnosti, pri katerih učenci celostno (gibalno in verbalno) uprizarjajo različne resnične ali 

domišljijske vsebine (npr. uprizarjanje dialoga na bolšjem trgu, v TV oddaji, srečanja starejše 

gospe in otroka, uprizarjanje različnih literarnih del, izmišljenih zgodb, dogodkov iz časopisa, 

dramatiziranje ob branju učitelja idr.). 

 

Gibalne didaktične igre so igre, ki jih odvzamemo različnim vzgojnim področjem (npr. 

športni vzgoji, glasbeni vzgoji) in jih prilagodimo učnemu predmetu ter učnim ciljem. 

Izmislimo si jih lahko sami ali pa skupaj z otroki: igro Mati, koliko je ura? sem prilagodila za 

utrjevanje časovnih pojmov nemščini; igra Oče, koliko je ura? v nem. Vater, wie spät ist es?: 

en učenec je oče, ostali pa otroci. Prej se dogovorimo, kaj pomeni določeno število, npr.: 5, 

10, 15, 20, 25 minut čez uro so mišji koraki (Mäuseschritte), 30 minut čez uro oz. pol čez uro 

so mačji koraki (Katzenschritte), 25, 20, 15, 10, 5 minut do ure so pasji koraki 

(Hundeschritte), polna ura pa so slonji koraki (Elefantenschritte). Vsak učenec posebej 

vpraša: »Oče, koliko je ura?« (nem. »Vater, wie spät ist es?«), ta pa jim poljubno odgovori, 

npr.: »5 čez tri.« (nem. »Fünf nach drei.«). Učenec nato naredi 5 poljubnih mišjih korakov in 

3 slonje, ob tem se lahko oglaša kot ta žival in jo s celim telesom ponazori. Kdor pride 

najbližje očetu, ga zamenja in določi nova pravila igre (določi, katere živali bodo ponazarjale 

določen čas). Takšna igra je namenjena bolj utrjevanju, kot pa obravnavanju učne snovi ter 

učencem, ki že dobro poznajo časovne enote in živali v tujem jeziku.  
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Omenjene dejavnosti gibalnega ustvarjanja se med seboj močno prepletajo in dopolnjujejo. 

Skupno pa jim je intenzivno individualno in skupinsko doţivljanje ob besednem in 

nebesednem sporazumevanju. 

 

6.3.2 Komunikacija pri ustvarjalnih gibalnih dejavnostih 

 

Zgoraj omenjeno opazovanje gibalnih vzorcev je pomembna sestavina ustvarjalnega giba. 

Poleg tega poslušanje zavzema dobršen del komunikacije pri ustvarjalnih gibalnih 

dejavnostih, saj je večina navodil podana v slušnem prenosniku in veliko dejavnosti pri 

ustvarjalnem gibu je verbalno-gibalnih. Poleg besednega poslušanja je pomembno tudi 

nebesedno (poslušanje zvokov iz okolice, glasbe), ki je ključen element vizualizacij. Osnovno 

izrazno sredstvo pri ustvarjalnem gibu pa je gib, ki z besednim izraţanjem tvori celoto (Kroflič 

1999: 129–130). 

6.3.3 Učne oblike v ustvarjalnih gibalnih dejavnostih 

 

Individualna učna oblika pri ustvarjalnem gibu pomeni, da se učenec ukvarja s seboj. To 

pomeni, da išče svojo rešitev odprtega problema in jo nato z gibom izrazi. Pri tem pride do 

komunikacije učitelj – učenec in obratno. Frontalna učna oblika je moţna samo v 

kombinaciji z individualno, ko učitelj vse učence istočasno spodbudi, da z gibom izrazijo 

določene vsebine, ob tem pa vsak zase išče svoje rešitve. Enako velja za frontalno 

dejavnost, ko en učenec nakaţe določen gib, ostali pa ga posnemajo. Pri ustvarjalnih 

gibalnih dejavnostih imata velik pomen skupinska učna oblika in tandem, kjer se, če je 

problem jasno zastavljen, vrši konstruktivna komunikacija med učenci. Krofličeva izpostavlja, 

da njihove raziskave kaţejo, da je skupinsko gibalno ustvarjanje ugoden pogoj za dialoško 

vzgojo, ki je posledica skupne ţelje, da bi skupinsko rešili zastavljeni problem. Ob tem pride 

do tesnega sodelovanja med učenci, čeprav za skupinsko delo še vedno velja, da se deleţi v 

sodelovanju učencev med seboj razlikujejo. Gre za proces, v katerem se učenci ob 

usmerjanju in spodbujanju učitelja vključujejo v skupino in se z njo tolerantno usklajujejo ter 

prevzemajo odgovornejše vloge. Posebno pozitiven učinek ima skupinsko gibalno 

ustvarjanje na učence, ki se čutijo šibke na področju verbalne komunikacije (Kroflič 1999: 

130–131). 
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6.4 Učenje in poučevanje jezika prek ustvarjalnega giba   

 

»Tam, kjer jezik ni več samo jezik, slika ni več le slika, glasba ni več le glasba, ples ni več 

samo ples. Tam, kjer semantika (pomen besed) postane gibljiva in tam, kjer se ustvarjajo 

odnosi med različnimi čutili in postanejo celota – tam naj poteka učenje in poučevanje tujega 

jezika« (Jax v Schlemminger 2000: 167). 

 

V sodobnem svetu postaja človeška navzočnost odveč, saj se človek pogosto uči tujega 

jezika prek različnih elektronskih virov (televizija, različni računalniški programi, 

videokonference itd.). Posledično izginjajo tudi kinestetične aktivnosti. Uporaba giba pri 

pouku tujega jezika sluţi interaktivni povezavi telesa, misli in čustev ter pomaga pri 

preizkušanju teh povezav skozi igro. Takšne dejavnosti pripomorejo k zmanjšanju strahu in k 

zaključku, da telo ni ovira, ampak neke vrste pomagalo pri uporabi jezika (ibid.: 174, 178). 

Poleg tega imata ples in gib značilnost minljivosti, ki je primerljiva s prvimi stopnjami igre, kjer 

je poudarek na aktivnosti in ne na produktu. Pri plesu gib obstaja in nato izgine. To daje 

nekaterim učencem občutek varnosti (Payne 2003: 37). 

 

Jezik je predmetno področje, pri katerem je ustvarjalni gib še kako dobrodošel. Z raznimi 

ustvarjalnimi gibalnimi igrami se učenci orientirajo v prostoru in se tako navajajo na pisanje. 

Poleg tega se z gibom urijo v govornem nastopanju, tvorjenju dialogov, vţivljanju v knjiţevna 

dela in druge situacije, v pisanju in oblikovanju črk s telesom in v obravnavi različnih 

slovničnih vsebin (npr. besedne vrste). Prav tako z različnimi igrami ustvarjalnega giba lahko 

vadijo branje in razvijajo svoje sposobnosti poslušanja (Geršak 2006: 75–76). Tudi Susan 

Griss v svojem delu Minds in Motion (1998: 66–71) predstavi konkretne primere vključevanja 

ustvarjalnega giba v posamezna osnovnošolska predmetna področja, ki jih je preizkušala več 

kot dvajset let. Med drugimi poda tudi nekaj praktičnih idej za poučevanje jezika, ki jim 

dodajam nekaj lastnih (ležeče): 

 Ločila: na tablo zapišemo stavek brez ločil. Dogovorimo se, kakšen gib bo 

pomenil določeno ločilo (npr. zviti v klobčič predstavljamo piko, napeti in 

vzravnani klicaj ipd.). Učitelj bere stavek, učenci pa s telesom ponazarjajo 

ločila. Učiteljica, ki je sodelovala z Grissevo, je povedala, da učenci, ki sicer 

niso dosledno postavljali ločil, po tej gibalni vaji niso imeli več teh teţav.  

 Glagol, samostalnik in pridevnik: učitelj govori besede različnih besednih vrst 

(samostalnike, pridevnike, glagole). Če je beseda samostalnik, ga učenci 

ponazorijo v obliki kipa s telesom, če je pridevnik se gibljejo na mestu, če pa 

je glagol, ga ponazarjajo ob gibanju po prostoru. Pri tujih jezikih se učenci 
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pogosto srečajo s pravilnimi in nepravilnimi glagoli, ki jim nemalokrat 

povzročajo težave, saj zahtevajo veliko ponavljanja. Pri tej vaji lahko učenci 

sodelujejo v skupinah po dva ali tri (odvisno od že obravnavanih časovnih 

oblik: sedanjik, preteklik, predpreteklik, idr.). Učitelj pokaže sliko, ki ponazarja 

določen glagol, učenci v skupini pa s telesom ponazorijo glagol: eden v 

sedanjiku, drugi v pretekliku, tretji pa v predpretekliku. Čas glagola lahko 

nakažejo v koloni (glagol v sedanjiku spredaj, nato glagol v pretekliku, zadaj 

pa glagol v predpretekliku). Če gre za nepravilen glagol, ga učenci telesno 

izražajo sede, če je pravilen pa stoje. Na koncu vsi v en glas (v zboru) povedo 

vse tri oblike glagolov (npr. ang. drink, drank, drunk ali nem. trinken, trank, 

getrunken).    

 Abeceda: učitelj pokaţe slike različnih besed in sprašuje: »Katera beseda je 

prva po abecedi: Ogledalo ali ruta? Ogledalo ali omara?« Učenci s telesom 

ponazorijo prvo besedo po abecedi.  

 Sopomenke in protipomenke: učitelj na list papirja napiše neko besedo, učenci 

pa s telesom ponazorijo njeno protipomenko. 

 Ustvarjalno pisanje: učenci se gibljejo v različnih čustvenih stanjih in 

predstavljajo različne osebe v posameznih čustvenih stanjih. Zatem svoje 

občutke zapišejo. 

 Poezija: Grisseva poudarja, da je ustvarjalni gib odličen pristop za seznanjanje 

s knjiţevnostjo, saj je razumevanje različnih metafor boljše, če jih ponazorimo 

z gibanjem. Priporoča ples na poezijo tako, da učencem najprej preberemo 

pesem (če je dovolj kratka), nato pa se sami v različnih učnih oblikah ukvarjajo 

z njo. Na koncu literarno delo plesno uprizorijo in ob tem uporabljajo različne 

rekvizite. Pesem lahko tudi glasno beremo, učenci pa istočasno gibno 

improvizirajo.  

 

6.4.1 Domišljijska in estetska raba jezika 

 

Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO 2011) omenja rabe jezika, ki vključujejo tudi nekatere 

elemente ustvarjalnega giba. Gre za domišljijsko in estetsko rabo jezika. Slednjo opredeli kot 

izvirno in umetniško rabo jezika, ki je lahko govorna ali pisna, tvorbena, sprejemniška, 

interaktivna ali posredovalna, vsekakor pa je izrednega pomena tudi pri učenju in poučevanju 

tujih jezikov. Mednje spada petje raznih otroških pesmi, popevk in ljudskih pesmi, 

pripovedovanje in zapisovanje zgodb, poslušanje, branje, pisanje in pripovedovanje 
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domišljijskih besedil, igranje predstav po scenariju ali brez njega ter tvorjenje, sprejemanje in 

izvajanje leposlovnih besedil. Domišljijsko rabo jezika pa navaja kot zelo pomembno pri 

učenju in razvoju jezika, saj ni omejena samo na pouk tujega jezika. V ta sklop spadajo 

razne druţabne jezikovne igre, kamor poleg govornih, pisnih, avdiovizualnih, namiznih iger in 

iger s kartami prištevamo tudi pantomimo in posnemanje. Poleg druţabnih med domišljijske 

rabe jezika uvrščamo še individualne (uganke v časopisih in revijah, medijske igre) 

dejavnosti ter jezikovne šale in domislice (besedne igre) (SEJO 2011: 79–80).   
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7 SPROSTITVENE DEJAVNOSTI IN TUJI JEZIK 

 

Poleg aktivnega fizičnega udejstvovanja je pri ustvarjalnem gibu ravno tako pomembno 

umirjanje ter sproščanje duha in telesa. Z raznimi meditativnimi igrami se učenci umirijo in ta 

občutek notranjega miru prenesejo na ostale učence v skupini. Ko učenci spremljajo svoje 

lastne občutke, vizualizirajo različne predmete, ţivali, dogajanja v okolju in druge vsebine, se 

v njih vrši na zunaj pasivno, a notranje zelo aktivno dogajanje (Kroflič 1999: 136). Novejše 

raziskave nevroznanosti poročajo, da moţgani dobro delujejo edinole, če jih občasno 

»izklopimo«. Zato je tudi v procesu učenja pomembno preklapljanje med stanjem budnosti in 

stanjem počitka, saj se v stanju počitka v moţganih informacije organizirajo (Burns 2009: 

17). Z uporabo sprostitvenih tehnik, vaj za koncentracijo, vizualizacije in meditacije pri pouku 

učencem omogočimo boljše razumevanje celote. Če učencem damo priloţnost, da svoje 

moteče vedenje zavestno odpravijo ter jim omogočimo svobodni prostor za ustvarjanje, kjer 

se lahko tudi sprostijo in se počutijo prijetno, jim bomo odprli posebno pot, na kateri jim bo 

omogočeno izkoriščanje vseh svojih potencialov in zmanjšanje učnih ovir. Poleg tega jim 

ponudimo učenje v drugačnih dimenzijah, saj tovrstno učenje in poučevanje izhajata iz 

dejstva, da učenci učno snov doţivljajo na lastni koţi, z vsemi čutili. Učencev k takim vajam 

ne smemo siliti. Na začetku se lahko zgodi, da se bodo nekaterim zdele smešne ter da ne 

bodo mogli ostati dolgo zbrani, vendar po nekaj krajših vajah nastane v skupini zaupanje, ki 

izpodrine začetno skepso. Takšne vaje niso mišljene kot vrsta psihoterapije, temveč kot 

pomoč pri učenju, ki je vpeta v pouk tujega jezika. Če se zgodi, da učenec doţivlja nemir pri 

tovrstnih vajah, naj jih prekine. Pomembno je, da imajo učenci vedno priloţnost, da ubesedijo 

svoje občutke, ki jih doţivljajo ob teh vajah (Holm v Schlemminger 2000: 184–185). 

Sprostitvene dejavnosti pa niso primerne le za mladostnike in odrasle, ampak so zelo 

dobrodošle ţe v zgodnjem otroštvu, saj moţganski polobli pri otrocih še delujeta skladno. Za 

otroke so značilni tudi počasni moţganski valovi (t. i. valovi alfa), ki omogočajo alfa stanje, ki 

ga po navadi doţivljamo med spanjem, ko sanjamo ali ob sprostitveni meditaciji. V takšnem 

stanju laţje stopimo v stik s svojo intuicijo. Otroci dojemajo svet na bistveno bolj meditativen 

način kot odrasli. Med igranjem so osredotočeni le na to, eno in edino aktivnost in z lahkoto 

pozabijo na svojo okolico ter se potopijo v dialog z rastlinami in ţivalmi, vidijo različna 

pravljična bitja in se pogovarjajo z igračami. Smisel tovrstnih dejavnosti za otroke je v 

spodbujanju, ohranjanju in krepitvi ţe obstoječih sposobnosti. Pri sprostitvenih vajah se 

otroci naučijo umirjanja in osredotočanja na eno stvar, česar jim dandanes zelo primanjkuje. 

