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POVZETEK 

Ustvarjalni gib je dejaven način učenja, pri katerem pride v ospredje povezanost kognitivnega 

in telesnega razvoja posameznika. V magistrskem delu smo raziskovali povezavo med 

izvajanjem učnih ur z metodo ustvarjalnega giba in znanjem učencev iz geometrije, ki so na 

predoperativni stopnji razvoja kognicije, na operativni stopnji kognitivnega razvoja ali prehodu 

med stopnjama. Najprej smo v teoretičnem delu predstavili Piagetovo teorijo in stopnje 

kognitivnega razvoja otroka ter Piagetove naloge za ugotavljanje stopnje kognitivnega razvoja. 

Velik poudarek smo namenili povezavi gibanja in učenja ter gibanja in kognicije. Teoretični 

del smo zaključili s predstavitvijo značilnosti ustvarjalnega giba pri pouku in z ugotovitvami 

raziskav na področju gibanja in kognitivnega razvoja. Podatke za empirični del smo pridobili v 

projektu Pomen ustvarjalnega giba za različna področja razvoja pri učencih razredne stopnje. 

Predstavljen je tisti del, ki se nanaša na kognitivno področje. Največji poudarek smo namenili 

morebitnim razlikam v znanju iz geometrije (področja: geometrijski liki in telesa, črte in točke, 

simetrija) med učenci na predoperativni stopnji kognitivnega razvoja, med učenci na prehodu 

med stopnjama in učenci na operativni stopnji kognitivnega razvoja po uporabi ustvarjalnega 

giba pri pouku. V raziskavo so bili vključeni trije razredi drugošolcev (N = 68) iz osnovnih šol 

v Ljubljani in okolici. Podatke o stopnji kognitivnega razvoja smo pridobili s pomočjo 

odgovorov učencev na štiri Piagetove naloge. Podatke o znanju geometrije smo pridobili s 

preizkusom znanja iz geometrije. Rezultati so pokazali, da je 13,2 % drugošolcev še na 

predoperativni stopnji kognitivnega razvoja, 25 % drugošolcev je na prehodu med stopnjama 

in kar 61,8 % drugošolcev na operativni stopnji razvoja kognicije. Statistično pomembne razlike 

v znanju iz geometrije glede na povprečno oceno so med učenci na operativni stopnji razvoja 

kognicije in učenci predoperativne stopnje ter med učenci operativne stopnje razvoja kognicije 

in učenci na prehodu med stopnjama, obakrat v korist operativne stopnje. Ugotovili smo, da so 

na vseh treh geometrijskih področjih pri določenih nalogah na preizkusu znanja iz geometrije 

statistično pomembne razlike v znanju učencev na operativni stopnji in učencev na 

predoperativni stopnji kognitivnega razvoja, druge razlike med skupinami niso pomembne. Na 

vseh treh področjih so učenci na operativni stopnji dosegli boljši rezultat kot učenci na 

predoperativni stopnji kognitivnega razvoja. Mere razpršenosti pa so pokazale, da so si glede 

na povprečne dosežene točke in ocene na preizkusu znanja med seboj najbolj različni učenci na 

prehodu med stopnjama.  

KLJUČNE BESEDE: ustvarjalni gib, kognicija, Piagetova teorija kognitivnega razvoja, 

predoperativna stopnja, operativna stopnja, geometrija. 



 

 

ABSTRACT 

The creative move is an active method of learning where the connection of cognitive and 

physical development of an individual comes to the fore. In the master’s thesis, we researched 

the connection between exercising lessons with the method of the creative move and the 

geometry knowledge of the students who are on the preoperational level of the development of 

cognition, on the operational level of the cognitive development, or in the transition between 

the levels. Firstly, in the theoretical part, we presented Piaget’s theory and the levels of the 

cognitive development of a child, and Piaget’s tasks for ascertaining the level of the cognitive 

development. A great emphasis was put on the connection between moving and learning, and 

moving and cognition. We concluded the theoretical part with the presentation of the 

characteristics of the creative move in lessons and with the ascertainments of research in the 

field of movement and the cognitive development. We acquired data for the empirical part in 

the project The Significance of the Creative Move for Various Fields of Development in 

Students of the Primary School. The part which relates to the cognitive field was presented. The 

greatest emphasis was put on the possible differences in the geometry knowledge (fields: 

geometric shapes and bodies, lines and points, and symmetry) among the students on the 

preoperational level of the cognitive development, among the students in the transition between 

the levels, and the students on the operational level of the cognitive development after the use 

of the creative move during the lessons. Three classes of the second year students (N = 68) of 

the elementary schools in Ljubljana and the surroundings were included in the research. The 

data on the level of the cognitive development was acquired by means of replies of the students 

to four Piaget’s tasks. The data on the geometry knowledge was acquired by the test of 

knowledge in geometry. The results showed that 13.2% of the second year students are still on 

the preoperational level of the cognitive development. 25% of the second year students are in 

the transition between the levels, and as much as 61.8% of the second year students are on the 

operational level of the development of the cognition. There are statistically significant 

differences in the geometry knowledge with regards to the average grade between the students 

on the operational level of the development of cognition and the students on the preoperational 

level, and between the students of the operational level of the development of cognition and the 

students in the transition between the levels – both times in favor of the operational level. We 

ascertained that on all the three geometrical levels, there are statistically significant differences 

in the knowledge of the students on the operational level and the students on the preoperational 

level of the cognitive development in certain tasks in the examination. Other differences among 

the groups are not significant. In all the three levels, the students on the operational level 



 

 

achieved a better result as the students on the preoperational level of the cognitive development. 

However, measures of variability showed that the most divergent to each other (with regards to 

the achieved points on the average and with regards to the grades in the examination) are the 

students in the transition between the levels. 

KEYWORDS: creative move, cognition, Piaget’s theory of cognitive development, 

preoperational level, operational level, geometry. 
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1 UVOD 

Začetki otrokove neverbalne komunikacije se kažejo v naravnem in spontanem gibanju. Tako 

otrok prek gibanja spoznava in se odziva na svet okrog sebe (Griss, 1998). Gibanje vpliva na 

razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti, pri čemer ne smemo zanemariti velikega vpliva 

gibanja na celostni otrokov razvoj. Pozitivni učinki gibanja so lahko opazni na motoričnem, 

čustvenem, socialnem in kognitivnem področju otrokovega razvoja (Tancig, 1987). 

Gibanje za otroka po rojstvu postane ključni vir pridobivanja informacij o okolju in za 

spoznavanje novih stvari. Pripravljenost otroka za usvajanje določenih gibalnih spretnosti je 

pogojeno z določeno stopnjo kognitivnega razvoja (Pišot in Planinšec, 2005). Na tem mestu je 

treba poudariti pomen gibanja za učenje v šolskem prostoru. Ko integriramo gibanje v učni 

proces, popestrimo poučevanje in učenje prek gibanja, kar pa omogoča učenje s telesno in čutno 

izkušnjo (Burns, 2011; Griss, 2013; Kroflič, 1999; Tancig, 2015).  

Ko se osredotočimo na povezanost motoričnih in senzoričnih sposobnosti s kognicijo, 

govorimo o t. i. utelešeni kogniciji. Preprosteje povedano, naša dejavnost, gibalna dejavnost, 

omogoča razvoj naših možganov (Tancig, 2015). Na začetku na razvoj otroških možganov 

vplivamo z igro, prek katere se otrok uči gibanja (Tancig, 1987). Otrok se prek gibalne igre uči 

gibanja, zato je priporočljivo gibanje premišljeno in načrtovano integrirati v vzgojno-

izobraževalne dejavnosti (Geršak, 2016a). Sodobna šola je usmerjena k celostnemu učenju in 

med pristope celostnega poučevanja in učenja uvrščamo ustvarjalni gib (Geršak, 2006).  

Teoretični del magistrskega dela ima obliko, podobno lijaku, zato bomo začeli bolj splošno, in 

sicer z opredelitvijo kognitivnega razvoja. Poudarili bomo enega izmed pomembnejših 

predstavnikov kognitivne teorije, Jeana Piageta. Nadaljevali bomo z opisom njegove teorije in 

z dejavniki kognitivnega razvoja. Poglobljeno bomo predstavili stopnje kognitivnega razvoja 

(senzomotorična stopnja kognicije, predoperativna stopnja kognicije, stopnja konkretno logične 

kognicije, stopnja formalno logične kognicije) in Piagetove naloge ter predstavili nekaj 

sodobnejših pogledov na njegovo raziskovanje. Teoretični del se bo nadaljeval z ugotavljanjem 

povezanosti gibanja, učenja in kognicije, z opredelitvijo ustvarjalnega giba in integracijo le-

tega v pouk matematike. Na koncu bomo predstavili povezanost gibanja in kognitivnega 

razvoja ter predstavljena dejstva podkrepili z raziskavami s tega področja.
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V empiričnem delu bomo predstavili rezultate raziskave, v kateri smo ugotavljali značilnosti 

kognicije pri učencih ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure matematike. Ugotovili bomo, 

kako se učenje s pomočjo ustvarjalnega giba na področju matematike (geometrije) povezuje z 

znanjem iz geometrije učencev v drugem razredu osnovne šole, in sicer glede na to, na kateri 

stopnji kognitivnega razvoja so (predoperativni stopnji kognicije, na prehodu med stopnjama 

ali na operativni stopnji kognicije).  
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2 TEORETIČNI DEL 

2. 1 KOGNITIVNI RAZVOJ 

Ne glede na spoznanja različnih psiholoških smeri oziroma teorij je vsem nekako skupno to, da 

poudarjajo nenehni razvoj teorij in s tem tudi razvoj posameznika. Ko začnemo razmišljati o 

posameznikovem razvoju nasploh, kmalu ugotovimo, da ne moremo mimo raziskovanja o 

svojem načinu razmišljanja, ki se povezuje s teorijami razvojne psihologije (Batistič Zorec, 

2014). Ena od teorij kognitivnega razvoja je teorija, ki temelji na raziskovanju razvoja in 

strukture posameznih kognitivnih procesov. Ukvarja se tudi z vplivom kognitivnih procesov na 

posameznikovo vedenje in razumevanje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

Strokovnjaki se na kognitivnem področju ukvarjajo z načinom zaznavanja samega sebe in 

drugih, z načini interpretiranja in pridobivanja informacij ter z dojemanjem in zaznavanjem 

sveta (Babšek, 2009). Woolfolk (2002) prepoznava kognitivni razvoj kot postopno in redno 

spremembo, s katero miselni procesi postajajo kompleksnejši.  