Meditacijske vaje pri otroku nagovarjajo njegovo domišljijo in vse njegove čute (Srebot in 

Menih 1996: 114).  
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Slika 5: Vizualizacija »In der Stadt« (»V mestu«) 

 

7.1 Sprostitvene vaje pri pouku tujega jezika 

 

Različne vaje lahko uporabimo kot uvod v določeno učno snov tujega jezika, iz katerega 

bodo izhajale vse naloge v nadaljevanju učne ure (Holm v Schlemminger 2000: 187). Susan 

Griss pa opozarja, da je tako kot začetek, pomemben tudi konec učne ure in če učenci učno 

uro končajo s preveč ţivahnimi aktivnostmi, jim po navadi primanjkuje koncentracije pri 

naslednjih učnih urah, zato predlaga umirjen zaključek in sprostitvene tehnike so za to zelo 

primerne (Griss 1998: 40).    

 

Omenjam nekaj primerov sprostitvenih tehnik, ki jih lahko uporabimo pri pouku tujega jezika: 

 Meditacija z barvami (zelo primerna za obravnavo ali utrjevanje barv v tujem jeziku): 

priţgemo umirjeno glasbo in učence ob pripovedovanju popeljemo v svet barv 

mavrice. Ob tem pa upoštevamo značilnosti barv po načelih bioenergetike (npr. rdeča 

spodbuja energijo, oranţna ustvarjalnost, rumena uravnovešenost čustev itn.) (Holm 

v Schlemminger 2000: 192). 

 Pozorno poslušanje: z učenci se posedemo v krog in začnemo pripovedovati 

zanimivo zgodbo ali beremo literarno delo. Ko začutimo, da so učenci z zanimanjem 

prisluhnili, začnemo govoriti tišje. To počnemo toliko časa, da na koncu le še 
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šepetamo. Koncentracija učencev se s tako vajo poglobi, poleg tega pa se urijo v 

pozornem poslušanju, kar je pri pouku tujega jezika še kako pomembno (Srebot in 

Menih 1996: 93). Po poslušanju lahko učenci delajo razne poustvarjalne dejavnosti, 

kot so dramatizacija, gibalno nadaljevanje zgodbe, ustvarjalno in poustvarjalno 

pisanje idr. 

 Opazovanje predmeta (primerna vaja za obravnavo ali utrjevanje pridevnikov v tujem 

jeziku): učenci sedijo v krogu. V sredino postavimo zanimiv predmet, ki ga učenci 

opazujejo pribliţno dve minuti. Osredotočijo se le na predmet in se ob tem ne pustijo 

motiti. Opazujejo njegovo barvo, obliko in velikost. Z njim se lahko tudi rokujejo. Na 

koncu predmet opišejo, starejši učenci, ki so ţe vešči pisanja, lahko tudi zapišejo 

lastnosti predmeta, ki so ga opazovali (prirejeno po Srebot in Menih 1996: 96). 

 Masaţe za otroke: pri masaţah potrebujemo toplo podlago za leţanje. Pred 

začetkom si učenci umijejo roke, med masaţo pa so obzirni drug do drugega. 

Učiteljeva naloga pa je spodbujanje otrokove ustvarjalnosti (Schmidt 2008: 3). Tudi 

sama sem izvedla takšno sprostitveno dejavnost pri pouku nemščine na temo 

poklicev: učenci so se razdelili v pare in eden v paru se je udobno ulegel na trebuh, 

drugi pa ga je masiral. Na glas sem govorila: npr. »Ti si frizer« (nem. »Du bist 

Friseur!«), in učenci, ki so masirali, so oponašali delo frizerja (namestitev halje, 

umivanje las, striţenje, barvanje, sušenje las po hrbtu sošolca). Podobno  smo 

naredili tudi z ostalimi poklici (kuhar/-ica (nem. Koch/Köchin), učitelj/-ica (nem. 

Lehrer/-in), arhitekt/-ka (nem. Architekt/-in) itn.). Nato so učenci zamenjali vloge. Ob 

masiranju sem kot učiteljica skušala ubesediti njihova dejanja v tujem jeziku. Učence 

sem opozorila na to, da natančno uprizorijo tudi spol  in se navajajo na moško in 

ţensko obliko samostalnikov. 
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8 USTVARJALNI GIB V UČNIH NAČRTIH TUJIH JEZIKOV  

 

8.1 Vključenost telesa in giba v učni načrt angleščine v osnovni 

šoli11 

 

V Republiki Sloveniji je angleščina za večino osnovnošolcev tuji jezik, ki se ga začnejo učiti v 

drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju. Nekateri pa se ga učijo ţe prej, v prvem triletju ali 

celo v predšolskem obdobju. Vedno pogosteje pa je angleščina za nekatere učence tudi 

materni ali pa sporazumevalni jezik, saj je zelo razširjen mednarodni jezik, ki ga uporablja 

več tujih kot pa domačih govorcev. Znanje tega jezika je velikega pomena, kajti omogoča 

razumevanje sveta (večina poljudnih, znanstvenih in knjiţevnih del je v angleščini) in boljšo 

mobilnost posameznika (osebno, poklicno in geografsko). Poleg tega je tudi jezik svetovnega 

spleta in elektronske pošte, ki sta trenutno najhitreje razvijajoči se sporazumevalni orodji 

(Erţen et al. 2011: 4). 

 

Predstavljam dejavnosti in cilje, ki se pojavljajo v različnih delih učnega načrta za obvezni 

predmet angleščina v osnovni šoli (Erţen et al. 2011) in vključujejo telo in gibanje: 

 

 Pri operativnih ciljih, ki so razvrščeni po posameznih sporazumevalnih zmoţnostih 

(branje, pisanje, govor in poslušanje) se v drugem in tretjem vzgojno-izobraţevalnem 

obdobju poleg besednega pojavlja tudi nebesedni odziv na slišano besedilo. Prav 

tako se odzivajo nebesedno v istih obdobjih tudi na prebrano besedilo. Pri 

pragmatični zmoţnosti govorjenega besedila v drugem vzgojno-izobraţevalnem 

obdobju spoznajo pomen nebesedne podpore in uporabljajo osnovno nebesedno 

podporo v govoru (mimika, kretnje), v naslednjem obdobju pa uporabljajo že širši 

nabor nebesedne podpore. Pri operativnih ciljih, ki zadevajo pisanje, se ne pojavljajo 

nikakršni elementi vključevanja telesa in gibanja v učenje in poučevanje angleščine. 

 Tudi pri angleščini je pomembno medpredmetno povezovanje (ang. cross-

curricular) in pri eni izmed vsebin (vzgoja za medije) je omenjena obravnava 

nebesedne komunikacije v medijih. 

                                                           
11

 Podatki so zbrani iz učnega načrta za angleščino v osnovni šoli iz leta 2011 (Erţen et al.). Omejila 

sem se na vse nebesedne in besedno-nebesedne dejavnosti, cilje in pristope, ki se pojavljajo v učnem 

načrtu in nagovarjajo telo ter spodbujajo gibanje pri pouku angleščine. Te dejavnosti, cilji in pristopi so 

označeni s poševnim tiskom.  
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 Tako kot operativni cilji so tudi standardi znanja razdeljeni na posamezna področja 

sporazumevalnih zmoţnosti. Pri slušnem razumevanju se tako učenci v drugem 

triletju odzivajo tudi nebesedno. V tretjem za razumevanje slišanega besedila 

izkoriščajo tudi nebesedne spremljevalce jezika. Podobno pri bralnem razumevanju v 

drugem triletju učenci pokažejo razumevanje tudi nebesedno in pri govorjenju 

uporabljajo osnovno nebesedno podporo. V tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju 

pri govoru ţe uporabljajo nebesedno podporo, ki je usklajena s sporočilom. Kar pa 

zadeva konkretne gibalne dejavnosti pri pouku angleščine, se v drugem in tretjem 

obdobju besedno in nebesedno odzivajo na iztočnice (npr. vprašanja, pozivi) ter 

sodelujejo v vnaprej naučenih ali spontanih dialogih, izraţajo svoje občutke ter 

sodelujejo v igrah vlog. 

 Didaktična priporočila sluţijo dejanskemu uresničevanju ciljev in na splošno zelo 

poudarjajo celostno učenje angleščine in pomen telesnega odziva. Pouk naj bo 

nazoren, zato za prikaz uporabljamo gibe, mimiko, risbe, slike, ponazarjanje z igro 

prstov in glasbo. Pri poslušanju (predvsem pri začetnikih) je izrednega pomena 

učiteljeva nebesedna komunikacija in to veščino naj razvijajo tudi učenci. Besede, ki 

so za učence teţko zapomljive, lahko poleg sopomenk in splošnejših besed, 

nadomestijo tudi z gestami, s prikazom in z mimiko. Tudi dejavnosti branja in 

bralnega razumevanja so tesno povezane z drugimi moţnostmi izraţanja. Priporoča 

se spreminjanje pripovednega besedila v dramskega ter igro vlog.  

 

8.2 Vključenost telesa in giba v učni načrt nemščine v osnovni šoli12 

 

Nemščina je v slovenske osnovne šole vključena kot prvi tuji jezik (obvezni predmet) ali pa 

kot drugi/tretji tuji jezik (izbirni predmet). Gre za jezik, ki ga govori okoli 100 milijonov 

drţavljanov Evropske unije in je hkrati najbolj razširjen jezik na tem območju. Pomemben je 

zaradi gospodarskega sodelovanja Slovenije z nemško govorečim prostorom, poleg tega pa 

si slovensko in nemško območje delita tradicijo srednjeevropskega območja. Za nemščino je 

značilno, da se je učenci v različnih neformalnih oblikah (kot interesna dejavnost ali 

zunajšolsko učenje na različnih jezikovnih šolah) pogosto začnejo učiti ţe pred rednim 

poučevanjem v 4. razredu (Holc et al. 2011: 4). Osrednji cilj poučevanja nemščine pa je 

                                                           
12

 Podatki so zbrani iz učnega načrta za nemščino v osnovni šoli iz leta 2011 (Holc et al. 2011). 

Omejila sem se na vse nebesedne in besedno-nebesedne dejavnosti, cilje in pristope, ki se pojavljajo 

v učnem načrtu in nagovarjajo telo ter spodbujajo gibanje pri pouku nemščine. Te dejavnosti, cilji in 

pristopi so označeni s poševnim tiskom. 
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»usposobiti učenca za vsebinsko in situaciji ustrezno govorno in pisno sporočanje in 

sporazumevanje v tem jeziku, kar mu bo omogočilo vključevanje v vsakdanje ţivljenje in 

kulturo govorcev tega jezika« (ibid.: 7).  

 

Predstavljam dejavnosti in cilje, ki se pojavljajo v različnih delih učnega načrta za obvezni 

predmet nemščina v osnovni šoli in vključujejo telo in gibanje: 

 

 Učni načrt se dotakne poslanstva razvijanja zmožnosti za vseživljenjsko učenje, 

pri katerem poudarjajo ustvarjalnost, konstruktivno obvladovanje čustev, izražanje 

čustev z glasbo, vizualizacijo in zgodbami. 

 Operativni cilji so tudi pri nemščini v učnem načrtu razvrščeni v posamezna vzgojno-

izobraţevalna obdobja in sporazumevalne zmoţnosti (branje, pisanje, govorjenje, 

poslušanje). Didaktični napotek pri slušnem in slušno-vidnem sporazumevanju v 

drugem triletju opozarja, da pri teh dejavnostih učenci potrebujejo veliko opore in 

ponovitev, gestikulacijo in mimiko, govorico telesa ter prevod v materni jezik. V istem 

triletju pa avtorji učnega načrta priporočajo uporabo kretenj in govorice telesa tudi kot 

pomoč pri govornem sporazumevanju. V tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju je 

eden izmed operativnih učnih ciljev igranje preprostih vlog, pri katerem se s svojimi 

vrstniki znajdejo v drugem jezikovnem okolju. Tudi pri delu z besedili v drugem triletju 

na podlagi prebranega besedila učenci igrajo kratke in preproste igre vlog. Nasploh  

za sporazumevanje pri pouku nemščine velja, da naj učenci jezikovne primanjkljaje 

premostijo na različne besedne in nebesedne načine, z uporabo različnih čutnih 

kanalov za učenje besedišča in slovničnih struktur. 

 Učni načrt za nemščino v osnovni šoli razlikuje med obveznimi in izbirnimi učnimi 

cilji, ki jih učitelji izberejo sami glede na svoje lastnosti, lastnosti učencev in 

razpoloţljivega časa. Pri izbirnih učnih ciljih so navedene tudi različne ustvarjalne 

dejavnosti, med njimi gledališka uprizoritev in pisanje scenarija. 

 Standardi znanja, nekakšni kriteriji za vrednotenje učenčevega znanja, so umeščeni 

v posamezne razrede. Tako na koncu 4. razreda učenci pri slušnem razumevanju 

razumejo najpogosteje uporabljena učiteljeva navodila, preproste napotke in 

opozorila, podkrepljena z mimiko in kretnjami ter ob pomoči slikovnih elementov. V 

istem razredu učenec razbere temo besedila, če govorec besede izgovarja počasi in 

razločno ter jih po potrebi ponovi in vsebino besedila ponazori z nebesednimi 

sredstvi. Pri govornem sporočanju se v tem obdobju učenec vključuje v kratke in 

jasno strukturirane (običajno vnaprej naučene) igre vlog v njemu poznanih 

okoliščinah. Pri pisnem in bralnem razumevanju v 4. razredu ni nobenih predlogov za 
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vpeljavo giba v standarde znanja teh dveh sporazumevalnih zmoţnosti. V 5. razredu 

se gibanje pojavlja pri slušnem razumevanju, ko učenec interpretira rime in preproste 

pesmi z uporabo celega telesa, mimike in kretenj, medtem ko pri ostalih treh 

sporazumevalnih zmoţnostih ni sugestij za vpeljavo telesa v učni proces. Tudi 6. 

razred se dotakne le ene sporazumevalne zmoţnosti ob pomoči telesa in gibanja, tj. 

govornega sporočanja in sporazumevanja, pri katerem se učenec vključuje v jasno 

strukturirane sporazumevalne vloge v predvidljivih okoliščinah (dialog, igra vlog). 

Podobno je v 7. in 8. razredu, ko učenec sodeluje v na začetku vodenih in kasneje v 

manj vodenih govornih dejavnostih (igre vlog, opisi, pogovori, dogovarjanje). V 9. 

razredu pa ni niti enega predloga za vpeljavo giba v standarde znanja katerekoli od 

štirih sporazumevalnih zmoţnosti.  

 Didaktična priporočila učenja in poučevanja nemščine temeljijo na celostnem 

pristopu, avtorji med drugimi pristopi priporočajo tudi pristop nevrolingvističnega 

programiranja13 (NLP). Med posebnostmi učenja in poučevanja nemščine v 

posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih opozarjajo, da v 4. in v delu 5. 

razreda dialogi učencev še niso spontani, temveč jih učitelj podaja kot sklenjene 

pomenske celote z močno poudarjenimi parajezikovnimi elementi (mimiko in 

kretnjami). Pri pripovedovanju zgodbic v tem obdobju moramo biti pozorni na njeno 

veččutnost in jo učencem pribliţati preko več različnih vstopnih prenosnikov: slike, 

zvoka, besede in giba. Posebej na začetku drugega triletja imajo pri učenju in 

poučevanju nemščine igre velik pomen. Priporočajo se igre z ugibanjem, risalne igre, 

igre v krogu, gibalne igre, igre na prostem ter igre v manjših in večjih skupinah, ki 

sluţijo utrjevanju besedišča na zabaven in neprisiljen način z veliko ponavljanja. 

Učenje mora predvsem v tem obdobju zajemati vsa učenčeva čutila, saj si učenci 

nemško poimenovanje predmetov veliko bolj zapomnijo, če jih vidijo, se jih dotaknejo, 

prisluhnejo zvokom in šumom, če jih povonjajo ali jih celo okusijo. Za obdobje 

drugega dela 5. razreda in za 6. razred veljajo podobna didaktična priporočila, le da 

so ţe bolj usmerjena v nekatere slovnične vidike jezika. V tretjem vzgojno-

izobraţevalnem obdobju ni nobenih priporočil za vključitev telesa in gibanja v pouk. V 

okviru didaktičnih priporočil pa se učni načrt dotika še vsake od sporazumevalnih 

zmoţnosti. Pri dejavnostih med poslušanjem se priporoča igra vlog: učenec izbere 

vlogo v pogovoru in ko učitelj ustavi posnetek, sam nadaljuje pogovor, pri vnovičnem 

                                                           
13

 Pristop, ki izvira iz psihoterapije in temelji na globljem proučevanju jezikovnih vzorcev ter prepletanju teh s 

spoznanji nevrologije, lingvistike in psihologije. Namenjen je vsem, ki želijo razviti vse svoje potenciale, 

učinkovito upravljati s seboj in komunicirati z drugimi (Tratnik v Skela 2008: 227). 
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poslušanju lahko primerja svojo različico z originalnim posnetkom. Za dejavnost po 

poslušanju pa se med drugimi priporoča tudi dramatiziranje vsebine poslušanega 

besedila. Predlog pri govornem sporočanju in sporazumevanju pa je 

pretvarjanje/vživljanje v umišljen svet, ki poteka po določenem načrtu (dialog, igra 

vlog, projektno delo), vendar uresničitev načrta ni predvidljiva, saj se v določeno 

zamisel lahko vrine nepredvidljiv predmet, ki popolnoma spremeni poloţaj. Končni cilj 

take dejavnosti je, da učenci na ustvarjalen način doseţejo govorno samostojnost. Za 

dejavnost po branju je med drugimi tudi didaktično priporočilo pisanje iger vlog in 

uprizoritev dialoga.  

 Tudi nemščina stremi k medpredmetnemu povezovanju in pri povezavi s športno 

vzgojo v učnem načrtu omenja, da z gibalnimi igrami, ki spodbujajo razvoj motorične 

koordinacije, učenci utrjujejo besedni pomen, se sproščajo in uţivajo v gibanju med 

svojimi vrstniki. 

 Kot relevantno dejavnost, ki se ocenjuje, omenjajo tudi igro vlog.  

 

8.3 Primerjava vključenosti telesa in gibanja v učna načrta 

angleščine in nemščine kot obveznih predmetov v osnovni šoli 

 

Učna načrta (v nadaljevanju UN) vsebujeta sicer okvirno enako vsebino (opredelitev 

predmeta, splošni cilji, operativni cilji in vsebine, standardi znanja in didaktična priporočila), 

vendar se znotraj vsakega od podpoglavij pojavljajo določene specifike, ki jih drugi nima (npr. 

razvijanje zmoţnosti za vseţivljenjsko učenje v učnem načrtu za nemščino). Nasploh je UN 

za nemščino nekoliko natančneje razdelan od UN za angleščino, ki vsebine podaja bolj na 

splošno in z manj konkretnimi primeri za pouk. Temu gre pripisati tudi bistveno manj 

vključenih ciljev, dejavnosti in pristopov, ki vključujejo gibanje. V obeh UN je poudarjen 

pomen učiteljeve neverbalne komunikacije (gestika, mimika) pri podajanju različnih besed in 

besedil v tujem jeziku. Angleški UN prav tako velik pomen pripisuje nebesedni podpori v 

govoru učencev, ki jo UN za nemščino omenja večinoma le pri učitelju. UN za angleščino 

pogosto omenja tudi nebesedni odziv učencev, kot pokazatelja razumevanja besedila v 

tujem jeziku, ki je omenjen tudi v UN za nemščino. Od konkretnih gibalnih dejavnosti pa 

avtorji UN za angleščino navajajo le igre vlog in igre prstov, medtem ko UN za nemščino 

postreţe z nekaj več konkretnimi primeri. Poleg pogosto vključenih iger vlog navaja še 

vizualizacijo, gibalne igre, sproščanje, gledališko uprizoritev in vţivljanje v umišljen svet. 

Poudarja tudi pomembnost učenja prek različnih čutnih kanalov, saj omogočajo boljše 

pomnjenje. Oba UN stremita k celostnosti in izraţanju svojih občutkov v okviru pouka tujega 
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jezika. V UN za angleščino ni večjih odklonov med uporabo nebesednih sredstev pri učenju 

in poučevanju skozi različna vzgojno-izobraţevalna obdobja, medtem ko  sta v UN za 

nemščino gibanje in telo bolj poudarjena v drugem triletju, z višino razreda pa izgubljata na 

pomembnosti (v 9. razredu med standardi znanja ni nikakršnega priporočila več za vključitev 

gibalnih aktivnosti). UN za nemščino predlaga vključitev alternativnega pristopa poučevanja 

tujega jezika (tj. nevrolingvistično programiranje), angleščina pa le omenja pomen telesnega 

odziva pri zgodnjem poučevanju tujega jezika, ki bi lahko pomenil Asherjev »popolni telesni 

odziv«, ni pa to nikjer zapisano. Pri medpredmetnem povezovanju UN za nemščino opozarja 

na vključitev gibalnih iger iz športne vzgoje v pouk nemščine, UN za angleščino pa vključitev 

nebesedne komunikacije pri vzgoji za medije. Ne en ne drugi UN pa ne priporočata plesa in 

pantomime, ki sta pomembni ustvarjalni gibalni igri oz. ne vključujeta teh izrazov, ampak 

stalno uporabljata splošnejše izraze, kot so nebesedni odziv/podpora, parajezikovni 

elementi, uporaba celega telesa idr. Zaključujem, da oba omenjena učna načrta stremita k 

vključevanju nebesednih prvin, ki spodbujajo uporabo telesa pri pouku tujega jezika, vendar 

bolj z vidika pomembnosti nebesednih elementov pri govornem sporazumevanju in uporabe 

teh v kombinaciji z besednimi vidiki jezika – igre vlog, kot najpogosteje navedene gibalne 

dejavnosti v teh dveh učnih načrtih.  
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III. EMPIRIČNI DEL 
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9 OPREDELITEV PROBLEMA 

9.1 Namen raziskave 

 

Namen empiričnega dela pričujočega diplomskega dela je ugotoviti, kako je uporaba 

ustvarjalnega giba vplivala na pouk nemščine v dveh tečajnih skupinah (razpon starosti: 9–

15 let), ki sem jih poučevala. Natančneje, kakšni so bili vplivi na počutje učencev, na 

zapomnitev snovi, na njihovo motiviranost za nadaljnje delo z ustvarjalnim gibom ter na 

urjenje posameznih jezikovnih spretnosti, ter kakšno je mnenje učencev o uspešnosti dela z 

ustvarjalnim gibom. 

 

9.2 Cilji raziskave 

 

1. Ugotoviti, kako se učenci počutijo med procesom učenja s pristopom ustvarjalnega giba 

glede na starostno skupino14 in spol.  

2. Ugotoviti, ali so učenci motivirani za nadaljnje delo z gibalnim ustvarjanjem ter kakšne so 

razlike glede na starostno skupino in spol.  

3. Ugotoviti, pri razvijanju katerih jezikovnih spretnosti je ustvarjalni gib kot učni pristop 

najbolj učinkovit.  

4. Ugotoviti, kakšni so rezultati nalog končnega preizkusa znanja, ki preverjajo snov, ki so 

se jo učenci učili s pomočjo ustvarjalnega giba kot učnega pristopa, v primerjavi s tistimi, 

ki preverjajo snov, ki so se jo učenci učili na drug način.  

4.1 Ugotoviti, ali so se učencem zdele naloge končnega preverjanja znanja, ki preverjajo 

snov, ki so se jo učili z ustvarjalnim gibom, laţje, od nalog, ki preverjajo snov, ki so se 

jo učili na drug način, ali ne. 

4.2 Ugotoviti, ali so učenci mnenja, da so jim dejavnosti ustvarjalnega giba pomagale pri 

pomnjenju in priklicu snovi, ki so jo morali znati pri končnem preverjanju znanja, ali 

ne. 

 

 

                                                           
14

 Raziskovala sem učinke ustvarjalnega giba na različne vidike poučevanja nemščine v dveh 

starostnih skupinah (9–12 let in 12–15 let). 
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9.3 Hipoteze raziskave 

 

1. Hipoteza 1: Učenci se med učenjem in utrjevanjem snovi z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba zabavajo in počutijo prijetno, ne glede na starostno skupino in 

spol. 

2. Hipoteza 2: Učenci so motivirani za nadaljnje delo z gibalnim ustvarjanjem, ne glede 

na starostno skupino in spol. 

3. Hipoteza 3: Ustvarjalni gib kot učni pristop je najbolj učinkovit pri razvijanju jezikovnih 

spretnosti govorjenja in poslušanja. 

4. Hipoteza 4: Rezultati nalog pri končnem preverjanju znanja, ki preverjajo snov, ki so 

se jo učenci učili z ustvarjalnim gibom kot učnim pristopom, so v primerjavi s tistimi, ki 

preverjajo snov, ki so se jo učili na drug način, boljši. 

4.1 Hipoteza 4.1: Učencem se zdijo naloge končnega preverjanja znanja, ki 

preverjajo snov, ki so se jo učili z ustvarjalnim gibom, laţje, od nalog, ki preverjajo 

snov, ki so se jo učili na drug način. 

4.2  Hipoteza 4.2: Učenci so mnenja, da jim dejavnosti ustvarjalnega giba pomagajo 

pri pomnjenju besed in priklicu le-teh pri končnem preverjanju znanja.  
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10  RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

V tej študiji primera sem v dveh začetniških skupinah tečajnikov nemščine na jezikovni šoli 

Mint International House v Ljubljani raziskovala učinke uporabe ustvarjalnega giba na 

nekatere vidike učenja nemščine. V obeh skupinah sem izmenjaje eno lekcijo iz učbenika 

pripravila tako, da so se učenci učili snovi z ustvarjalnim gibom, naslednjo lekcijo pa tako, da 

so se jo učili brez prisotnosti gibalnih aktivnosti.15 Vsako srečanje, ne glede na to, ali je šlo za 

srečanje, na katerem so se snov učili z ustvarjalnim gibom ali ne, so se urili v vseh štirih 

jezikovnih spretnostih (govorjenju, pisanju, branju in poslušanju).  

 

10.1 Vzorec  

 

V študijo primera sem vključila dve skupini tečajnikov nemščine, ki sem jih poučevala. Ena 

skupina je štela 6 tečajnikov, starih od 9 do 12 let (4 dečki in 2 dekleti), druga pa 4 tečajnike, 

stare od 12 do 15 let (2 dečka in 2 dekleti). Vsi so bili popolni začetniki, brez kakršnegakoli 

predznanja nemščine, vendar pa se je obravnavana snov razlikovala v obeh skupinah, saj so 

se snov učili iz različnih – njihovi starosti primernih – učbenikov. Vsi učenci so bili uspešni v 

šoli16 in so prihajali iz spodbudnega okolja (iz vidika učenja).17 Vzorec je bil zelo majhen (10 

učencev skupaj), poleg tega pa neslučajnosten, kar vpliva na stopnjo reprezentativnosti. To 

pomeni, da dobljenih rezultatov ni moč posploševati na večjo mnoţico učencev. Pred 

raziskavo sem pridobila soglasja staršev, da so učenci lahko sodelovali v raziskavi in da sem 

lahko objavila nekatere njihove fotografije v svoji diplomski nalogi.  

 

 

                                                           
15

 V mlajši starostni skupini so se snovi z ustvarjalnim gibom učili enkrat več, kot tisti v starejši starostni skupini, 

pri katerih so bile lekcije bistveno obsežnejše in smo jih dlje časa obravnavali.  

16
 Učence sem vprašala, kakšen je njihov uspeh v šoli in vsi, razen enega, ki še ni bil deležen številčnih ocen, so 

odgovorili, da so bili do sedaj vedno odlični.  

17
 To sklepam iz dejstva, da so se starši zelo zanimali za napredek svojih otrok, se vedno udeleževali srečanj, ki 

sem jih pripravila in zelo aktivno sodelovali. 
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10.2 Tehnike raziskovanja, zbiranja in obdelave podatkov 

 

Tabela 1: Pregled raziskovalnih dejavnosti po starostnih skupinah in datumih 

 

V obeh skupinah sem raziskovala počutje ob učenju z ustvarjalnim gibom in motiviranost za 

nadaljnje učenje s tem pristopom glede na starost in spol. To sem preverila z vprašalniki, ki 

so vsebovali grafično-deskriptivne ocenjevalne lestvice in vprašanja zaprtega tipa. Vprašanja 

so bila zastavljena za vsako gibalno dejavnost posebej (glej prilogo 1). Vprašalnik so v mlajši 

skupini izpolnili trikrat, v starejši pa dvakrat (glej tabelo 1).  

V obeh skupinah sem preverjala tudi uspešnost učenja nemščine z ustvarjalnim gibom pri 

razvijanju vseh štirih jezikovnih spretnosti (govorjenje, poslušanje, branje in pisanje18). 

Doseţke posameznih jezikovnih spretnosti, v katerih so se tečajniki urili z ustvarjalnim 

gibom, sem preverila s kratkimi sprotnimi preizkusi znanja, in sicer trikrat v mlajši skupini in 

dvakrat v starejši (glej tabelo 1). Pri vsaki nalogi je bilo moţno doseči od 1 do 3 točke, te sem 

dodelila glede na kriterije ocenjevanja, ki sem jih prej sestavila (glej prilogo 3).  

Končni preizkus znanja je bil eden v mlajši in eden v starejši starostni skupini in je zajemal 

snov celotnega semestra (tako snov, ki so se jo učenci učili z ustvarjalnim gibom, kot tudi 

snov, ki so se jo učili z drugimi pristopi19). S končnim preizkusom znanja sem preverjala, če 

                                                           
18

 S pisanjem v tej raziskavi v večini primerov ni mišljeno tvorjenje besedil, ampak bolj zapis besed in lažjih 

stavčnih struktur, ki sta v ospredju  pri mlajših učencih tujega jezika. 

19
 Pogosto sem uporabljala pristop »Drill« za učenje novih besed, pri katerem gre za učenje novega besedišča 

ob slikovnem materialu s številnimi ponavljanji.  