Naša miselna podoba je dejavno interpretirana in izgrajena predstava, ki jo ustvari naš razum. 

Otrok ima ob rojstvu na razpolago nekaj osnovnih kognitivnih struktur. S pomočjo interakcije 

z okoljem jih preoblikuje in iz njih oblikuje nove (Labinowicz, 1989). Shaffer (1989, v Batistič 

Zorec, 2014) pravi, da je kognicija kompleksen proces, ki ga sestavljajo tri komponente: 

vsebina, strukture in kognitivni procesi. 

Kognicija ni posledica pasivnega sprejemanja informacij iz okolja, ampak se oblikuje prek 

interakcij med okoljem in kognitivnimi strukturami (Labinowicz, 1989). Razvoj kognicije 

poteka glede na spremembe v kognitivnih procesih, kot so zaznavanje, predstavljanje, 

sklepanje, presojanje, govor, spomin in reševanje problemov (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009). Eden izmed največjih razvojnih psihologov v zgodovini je Jean Piaget, ki ga bomo 

podrobneje predstavili v naslednjem poglavju. Piaget meni, da je znanje, ki ga uporabljamo v 

dani situaciji, dejavno zgrajeno iz prejšnjih dejavnih interakcij z okoljem (Labinowicz, 1989). 

Piaget je z leti svojega raziskovanja spoznal, da so za razumevanje kognicije otrok bistveni 

kognitivni procesi in strukture (Batistič Zorec, 2014). Vsebina kognicije je določena s 

kognitivno strukturo, kar pomeni, da gre za način kognicije določene stopnje kognitivnega 

razvoja (Labinowicz, 1989). Vzpostaviti ravnotežje med kognitivnim procesom in okoljem je 

cilj kognitivne dejavnosti (Piaget in Inhelder, 1982). 
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2. 1. 1 Piagetova teorija kognitivnega razvoja 

Učenje v spoznavno-konstruktivističnem pristopu pomeni, da učenci sami gradijo svoje znanje, 

da je učenje kot dejavni kognitivni proces v življenjskih situacijah in s tem je učenje tudi bolj 

dinamično. Omenjeni pristop učenja temelji na Piagetovi razvojni teoriji (Valenčič Zuljan, 

2002). 

Jean Piaget (1986–1980) je bil eden izmed najpomembnejših znanstvenikov 20. stoletja. Ni se 

ukvarjal samo z razvojno psihologijo in z drugimi psihološkimi disciplinami, ampak je pri 

svojem delu izhajal tudi s področij biologije, epistemologije in logike. Pri svojih dvajsetih letih 

je bilo objavljenih že več kot 20 njegovih znanstvenih razprav s področja biologije in pri 

enaindvajsetih letih je postal doktor naravoslovnih ved. Po doktoratu je svoj čas v celoti posvetil 

študiju psihologije. Proučevati je začel procese otrokovih kognitivnih zgradb in začel razvoj 

svoje klinične metode (Labinowicz, 1989).  

Švicarski psiholog J. Piaget je veliko svojega časa namenil študiju razvoja otrokove kognicije. 

Ko v tistem času družba še ni bistveno razlikovala sveta otrok od sveta odraslih, je spoznal in 

sprejel nasprotno dejstvo, da se kognicija odrasle osebe in kognicija otroka med seboj 

razlikujeta. Pri obdelavi podatkov ni bil pozoren samo na pravilne odgovore otrok, temveč je 

poslušal vse, kar so mu otroci govorili. Vzorec nepravilnih otrokovih odgovorov ga je tako 

prevzel, da se je začel ukvarjati s kognitivnimi procesi otrok. Začela ga je zanimati pot, po 

kateri otrok usvaja znanje (Labinowicz, 1989). Zanimati se je začel za način otroškega 

razmišljanja, o starostnih obdobjih za razumevanje določenih konceptov, za kontinuiran razvoj 

spoznanj od konkretnih izkušenj do abstraktnega znanja in za otrokovo konstrukcijo lastnega 

znanja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  

Njegova sposobnost poslušanja otrok in sprejemanje otroka takšnega, kot je, sta ga pripeljala 

do razvoja lastne metode proučevanja otrokovega razmišljanja. Gre za Piagetovo tehniko 

intervjuja. Pri njegovi metodi je pomembno, da spraševalec pred otroka naprej postavi predmete 

iz njegovega okolja, nato mu razloži, kaj bo s temi predmeti delal ter ga med delom posluša in 

spremlja. Spraševalec si vse zapiše, pravilne in nepravilne odgovore. Ne vsiljuje svojih razlag, 

sledi svoji intuiciji in postavlja dodatna podvprašanja (Labinowicz, 1989). Piagetovo 

raziskovanje ubira pot nekje vmes med opazovanjem in eksperimentiranjem, najdemo ga pod 

imenom kvazi opazovanje (Horvat in Magajna, 1987). Ravno s pomočjo omenjene tehnike je 

Piaget prišel do ugotovitve, da se starejši in mlajši otroci med seboj razlikujejo po količini 

znanja, in, kar je še bolj pomembno, razlikujejo se tudi po kakovosti kognicije (Hayes in Orrell, 

1998). 
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Zanimivo in predvsem drugačno od zdravo-razumskega pojmovanja je Piagetovo razumevanje 

znanja. Običajno smo mnenja, da gre pri znanju za zbiranje informacij, ki jih pridobimo prek 

učenja ali izkušenj. Piaget pa je nasprotno verjel, da gre pri znanju za proces pridobivanja 

informacij s pomočjo fizične ali miselne akcije (Thomas, 1992, v Batistič Zorec, 2014). Po 

njegovem mnenju se otrokovo znanje v razvoju dejavno oblikuje prek interakcije med 

kognitivnimi strukturami in okoljem (Labinowicz, 1989). Še eno od pomembnih Piagetovih 

spoznanj je tudi to, da se strategije kognicije razvijajo z razvojem kognicije od senzomotorične 

proti formalno logični kogniciji kognitivnega razvoja (Kroflič, 2003, v Geršak, 2016a). 

Piaget je v svoji kognitivni teoriji poudarjal pomen fizičnih izkušenj. Gre za neposredne in 

spontane otrokove izkušnje, ki jih pridobi z rokovanjem s predmeti, s poslušanjem ter z 

opazovanjem in vonjanjem. Otrok pri raziskovanju predmetov ugotavlja, kako delujejo, kako 

se spreminjajo in v kakšnem odnosu so. Pri tem prihaja do novega znanja, t. i. logično-

matematične izkušnje. Omenjene izkušnje otrok ne more pridobiti iz predmeta samega, ampak 

potrebuje še dejavnosti, ki jih izvaja na predmetu oziroma s predmetom, in ustrezne kognitivne 

strukture (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

2. 1. 2 Dejavniki razvoja kognicije 

Piaget navaja štiri dejavnike razvoja (Labinowicz, 1989; Piaget in Inhelder, 1982): 

a) Notranja zrelost (dozorevanje) oziroma dednost 

Piaget ključne vloge pri razvoju ni pripisoval ne okolju in ne dednosti, ampak interakciji med 

njima. Otrok ima v določeni starosti samo določene sposobnosti živčnega sistema, tiste, ki so 

do takrat razvite. Število kognitivnih struktur se s starostjo otroka povečuje. Glede na to je 

zrelost pogoj, da lahko otrok napreduje oziroma doseže določeno kognitivno sposobnost s 

pomočjo primernih spodbud iz okolja.  

b) Izkušnje 

Piaget je poudaril logično-matematične in fizične izkušnje. Več izkušenj, kot jih ima otrok z 

določenim predmetom, bolj je njegovo razumevanje razvito. Fizične izkušnje otrok pridobiva 

spontano in neposredno pri raziskovanju okolja, poslušanju, tipanju, opazovanju, vonjanju in 

okušanju. Tudi logično-matematične izkušnje so v povezavi z objekti, vendar spoznanja, ki jih 

pridobimo, ne izhajajo iz objekta samega, temveč iz akcij, ki jih na objektu izvajamo. 
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c) Socialna interakcija 

Otrok mora pri razmišljanju upoštevati lastno mnenje in tudi različna mnenja drugih (vrstnikov, 

staršev, učiteljev). Več, kot ima otrok priložnosti za interakcijo, več pogledov bo spoznal. Ko 

poteka prenos znanja iz socialnega okolja, t. i. socialna transmisija, izobraževanje poteka v 

najširšem smislu. Zrelost in fizične izkušnje vplivajo na uspeh socialnega prenosa znanja. 

d) Uravnoteženje 

Šele ko so prej omenjeni dejavniki razvoja (notranja zrelost, izkušnje, socialna interakcija) in 

zadnji dejavnik razvoja, uravnoteženje, v interakciji med seboj, lahko vplivajo na kognitivni 

razvoj. Po Piagetovem mnenju ima omenjena interakcija najpomembnejšo vlogo pri razvoju, 

saj predstavlja stalno povezavo otrokove kognicije in realnosti. Otrok iz okolja sprejme izkušnje 

v že svoj obstoječi kognitivni okvir in jih zaradi pridobljenih izkušenj spremeni v lastne 

kognitivne strukture (Labinowicz, 1989). 