Starostna skupina Vprašalniki  Sprotni preizkus znanja Končni preizkus znanja 

in vprašalnik 

 

9–12 let 

 

7. 3. 2011, 

4. 4. 2011, 

18. 4. 2011. 

 

14. 3. 2011, 

11. 4. 2011, 

2. 5. 2011. 

 

30. 5. 2011 

 

12–15 let 

 

8. 3. 2011, 

12. 4. 2011. 

 

15. 3. 2011, 

19. 4. 2011. 

 

24. 5. 2011 
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so naloge, ki preverjajo snov, ki so se jo učili z ustvarjalnim gibom, bolj uspešno rešene, kot 

pa naloge, ki preverjajo snov, ki so se jo učili na drug način.  

Po reševanju končnega preizkusa znanja so učenci rešili še vprašalnik zaprto-odprtega tipa, 

ki je preverjal, ali so se jim naloge, ki so preverjale snov, ki so se jo učili z ustvarjalnim 

gibom, zdele laţje, od nalog, ki so preverjale snov, ki so se jo učili na drug način. Poleg tega 

sem z vprašalniki preverjala mnenja učencev o tem, ali se jim zdi, da jim je ustvarjalni gib 

pomagal pri pomnjenju in priklicu snovi, ki so jo morali znati na končnem preizkusu znanja.  

Študija primera je trajala pribliţno od 7. 3. 2011 do 3. 5. 2011, 2 šolski uri na teden v vsaki 

skupini, razen v času šolskih počitnic in praznikov. Dobljene podatke sem prikazala s 

tabelami in grafi, številčno in z odstotki.  
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11 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

11.1 Hipoteza 1 

Učenci se med učenjem in utrjevanjem snovi z učnim pristopom ustvarjalnega giba 

zabavajo in počutijo prijetno, ne glede na starostno skupino in spol. 

Vsako prvo srečanje, na katerem so se tečajniki učili snovi z ustvarjalnim gibom, so po koncu 

pouka rešili anketne vprašalnike (glej prilogo 1), ki so preverjali njihovo počutje ob gibalnih 

dejavnostih ter njihovo motiviranost za nadaljnje učenje s pomočjo ustvarjalnega giba. Vsako 

anketiranje so bili prisotni vsi tečajniki v obeh starostnih skupinah. Spodaj so v odstotkih 

prikazani rezultati vseh anketiranj skupaj glede na starost in spol, ki se nanašajo na počutje 

učencev ob gibalnih dejavnostih. 

 

 

Graf 1: Počutje deklic in dečkov (9–12 let) ob gibalnih dejavnostih 
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Graf 2: Počutje deklic in dečkov (12–15 let)  ob gibalnih dejavnostih  

 

Rezultati anketnih vprašalnikov kaţejo, da so se tako mlajši kot tudi starejši učenci med 

gibalnim ustvarjanjem večinoma zabavali, vendar dečki v obeh skupinah nekoliko bolj (68 % 

in 70 %) kot deklice v obeh skupinah (57 % in 70 %). Se pa rezultati deklic bolj razlikujejo 

med seboj, medtem ko so rezultati dečkov enotnejši. Deklice so se tudi pogosteje počutile 

prijetno (43 % in 30 %) kot dečki (29 % in 20 %). Dolgčas pa med tovrstnimi aktivnostmi ni 

bilo nikomur. V starejši starostni skupini se ob gibalnih dejavnostih nihče ni počutil neprijetno, 

medtem ko 4 % odgovorov mlajših kaţejo na neprijetno počutje ob gibalnem ustvarjanju. 

Rezultati potrjujejo hipotezo, da so se učenci, ne glede na starost in spol, počutili prijetno ter 

se zabavali, vendar je zanimivo, da so se dečki v obeh starostnih skupinah večkrat odločili za 

odgovor »Zabaval sem se« kot deklice, ki so se skoraj v polovici primerov odločile za 

odgovor »Zabavala sem se«, v polovici pa za odgovor »Prijetno«. Zabavanje ima ţe samo 

po sebi pridih energičnosti, h kateri bolj stremijo dečki, prijetno počutje pa ima pridih 

umirjenosti, s katero se pogosteje identificirajo deklice. Tudi raziskava, o kateri razpravlja 

ameriški učitelj in sodelavec Inštituta za odvisnosti od drog v New Mexicu Tim Burns, priča o 

večji nujnosti gibanja za dečke, ki imajo teţave s koncentracijo in potrebujejo gibalne impulze 

za stimulacijo moţganov, zato jim je učenje prek gibalnih dejavnosti pisano na koţo (Burns 

2011). Tudi sama sem med opazovanjem njihovega gibalnega ustvarjanja opazila, da so se 

dečki bolj pogosto vţiveli v ta pristop poučevanja in se bolj ţivahno lotili dela. Za nekatere je 

bila to priloţnost, da počnejo reči, ki se jih navadno pri pouku ne sme (glasno govoriti in se 

smejati, se sprehajati po učilnici, se preleviti v druge osebe idr.). Dejavnosti pri jezikovnem 
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pouku so pogosto vezane na sedeţni red in tako komunikacija pogosto poteka le v parih 

(učenca, ki sedita drug poleg drugega). Pri urah z ustvarjalnim gibom pa smo klopi odmaknili 

in naredili prostor za gibalno ustvarjanje. Ugotovila sem, da so učenci, ki doslej niso 

sodelovali med seboj, začeli pri gibalnih aktivnostih sodelovati in skupaj ustvarjati. To 

dokazujejo tudi raziskave Vesne Geršak in sodelavk, pri katerih so bili kot eden izmed 

pozitivnih učinkov uporabe ustvarjalnega giba omenjeni tudi »pozitivni odnosi« (Geršak et al. 

2006: 63).  

 

11.2 Hipoteza 2  

Učenci so motivirani za nadaljnje delo z gibalnim ustvarjanjem, ne glede na starostno 

skupino in spol. 

V anketnem vprašalniku, v katerem so bila med drugim vključena vprašanja glede počutja 

učencev ob gibalnem ustvarjanju pri tujem jeziku, so bila tudi vprašanja glede motiviranosti 

za nadaljnje delo s tem pristopom. Nanašala so se na posamezno gibalno dejavnost (glej 

prilogo 1). Grafično predstavljam rezultate odgovorov na vprašanja, ki so se nanašala na 

motivacijo za delo z ustvarjalnim gibom v prihodnosti, urejene po starostni skupini in spolu 

znotraj vsake. 

   

 

Graf 3: Odgovori učencev (9–12 let) na vprašanje, če bi si v prihodnosti še želeli gibalno ustvarjati 
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Graf 4: Odgovori učencev (12–15 let) na vprašanje, če bi si v prihodnosti še želeli gibalno ustvarjati 

 

Rezultati anketnih vprašalnikov o motiviranosti za nadaljnje delo s tem pristopom, ki sta jih 

reševala dečka v starejši skupini, dokazujejo, da bi si takšnega učenja vsekakor še ţelela v 

prihodnosti (100 %), saj z »Ne« in z »Ne vem« ni odgovoril nihče. Dečki v mlajši starostni 

skupini bi si v večini tudi ţeleli kaj podobnega še početi (74 %), vendar so glede nekaterih 

dejavnosti ostali neopredeljeni (19 %). Prav tako bi si deklici v isti starostni skupini v večini 

primerov (79 %) še ţeleli dela z ustvarjalnim gibom, vendar 21 % odgovorov kaţe tudi na to, 

da si nekaterih dejavnosti ne bi ţeleli ponoviti. Deklici stari od 12 do 15 bi si večino 

dejavnosti (80 %) še ţeleli v prihodnosti, v 20 % pa sta odgovorili z »Ne vem«.  

Odgovori potrjujejo, da je učencem učenje tujega jezika z ustvarjalnim gibom všeč in da so 

motivirani za nadaljnje delo s tem pristopom. Hipoteza je s tem potrjena. Susan Griss 

poudarja, da delo s tem pristopom učence motivira za učenje nasploh, ker mnogi (predvsem 

zastareli) pristopi učencev ne pritegnejo in jih celo ovirajo (Griss 1998: 7, 9). Se pa pojavljajo 

razlike tako v starostnih skupinah kot tudi v spolu. Dečka v starejši starostni skupini sta bila 

pri vseh nalogah, ki sta jih izvajala z ustvarjalnim gibom, motivirana za nadaljnje delo. Lahko 

rečem, da je bila celotna starejša starostna skupina nekoliko bolj motivirana od mlajše. Treba 

pa je upoštevati dejstvo, da je bila starejša skupina enkrat manj deleţna dela z ustvarjalnim 

gibom, kar pomeni, da so rešili en anketni vprašalnik manj, ki bi lahko vplival na drugačen 

izid. Poleg tega je starejša skupina štela dva učenca manj, kar bi v primeru, da bi bila dva 

več, prav tako utegnilo vplivati na rezultate te raziskave. Odgovori na vprašanja, ki se 

nanašajo na motivacijo, pa so v tesni povezavi z odgovori, ki se tičejo počutja učencev. Ker 
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so v večini doţivljali pozitivne občutke ob delu z ustvarjalnim gibom, bi si ţeleli podobnih 

nalog tudi v prihodnosti. V nasprotju so si le odgovori deklet iz mlajše starostne skupine, ki 

sta se pri večini nalog zabavali in počutili prijetno, vendar sta na vprašanje, če bi si kaj 

podobnega še ţeleli početi, v 21 % primerov odgovorili z »Ne«. Da so bili učenci nasploh 

motivirani za delo z ustvarjalnim gibom, so potrdile tudi njihove reakcije ob pogledu na 

učilnico, ko so prišli na tečaj, kadar so bile zaradi potreb gibalnega ustvarjanja v njej 

odmaknjene klopi. Učenci so vedno pozitivno reagirali na to postavitev (npr. »Kulsko! A 

bomo spet migal?«), ker so vedeli, da jih zopet čaka »drugačen« pouk. 

 

11.3 Hipoteza 3  

Ustvarjalni gib kot učni pristop je najbolj učinkovit pri razvijanju jezikovnih spretnosti 

govorjenja in poslušanja. 

Vsako srečanje, ne glede na to ali je šlo za delo z ustvarjalnim gibom ali brez, sem pripravila 

tako, da so se učenci urili v vseh štirih jezikovnih spretnostih. Vsako srečanje po srečanju, na 

katerem so se učili s pomočjo giba, pa so učenci z ustvarjalnim gibom ponavljali snov iz 

prejšnjega srečanja. Na koncu tega srečanja so pisali kratek preizkus znanja (glej priloge 2), 

ki je preverjal vsako jezikovno spretnost posebej (poslušanje, branje in pisanje), temu pa je 

sledil še kratek ustni preizkus (govorjenje). Ta preizkus znanja se je vedno nanašal na snov, 

ki so se jo učenci učili na prejšnjem srečanju z ustvarjalnim gibom. Pri vsaki nalogi, ki je 

preverjala posamezno jezikovno spretnost, je bilo mogoče doseči 1 (nepravilno), 2 

(pomanjkljivo) ali 3 (pravilno) točke (glej kriterije ocenjevanja v prilogi 3). V spodnji tabeli 

predstavljam rezultate učinkovitosti ustvarjalnega giba pri posamezni jezikovni spretnosti, ki 

so jih s preizkusi znanja dosegli učenci obeh starostnih skupin skupaj ter posamezna 

starostna skupina pri posameznem preverjanju znanja. Zeleno obarvana polja predstavljajo 

točke mlajše starostne skupine, modro obarvana polja pa točke starejše starostne skupine. 

Pri nekaterih preverjanjih znanja so nekateri učenci manjkali.  
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Datum in 
snov  Učenec (U) 

 
Št. točk: 
govorjenje 

 
Št. točk: 
poslušanje 

Št. točk: 
branje 

Št. točk 
pisanje 

 
M (%) 

14. 3. 2011 U1 3 3 3 2  

 Osebnostne U2 3 3 2 2 

 lastnosti U3 2 3 1 2 

  U4 3 3 3 2 

 
U5 3 3 3 3 

  U6 3 3 2 3 

  skupno št. točk  17 18 14 14 

 
% skup. št. točk 94,4 % 100,0 % 77,7 % 77,7 % 87,4 % 

15. 3. 2011 U1 3 3 3 3  

 Hobiji U2 3 3 3 2 

 
U3 2 3 2 3 

 
skupno št. točk 8 9 8 8 

 
% skup. št. točk 88,8 % 100,0 % 88,8 % 88,8 % 91,6 % 

11. 4. 2011 U1 3 3 3 2  

  Poklici U2 3 3 3 3 

 
U3 3 3 3 2 

  U4 3 3 1 2 

  U5 3 3 3 3 

  U6 2 3 3 2 

  skupno št. točk 17 18 16 14 

 
% skup. št. točk 94,4 % 100,0 % 88,8 % 77,7 % 90,2%  

19 .4. 2011 U1 3 3 3 1  

 Trţnica U2 2 2 3 2 

  U3 3 3 3 3 

  skupno št. točk 8 8 9 6 

 
% skup. št. točk 88,8 % 88,8 % 100,0 % 66,6 % 86 % 

2. 5. 2011 U1 2 3 3 1  

 Skrb za U2 3 3 3 2 

 domače U3 3 3 3 3 

 ţivali U4 3 3 3 2 

  skupno št. točk 11 12 12 8 

 
% skup. št. točk 91,6 % 100,0 % 100,0 % 66,6 % 89,5 % 

  celotno št. točk 61 65 59 50  

 

M (%) celotnega 
št. točk 91,6 % 97,8 % 91 % 76 % 

 
88,9 % 

Tabela 2: Prikaz doseženih točk pri preverjanju znanja posameznih jezikovnih spretnosti 

 

Skupno doseţeno število točk obeh skupin pri posameznih jezikovnih spretnosti kaţe, da so  

učenci pri vseh sprotnih preverjanjih znanja dokazali dobro obvladanje vseh štirih jezikovnih 

spretnosti, najbolje pa so se odrezali pri nalogah, ki so preverjale jezikovno spretnost 

poslušanja, saj so na vseh sprotnih preverjanjih dosegli skupaj kar 97,8 % vseh točk. Tem 

sledijo naloge, ki so preverjale jezikovno spretnost govorjenja (91,6 %). Dve točki manj oz. 
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91 % vseh točk so skupaj dosegli pri nalogah, ki so zahtevale bralno razumevanje. Najslabše 

rezultate pa so dosegali pri nalogah, ki so zahtevale pisanje (skupaj so dosegli 76 % vseh 

moţnih točk). Nasploh se je pri govorjenju najbolje odrezala mlajša skupina 14. 3. 2011 pri 

preverjanju učne snovi na temo osebnostnih lastnosti, starejša skupina pa je vsakokrat 

skupaj dosegla enako število točk (88,8 % vseh točk). Pri poslušanju je mlajša skupina vsako 

preverjanje dosegla vse moţne točke, starejša pa enkrat vse, drugič pa 88,8 % vseh točk. 

Tudi pri branju sta se obe skupini dobro odrezali, vsako preverjanje znanja bolje. Največ 

teţav pa sta obe imeli pri pisanju, pri katerem sta na zadnjem preverjanju znanja obe dosegli 

le 66,6 % vseh moţnih točk. Najvišje povprečje doseţenih točk pri vseh štirih jezikovnih 

spretnostih skupaj je mlajša skupina dosegla pri preverjanju znanja na temo poklicev (90,2 % 

vseh točk). V povprečju pa je ista skupina dosegla najslabši rezultat pri prvem preverjanju 

znanja (87,4 %). Starejša skupina je pri prvem preverjanju znanja dosegla boljše rezultate v 

povprečju vseh točk (91,6 %), kot pa pri drugem (86 %). 