Pri otrokovi kogniciji sta pomembna dva procesa: stabilnosti in sprememba. V procesu 

asimilacije svoje zaznave prilagajamo obstoječemu okviru. Pri akomodaciji gre za vnos 

informacij, spreminjanje in bogatenje struktur že obstoječega okvira. Ravnotežje med 

asimilacijo in akomodacijo je potrebno, da otrok v interakciji z okoljem doseže višjo stopnjo 

njegovega razumevanja. Temu procesu pravimo uravnoteženje in je tudi eden izmed 

najpomembnejših dejavnikov razvoja. Otrok na višjih stopnjah razumevanja uporablja 

kompleksnejše vzorce kognicije (Labinowicz, 1989). 

Vzpostaviti ravnotežje med okoljem in kognitivnim procesom je cilj miselne dejavnosti. 

Napredovanje na višjo stopnjo v razvoju lahko otrok doseže ravno z določeno stopnjo 

ravnotežja (Piaget in Inhelder, 1982). 

Piaget je s spoznanji pri raziskovanju kognitivnega razvoja otrok in dejavnikov razvoja 

kognicije določil stopnje razvoja kognicije.  

2. 1. 3 Razvoj kognicije po Piagetovi teoriji kognitivnega razvoja  

2. 1. 3. 1 Senzomotorična ali zaznavno-gibalna stopnja kognicije 

Pri prvi stopnji kognicije gre za obdobje uporabe gibalnih in zaznavnih sposobnosti za 

razumevanje sveta (0–2 leti starosti). Otrok uporablja različne oblike enostavnega posnemanja 

(Labinowicz, 1989). Stalnost predmetov zunaj svoje zaznave dojame konec prvega leta starosti. 

Na koncu senzomotorične stopnje kognicije lahko že zaznamo, da otrok išče predmete, čeprav 

jih ne vidi (Labinowicz, 2010). 
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Piaget je na podlagi opazovanja svojih treh otrok prepoznal določene intelektualne sposobnosti 

že v prvih mesecih otrokovega življenja. S pomočjo ugotovitev je Piaget oblikoval šest 

podstopenj senzomotorične stopnje kognicije (Labinowicz, 2010): 

• Refleksi 

Prva podstopnja (refleksi) se začne z rojstvom in traja približno en mesec. Refleksi so 

prirojeni, vendar otrokove dejavnosti že kažejo na mehanizme asimilacije. Dojenček po 

nekaj tednih sesanja to počne že drugače, spretnejše kot v prvih dneh (Horvat in 

Magajna, 1989). Sesalni refleks se razvija v smeri posploševanja, dojenček kmalu začne 

sesati vse, kar ima v roki. Pri tem začne svojo dejavnost, t. i. sesalni refleks, prilagajati 

drugim objektom, upošteva njihovo obliko, velikost in lego (Labinowicz, 2010). 

• Primarne krožne reakcije 

Na podstopnji primarnih krožnih reakcij, ki traja od 1. do 4. meseca, dojenček ponavlja 

določene dejavnosti, ker mu nudijo zadovoljstvo. Naključno odkriva nova vedenja, ki 

jih nehote ponavlja v krogu samostimulacije. Sesalni refleks sproži palec, ki je zašel v 

usta. Ko prst odmakne iz ust, skuša dejanje ponoviti, saj ponovno želi sprožiti prijetno 

sesanje. Po nekaj poskusih že zmore ponoviti svoje gibe in s tem ustvari ponavljajoč se 

akcijski vzorec (Labinowicz, 2010). 

• Sekundarne krožne reakcije 

V obdobju od 4. do 8. meseca začne dojenček ločevati sebe od objektov zunaj sebe. Še 

vedno poteka ponavljanje določene dejavnosti, vendar ne zaradi njih samih, ampak ker 

otroka zanimajo posledice dejanja. S tem postane ponavljanje že namensko. Zanimivo 

je tudi to, da bo otrok prej segel po neznanem predmetu kot po poznanem. Na podstopnji 

otrok odvrženi predmet že išče v pričakovani smeri, saj že zmore predvideti, kam bo 

predmet padel, po tem, ko ga je izpustil oziroma odvrgel. Razvijata se sposobnost 

iskanja delno skritih predmetov in sposobnost prepoznavanja delno vidnih predmetov 

(Labinowicz, 2010). 

• Usklajevanje sekundarnih krožnih reakcij 

Omenjeno usklajevanje poteka med 9. in 12. mesecem starosti dojenčka. Zmore že 

odstraniti oviro, da lahko poseže po zanimivem predmetu. Pravimo, da začne usklajevati 

dva podobna akcijska vzorca. Ena od akcij predstavlja sredstvo za dosego cilja, druga 

pa cilj sam. Po Piagetovem mnenju je to že prvi znak inteligentnosti, ker ima dojenček 

pred izvedbo akcije v mislih svoj namen oziroma cilj. Če pred otrokom npr. prekrijemo 

igračo, jo bo sam želel odkriti (Labinowicz, 2010). Labinowicz (2010) zagovarja 
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dejstvo, da v tem starostnem obdobju dojenček še ni sposoben upoštevati premestitve 

predmeta. Dojenček bo želeni predmet še vedno iskal na prvotnem mestu.  

V tem obdobju pa že lahko govorimo o resnično pravem začetku praktične 

inteligentnosti in o začetnem razumevanju vzroka in posledice (Batistič Zorec, 2014). 

• Terciarne krožne reakcije 

Podstopnja traja od 12. do 18. meseca malčkove starosti. Za to obdobje je značilno, da 

začne eksperimentirati s predmeti na osnovi poskusov in napak (Batistič Zorec, 2014). 

S spreminjanjem vedenja išče novosti in prepoznava lastnosti predmetov. Malček s 

spreminjanjem višine spusta predmeta raziskuje padanje predmetov ali pa si izbere 

različne vrste predmetov. S tem raziskuje glasnost ropota pri padcu, spreminjanje mesta 

padca in moč sunka pri dejavnosti (Labinowicz, 2010). 

• Miselne reprezentacije 

Med 18. in 24. mesecem starosti si je otrok že sposoben izmisliti novo akcijo. Objekti 

in akcije so že v otrokovi kogniciji kot predstave, zato jih lahko med seboj kombinira in 

z njimi kognitivno manipulira. Gre za bistveno spremembo, ko otrok zmore ponotranjiti 

vedenjske akcije v notranje kognitivne akcije. Primer akcije: otrok ugotovi, da ne doseže 

želenega predmeta na polici. V prostoru opazi stol in ga prinese do police, da bo dosegel 

svoj cilj. V tem obdobju Piaget omeni odloženo posnemanje, kar pomeni, da otrok 

napreduje v predstavi v mislih in s tem že nakazuje na prehod na naslednjo stopnjo 

kognitivnega razvoja (Labinowicz, 1989). 

2. 1. 3. 2 Predoperativna stopnja kognicije 

Predoperacionalna ali predoperativna stopnja kognicije predstavlja obdobje predstavne in 

predlogične kognicije (2–7 let). Značilen je prelom v kogniciji v okviru predstav, pojmov in 

simbolov (Labinowicz, 1989). Otrok s simboli ustvarja, jih razume in uporablja. Piaget meni, 

da se otrokova uporaba simbolov kaže pri jezikovnih spretnostih, odloženem posnemanju in 

simbolni igri (Zigler in Stevenson, 1993). Otrok je zmožen svoje predstave predstaviti nekomu 

drugemu. V mislih si že lahko predstavlja pretekle izkušnje. Pojavi se hiter razvoj jezikovnih 

sposobnosti (Labinowicz, 1989).  

Med 2. in 4. letom otrokove starosti so koncepti, ideje oziroma kognicija otroka v primerjavi z 

odraslimi na osnovni oziroma preprostejši ravni. Gre za predkonceptualno kognicijo. Otroci so 

zmožni povezati dva istočasna dogodka s pomočjo sklepanja, da je eden povzročil drugega 

(Batistič Zorec, 2014). Za omenjeno kognicijo je značilna nezmožnost hierarhične ločitve med 
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razredi in podrazredi. Otrokom je težje razumljivo, da je isti objekt lahko uvrščen v dva različna 

razreda (Zigler in Stevenson, 1993).  

Kadar se oseba ni zmožna postaviti v položaj drugega, govorimo o egocentrizmu. Po 

Piagetovem mnenju je omenjeno stanje velik del otrokovega razmišljanja v tem obdobju. Otrok 

se pri zaznavanju usmeri samo na en vidik dogodka in samo tega tudi upošteva (Batistič Zorec, 

2014). 

Med 4. in 7. letom starosti otroka nastopi obdobje, ko kognicija ni odvisna samo od zaznavanja, 

ampak tudi od naslednje stopnje v razvoju, od logične kognicije. Otrokovo reševanje problemov 

postaja intuitivno, sposoben je videti več dejavnikov, ki vplivajo na dogodke. Temu lahko 

rečemo tudi intuitivna kognicija (Thomas, 1992, v Batistič Zorec, 2014). Če v tem starostnem 

obdobju otroku damo nalogo, da razporeja predmete po eni lastnosti (npr. po barvi), mu to ne 

bo delalo težav (Batistič Zorec, 2014). Na tej stopnji otrok še ne zmore: 

– vrniti predmeta na izhodiščno točko (ireverzibilnost); 

– spremembe dveh dimenzij hkrati obdržati v zavesti (centracija); 

– upoštevati mnenja drugih oseb (egocentrizem) (Labinowicz, 2010). 

Za otroke v tem obdobju je pretežko hkrati upoštevati razrede in podrazrede, kar nakazuje 

naslednja naloga: otrok ima pred seboj večino rumenih kock in manjšino zelenih lesenih kock. 

Otrok te starosti bo na vprašanje, ali so kocke lesene, odgovoril pritrdilno. Pravilno bo 

odgovoril tudi na vprašanje, katerih kock je več. Na vprašanje, ali je več rumenih ali lesenih 

kock, odgovori napačno, saj je mnenja, da je več rumenih. Pri nalogi se kaže intuitivna kognicija 

(Shaffer in Kipp, 2007). 

2. 1. 3. 3 Stopnja operativne kognicije 

Sledi obdobje operativne kognicije, ki ga imenujemo tudi stopnja konkretno logičnih operacij 

(7–11 let) (Labinowicz, 1989). Sedaj so otroci že sposobni v mislih obrniti prej izvedeno akcijo 

in v mislih zadržati dve ali več spremenljivk hkrati. Značilna je povečana zmožnost 

konzervacije (vzdrževanje oziroma ohranjanje stanja), zmožnost razvrščanja predmetov po 

vrstnem redu in klasifikacije – razporejanja predmetov po eni oziroma več lastnostih in razvoj 

matematičnih operacij. Povečana je tudi zmožnost razmišljanja o prostorskih odnosih, vendar 

je otrokova kognicija še vedno omejena na konkretno raven.  

Zelo pomembno je, da otrok na tej stopnji pridobi konkretne izkušnje oziroma da se ukvarja s 

predmeti. Za intelektualni razvoj je nujno, da je otrok dejaven, da odkriva strukture in stvari 
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preoblikuje (Labinowicz, 2010). Kognicija otroka v tem obdobju postane bolj fleksibilna in 

logična, saj ni več odvisna od trenutne vizualne podobe. Otrok lahko svoje kognitivne operacije 

pravilno uporablja ob jasnih in konkretnih objektih (Zigler in Stevenson, 1993). 

Ko otrok doseže stopnjo operativne kognicije, pridobi pomembne zmožnosti. Otrok lahko v 

mislih obrne dogodek v nasprotno smer. Omenjeno zmožnost imenujemo reverzibilnost, ki 

omogoča razumevanje konzervacije. Pri konzervaciji otrok dojame, da predmet po spremembi 

videza, pri kateri nič ne dodamo in nič ne odvzamemo, ohrani maso ali količino. Druga 

pomembna sposobnost je decentracija, ki označuje istočasno osredotočenost na več različnih 

vidikov objekta (Batistič Zorec, 2014). Pri reševanju problemov pride v ospredje sposobnost 

tranzitivnosti oziroma prehodnosti, ki je osredotočena na relacijo med posameznimi elementi 

serije (iz odnosa prvega z drugim elementom, drugega s tretjim elementom sledi isti odnos 

prvega s tretjim elementom) (Shaffer in Kipp, 2007). Z doseženo stopnjo operativne kognicije 

naj bi otrok zmogel seriacijo – urejanje elementov po vrstnem redu (predmete razporedi od 

najmanjšega do največjega). Zmožnost konkretno logičnih operacij je tudi klasifikacija. Otrok 

pravilno razvrsti npr. like po obliki, barvi in velikosti. Piaget to imenuje zmožnost razumevanja 

hierarhičnih odnosov med razredi (nadrejenimi in podrejenimi); t. i. inkluzija razredov (Zigler 

in Stevenson, 1993). 

2. 1. 3. 4 Stopnja formalno logične kognicije 

Od 11. do 15. leta starosti otroka nastopi stopnja formalno logične kognicije. Otrok začne 

razmišljati o odnosih med odnosi in o abstraktnih stvareh. Zmožnost kognicije poteka zunaj 

konkretne stvarnosti, pojavi se zavedanje o zmožnosti razmišljanja o svoji kogniciji 

(Labinowicz, 2010). Mladostniki lahko že razmišljajo o hipotetičnih situacijah in problemih. 

Za tako vrsto kognicije so nujne izkušnje in šolanje, ki jo spodbujajo. To je tudi razlog, da se 

pri nekaterih ljudeh ravno ta kognicija ne pojavi (Piaget in Inhelder, 1982). 

Senzomotorično stopnjo kognicije, predoperativno stopnjo kognicije, stopnjo operativne 

kognicije in stopnjo formalno logične kognicije je Piaget določil glede na otrokove značilne 

ravni kognicije. Npr.: Otrok lahko doseže formalno stopnjo operacij, če je predhodno dosegel 

stopnjo operativne kognicije. Zaradi tega pravimo, da je zaporedje otrokovega razvoja po 

stopnjah stalno. Med otroki se pojavljajo razlike v hitrosti prehajanja z ene na drugo stopnjo. 

Nekateri otroci so dlje časa na določeni stopnji, drugi višjo stopnjo kognicije dosežejo prej kot 

drugi, nekateri pa celo nikoli ne razvijejo miselnih zmožnosti, ki so značilne za najvišjo stopnjo 

kognicije (Labinowicz, 2010). Stopnje se med seboj razlikujejo, vendar med njimi ni ostre meje. 

Posameznih stopenj ni mogoče izpustiti, otrok mora kontinuirano prehajati s stopnje na stopnjo 
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(Batistič Zorec, 2014). Piaget pravi, da statičnih stopenj ni, da je vsaka stopnja izpolnitev nečesa 

prejšnjega in začetek nečesa novega, kar pelje do naslednje stopnje (Labinowicz, 1989). Tako 

Svetina (1999) kot Labinowicz (1989) menita, da so poleg stopenj pomembni tudi prehodi med 

posameznimi stopnjami kognitivnega razvoja. Svetina (1999) še dodaja, da v obdobju prehoda 

pride do stanja neravnotežja, saj pride do preoblikovanja in integracije struktur predhodne 

stopnje. »Stopnje niso nepovezane, nespremenljive in se ne pojavljajo nenadoma, temveč se v 

kontinuiranem razvoju prekrivajo.« (Labinowicz, 2010, str. 81) 

2. 1. 4 Piagetove naloge za ugotavljanje stopnje kognitivnega razvoja otroka 

Piaget je pri otrokovih odgovorih na raziskovalna vprašanja s kognitivnega področja opazil 

določen vzorec. Spoznal je, da otroci pri podobni starosti na vprašanja odgovarjajo na podoben 

način. Iz odgovorov otrok je lahko sklepal, kako otroci razmišljajo (Labinowicz, 1989). 

V nadaljevanju bomo natančneje predstavili štiri različne naloge: konzervacijo količine 

tekočine, konzervacijo snovi, seriacijo in na koncu še multiplo klasifikacijo. Omenjene 

Piagetove naloge smo uporabili v raziskavi, ki bo predstavljena v empiričnem delu 

magistrskega dela. Pri vsaki nalogi bodo v nadaljevanju predstavljeni opis naloge in predvideni 

odgovori otrok, ki jih bomo povezali z ustrezno kognitivno stopnjo razvoja. 

2. 1. 4. 1 Konzervacija količine tekočine 

Z otrokom skupaj ugotovimo, ali je v dveh enakih kozarcih količina vode enaka. Nato enega 

od kozarčkov pred otrokom spremenimo/preuredimo, drugi pa ostane nespremenjen zaradi 

primerjave. Sprememba vzorca je konkretno videti tako, da iz širšega kozarca prelijemo vodo 

v ožji in višji kozarec. Sledi preizkus otroka v zmožnosti konzervacije materialov kljub 

spremembi v pojavni obliki. Vprašamo ga, ali je sedaj količina vode v obeh kozarcih še vedno 

enaka, ali jo je kje več oziroma manj. Na koncu otroka vedno spodbudimo še k utemeljitvi 

odgovora. Če otrok trdi, da je v višjem kozarcu več ali manj vode kot v nižjem, je še na stopnji 

pred konzervacijo. Zastavljeno nalogo opravi, ko konzervira količino tekočine ne glede na 

obliko kozarca (Labinowicz, 2010).  

Poznamo več nalog konzervacije (npr. števila, dolžine, količine tekočine, snovi, teže itd.) in vse 

so si med seboj podobne ter so uporabne za ocenjevanje ravni otrokove kognicije. Lahko se 

zgodi, da otroci konzervirajo količino pri enih nalogah, pri drugih pa ne. V tem primeru pa 

otrok ni ne na stopnji pred konzervacijo in ne na stopnji konzervacije, ampak na prehodu med 

tema stopnjama (Labinowicz, 2010). 
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2. 1. 4. 2 Konzervacija snovi 

Otrok ima pred seboj dve glineni kroglici, ki sta oblikovani iz enake količine gline. Spraševalec 

prime eno kroglico in jo preoblikuje v obliko, podobno klobasi. Otroku postavi vprašanje, ali 

imata oba predmeta še vedno enako količino gline. Na koncu otrok še utemelji svoj odgovor 

(Labinowicz, 1989). 

Otroku na predoperativni stopnji kognitivnega razvoja (2–7 let) veliko pomeni pojavna oblika 

predmeta. Na tej stopnji se lahko osredotoči le na eno dimenzijo, drugo zanemari; v zavesti ni 

še sposoben ohraniti dveh dimenzij hkrati (centracija). Osredotoči se na končni rezultat in ne 

na proces spreminjanja, pri katerem nismo ničesar odvzeli in ničesar dodali. V mislih se še ni 

sposoben vrniti k prvotnemu stanju glinenih kroglic. Pri tem se odraža ireverzibilnost, saj se v 

mislih ne more vrniti k prvotni obliki glinene kroglice. Otrok na predoperativni stopnji 

kognitivnega razvoja odgovori, da je v kroglici, ki smo jo preoblikovali, več gline, ker je daljša 

(Labinowicz, 1989, 2010). 