Kot je zapisano v hipotezi, je ustvarjalni gib kot učni pristop najbolj učinkovit pri razvijanju 

jezikovnih spretnosti govorjenja in poslušanja. Presenečajo pa rezultati nalog, ki so 

preverjale branje učencev, saj so bili le za dve točki slabši od govorjenja. Pri postavljanju 

hipotez sem izhajala iz dejstva, da pri pouku tujega jezika učenci največ govorijo in 

poslušajo, saj so vsa navodila več ali manj v slušnem prenosniku, učenci pa običajno razna 

vprašanja in komentarje izraţajo ustno. Eno z drugim pa je tesno prepleteno. Prav tako sem 

izhajala iz dejstva, da se učenci začetniki (predvsem mlajši) najprej bolj urijo v poslušanju in 

govorjenju (Dagarin Fojkar v Skela 2008: 280), manj pa v branju in pisanju, saj so tudi 

učbeniki, iz katerih sem črpala snov za pouk, bistveno manj spodbujali slednji dve jezikovni 

spretnosti. Pouk sem vedno snovala tako, da je vseboval urjenje v vseh štirih jezikovnih 

spretnostih. Je pa res, da je bilo pri mlajših urjenja v branju in pisanju manj, kot pri starejših 

(glej učne priprave v prilogah 6). Učenci so največ točk dosegli pri nalogah, ki so preverjale 

poslušanje. Tudi raziskave, ki so preverjale uspešnost pristopa popolnega telesnega odziva, 

dokazujejo, da si tisto, kar slišimo, tudi dolgoročno zapomnimo, če je to podkrepljeno z 

gibom (Davidheiser 2002: 26). Vsi učenci, tako v mlajši kot tudi v starejši starostni skupini, so 

dosegli najmanj točk pri pisanju. Najmanj pri zadnjih dveh preverjanjih. Pri obeh je šlo za 

pisanje bolj zapletenih stavčnih struktur (z uporabo modalnih glagolov), ki se v predhodnih 

preverjanjih znanja niso pojavljale. Pri napakah pisanja, ki so se pojavljale pri ostalih 

preverjanjih znanja, pa je bilo pogosto zaslediti tipične napake (slovenskih) učencev 

nemščine (pisanje samostalnikov z malo začetnico, odsotnost preglasov pri nekaterih 

samoglasnikih, napačen zapis posameznih črkovnih sklopov po angleškem jezikovnem 

sistemu (npr. sh namesto sch) idr.). Tako, kot je bila snov za vsako preverjanje znanja druga, 
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so se med seboj razlikovali tudi preizkusi znanja, čeprav so imeli temeljno strukturo ves čas 

enako (glej priloge 2). Predvsem tipi nalog za bralno in slušno razumevanje so variirali. Pri 

nekaterih preizkusih je šlo za odprta vprašanja, pri drugih za zaprta. Tudi variiranje tipov 

nalog je utegnilo vplivati na rezultate, saj je mogoče, da so se nekateri tipi nalog učencem 

zdeli laţji kot drugi.  

 

11.4 Hipoteza 4  

Rezultati nalog končnega preverjanja znanja, ki preverjajo snov, ki so se jo učenci učili 

z ustvarjalnim gibom kot učnim pristopom, so v primerjavi s tistimi, ki preverjajo snov, 

ki so se jo učili na drug način, boljši. 

Na predzadnjem srečanju sta obe skupini tečajnikov pisali končni preizkus znanja. Za 

reševanje sta obe imeli na voljo 50 minut časa. Prva naloga je bila namenjena bralnemu 

razumevanju, vmesne naloge besedišču in slovnici, zadnja pa slušnemu razumevanju (glej 

prilogo 4). Slušno razumevanje so učenci opravili najprej, zato da jim na koncu ni bilo treba 

čakati še ostalih učencev, da rešijo preizkus do konca in skupaj prisluhnejo zvočnemu 

posnetku. Polovica nalog je bila namenjenih snovi, ki so se jo učenci učili z ustvarjalnim 

gibom, polovica pa ostali snovi. Pisnemu delu je sledil ustni, na katerem je vsak učenec 

izbral dva listka, na katerih so bile opisane situacije, ki so jih morali govorno rešiti v parih. 

Ena situacija se je vedno nanašala na snov, ki so se jo učenci učili z ustvarjalnim gibom, 

druga pa na snov, ki so se jo učili na drug način. Tako kot pri sprotnem preverjanju znanja, 

so lahko pri govorjenju dosegli 1, 2 ali 3 točke (glej prilogo 3). Spodnji grafikoni v odstotkih 

predstavljajo število doseţenih točk pri nalogah, ki so preverjale snov, naučeno z 

ustvarjalnim gibom (Naloge: Ustvarjalni gib), v primerjavi z ostalimi nalogami (Naloge: 

Drugo), za vsakega učenca (U) posebej. Končni preizkus znanja so rešili vsi učenci obeh 

starostnih skupin. Spodnja tabela prikazuje povprečne doseţke deleţev točk pri teh dveh 

skupinah nalog v posamezni starostni skupini. 
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Graf 5: Primerjava rezultatov (v %), ki so jih dosegli posamezni učenci v starostni skupini 9–12 let pri dveh 

različnih skupinah nalog končnega preverjanja znanja 

 

Graf 6: Primerjava rezultatov (v %), ki so jih dosegli posamezni učenci v starostni skupini 12–15 let pri dveh 

različnih skupinah nalog končnega preverjanja znanja 

 

Starostna skupina M (%) točk pri nalogah 

(ustvarjalni gib) 

M (%) točk pri nalogah (drugo) 

9–12  95,2 % 88,3 % 

12–15  89,3 % 77,4 % 

Tabela 3: Prikaz povprečnega deleža doseženih točk v posameznih starostnih skupinah 
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Vsi učenci v obeh starostnih skupinah so dosegli več točk pri nalogah, ki so preverjale snov, 

naučeno z ustvarjalnim gibom (v nadaljevanju: N (UG)), kot pa pri nalogah, ki so preverjale 

snov, naučeno z drugimi pristopi in metodami (v nadaljevanju: N (D)). V mlajši starostni 

skupini so trije učenci dosegli vse točke pri N (UG), prav tako so isti učenci dosegli vsi enak 

deleţ točk (96 %) pri N (D). V starejši starostni skupini je en učenec dosegel vse točke pri N 

(UG). Tisti učenci, ki so na končnem preverjanju znanja N (UG) naloge rešili z najniţjimi 

odstotki v primerjavi z drugimi (v mlajši starostni skupini U4 (81,3 %), v starejši U4 (82,1 %)), 

so rešili tudi N (D) z najniţjimi odstotki (U4 v mlajši starostni skupini 70 %, U4 v starejši 

starostni skupini 74,2 %). V starejši starostni skupini so bile razlike med rezultati N (UG) in 

rezultati N (D) nekoliko večje, v primerjavi z razliko rezultatov N (UG) in N (D) pri mlajših 

učencih. V povprečju so bili rezultati mlajše starostne skupine pri obeh skupinah nalog boljši 

(95,2 % pri N (UG) in 88,3 % pri N (D)) od rezultatov starejše starostne (89,3 % pri N (UG) in 

77,4 % pri N (D)).  

Skupina nalog, ki je preverjala snov, ki so se jo učenci učili z ustvarjalnim gibom, je bila pri 

vseh učencih v obeh skupinah bolje rešena od ostale skupine nalog. Hipoteza je s tem 

potrjena, saj so učenci dosegli boljše rezultati pri N (UG), kar pomeni, da so si snov, ki je bila 

urjena z ustvarjalnim gibom, bolje zapomnili in bolje uporabili pri končnem preverjanju znanja 

od snovi, ki so se jo učili na drug način. Tudi učiteljice razrednega pouka, ki so sodelovale v 

raziskavi o uporabi ustvarjalnega giba pri pouku, govorijo o boljši zapomnitvi snovi: »Več si 

zapomnijo, ostanejo trajni vtisi, ker teme, ki jih poslušajo, povezujejo z aktivnostjo« (Kroflič 

1999: 158). Potrebno pa je upoštevati, da se je snov pri N (UG) razlikovala od snovi pri N 

(D), kar je mogoče tudi vplivalo na rezultate končnega preverjanja znanja. Predvsem pri 

končnem preverjanju znanja v starejši starostni skupini je bilo med N (D) nekoliko več 

slovničnih nalog kot med N (UG). Med nalogami pri mlajši starostni skupini ni bilo večjih 

razlik v tipu snovi. Učenci so večino točk v obeh starostnih skupinah izgubili na račun 

nepravilnih členov v različnih sklonih in s pravopisnimi napakami. Tip nalog je bil pri slušnem 

in bralnem razumevanju pri obeh skupinah nalog in v obeh starostnih skupinah enak, pri 

besedišču in slovnici pa so se nekateri tipi nalog med seboj razlikovali, vendar so se pri obeh 

skupinah nalog pojavljali pribliţno enaki tipi nalog. Učenci so pri slušnem in bralnem 

razumevanju v obeh starostnih skupinah pri N (UG) vedno dosegli vse točke, medtem ko so 

pri N (D) nekateri učenci zgubili eno točko. Pri govorjenju pa so bili bistveno boljši pri N (UG), 

saj so skoraj v vseh primerih dosegli točko več od N (D). Nasploh pa lahko splošen uspeh 

učencev v šoli poveţem tudi z zelo dobrimi rezultati na končnem preverjanju znanja iz 

nemščine. Tudi med poukom na tečajih so vsi zelo vestno sodelovali in ţe takrat ob vajah 
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dokazovali dobro znanje. O tem, katere naloge so se učencem samim zdele teţje in katere 

laţje pa v naslednjem podpoglavju. 

 

11.4.1 Hipoteza 4.1 

Učencem se zdijo naloge končnega preverjanja znanja, ki preverjajo snov, ki so se jo 

učili z ustvarjalnim gibom, lažje, od nalog, ki preverjajo snov, ki so se jo učenci učili 

na drug način. 

Po končnem preverjanju znanja so vsi učenci v obeh starostnih skupinah rešili še anketni 

vprašalnik odprtega tipa (glej prilogo 5), ki je preverjal, katere naloge so se zdele učencem 

laţje in katere teţje. Prav tako je ta vprašalnik z vprašanji zaprtega tipa preverjal, ali se 

učencem zdi, da so jim dejavnosti z ustvarjalnim gibom pomagale pri zapomnitvi in priklicu 

besed na končnem preverjanju znanja (o tem v naslednjem podpoglavju, pri Hipotezi 4.2). Ta 

vprašalnik so rešili vsi učenci obeh starostnih skupin. V spodnji tabelah so prikazane od 

učencev označene »teţje naloge« in »laţje naloge«, za vsako starostno skupino posebej. 

Naloge (ustvarjalni gib) Naloge (drugo) 

št. 
naloge 

št. 
odgovorov: 

št. 
odgovorov: 

št. 
naloge 

št. 
odgovorov: 

št. 
odgovorov:  
 
težja 
naloga 

lažja 
naloga 

težja 
naloga 

lažja 
naloga 

1. 3 2 2. 4 1 

5. 4 1 3. 4 1 

6. 6 0 4. 5 0 

8. 4 2 7. 5 1 

9. 4 2 10. 5 1 

Skupaj  21 7 Skupaj  23 4 

Tabela 4: Število »težjih« in »lažjih« nalog po mnenju učencev, starih 9–12 let 
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Naloge (ustvarjalni gib) Naloge (drugo) 

št. 
naloge 

št. 
odgovorov: 

št. 
odgovorov: 

št. 
naloge 

št. 
odgovorov: 

št. 
odgovorov:  
 
težja 
naloga 

lažja 
naloga 

težja 
naloga 

lažja 
naloga 

1. 3 0 2. 2 0 

6. 3 0 3. 3 0 

8. 2 1 4. 0 2 

9. 3 0 5. 0 3 

10. 2 2 7. 2 0 

11. 0 0 12. 0 0 

Skupaj  13 3 Skupaj  7 5 

Tabela 5: Število »težjih« in »lažjih« nalog po mnenju učencev, starih 12–15 let. 

Učencem, starim od 9 do 12 let so se, glede na njihove odgovore, zdele naloge, ki so 

preverjale snov, ki so se jo učili na drug način, nekoliko laţje (23 odgovorov) od nalog, ki so 

preverjale snov, ki so se jo učili z ustvarjalnim gibom (21 odgovorov). Slednje so tudi večkrat 

označili kot teţje (7 odgovorov). Najlaţja se jim je zdela naloga 6, kot teţje pa so po dvakrat 

izbrali 1., 8. in 9. nalogo, vendar so iste naloge večkrat označili za laţje. Nasploh sta se 

učencem mlajše starostne skupine obe skupini nalog zdeli laţji, kot pa teţji.   

Odgovori učencev, starih od 12 do 15 let kaţejo, da so se jim zdele naloge, ki so preverjale 

snov, ki so se jo učili z ustvarjalnim gibom, laţje (13 odgovorov) od tistih, ki so preverjale 

ostalo snov (7 odgovorov). Slednje so se zdele tudi več učencem teţje (5 odgovorov) kot pa 

ostale (3 odgovori). Tudi tej starostni skupini so se nasploh zdele naloge v več primerih laţje 

kot pa teţje. 

Glede na to, da so učenci mlajše starostne skupine v več primerih naloge, ki so preverjale 

snov, urjeno z ustvarjalnim gibom, označili kot teţje in jih manjkrat izbrali za laţje, je hipoteza 

ovrţena. Sicer je starejša starostna skupina večkrat označila naloge (ustvarjalni gib) kot 

laţje, vendar je bilo teh učencev v primerjavi z mlajšo starostno skupino številčno manj. 

Odstotki doseţenih točk pri N (UG) tako ne sovpadajo z mnenji učencev, starih od 9 do 12 

let, o tem, katere naloge so se jim zdele laţje in katere teţje, saj so se jim zdele naloge, pri 

katerih so dosegli manj točk, laţje od tistih, pri katerih so dosegli boljše rezultate. Poudarjam 

pa, da so bile med rezultati N (UG) in N (D) mlajših učencev manjše razlike, kot med rezultati 

starejših učencev. Morda tiči razlog v tem, da so N (UG) pri končnem preverjanju znanja 

mlajših učencev zahtevale nekoliko več samostojnosti (pobarvati ţival in jo nato opisati, 

razbrati spol in poklic iz sličice, razbrati osebnostno lastnost iz sličice) od N (D). Vprašanje v 
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anketnem vprašalniku je bilo odprtega tipa in tako so nekateri učenci vrednotili vse naloge ter 

jih označili kot laţje ali teţje, nekateri pa so izbrali samo nekatere izmed nalog in jih 

ovrednotili glede teţavnosti. Morda bi bilo bolj smiselno, da bi bilo to vprašanje zaprtega tipa 

in bi bile navedene vse naloge iz končnega preverjanja znanja, učenci pa bi se morali 

odločiti, ali je bila določena naloga za njih lahka, težka ali ne lahka in ne težka. Tako bi vsi 

učenci ovrednotili vse naloge. Isto vprašanje, pri katerem so morali še enkrat prelistati končni 

preizkus znanja, je morda delovalo tudi nekoliko nemotivacijsko nanje, saj so morali zopet 

razmisliti o nalogah, ki so jih pravkar rešili. Naslednji razlog za takšne odgovore mlajše 

starostne skupine pa je mogoče tudi v tem, da je snov, ki so se jo učenci učili z ustvarjalnim 

gibom, zahtevala več teţjega pravopisa (poklici, osebnostne lastnosti) in teţje stavčne 

strukture s poznavanjem večje količine besedišča (opis ţivali in skrbi zanjo pri 1. nalogi, opis 

ţivali pri 5. nalogi), kot pa snov, ki so se jo  učili na drug način. Odgovori starejše starostne 

skupine pa sovpadajo z rezultati končnega preverjanja znanja, pri katerih so bile N (UG) 

dosti boljše rešene od ostalih nalog. N (D) so učenci tudi večkrat označili kot teţje.  

11.4.2 Hipoteza 4.2  

Učenci so mnenja, da jim dejavnosti ustvarjalnega giba pomagajo pri pomnjenju 

besed in priklicu le-teh pri končnem preverjanju znanja. 

Poleg vrednotenja nalog končnega preverjanja znanja glede teţavnosti, so učenci odgovorili 

tudi na vprašanje zaprtega tipa o tem, ali se jim zdi, da so jim gibalne dejavnosti, ki so jih 

izvajali na tečaju, pomagale pri pomnjenju besed ter pri reševanju končnega preverjanja 

znanja (glej prilogo 5). Spodnji graf prikazuje vse odgovore učencev obeh starostnih skupin 

skupaj. 

 

Graf 7: Odgovori učencev na vprašanje, ali se jim zdi, da so jim gibalne dejavnosti pomagale pri pomnjenju 

besed  
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Graf 8: Odgovori učencev na vprašanje, ali se jim zdi, da so jim gibalne dejavnosti pomagale pri reševanju 

končnega preverjanja znanja  

Oba grafa prikazujeta, da so bili skoraj vsi učenci (9 od 10) mnenja, da so jim dejavnosti 

ustvarjalnega giba pomagale pri pomnjenju besed in priklicu le-teh na končnem preverjanju 

znanja. Le eden je ostal neopredeljen. Ta učenec je pri obeh vprašanjih (o pomnjenju in 

priklicu besed) odgovoril z »NE VEM«.  

Po mnenju učencev ustvarjalni gib pomaga pri zapomnitvi snovi v tujem jeziku in priklicu te 

pri končnem preverjanju znanja, kar potrjuje hipotezo 4.2. Skoraj vsem učencem mlajše in 

starejše starostne skupine so dejavnosti ustvarjalnega giba očitno dale občutek, da so si ob 

tem snov zapomnili in jo tudi laţje uporabili pri končnem preverjanju znanja. Med učnimi 

urami nemščine so učenci veliko dramatizirali, igrali igre vlog in pantomimično izraţali 

sporočilo v tujem jeziku. Tudi Bolton v svoji kritični analizi uporabe dramatizacije v razredu 

skozi čas omeni stališče britanske učiteljice Marjorie Hourd, da je dramatizacija pri 

poučevanju tujega jezika pristop, ki učencem pomaga takoj uvideti, da so se nekaj novega 

naučili (Bolton 1999: 97). Burns pa izpostavi, da sodeč po najnovejših raziskavah 

nevroznanstvenikov ravno z gibanjem pride več krvi v moţgane, kar omogoča bolj učinkovito 

učenje in zbranost, kar je ob učenju sede bistveno slabše (Burns 2009: 18). Boljša zbranost, 

samostojnost in delovna aktivnost pa so tudi nekateri izmed pozitivnih učinkov uporabe 

ustvarjalnega giba pri pouku, ki so jih pokazale raziskave iz leta 2005 (Geršak 2006: 64 po 

Geršak et al. 2005).    
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IV. ZAKLJUČEK  

 

Cilj te raziskave je bil raziskati učinke ustvarjalnega giba na nekatere vidike poučevanja 

nemščine (počutje učencev ob gibalnem ustvarjanju, učinkovitost tega pristopa pri 

posameznih jezikovnih spretnostih in zapomnitvi snovi nasploh pri jezikovnem pouku z vidika 

rezultatov končnega preverjanja znanja ter mnenja učencev) v dveh tečajnih skupinah.  

Glede na to, da je bila to študija primera, ki se je nanašala na specifično maloštevilno 

skupino učencev zelo raznolikih starosti (od 9 do 15 let), ki ji je bilo skupno to, da so se vsi 

začeli učiti nemščino istočasno in da imajo splošen uspeh v šoli zelo dober in glede na to, da 

sem bila sama intenziven del tega raziskovalnega procesa, tako v vlogi učiteljice kot tudi v 

vlogi raziskovalke, rezultatov ne gre posploševati na širšo mnoţico učencev. Čeprav sem si 

zastavila natančne kriterije ocenjevanja in s tem objektivizirala ocenjevanje, je bila ključnega 

pomena zagotovo tudi moja osebnost, ki je bila vpletena tako v snovanje nalog za pouk kot 

tudi v podajanje snovi ter ne nazadnje v razredno interakcijo. Z učenci obeh skupin smo se 

zelo dobro ujeli tako na ravni naših osebnosti kot tudi na ravni poučevanja in zato sem 

mnenja, da učenje ne bi bilo tako učinkovito, če ne bi bilo te povezanosti med nami. To daje 

tej raziskavi močno subjektivno noto. Poleg tega sem z raziskavo pričela, ko smo se med 

seboj ţe dobro poznali ter ţe nekajkrat gibalno ustvarjali, tako da med procesom 

raziskovanja ni bilo opaznih večjih zadrţkov ob izraţanju s telesom. Vsekakor pa spoznanja, 

do katerih sem prišla z različnimi raziskovalnimi instrumenti v teh štirih mesecih, potrjujejo, 

da se je ustvarjalni gib v tej skupini učencev izkazal kot zelo učinkovit pristop pri poučevanju 

tujega jezika, tako z vidika pozitivne razredne klime in počutja učencev (o čemer pričajo tudi 

raziskave Vesne Geršak, Brede Kroflič idr.) kot tudi z vidika boljših rezultatov pri preverjanju 

znanja, v primerjavi z rezultati nalog, ki so preverjale snov, ki so se jo učenci učili z drugimi 

pristopi. Smiselno pa bi bilo seveda izpeljati raziskavo o uporabi ustvarjalnega giba pri pouku 

tujega jezika (predvsem z vidika uspešnosti tega pristopa pri usvajanju tujega jezika) na večji 

mnoţici učencev.  

Pri učinkovitosti uporabe ustvarjalnega giba pri posameznih jezikovnih spretnostih so se 

učenci, kot pričakovano, najbolje odrezali pri nalogah, ki so zahtevale poslušanje in 

govorjenje. Tudi ob snovanju gibalnih nalog sem imela občutek, da je največ moţnosti 

odprtih prav za ti dve jezikovni spretnosti. Prav tako učbeniki ponujajo največ nalog za 

urjenje v poslušanju in govorjenju. Res pa je, da sta ti dve spretnosti v vsakdanjem ţivljenju 

tudi najbolj zastopani, kar nekako opravičuje takšno porazdelitev.  
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Ker so učenci reševali sprotna preverjanja znanja le iz snovi, ki so se jo učili z ustvarjalnim 

gibom, bi bilo smiselno sprotno preverjati tudi snov (glede na posamezne jezikovne 

spretnosti), ki so se jo učenci učili na drug način in tako primerjati doseţke učencev pri 

posamezni jezikovni spretnosti in posamezni snovi (urjeni z različnim pristopom) med seboj. 

Tako bi dobili rezultate, kako učinkovit je ustvarjalni gib pri urjenju posamezne jezikovne 

spretnosti v primerjavi s kakšnim drugim pristopom. Poleg tega bi bilo bolje, če bi se sprotna 

preverjanja znanja poenotila glede tipov nalog (saj so se predvsem pri poslušanju in branju 

pojavljali različni tipi nalog), saj bi tako lahko zanemarila vpliv tipa nalog na dobljene rezultate 

raziskovanja.  

Ob prebiranju literature o ustvarjalnem gibu v povezavi s tujim jezikom (ki je ni veliko), je najti 

zelo malo konkretnih napotkov in vaj za poučevanje določenega tujega jezika s tem 

pristopom, saj ima vsak jezik svoje slovnične, fonetične, pomenske idr. značilnosti. Seveda 

se da vsako gibalno vajo, ki se nanaša na jezik nasploh, spremeniti v gibalno vajo v ciljnem 

jeziku, vendar bi bilo vseeno zanimivo, če bi kakšen poznavalec določenega tujega jezika 

zasnoval vaje oz. predloge za vaje z ustvarjalnim gibom v določenem tujem jeziku in tako 

oblikoval tudi vaje ustvarjalnega giba, ki bi zajemale posamezne specifike tujega jezika. 

Sama sem si večino gibalnih vaj izmislila ali pa ţe obstoječe prilagodila pouku tujega jezika, 

vendar bi mi zagotovo prišla prav kakšna ideja drugega avtorja, ki je dober poznavalec 

učenja in poučevanja tujega jezika. Poleg tega bi bilo morda smiselno oblikovati vaje z 

ustvarjalnim gibom za določen ciljni jezik in nato preverjati uspešnost teh posameznih vaj pri 

usvajanju tujega jezika.  

Opravljena študija primera ponuja ozek vpogled v nekatere vidike učenja in poučevanja 

tujega jezika z ustvarjalnim gibom, ki  bi jih bilo vsekakor smiselno še naprej raziskovati na 

bolj reprezentativnih vzorcih ter z večjo mero objektivnosti, in tako morda doseči, da bi bil ta 

pristop v večji meri vključen tudi v pouk tujega jezika, ne le pri mlajših učencih, ampak tudi pri 

starejših. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 1 

KK RRAATTEEKK    VVPPRRAAŠŠAA LLNN IIKK  

 

Spo l :  M /Ž  (Obkrož i )  

S taros t :  _______  

 

1.  Kako s i  se  počut i l / -a  pr i  i g r i  » 20«?    (O b k ro ž i  s a m o  

         E N  o d go vo r )

  

 

 

 

              

   

 

2 .  B i  že le l / -a,  da  b i  ka j  podobnega  še  poče l i ?   (O b k ro ž i  s a m o  

         E N  o d go vo r )  

DA    NE  ne  vem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

  Med navedki je bilo vedno ime dejavnosti ustvarjalnega giba, ki je bilo učencem znano. V obeh starostnih 

skupinah so reševali tak anketni vprašalnik. 

Zabaval/-a sem 

se 

Prijetno Dolgčas mi je bilo Neprijetno 
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Priloga 2: Sprotni preizkusi znanja 

KURZER TEST 14. 3. 2011 

1. Wie sind die Leute?  Schreib unter die Bilder. Kakšni so ljudje? Napiši pod slike. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wie sind die Leute. Lies den Text und antworte auf die Fragen. Kakšni so ljudje? Preberi 
besedilo in odgovori na vprašanja. 

 

Brigitte hat viele interessante Freunde. Ihre Freundin Maja ist sehr hat kurze Haare 

und ist sehr energisch. Sie singt immer sehr Laut. Manchmal ist sie auch ein 

bisschen frech. Ihr Freund Markus ist ganz anders. Er liest sehr gern Bücher und ist 

am liebsten in seinem Zimmer. Seine Augen sind blau. Ihre Freundin Sonja gibt ihr 

immer gern Bonbons und Schokolade. Ihre Nase ist klein. 

 

1. Wie ist Maja? ______________________________________. 
2. Wie ist Markus? ____________________________________. 
3. Wie ist Sonja?______________________________________.  

 

3. Wie sind die Leute? Hör zu und nummeriere die Bilder. Kakšno so ljudje? Poslušaj in 
napiši številke pod slike. 
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Kurzer Test 4.4. 

Was sind die Leute von Beruf? Kaj so ljudje na slikah po poklicu? 

 

 

 

 

 

 

 

Was sind Lea und Tom von Beruf? Kaj sta Lea in Tom po poklicu? 

 

Lea ist 23 Jahre alt. Ihre Haare sind blond und lang. Sie hat einen Bruder. Sie 

Arbeitet im Krankenhaus mit Patienten. Tom ist 26 Jahre alt. Seine Augen sind 

groß und blau. Er hat eine Schwester und einen Bruder. Er ist Verkäufer in 

Mercator.  

 

Lea ist ____________________ von Beruf. 

Tom ist ___________________ von Beruf.  

 

Hör das Gespräch und antworte auf die Fragen. Poslušaj pogovor in 

odgovori na vprašanja. 

 

Was ist Birgit von Beruf? __________________________. 

Was macht Jon? _________________________________. 

Was ist Jons Frau von Beruf? _______________________. 

Hannes ist A…  

Tibor 

Maja  
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Kurzer Test 9.5. 

1. Wie muss man die Tiere pflegen? Schreibe unter die Bilder. Kako moramo 
skrbeti za živali? Napiši pod slike.  

 

 

________________________________. ________________________________________. 

 

2. Wie pflegt Kathrin das Kaninchen? Lese den Text und finde unten die Richtige 
Antwort. Kako Kathrin skrbi za zajčka? Preberi besedilo in spodaj poišči 
pravilen odgovor. 
 

Katrin hat ein Kaninchen. Es heißt Mauri und es ist noch sehr klein. Katrin putzt jede 

Woche den Käfig. Sie füttert das Tier regelmäßig. Mauri isst Karotten sehr gern. Jeden 

Tag spielt Katrin mit dem Kaninchen. Sie spielt auch jeden Tag mit der Katze. Im Juni 

besucht sie den Tierarzt. 

Was macht Kathrin sauber? 

a) Das Aquarium 
b) Den Käfig 
c) Mauri 

 
Mit wem spielt Katrin jeden Tag? 

a) Mit dem Kaninchen. 
b) Mit der Katze. 
c) Mit der Katze und mit dem Kaninchen. 

 

3. Hör zu. Wie sorgt Oli für seinen Hund? Mach Kreuze (x) bei dem richtigen 
Bild. Poslušaj. Kako Oli skrbi za svojega psa? Naredi križec (x) pri pravi sliki.  
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 Katere hobije ima Sabine?

                                

 

_____tanzen__     ______________      ______________     ______________ 

 

 Janovi hobiji.

Jan macht gern Musik. Er spielt Schlagzeug, Gitarre und Klavier. Nächste Woche tanzt er mit Mia 

Salsa, aber Tanzen findet er in Wirklichkeit ein bisschen doof. Sie findet es aber toll. Jan reitet gern, 

aber am liebsten singt er.  

a) Welche Hobbys hat Jan?  
 
__________________________________________________________________. 
 

b) Wie findet Mia Tanzen? 
 
________________________________________________________________. 
 

c) Welcher ist Jan`s Lieblingshobby? 
 
_________________________________________________________________. 

 

 

Kaj počne Luise? Poslušaj in oštevilči slike.