Otrok je na stopnji operativne kognicije (7–11 let) sposoben hkrati obdržati dve dimenziji v 

zavesti in se je v mislih sposoben vrniti v prvotno stanje predmeta. Otrok bi na vprašanje, ali 

imata oba predmeta še vedno enako količino gline, odgovoril, da je količina gline v obeh 

kroglicah enaka, vendar smo eno samo podaljšali oziroma ji spremenili obliko. Pri nobeni 

kroglici nismo ničesar odvzeli in ničesar dodali. Lahko še doda, da bomo, če jo zvijemo nazaj 

v kroglico, dobili ponovno dve enaki kroglici (Labinowicz, 1989). 

Povezave in reverzibilne kognitivne akcije ob fizični prisotnosti predmetov imenujemo 

konkretne operacije. Empirični izsledki J. Piageta in B. Inhelder (1982) so pokazali, da se 

sposobnost konzervacije razvije ob prisotnosti najmanj dveh kognitivnih akcij. 

Otrok na stopnji formalno logične kognicije (11–15 let) nima težav z ugotavljanjem pravilnega 

odgovora. Nalogo je sposoben rešiti tudi v odsotnosti predmetov, saj ni več vezan na okolje 

(Labinowicz, 1989). 
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Slika 1: Povprečna starost otroka za sposobnost različnih konzervacij (Labinowicz, 2010) 

 

Labinowicz (2010) je v diagramu predstavil povprečne starosti, kdaj naj bi bili otroci zmožni 

doseči določeno vrsto konzervacije. Razvidno je, da se konzervacija števila, dolžine in količine 

tekočine razvije nekje med sedmim in osmim letom starosti, med osmim in devetim letom 

nastopi konzervacija količine trdne snovi in prostora, konzervacijo teže otroci lahko dosežejo 

med desetim in enajstim letom in šele po dvanajstem letu starosti so uspešni pri konzervaciji 

prostornine spodrinjene tekočine. 

2. 1. 4. 3 Seriacija 

Seriacija je urejanje (npr. predmetov) po določenem vrstnem redu. Primer naloge: Otroku 

pokažemo palčki A in B. Nato palčko A skrijemo in poleg palčke B položimo palčko C. Naloga 

otroka je, da primerja dolžino palčk A (skrita) in C (vidna). Za uspešno opravljeno nalogo mora 

otrok v mislih zadržati skrito zvezo med palčkama A in B, nato jo mora uskladiti z vidno zvezo 

med palčkama B in C. Če je A > B in B > C, potem je A > C. Naloga otroka je, da palčke 

razvrsti po velikosti. Najprej mora na mizo položiti najkrajšo palčko, nato nekoliko daljšo in 

nato še nekoliko daljšo. Palčka, ki je na sredini med eno in drugo palčko, mora biti hkrati krajša 

od ene in daljša od druge palčke Na koncu naj pogleda, ali bi jih lahko glede na velikost postavil 

v obliki stopnic (Labinowicz, 2010). 

Na predoperativni stopnji kognitivnega razvoja (2–7 let) se otroci osredotočijo samo na en vidik 

v problemu in zanemarijo druge pomembne informacije celotne situacije. Če otrok ne more v 

mislih zadržati prej omenjene skrite zveze palčk in jo uskladiti z že omenjeno vidno zvezo 
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palčke, vemo, da je otrokova kognicija še na predoperativni stopnji kognitivnega razvoja 

(Labinowicz, 2010). 

Otroci na stopnji operativne kognicije (7–11 let) so že sposobni primerjati in graditi palčke po 

vrstnem redu. Pozorni so na skrito zvezo med palčkama A in B ter na njuno usklajevanje z 

vidno zvezo med palčkama B in C. Zaradi tega lahko v že zgrajeni niz palčk vključujejo dodatne 

palčke po določenem vrstnem redu. Vendar je otrokova sposobnost seriacije v tem obdobju 

omejena le na konkretne predmete (Labinowicz, 2010). 

Otroci so na stopnji formalno-logičnih operacij (11–15 let) sposobni operirati z neskončnimi 

nizi. Podatki v problemu so predstavljeni abstraktno in otrok jih je sposoben rešiti. Nalogo lahko 

celo reši, tudi če podatki v resnici sploh ne obstajajo. Osredotoči se na nastalo zvezo in zanemari 

vsebino (Labinowicz, 2010). 

2. 1. 4. 4 Multipla klasifikacija 

Otroci so približno okrog osmega leta starosti sposobni urediti predmete tako, da istočasno 

upoštevajo njihove različne značilnosti (npr. število, barvo in smer; velikost in obliko). Temu 

rečemo multipla klasifikacija (Inhelder in Piaget, 1969, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

 

Slika 2: Naloga za ugotavljanje sposobnosti multiple klasifikacije (Siegler in Svetina, 2002, v 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) 

 

Naloga otroka je, da ugotovi, katera žival (a, b, c ali č) sodi na mesto vprašaja. Pri reševanju 

mora upoštevati različne lastnosti, kot so velikost, smer in vrsta živali. Pravilni odgovor je č 

(Siegler in Svetina, 2002, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). V Sloveniji je bila izvedena 
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raziskava o uspešnosti reševanja te naloge med slovenskimi otroki. Siegler in Svetina (2002, v 

Marjanovič Umek, Zupančič, 2009) sta ugotovila, da nalogo pravilno reši 20 % šestletnikov, 

48 % sedemletnikov in 78 % osemletnikov. Podatki iz drugih evropskih držav in iz Severne 

Amerike kažejo, da otroci to sposobnost razvijejo okrog osmega leta starosti (Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2009). 

2. 1. 5 Sodobnejši pogledi na Piagetovo teorijo 

Piaget je s svojevrstnim načinom raziskovanja zasnoval eno izmed najbolj natančnih teorij 

kognitivnega razvoja. V času nastanka je močno spremenila pogled na razvoj otroka in s tem 

tudi na poučevanje ter učenje (Shaffer in Kipp, 2007). Kljub temu da velika večina 

raziskovalcev oziroma psihologov potrjuje poglobljene opise o razmišljanju otrok, se nekateri 

ne strinjajo z določenimi Piagetovimi argumenti o kognitivnem razvoju otrok (Woolfolk, 2002). 

Rezultati novejših raziskav so pokazali, da je Piaget podcenjeval kognicijo predšolskih otrok, 

je pa precenil kognitivne zmožnosti adolescentov (Thomas, 1992, v Batistič Zorec, 2014). 

Piaget s predšolskimi otroki ni opravil veliko empiričnih raziskav o njihovem egocentrizmu. 

Egocentričnost je posebna oblika centracije, pri kateri se otrok osredotoči samo na svoj vidik 

gledanja, vse drugo zanemari (Crain, 1992, v Batistič Zorec, 2014). Piagetovi kritiki so z 

uporabo enostavnejših nalog oziroma preizkusov za ugotavljanje egocentričnosti dobili 

drugačne rezultate. Ugotovitve so pokazale, da predšolski otroci niso tako egocentrični, kot je 

mislil Piaget, temveč se je izkazalo, da že predšolski otroci lahko presežejo egocentrično 

razmišljanje (Donaldson, 1985, v Manfreda Kolar, 2006). Piagetovi teoriji kognitivnega razvoja 

Crain (1992, v Batistič Zorec, 2014) pripisuje kritiko, da je predoperativno obdobje predstavil 

precej pesimistično, saj je poudarjal predvsem to, česar otrok še ne zmore. 

Obstajajo tudi različna mnenja o Piagetovi raziskovalni metodi, kliničnem intervjuju. V procesu 

raziskovanju ni imel predhodno pripravljenih vprašanj, ki bi jim lahko sledil med razgovorom 

in bi bili za vse otroke enaki. To vzbudi dvom o relevantnosti gradiv, ki so nastali s kliničnim 

intervjujem. S tem je Piaget lahko otrokom na neki način pomagal, saj je lahko vprašanja 

prilagodil otrokovemu lastnemu jeziku in njegovi ravni razumevanja. Z omenjeno metodo je na 

otroke vplival tudi s samimi tipi vprašanj in/ali z interpretacijo njihovih odgovorov (Hayes in 

Orrel, 1998). Tudi Gardner (1995) omeni, da se je Piaget pri sestavljanju vprašanj praviloma 

ukvarjal predvsem z jezikovnim delom vprašanj (tipi vprašanj). Ko pa se ni več toliko ukvarjal 

samo z jezikovnim delom vprašanj, obliko oziroma vrsto vprašanj, je dobil drugačne rezultate. 

Piagetova vprašanja oziroma naloge so precej daleč od vsakdanjega razmišljanja (Gardner, 

1995). 
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M. Donaldson (1985, v Manfreda Kolar, 2006) je prav tako raziskovala različne poglede na 

Piagetovo kognitivno teorijo. Meni, da je Piaget otrokom postavljal vprašanja na način, da bi 

jih oddaljil od pravilnega odgovora in ne, da bi jim pomagal. Poleg tega še dodaja, da so razlogi 

za neuspehe otrok jezikovne narave. Piagetove naloge nimajo dovolj jasne vsebine, da bi otrok 

natančno vedel, kaj naj naredi (Donaldson, 1985, v Manfreda Kolar, 2006). 

Gardner (1995) v svoji knjigi poudari pomembnost odkritij vodilnega teoretika Piageta v svetu 

spoznavnega razvoja. Kljub nesporno močni plati njegovih spoznanj avtor poudari nekatere 

pomisleke o Piagetovi kognitivni teoriji. Gardner (1995) meni, da je kljub spoštovanju 

Piagetove razvojne teorije to le še ena teorija. Dodaja, da je njegov model intelektualnega 

razvoja mladi znanstvenik, zato so Piagetova spoznanja manj ustrezna za nezahodna in 

predpismena okolja. To pomeni, da spoznanja držijo le za manjšino posameznikov (Gardner, 

1995). 