 



Ržišnik, A. 2011. Ustvarjalni gib pri učenju in poučevanju tujega jezika v osnovni šoli. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

vi 

 

KURZER TEST 19.4. 

 

1. Was haben die Personen an? Benenne die Kleidung und vergiss die Artikelwörter 
nicht! Kaj imajo osebe oblečeno? Poimenuj oblačila in ne pozabi na člene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Anna auf dem Flohmarkt: Lies den Text und entscheide was ist richtig (R) und was 
falsch (F)? Anna na bolšjem trgu: Preberi besedilo in določi, kaj je pravilno (R) in kaj ne (F).  

 

Anna besucht heute den Flohmarkt in Ljubljana. Sie war noch nie auf dem Flohmarkt in 

Ljubljana. Letzte Woche war sie das erste Mal auf dem Flohmarkt in Maribor. Sie möchte eine 

Jeans und einen Pulli kaufen. Sie möchte keine Stiefel kaufen. Sie sucht auch einen Rock für 

ihre Mutter. Alles ist sehr teuer, nur Schuhe sind billig.    

 

a) Sie ist das erste Mal auf dem Flohmarkt in Ljubljana. ____ 

b) Sie möchte Stiefel kaufen. _____ 

c) Sie möchte einen Rock kaufen. _____ 

d) Pullis sind teuer. _____ 

 

3. Hör zu und antworte auf die Fragen. Prisluhni besedilu in odgovori na vprašanja. 
 

Was sucht Petra? __________________________________________________________. 

Was kostet die Jeans?______________________________________________________. 

Kauft sie die Jeans?________________________________________________________. 
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Priloga 3: Kriteriji za ocenjevanje posameznih jezikovnih spretnosti 

33   (( pp rr aa vv ii ll nn oo )) ::     

GG OO VV OO RR JJ EE NN JJ EE ::     

II zz gg oo vv oo rr jj ee nn ii   bb ee ss ee dd aa   //   bb ..   zz vv ee zz aa   aa ll ii   ss tt aa vv ee kk   ss oo   pp rr aa vv ii ll nn ii   vv   pp oo mm ee nn ss kk ee mm ,,   

mm oo rr ff oo ll oo šš kk ee mm   (( oo bb ll ii kk oo ss ll oo vv nn ee mm )) ,,   ss kk ll aa dd ee nn jj ss kk ee mm   ii nn   ff oo nn oo ll oo šš kk ee mm   ss mm ii ss ll uu ..   

PP II SS AA NN JJ EE ::   

ZZ aa pp ii ss aa nn ii   bb ee ss ee dd aa   //   bb ..   zz vv ee zz aa   aa ll ii   ss tt aa vv ee kk   ss oo   pp rr aa vv ii ll nn ii   vv   pp rr aa vv oo pp ii ss nn ee mm ,,   pp oo mm ee nn ss kk ee mm ,,   

mm oo rr ff oo ll oo šš kk ee mm   (( oo bb ll ii kk oo ss ll oo vv nn ee mm )) ii nn   ss kk ll aa dd ee nn jj ss kk ee mm   ss mm ii ss ll uu ..   

BB RR AA NN JJ EE ::       

NN aa pp ii ss aa nn ii   bb ee ss ee dd aa   //   bb ..   zz vv ee zz aa   aa ll ii   ss tt aa vv ee kk   ss oo   pp rr aa vv ii ll nn oo   pp oo vv ee zz aa nn ii   ss   ss ll ii kk oo ,,   rr aa zz ll aa gg oo   

aa ll ii   ss oo pp oo mm ee nn kk oo ..   OO dd gg oo vv oo rr   nn aa   vv pp rr aa šš aa nn jj ee   oo dd pp rr tt ee gg aa // zz aa pp rr tt ee gg aa   tt ii pp aa ,,   kk ii   ss ee   nn aa nn aa šš aa   

nn aa   pp rr ee bb rr aa nn oo   bb ee ss ee dd ii ll oo ,,   jj ee   pp rr aa vv ii ll ee nn ..   

PP OO SS LL UU ŠŠ AA NN JJ EE ::   

SS ll ii šš aa nn ii   bb ee ss ee dd aa   //   bb ..   zz vv ee zz aa   aa ll ii   ss tt aa vv ee kk   ss oo   pp rr aa vv ii ll nn oo   pp oo vv ee zz aa nn ii   ss   ss ll ii kk oo ,,   rr aa zz ll aa gg oo   aa ll ii   

ss oo pp oo mm ee nn kk oo ..   OO dd gg oo vv oo rr   nn aa   vv pp rr aa šš aa nn jj ee   oo dd pp rr tt ee gg aa // zz aa pp rr tt ee gg aa   tt ii pp aa ,,   kk ii   ss ee   nn aa nn aa šš aa   nn aa   

ss ll ii šš aa nn oo   bb ee ss ee dd ii ll oo ,,   jj ee   pp rr aa vv ii ll ee nn ..   

22   (( pp oo mm aa nn jj kk ll jj ii vv oo )) ::   

GG OO VV OO RR JJ EE NN JJ EE ::     

II zz gg oo vv oo rr jj ee nn ii   bb ee ss ee dd aa   //   bb ..   zz vv ee zz aa   aa ll ii   ss tt aa vv ee kk   ss oo   vv   ee nn ee mm   oo dd   nn aa šš tt ee tt ii hh   vv ii dd ii kk oo vv   

nn ee pp oo pp oo ll nn ii ::   vv   mm oo rr ff oo ll oo šš kk ee mm   (( oo bb ll ii kk oo ss ll oo vv nn ee mm )) ,,   ss kk ll aa dd ee nn jj ss kk ee mm   aa ll ii   ff oo nn oo ll oo šš kk ee mm ..     

PP II SS AA NN JJ EE ::   

ZZ aa pp ii ss aa nn ii   bb ee ss ee dd aa   //   bb ..   zz vv ee zz aa   aa ll ii   ss tt aa vv ee kk   ss oo   vv   ee nn ee mm   oo dd   nn aa šš tt ee tt ii hh   vv ii dd ii kk oo vv   

nn ee pp oo pp oo ll nn ii ::   vv   mm oo rr ff oo ll oo šš kk ee mm   (( oo bb ll ii kk oo ss ll oo vv nn ee mm )) ,,   ss kk ll aa dd ee nn jj ss kk ee mm   aa ll ii   pp rr aa vv oo pp ii ss nn ee mm ..   

BB RR AA NN JJ EE ::   

OO dd gg oo vv oo rr   nn aa   vv pp rr aa šš aa nn jj ee   oo dd pp rr tt ee gg aa   tt ii pp aa ,,   kk ii   ss ee   nn aa nn aa šš aa   nn aa   pp rr ee bb rr aa nn oo   bb ee ss ee dd ii ll oo ,,   jj ee   

pp oo mm aa nn jj kk ll jj ii vv ..   

PP OO SS LL UU ŠŠ AA NN JJ EE ::   

OO dd gg oo vv oo rr   nn aa   vv pp rr aa šš aa nn jj ee   oo dd pp rr tt ee gg aa ,,   kk ii   ss ee   nn aa nn aa šš aa   nn aa   ss ll ii šš aa nn oo   bb ee ss ee dd ii ll oo ,,   jj ee   

pp oo mm aa nn jj kk ll jj ii vv ..   

11   (( nn ee pp rr aa vv ii ll nn oo )) ::   

GG OO VV OO RR JJ EE NN JJ EE ::     

II zz gg oo vv oo rr jj ee nn ii   bb ee ss ee dd aa   //   bb ..   zz vv ee zz aa   aa ll ii   ss tt aa vv ee kk   ss oo   vv   dd vv ee hh   aa ll ii   vv ee čč   oo dd   nn aa šš tt ee tt ii hh   vv ii dd ii kk oo vv   

nn ee pp oo pp oo ll nn ii ::   vv   mm oo rr ff oo ll oo šš kk ee mm   (( oo bb ll ii kk oo ss ll oo vv nn ee mm )) ,,   ss kk ll aa dd ee nn jj ss kk ee mm   aa ll ii   ff oo nn oo ll oo šš kk ee mm ..   
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PP II SS AA NN JJ EE ::   

ZZ aa pp ii ss aa nn ii   bb ee ss ee dd aa   //   bb ..   zz vv ee zz aa   aa ll ii   ss tt aa vv ee kk   ss oo   vv   dd vv ee hh   aa ll ii   vv ee čč   oo dd   nn aa šš tt ee tt ii hh   vv ii dd ii kk oo vv   

nn ee pp oo pp oo ll nn ii ::   vv   mm oo rr ff oo ll oo šš kk ee mm   (( oo bb ll ii kk oo ss ll oo vv nn ee mm )) ,,   ss kk ll aa dd ee nn jj ss kk ee mm   aa ll ii   pp rr aa vv oo pp ii ss nn ee mm ..   

BB RR AA NN JJ EE ::   

NN aa pp ii ss aa nn ii   bb ee ss ee dd aa   //   bb ..   zz vv ee zz aa   aa ll ii   ss tt aa vv ee kk   ss oo   nn ee pp rr aa vv ii ll nn oo   pp oo vv ee zz aa nn ii   ss   ss ll ii kk oo ,,   rr aa zz ll aa gg oo   

aa ll ii   ss oo pp oo mm ee nn kk oo ..   OO dd gg oo vv oo rr   nn aa   vv pp rr aa šš aa nn jj ee   oo dd pp rr tt ee gg aa // zz aa pp rr tt ee gg aa   tt ii pp aa ,,   kk ii   ss ee   nn aa nn aa šš aa   

nn aa   pp rr ee bb rr aa nn oo   bb ee ss ee dd ii ll oo ,,   jj ee   nn ee pp rr aa vv ii ll ee nn ..   

PP OO SS LL UU ŠŠ AA NN JJ EE ::   

SS ll ii šš aa nn ii   bb ee ss ee dd aa   //   bb ..   zz vv ee zz aa   aa ll ii   ss tt aa vv ee kk   ss oo   nn ee pp rr aa vv ii ll nn oo   pp oo vv ee zz aa nn ii   ss   ss ll ii kk oo ,,   rr aa zz ll aa gg oo   

aa ll ii   ss oo pp oo mm ee nn kk oo ..   OO dd gg oo vv oo rr   nn aa   vv pp rr aa šš aa nn jj ee   oo dd pp rr tt ee gg aa // zz aa pp rr tt ee gg aa   tt ii pp aa ,,   kk ii   ss ee   nn aa nn aa šš aa   

nn aa   ss ll ii šš aa nn oo   bb ee ss ee dd ii ll oo ,,   jj ee   nn ee pp rr aa vv ii ll ee nn ..   
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Priloga 4: Končna preizkusa znanja 

Schlussprüfung 

(8-12  Jahre) 

 

Name:__________ 

Gesamtergebnis: ______  

 

1. Ich lese: Emma hat eine Katze. Lies den Text und markiere: richtig 

(R) oder falsch (F) . Berem: Emma ima mačko. Preberi besedilo in 

označi: pravilno (R) ali narobe (F). 

 

 

 

 

 

 

 

1. Emma ist schon zehn.                     R  F 

 

2. Emmas Katze ist grün.    R  F 

 

3. Emma ist frech.     R  F 

 

4. Emma badet ihr Haustier nicht.  R  F 

 

5. Momo muss im Sommer zum Tierarzt. R  F 

Emma ist zehn Jahre alt und hat ein 

Haustier. Sie hat eine schwarze Katze.  

Sie heißt Momo und hat grüne Augen. 

Emma ist mega-artig, aber ihre Katze 

ist manchmal frech. Emma füttert die 

Katze regelmäßig und spielt mit ihr. Sie 

badet aber die Katze natürlich nicht. Im 

Juli muss die Katze zum Tierarzt. 

Točke nalog: 
1. 5 t 
2. 5 t 
3. 7 t 
4. 3 t 
5. 5 t 
6. 3 t 
7. 5 t 
8. 5 t 
9. 3 t 
10. 2 t 
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2. Ich lese: Tom aus der Schweiz. Lies den Text und markiere: richtig (R) 

oder falsch (F) .Berem: Tom iz Švice. Preberi besedilo in označi: 

pravilno (R) ali narobe (F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tom ist aus der Schweiz.    R  F 

 

2. Er hat eine Schwester und einen Bruder.  R  F 

 

3. Tom hat zwei Tanten.     R  F 

 

4. Tom spricht Deutsch, Französisch  

und Spanisch.      R  F 

 

5. Tom spricht nicht Spanisch.    R  F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom ist elf Jahre alt und kommt aus der 

Schweiz. Er hat eine Schwester, aber 

keinen Bruder. Seine Eltern sind: Mutter 

Mari und Vater Franz. Er hat auch eine 

Tante und zwei Onkel. Tom spricht viele 

Sprachen: Italienisch, Deutsch und 

Französisch. Er spricht aber kein 

Spanisch.  
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3. Ich schreibe: Schreibe fünf Sätze, was du im Deutschunterricht gerne 

machst und zwei, was du nicht gerne machst. Pišem: Napiši pet 

stavkov o tem, kaj rad počneš pri pouku nemščine in dva o tem, kaj ne 

počneš rad pri pouku nemščine. 

 

_Ich____________gern._____________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________. 

 

4. Ich schreibe: Was ist auf den Bildern? Benenne sie und schreibe die 

Wörter unter die Bilder. Pišem: Kaj je na slikah? Poimenuje jih in 

napiši besede pod slike.  

 

 

 

 

 

   __________________   __________________       _________________ 

 

5. Ich schreibe: Male das Tier aus und beschreibe es: seine Augen, 

seine Nase, seine Ohren, seinen Mund und seine Farbe. Schreibe 

fünf Sätze. Pišem: Pobarvaj žival in jo opiši: opiši njegove oči, nos, 

ušesa, usta, barvo. Napiši pet stavkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_Das ist ein____________________. Seine 

Augen__________________________________. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________. 
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6.  Ich schreibe. Was sind die Menschen auf den Bildern von Beruf? 

Pišem: Kaj so ljudje na slikah po poklicu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.    Ich schreibe: Peters Familie. Benenne seine Familienmitglieder.   

Pišem: Petrova družina. Poimenuj njegove družinske člane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er ist Koch. 

Seine 

Mutter 

 

Peter 
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8. Ich schreibe: Wie sind die Schüler? Schreibe die Wörter richtig. 

Pišem: Kakšni so učenci? Napiši besede pravilno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r g t i a   

  

t n e t 

r c e h f 

e l s e i  

r f d l h c e n u i  

 t l a u 

artig 
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9. Ich höre: Höre das Gespräch über Haustiere. Welche Bilder passen 

zu dem Gespräch? Markiere. Poslušam: Poslušaj pogovor o domačih 

živalih. Katere slike sodijo k zgodbi? Obkroži.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Ich höre: Höre die Beschreibung von Renate. Welche Bilder passen 

zu der Beschreibung? Markiere. Poslušam: Poslušaj opis Renate. 

Katere slike sodijo k opisu?  
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Schlussprüfung  

(12-15 Jahre) 

Name:_______________ 

Gesamtergebnis: _______  

 

1.  Lies den Text und finde die richtige Antwort auf die Frage. Auf jede Frage gibt es nur 

eine Antwort.  Preberi besedilo in poišči pravilne odgovore na vprašanja. Pri   vsakem je 

možen le en odgovor. 

Theo kommt aus Deutschland, er lebt in Berlin. Er ist 13 Jahre alt und er liebt Rockmusik. 

Seine Lieblingsband ist Rammstein. Techno findet er doof. Er macht viel Sport: Fußball, 

Karate, Judo und im Sommer Surfen. Seine Mutter möchte, dass er Tanzen lernt. Er möchte 

aber nicht. Er findet Tanzen langweilig, nur Rock`n´Roll findet er super. Am Nachmittag trifft 

er sich mit Freunden und sie gehen in die Stadt. Dort fahren sie Skateboard. Er kann gut 

Skateboard fahren und das ist sein Lieblingshobby. Er ist aber nicht gut in Rad fahren. Am 

liebsten trägt er Jeans und ein T-Shirt, im Winter eine grüne Jacke. Er trägt aber keine Mütze. 

o Woher kommt Theo? 

a) Aus Rammstein. 

b) Aus Berlin. 

c) Aus Österreich. 

 

o Was macht er am liebsten?  

a) Surfen. 

b) Tanzen. 

c) Skateboard fahren. 

 

o Wie findet er Tanzen? 

a) Doof. 

b) Super. 

c) Nicht interessant. 

 

o Was kann er nicht gut? 

a) Rad fahren. 

b) Skateboard fahren. 

c) Tanzen. 

 

 

 

Točke nalog: 
1. 5 t 
2. 5 t 
3. 5 t 
4. 4 t 
5. 3 t 
6. 3 t 
7. 8 t 
8. 4 t 
9. 3 t 
10. 7 t 
11. 3 t 
12. 3 t  
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o Was hat er am liebsten an? 

a) Jeans und eine grüne Jacke. 

b) Jeans, eine grüne Jacke und ein T-Shirt. 

c) Jeans, eine Mütze und eine grüne Jacke. 
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2.  Lies den Text und finde die richtige Antwort auf die Frage. Preberi besedilo in poišči 

pravilne odgovore na vprašanja. 

Ich heiße Martin und bin 14 Jahre alt. Heute ist der siebzehnte fünfte und wir schreiben eine 

Prüfung in Geschichte. Es ist Freitag und es ist schon Viertel nach acht. Die Schule beginnt 

um acht Uhr. Ich komme schon wieder zu spät! Ich bin nicht gut in Geschichte, ich kann aber 

gut rechnen. Ich habe auch meine Schulsachen zu Hause vergessen: den Kuli, das Heft und 

den Atlas. Ich habe auch die Hausaufgabe vergessen. Ich habe nur meinen Taschenrechner 

mit. Der Lehrer ist böse, er sagt: „Du bist spät!“. Nach der zweiten Stunde haben wir Pause 

und wir gehen in die Stadt ins Fast-Food. Ich nehme eine Cola und einen Hamburger mit 

Käse. Meine Freundin Doris mag keine Hamburger und sie isst nur einen Apfel.  

o Welcher Tag ist heute? 

a) 7. 5. 

b) 17. 5.  

c) 15. 7. 

 

o Wann beginnt die Schule? 

a) 7:45 

b) 8:15 

c) 8:00 

 

o In welchem Unterrichtsfach ist er gut? 

a) In Geschichte. 

b) In Deutsch. 

c) In Mathe. 

 

o Was hat er vergessen? 

a) Den Atlas, Den Kuli, den Taschenrechner, das Heft. 

b) Das Heft, den Atlas, den Kuli, die Hausaufgabe. 

c) Die Hausaufgabe, den Taschenrechner, den Kuli. 

 

o Wo ist das Fast-Food? 

a) In der Schule. 

b) Nach der Pause. 

c) In der Stadt. 
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3. Wo ist…? Ergänze die Sätze. Kje je…? Dopolni povedi. 

 

a) Wo ist ____ Buch?    Ich habe _______ Buch vergessen. 

b) Wo ist _____ Kuli?    Ich habe ________ Kuli vergessen. 

c) Wo ist _____Mappe?   Ich habe _______ Mappe vergessen. 

d) Wo _________ Turnschuhe?  Ich habe ________ Turnschuhe vergessen. 

e) Wo ist ______ Füller?   Ich habe ________ Füller vergessen. 

 

4. Schreib die Sätze richtig. Povedi napiši pravilno.  

 

a) dürfen-wir-machen-eine Party 

________________________________________________________? 

 

b) du- mitkommen-darfst-heute-nicht. 

________________________________________________________. 

c) Dori und Max-Hausaufgaben-möchten-machen-zusammen. 

________________________________________________________. 

d) trinken- ich- Wasser-möchte. 

________________________________________________________. 

 

5. Schreib die richtige Verbform. Napiši pravilno obliko glagola. 

Der Lehrer sagt zu Jan: ______________ in die Klasse! (kommen) 

Der Lehrer sagt zu Tanja und Simone: _______________ das Buch! (lesen) 

De Lehrer sagt zu den Schülern: ____________ ruhig! (sein) 

6. Was macht Mischa in der Freizeit? Kaj počne Mischa v prostem času? 

 

 

 

 

___singen____       __________________    _________________    ___________________ 
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7. Wohin gehen wir? Ergänze. Kam gremo? Dopolni.  

a) Wir gehen ____  _____ __________. 

b) Wir gehen ____ _____ ___________. 

c) Wir gehen ____ _____ ___________.  

d) Wir gehen ____ _____  ____________. 

8. Wie sind die Leute? Beschreibe jeden von ihnen mit einem Wort. Verwende jedes Wort 

nur einmal. Kakšni so ljudje? Opiši vsakega izmed njih z eno besedo. Vsako besedo lahko 

uporabiš le enkrat. 

 

 

Sie ist… 

 

 

 

 

 

9. Was hast du heute an?  Kaj imaš danes oblečeno? 

Ich habe ____________________, _____________________, ___________________ an. 

10. Setze das richtige Verb in der richtigen Form ein. Vstavi pravilen glagol v pravilni obliki. 

A: Wie _____________ du die Jacke da? 

B: Ich ____________ keine  Jacke. Ich ____________ einen Rock. 

A: Hier ___________ ein Rock.  

B: Ach, ja. Der da ____________ ganz nett. 

A: Was _________________ denn der Rock? 

C: 12 €. 

B: O.K. Ich __________ den Rock. 

  

kosten, finden, suchen, 

brauchen, sein,sein, nehmen 

a) 

d) 
c) 

b) 

Sie ist hübsch.  
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11.  Hör den Text und entscheide: richtig (R) oder falsch (F). Poslušaj besedilo in se odloči: 

prav (R) ali narobe (F).  

a) Sie spielt Gitarre nicht lange.   ____ 

b) Sie geht gerne in die Stadt mit Meike. ____ 

c)  Sie ist sportlich und fährt Ski.   ____ 

 

12. Hör den Dialog und entscheide: richtig (R) oder falsch (F). Poslušaj dialog in se odloči: 

prav (R) ali narobe (F).  

a) Heute ist die Lehrerkonferenz.  ____ 

b) Unterrichtsschluss ist um 10.12.  ____ 

c) Die Lehrer sollen nicht zu spät kommen. ____ 
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Priloga 5: Anketni vprašalnik 2 

VPRAŠALNIK 

 

Starost: ______ let 

Spol: M / Ž 

 

1. Ali si imel/-a dovolj časa za reševanje? 

DA NE NE VEM 

 

2. Napiši številke nalog, ki so se t zdele težje. 

___________________________________________________________. 

 

3. Napiši številke nalog, ki so se ti zdele lažje. 

___________________________________________________________. 

 

4. Ali se ti zdi, da so ti gibalne dejavnosti (npr. pantomima, pisanje po 

zraku,…), ki smo jih izvajali na tečaju, pomagale pri pomnjenju besed ? 

 

DA NE NE VEM 

 

5. Ali se ti zdi, da so ti gibalne dejavnosti (npr. pantomima, pisanje po 

zraku,…), ki smo jih izvajali na tečaju, pomagale pri reševanju končnega 

preizkusa znanja? 

 

 DA NE NE VEM 
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Priloga 6: Viri slik iz prilog 

 

Anketni vprašalnik: 

- http://www.defence.pk/forums/strategic-geopolitical-issues/28670-talibanization-its-all-
about-gwadar-port-transit-trade-route.html 

- http://my.opera.com/edwardpiercy/blog/a-happy-smiley-post 
- http://www.sacredwaste.com/very_happy_smiley_face_sticker-217921057494781911.html 
- http://solehahazman.blogspot.com/2011_01_01_archive.html 

(7. 2. 2011) 
 

Končni preizkus znanja 9–12 let: 

 

- http://www.clipartoday.com/clipart/cartoons/cartoon/cartoon_267294.html  

- http://www.kennynaija.com/2010/12/nigerian-student-shot-and-killed-in-us.html-  

- http://www.telltalegames.com/forums/showthread.php?p=483347 

- http://rainpuddlesdesign.blogspot.com/2009/07/happy-friday-and-wishes-for-very-

nice.html-  

- http://www.clipartof.com/gallery/clipart/caucasian_boy_7.html- 

- http://www.freecoloringsheets.net/category/Emotions/  

- http://www.freecoloringsheets.net/view/Emotions/Standing_Boy  

- http://lizacardona.blogspot.com/2011_04_01_archive.html-  

- http://www.canstockphoto.com/vector-clipart/computer-chair.html  

- http://www.clipartof.com/gallery/clipart/horn_2.html  

- http://www.fotosearch.com/clip-art/parrot.html  

- http://www.computerclipart.com/computer_clipart_images/red_haired_cartoon_girl_sit

ting_with_her_cat_0515-1004-1303-0843.html  

- http://www.clker.com/clipart-tv-news-reporter.html  

(15. 5. 2011) 

 

Končni preizkus znanja 12–15 let: 

- http://retroclipart.co/design/royalty-free-black-and-white-retro-vector-clip-art-of-a-
woman-hitting-high-music-notes-while-singing-opera-by-bestvector-2140 

- http://school.discoveryeducation.com/clipart/clip/TV.html 
- http://picsbox.biz/key/school%20sports%20clipart 
- http://www.wpclipart.com/holiday/halloween/assorted/assorted_2/scared_phone_call.

png.html 
- http://www.sodahead.com/entertainment/abc-gets-backlash-for-putting-chaz-bono-on-

dwts-will-the-world-end-now/question-2127683/ 
- http://www.hasslefreeclipart.com/clipart_sports/tennis_players.html 
- http://www.clker.com/clipart-2563.html 
- http://www1.free-clipart.net/cgi-

bin/clipart/directory.cgi?action=view&link=clipart/Business/General&image=Cafe.jpg&i
mg= 

- http://nicecliparts.com/images-People_Clipart.php 
(20. 5. 2011) 
 

 

http://www.defence.pk/forums/strategic-geopolitical-issues/28670-talibanization-its-all-about-gwadar-port-transit-trade-route.html
http://www.defence.pk/forums/strategic-geopolitical-issues/28670-talibanization-its-all-about-gwadar-port-transit-trade-route.html
http://my.opera.com/edwardpiercy/blog/a-happy-smiley-post
http://www.sacredwaste.com/very_happy_smiley_face_sticker-217921057494781911.html
http://solehahazman.blogspot.com/2011_01_01_archive.html
http://www.clipartoday.com/clipart/cartoons/cartoon/cartoon_267294.html
http://www.kennynaija.com/2010/12/nigerian-student-shot-and-killed-in-us.html-
http://www.telltalegames.com/forums/showthread.php?p=483347
http://rainpuddlesdesign.blogspot.com/2009/07/happy-friday-and-wishes-for-very-nice.html-
http://rainpuddlesdesign.blogspot.com/2009/07/happy-friday-and-wishes-for-very-nice.html-
http://www.clipartof.com/gallery/clipart/caucasian_boy_7.html-
http://www.freecoloringsheets.net/category/Emotions/
http://www.freecoloringsheets.net/view/Emotions/Standing_Boy
http://lizacardona.blogspot.com/2011_04_01_archive.html-
http://www.canstockphoto.com/vector-clipart/computer-chair.html
http://www.clipartof.com/gallery/clipart/horn_2.html
http://www.fotosearch.com/clip-art/parrot.html
http://www.computerclipart.com/computer_clipart_images/red_haired_cartoon_girl_sitting_with_her_cat_0515-1004-1303-0843.html
http://www.computerclipart.com/computer_clipart_images/red_haired_cartoon_girl_sitting_with_her_cat_0515-1004-1303-0843.html
http://www.clker.com/clipart-tv-news-reporter.html
http://retroclipart.co/design/royalty-free-black-and-white-retro-vector-clip-art-of-a-woman-hitting-high-music-notes-while-singing-opera-by-bestvector-2140
http://retroclipart.co/design/royalty-free-black-and-white-retro-vector-clip-art-of-a-woman-hitting-high-music-notes-while-singing-opera-by-bestvector-2140
http://school.discoveryeducation.com/clipart/clip/TV.html
http://picsbox.biz/key/school%20sports%20clipart
http://www.wpclipart.com/holiday/halloween/assorted/assorted_2/scared_phone_call.png.html
http://www.wpclipart.com/holiday/halloween/assorted/assorted_2/scared_phone_call.png.html
http://www.sodahead.com/entertainment/abc-gets-backlash-for-putting-chaz-bono-on-dwts-will-the-world-end-now/question-2127683/
http://www.sodahead.com/entertainment/abc-gets-backlash-for-putting-chaz-bono-on-dwts-will-the-world-end-now/question-2127683/
http://www.hasslefreeclipart.com/clipart_sports/tennis_players.html
http://www.clker.com/clipart-2563.html
http://www1.free-clipart.net/cgi-bin/clipart/directory.cgi?action=view&link=clipart/Business/General&image=Cafe.jpg&img
http://www1.free-clipart.net/cgi-bin/clipart/directory.cgi?action=view&link=clipart/Business/General&image=Cafe.jpg&img
http://www1.free-clipart.net/cgi-bin/clipart/directory.cgi?action=view&link=clipart/Business/General&image=Cafe.jpg&img
http://nicecliparts.com/images-People_Clipart.php
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Sprotni preizkus znanja 14. 3. 2011 
 

- http://www.shutterstock.com/pic-34995271/stock-vector-little-nerd-girl-teachers-
pet.html 

- http://www.chumpysclipart.com/illustration/2917/picture_of_a_loud_businessman_yell
ing_at_a_much_smaller_businessman 

- http://school.discoveryeducation.com/clipart/clip/quiet.html 
- http://www.canstockphoto.de/mathe-streber-5174820.html 
- http://www.easyvectors.com/browse/other/man-reading-with-glasses-clip-art 
- http://www.mothergoose.com/Clipart/alphabet_page_4.htm 
- http://www.shutterstock.com/pic-63833878/stock-vector-nice-young-man-retro-clipart-

illustration.html 
(12. 3. 2011) 
 

Sprotni preizkus znanja 4. 4. 2011 
 

- http://www.clipartof.com/portfolio/cthoman/farmer 
- http://www.people-clipart.com/people_clipart_images/doctor_with_a_clipboard_0521-

1005-1111-0232.html 
- http://www.clipartguide.com/_pages/0511-0903-2316-3619.html 

(3. 4. 2011) 
 

Sprotni preizkus znanja 9. 5. 2011   
 

- http://www.inetgiant.com/tags/dog-walking 
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