Piagetove teoretične trditve so o jasnih razmejitvah med posameznimi stopnjami razvoja 

pritegnile veliko pozornosti. Prehodi med razvojnimi stopnjami so veliko bolj postopni in 

nesunkoviti, kot je razlagal Piaget (Gardner, 1995). 

Piaget zagovarja dejstvo, da lahko različne operacije, ki jih je odkril, uporabimo v 

najrazličnejših zvrsteh vsebine. Izkazalo se je, da so »Piagetove operacije mnogo bolj 

razkosane, učinkovite pri določenih gradivih ali vsebinah, medtem ko jih z drugimi ni mogoče 

spodbuditi (ali pa jih spodbudimo neustrezno).« (Gardner, 1995, str. 57).  

Kljub kritikam oziroma drugačnim pogledom na Piagetovo teorijo kognitivnega razvoja je 

njegova shema vseeno ena izmed najboljših (Gardner, 1995). 

2. 2 GIBANJE IN UČENJE 

Učenci prve triade se še dobro spomnijo, da je njihov dan v vrtcu potekal zelo razgibano in ne 

pretežno v sedečem položaju za mizo. Mlajši učenci težje dlje časa sedijo pri miru in zbrano 

poslušajo. Ena od enostavnih rešitev je lahko vključitev gibanja v učni proces. 

Telo je primaren vir človekovih izkušenj, saj z njim zaznavamo, dojemamo in se izražamo na 

različne načine (Geršak, 2015a). Človeško telo lahko v plesu opredelimo kot instrument gibanja 

oziroma dogajanja v prostoru in času (Kroflič, 1999). Otrok s telesom izraža čustva, 

komunicira, se igra in uči. Ravno gibanje za otroka predstavlja prvi stik s konkretnim svetom, 

ki je temelj za kasnejše razumevanje abstraktnih pojmov. Konkretne izkušnje so temelj 

otrokovega znanja (Geršak, 2015a). Otroci so ob vstopu v šolo sposobni uporabljati te 
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pridobljene izkušnje kot neverbalno komunikacijo. Otrokovo gibanje je naravno, spontano in 

usmerjeno k spoznavanju in odzivanju na okolje. Učitelji premalo izkoristijo otrokovo naravno 

gibanje v učnem procesu oziroma ga ne izkoristijo v zadostni meri (Griss, 1998). 

Gibanje spodbuja možgansko delovanje oziroma možgane pripravi na učenje. S pomočjo 

gibanja smo tudi bolj zbrani in zbranost ohranjamo tudi dlje časa (Burns, 2011). Gibalna 

dejavnost pozitivno vpliva na učno motivacijo, spomin in pripomore k boljšemu delovanju 

živčnega sistema (Frostig, 1989). V možganih se to odraža tako, da postane zadnji, spodnji del 

možganov ob gibanju zelo dejaven. Pri tem živci v višje predele možganov posredujejo 

informacije, ki so odgovorni za zbranost. Če se obe polovici teles gibljeta usklajeno, pripelje to 

do usklajenega gibanja obeh možganskih polovic in s tem tudi do pozitivnega vpliva na učne 

sposobnosti otrok. Sedenje vse naše dejavnosti nekako upočasni; če je učenec manj dejaven, so 

možgani slabše organizirani, kar vpliva na slabšo motivacijo in zbranost pri pouku (Burns, 

2011). 

Iz raziskav nevroznanstvenika Rateya (2008) lahko sklepamo, da gibanje dobro vpliva na 

prenašanje signalov v možganih in pripravi celice na povezovanje le-teh, izboljša motivacijo in 

pozornost ter celo pripomore k pospešitvi nastajanja novih živčnih celic.  

Gibalne dejavnosti učencev prinašajo številne prednosti pri naslednjih sposobnostih in 

psihičnih funkcijah (Frostig, 1989; Kroflič, 1999): 

– dejavno sodelovanje pri pouku; 

– uporabo kinestetične inteligentnosti; 

– izboljšanje višjih spoznavnih funkcij (kognicije, pomnjenje, domišljija, 

predstavljanje); 

– razvoj samozavedanja; 

– izražanje čustev in razvoj ustvarjalnosti; 

– razumevanje učne vsebine in različnih pojmov; 

– razvoj govora; 

– zavedanje časa in prostora. 

Gibalne dejavnosti nimajo pozitivnih učinkov samo na psihološke sposobnosti, ampak 

pripomorejo tudi otrokovemu psihomotoričnemu, kognitivnemu in čustveno-socialnemu 



18 

 

področju. Omenjena področja otrokovega razvoja se medsebojno tesno povezana, zato jih težko 

obravnavamo strogo ločeno. Pomemben dejavnik senzomotoričnega razvoja je raziskovanje 

okolja s pomočjo gibanja. Ravno zaradi tega je gibalna dejavnost, ki spodbuja zavedanje telesa, 

časovne in prostorske dimenzije ter senzorična področja, zelo učinkovito sredstvo za učenje na 

konkretni ravni, kar pa je osnova za nadaljnjo abstrakcijo (Tancig, 1987). 

M. Montessori in Kolb (1988, v Osgood-Campbell, 2015) sta poudarjala povezavo med 

kognitivnim in motoričnim področjem otrokovega razvoja v času šolanja. Bolj natančno sta 

poudarjala pomen neposrednih gibalno zaznavnih interakcij za oblikovanje idej in razumevanje 

učne vsebine. M. Montessori (1988, v Osgood-Campbell, 2015) se je še bolj držala dejstva, da 

se znanje ne pridobi z besedami, ampak z izkušnjami iz okolja.  

Tako kot poznamo različne učne pristope, tako so si tudi učenci pri učenju med seboj različni. 

Mogoče se ne zavedamo dovolj, da so spoznavni stili pri učenju zelo pomembni. Ločimo 

vizualni tip otrok, avditivni tip in kinestetični tip otrok. Pri učencih vizualnega tipa je pri učenju 

ključno slikovno gradivo, avditivni tip otroka najlažje sprejema informacije prek poslušanja, 

pogovarjanja in za učence kinestetičnega tipa je ključnega pomena gibanje. Številni avtorji 

navajajo, da naj bi bilo takih učencev največ, kar 40 odstotkov (Geršak, 2013). Za učenčevo 

učenje je učinkovitejše, da so pri uresničevanju učnih ciljev bolj prožni pri izbiri in uporabi poti 

do cilja (Geršak, 2016a). Nekateri učenci najlažje razumejo učno snov, če jo na neki način 

prikažemo. C. Peklaj (1995, v Geršak, 2016a) pravi, da je za take učence najbolj primerna 

metoda, ki vključuje ponazoritveni in gibalni vidik učenja.  

Integracija gibanja v učni proces se sklada z izkustvenim učenjem. Učenec se najbolj in največ 

nauči, če učne pojave in pojme sam preizkuša ter je s tem v učnem procesu dejaven. Z gibanjem 

spodbujamo globlje razumevanje učnih vsebin. Tudi učitelji so mnenja, da gibanje, sploh če je 

ustvarjalno, omogoča učencem trajnejše znanje in lažje razumevanje učne snovi (Geršak, 

2016a). Z dobrim razumevanjem učne snovi, ki ga učencem lahko zagotovi integracija 

ustvarjalnega giba, lahko z gibanjem prispevamo h kakovostnejšemu učenju oziroma k višjim 

kognitivnim procesom, kar pa vpliva na učenčevo učno uspešnost (Burns, 2011; Osgood-

Campbell, 2015; Tancig, 2015). 

2. 2. 1 Mnogotere inteligentnosti 

Učenje z gibanjem omogoča posamezniku, da usvaja znanja in se uči z gibanjem v prostoru ter 

pri tem razvija različne ideje, domišljijo, čustva in misli. Učenje z gibanjem lahko opredelimo 

kot kognitivno spretnost, ki spodbuja razvoj gibalne inteligentnosti (Kavčič, 2005).  
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Gibalna dejavnost se nedvomno močno povezuje z različnimi vrstami inteligentnosti. Najprej 

lahko poudarimo telesno-gibalno inteligentnost, pri kateri je poudarek na občutku za lastno delo 

in njegovo uporabo. Ritem in glasba sta močno povezana z gibanjem že v najzgodnejšem 

otrokovem obdobju, kar lahko štejemo v korist glasbeni inteligentnosti. Pri uporabi gibalnih 

dejavnosti v procesu učenja je pomembno raziskovanje prostora, da gibanje poteka v različnih 

smereh in ravneh, v katerih se nahaja telo. S tem naredimo veliko dobrega za prostorsko 

inteligentnost. Zasnova najvišjih področij matematične in logične kognicije ni tako zapletena, 

kot se zdi. Skrivnost lahko najdemo v zasnovi preprostega delovanja mlajših otrok na konkretne 

predmete (Gardner, 1995).  

Gardner (1995) izpostavi tudi trio inteligentnosti, ki prostorsko in logično-matematično 

inteligentnost povezuje s telesno-gibalno inteligentnostjo. Ravno kinestetična dejavnost s 

kančkom ustvarjalnosti predstavlja veliko podporo osebnostni in medosebni inteligentnosti. 

Prvo učenci razvijajo pri izražanju zaznav in občutij prek giba, pri ustvarjalnem sodelovanju v 

skupini, v paru pa se krepijo medsebojni odnosi, komunikacija in empatija (Gardner, 1995; 

Geršak, 2013). 

Gardner (1995) je ob Piagetovih dejstvih glede senzomotorične stopnje kognitivnega razvoja 

postavil telesno-gibalno inteligentnost kot samostojno obliko (tudi), in sicer z razvojnega 

vidika. Na neki način je Piaget predstavil telesno-gibalno inteligentnost na njeni začetni stopnji. 

Avtor poudari mnenja drugih raziskovalcev, ki ugotavljajo, da med kognitivnimi in telesnimi 

spretnostmi ni določene meje. Ravno nasprotno, poudarjajo, da gre za usklajevanje med njimi 

(Gardner, 1995). 

Tudi avtorica S. Griss (1998) poudari pomembnost telesno-gibalne inteligentnosti. Poznamo 

veliko načinov, kako učencem posredovati pojme in pojave v učnem procesu; prek opazovanja, 

poslušanja in branja besed ter prek telesne izkušnje. Ravno zadnji omenjeni način je 

premalokrat uporabljen. Avtorica ugotavlja, da je v šolskem prostoru telesno-gibalna 

inteligentnost najmanj priznana od vseh inteligentnosti (Griss, 1998), ki jih omenja Gardner 

(1995) (prostorska inteligentnost, jezikovna inteligentnost, logično-matematična inteligentnost, 

glasbena inteligentnost, medosebna inteligentnost, znotrajosebna inteligentnost, naravoslovna 

inteligentnost in telesno-gibalna inteligentnost). 

2. 2. 2 Kinestetično učenje 

Kadar učitelj učencem omogoči, da potrebno znanje in razumevanje pridobijo s pomočjo 

lastnega telesa, lahko rečemo, da je uporabil kinestetično metodo poučevanja (Geršak, 2013). 
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Gibanje se kot nekaj pozitivnega ne pojavlja samo pri poučevanju, ampak krepi tudi našo 

kinestetično inteligentnost. Avtorica Hana J. L. (2002, v Geršak, 2013) kot obliko kinestetične 

inteligentnosti definira ustvarjalni gib. Omenjena oblika učencem pomaga pri učenju, 

razumevanju pojavov in pojmov. Tako učenje postane kinestetično, pri katerem učenci razvijajo 

boljšo medsebojno komunikacijo in poglabljajo svoj razvoj na kognitivnem področju (Geršak, 

2013).  

Številni kineziologi zatrjujejo, da so za učno uspešnost ključne določene senzomotorične 

sposobnosti (Geršak, 2016a). Tudi Thelen in Smith (1994, v Osgood-Campbell, 2015) sta 

poudarjala pomen gibalnih spretnosti za učenje. Menita, da je kinestetično učenje pomembno, 

saj je za učenje značilna povezanost med kognitivnimi in senzomotoričnimi procesi (Osgood-

Campbell, 2015). Podobnemu mnenju o kinestetičnem učenju se pridržuje tudi S. Griss (2013), 

saj poudarja pomen uporabe omenjenega učenja v razredu. Za tem stoji predvsem zaradi 

rezultatov raziskave, ki je pokazala, da gibalna dejavnost spodbuja sproščanje 

nevrotransmitorja v možganih (dopamin), ki vpliva na učenje (Ratey, 2008).  

2. 3 GIBANJE IN KOGNICIJA  

Otrok prek motorike pokaže svoj psihofizični razvoj. Izraža svoja čustva, ustvarja, se igra in 

spoznava okolje. Vse to počne skozi gibanje. Pri vsem tem je pomembna tudi stopnja 

kognitivnega razvoja. Šele ko se pri otroku razvija verbalna oziroma pojmovna raven kognicije, 

je otrok sposoben doživljati svoj ustvarjalni svet (Kroflič in Gobec, 1995).  

Otrokova primarna potreba je ravno gibanje, z igro se uči gibanja in s pomočjo gibanja se tudi 

uči. Omenjena primarna potreba je povezana z vsemi področji otrokovega razvoja: s 

kognitivnim, čustveno-socialnim in psihomotoričnim področjem. Za gibanje in učenje je 

pomembno, da so vsa prej omenjena področja med seboj povezana. Pomembno je, da se 

področja otrokovega razvoja v šolskem okolju obravnavajo povezano in jih ne ločujemo. 

Gibanje naj bi se vključevalo tudi pri drugih učnih urah, ne samo pri športu, saj vpliva tudi na 

čustveno-socialni in kognitivni razvoj (Tancig, 1987).  



21 

 

 

Slika 1: Vpliv učenja z gibanjem in učenje gibanja na posamezne vidike otrokovega razvoja (Geršak, 2016a) 

 

Temeljne sposobnosti učenja in pridobivanja znanja so zaznavanje, zbranost, sklepanje, 

spomin, prilagajanje v prostoru in času ter sposobnost reševanja problemov. Na celotno 

sposobnost učenja vpliva razvita gibalna spretnost (Geršak, 2013). Poleg tega gibalna dejavnost 

vpliva na napredek in spremembe v kognitivnem razvoju (Pišot in Planinšec, 2005). 

M. Frostig (1989) pravi, da naj bo gibanje eden izmed sestavnih delov učne ure, saj se lahko 

učimo hitreje in bolj učinkovito, kadar v proces učenja vključimo gibanje, oziroma učenje 

povežemo z gibanjem. Poleg tega se ob tem sprostimo in občutimo zadovoljstvo. To otroka še 

bolj spodbudi k učenju (Frostig, 1989). 

2. 3. 1 Utelešena kognicija 

V svetu in v Sloveniji imamo izvedene raziskave s področja gibanja in kognitivnega razvoja. 

Za začetek bi poudarili splošno povezanost giba in uma. Gibbs (2010) je s svojimi raziskavami 

potrdil močno povezanost med gibalno dejavnostjo in psihičnimi procesi – utelešenje uma. 

Avtor meni, da je utelešenje možganska dejavnost, ki sestoji iz ponavljajočih se gibalnih 

vzorcev. Določeni abstraktni koncepti izhajajo iz utelešene izkušnje na osnovi sistematičnih 

vzorcev gibalne dejavnosti in so zato vsaj malo utelešeni. Kognicija se začne pri utelešeni akciji 

in ni ločena od telesa ter je zelo povezana s senzomotoriko (Gibbs, 2010).  

Ko začnemo delati vzporednice med otrokovo gibalno dejavnostjo in kognitivni procesi, 

govorimo o t. i. utelešeni kogniciji (Geršak, 2013). Raziskovalcem predstavlja podlago za 

raziskave, kako se interakcija med našo telesno dejavnostjo in kognitivnimi procesi izrazi v 
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izobraževalnem procesu. Enostavno povedano, nam utelešena kognicija pojasni, kako naša 

telesna dejavnost spodbuja procese v možganih (kognicija, spomin, učenje) (Tomažič, 2014).  

Ključnega pomena pri utelešeni kogniciji ima močna povezanost telesa in človeškega uma na 

delovanje možganov (Geršak, 2013). Veliko ugotovitev s področja možganov in učenja ter 

poučevanja govori ravno temu v korist. Gibanje in telesna vadba imata bistveno vlogo pri 

učenju in pomnjenju, izboljšujeta splošno počutje, spodbujata kognitivne procese in krepita 

dolgoročni spomin (Ratey, 2008).  

Pri povezavi gibanja in možganov gre za nekakšno logično dinamiko. Bolj, kot so otroci pri 

gibanju koordinirani in imajo boljše ravnotežje, boljše delujejo njihovi možgani, in vse to ima 

pozitivne učinke na učno sposobnost otrok. Možgani so lahko tudi zaradi naše nedejavnosti 

oziroma mirovanja slabše organizirani in niso tako dejavni, saj vanje doteka manj krvi (Burns, 

2011). Burns (2011) pojasnjuje, da so nevrologi ugotovili, da je fizična vadba najboljši način, 

da lahko možgani ustvarijo nove nevrone. K temu poleg gibanja pripomorejo tudi spodbudno 

okolje, prejemanje takojšnjih povratnih informacij in novi izzivi (Burns, 2011). 

Smiselno je poudariti, da telesna dejavnost, percepcija in čustva pomembno prispevajo k višjim 

kognitivnim procesom (Tancig, 2015). S. Tancig (2015) pojasnjuje, da novejše raziskave s 

kognitivnega področja in raziskave o utelešeni kogniciji podpirajo večje vključevanje 

motoričnih dejavnosti pri poučevanju v šoli oziroma podpirajo učenje prek gibanja. Avtorica 

predstavi, da so k rezultatom pri teh raziskavah veliko prispevali na novo odkriti zrcalni 

nevroni. Sprožijo se že samo ob opazovanju druge osebe pri gibanju in ob izvajanju določenih 

gibov. Omenjeni zrcalni nevronski sistem daje zmožnost osmišljanja gibalne dejavnosti in 

čustev pri drugih osebah (Tancig, 2008). 

Tudi še tako majhen del našega telesa ima močan vpliv na naš um. Raziskava tujih avtorjev s 

področja zgodnjega matematičnega poučevanja je pokazala, da je pomemben korak iz 

nesimbolnega k simbolnemu sistemu štetje s prsti. V tem primeru so prsti utelešeni simboli, ki 

so vključeni v numerično oceno (Tancig, 2015). Pri štetju s prsti na utelešeno kognicijo 

vplivamo s telesnimi izkušnjami, pri čemer imajo telesne izkušnje osnovo v senzomotoričnih 

procesih (Moeller idr., 2012, v Tancig, 2015).  

V raziskavi iz tujine so raziskovalci ugotavljali povezavo med usvajanjem matematičnega 

znanja in pomenom utelešene kognicije. Raziskovalci izhajajo iz tega, da usvojeno znanje pri 

matematiki temelji na živčnih in telesnih sistemih dejavnosti in je temelji na fizičnem okolju. 

Opazovali so telesne gibe učiteljev med razlago matematičnih konceptov in telesne gibe 
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učencev, ki so obnavljali matematične pojme. Po analizi opazovanega so lahko potrdili 

povezavo nekaterih telesnih gibov z umom (Alibali in Nathan, 2012, v Osgood-Cambell, 2015). 

Kako so naši kognitivni procesi in kognitivni svet povezani z našo telesno dejavnostjo, nam 

pomaga razložiti nevroznanost (Tomažič, 2014). Opredeljujejo jo človeški um, možgani in 

izobraževanje (UMI) (Tancig, 2015). Z njeno pomočjo raziskujemo, kako učni pristopi 

spodbujajo proces učenja in kako se učimo (Geršak, 2016a).  

 

Slika 2: Znanost Um, možgani in edukacija (UME) in njene poddiscipline (Tokuhama-

Espinosa, 2011, v Tancig, 2013) 

 

Eden od nevroznanstvenikov, Burns (2011), je z različnimi raziskavami potrdil, da na delovanje 

možganov pozitivno vpliva gibanje, saj jih pripravi na učenje. Posledično se lažje zberemo in 

zbranost ohranimo dlje časa v primerjavi s pasivnim učenjem (npr. sedenjem) (Burns, 2011). 

Vse pozitivne lastnosti gibanja na učenje lahko v pouk integriramo prek dejavnega pristopa 

učenja različnih vsebin s pomočjo telesa, s t. i. ustvarjalnim gibom. 

2. 4 USTVARJALNI GIB PRI POUKU 

Če skupaj povežemo prej omenjene trditve, teorije oziroma modele, lahko med seboj povežemo 

igro, gibanje, čustveno-socialni, psihomotorični in kognitivni razvoj. Nedvomno so to 

pomembna področja otrokovega razvoja. Če jih želi učitelj povezati med seboj in jih v razredu 

pozitivno razvijati, si lahko pri tem zelo dobro pomaga s pomočjo ustvarjalnega giba. 

Vzgajati z gibom, pomeni spodbujati različna področja otrokovega razvoja; telesni, duševni, 

čustveni, socialni in kognitivni razvoj. Ko gibanju dodamo še ustvarjalnost, pa s tem 
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spodbujamo oblikovanje ustvarjalnih stališč otrok in jim pripomoremo pri ustvarjalnem 

reševanju problemov iz vsakdanjega življenja (Kroflič, 1999).  

2. 4. 1 Opredelitev ustvarjalnega giba 

Ustvarjalni gib lahko opredelimo kot dejaven pristop poučevanja in učenja. Gre za način dela, 

pri katerem učenci usvajajo različne učne vsebine s pomočjo telesa. Pri omenjenem pristopu 

učenci prek giba oblikujejo, izražajo in tudi sami ustvarjajo vzgojno-učne vsebine (Geršak, 

2016a; Kroflič, 1999). Pri integraciji ustvarjalnega giba v pouk lahko učenec z gibom 

konkretizira učno vsebino in si jo s tem lažje predstavlja (Žagar, Geršak, Cotič, 2006). Otrokovo 

telo je za ustvarjalni gib bistvenega pomena, saj telo deluje kot sprejemnik, izvajalec in 

posredovalec pri sprejemanju socialnih, ritmičnih in kinestetičnih zaznav iz okolja ter se nanje 

tudi odziva (Geršak, 2003).  

V. Geršak (2016a) predstavi, da »učenje z/skozi ustvarjalni gib vključuje: 

• ponazarjanje z gibanjem/skozi gib; 

• gibalne didaktične igre; 

• gibalne ritmične igre; 

• gibalno-plesno dramatizacijo; 

• plesno izražanje; 

• gibalno-rajalne igre; 

• gibalne sprostitvene dejavnosti« (Geršak, 2016a, str. 79). 

Ustvarjalni gib lahko uvrščamo med celostne metode učenja in poučevanja, ki pri učencih 

razvija telesne spretnosti, omogoča zabavno raziskovanje svojega telesa s pomočjo glasbe in 

drugih izraznih sredstev, prebudi ustvarjalnost in domišljijo ter usmerja energijo (Kroflič, 

1999). Izhaja iz skupinskega in individualnega gibalnega izražanja ter ustvarjanja pri obravnavi 

vseh vzgojno-izobraževalnih področij. Pri celostnem učenju in poučevanju se prepletajo 

kognitivne, socialne, telesne in doživljajske dejavnosti (Kroflič, 1999). B. Kroflič (1999) 

navaja, da se sodobni pouk nagiba k celostnemu (holističnemu) pristopu učenja in poučevanja. 

Gre za povezovanje znanosti in umetnosti, poleg logične kognicije daje priložnost tudi intuitivni 

kogniciji in kot že omenjeno, združuje telesno z duševnim. Pojavi se povezava med 

humanističnimi vedami in umetnostjo. Avtorica otroka v tradicionalnem procesu učenja 

predstavi kot »raztelešenega«, saj je za tradicionalno šolo značilna dvojnost telesa in duha, 

dvojnost umetnosti in znanosti, dvojnost intuitivne in logične kognicije in celo spodbujanje 

delovanja leve hemisfere in zanemarjanje desne hemisfere (Kroflič, 1999). Za tradicionalne 
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pristope k učenju je značilno površinsko učenje in ne zadostuje potrebam sodobne družbe. 

Kognitivno področje otrokovega razvoja poudarja predvsem višje oblike učenja, ki temeljijo na 

dejavnem učenju oziroma učnem pristopu (sem sodi tudi učenje prek ustvarjalnega giba kot 

izkustveno/dejavno učenje oziroma kot celostni učni pristop) (Geršak, 2015a). 

Ko v učni proces integriramo ustvarjalni gib, se pouk nagiba v smeri celostnega pristopa. S tem 

se oddaljimo od tradicionalne dvojnosti, telesne izkušnje se povezujejo z mislimi in s tem 

pomagamo uresničevati marsikatere značilnosti sodobnega pouka kot: 

• proces aktiviranja učenčevih razumskih, telesnih, čustvenih in duhovnih zmožnosti; 

• celoten proces spoznavanja, gibanja in doživljanja; 

• proces učenja z igro in proces zadovoljevanja potrebe po igri; 

• proces inovativnega in problemskega učenja ter razvijanja ustvarjalne kognicije; 

• proces skupinskega ustvarjanja, timskega dela in razvijanja kooperativnega učenja; 

• proces oblikovanja ustvarjalnih stališč (Kroflič, 1999). 

Kot učni pristop je lahko ustvarjalni gib umeščen tudi v koncept izkustvenega učenja. Pri tem 

spodbujamo učenčevo dejavno čustveno izkušnjo, ki s prenosom izkušnje na višjo, abstraktno 

raven gradi novo znanje (Geršak, 2016a). Poleg tega so pri izkustvenem učenju bistvenega 

pomena metode, kot so telesno gibanje, sproščanje, igra vlog, simulacija in skupinska 

interakcija (Marentič Požarnik, 2000).  

Ustvarjalni gib pa ne poteka samo kot izkustveno učenje, ampak tudi kot dejavno učenje. 

Učenci s pomočjo take vrste učenja pridejo z lastno dejavnostjo do novega znanja in je zaradi 

tega trajnejše. Učenec je pri dejavnem učenju čustveno, miselno in celostno dejaven. 

Pridobljenega znanja ne sprejme od zunaj, vendar ga sam prek dejavnosti izgradi oziroma 

oblikuje prek procesa osmišljanja lastnih izkušenj. Znanje se izgradi subjektivno in neodvisno 

od tistega, ki ga spoznava, novo znanje se poveže s starim (Marentič Požarnik, 2000).  
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Slika 3: Ustvarjalni gib (prikaz črk s celim telesom) (lasten arhiv) 

 

2. 4. 2 Ustvarjalni gib v šolskem prostoru 

Ustvarjalni gib lahko opredelimo tudi kot način dela, zato ga lahko uporabimo v različnih delih 

učne ure; kot sredstvo za motiviranje (uvodni del), razlago in udejanjanje učne snovi (osrednji 

del) (Geršak, 2007). Prek ustvarjalnega giba lahko v zaključnem delu ure naučeno snov 

ponovimo, obnovimo (npr. sprostitvene dejavnosti). Ustvarjalni gib je nepogrešljiv pri vseh treh 

učnih oblikah, frontalni, individualni in skupinski (Kroflič, 1999). 

Integracijo ustvarjalnega giba lahko učitelj vpelje v vse šolske predmete. Ustvarjalnost in 

izvirnost združujeta glasbeno in likovno umetnost, ples in dramsko igro, gibanje pa je skupno 

športni in plesni vzgoji. Velik pomen pri opismenjevanju in učenju jezika imata komuniciranje 

prek plesa ter ustvarjalni gib in orientacija v prostoru. Razvijanje občutljivosti za oblike, 

predmete in gibanje v okolju se povezuje s cilji pri naravoslovju in družboslovju. S plesom 

oziroma z ustvarjalnim gibom pri matematiki posegamo v urejanje, različno razvrščanje in 

raziskovanje oblik, odnosov, simetrij itn. (Meško, Geršak, Pikalo, Rupnik in Kasjak, 2011). 

B. Kroflič (1999) v svoji knjigi poudari naslednje najpogostejše oblike ustvarjalnega pouka, ki 

se pojavljajo v vzgojno-izobraževalnem procesu: 

• Rajalne igre so dejavnosti, največkrat uporabljene pri športu in glasbeni 

umetnosti. Gre za otroške igre, pri katerih si pri ponazarjanju vsebine pomagamo 

s plesom, z gibanjem in s petjem. Dober primer je otroška ljudska igra »Mati, 

koliko je ura?«, ki se odlično povezuje pri obravnavi dolžine, števila, velikosti 
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in smeri neba. Rajalne igre imajo vsaj eno skupno značilnost, socializacijski 

pomen. Otroci spoznavajo dogovorjena pravila igre in se vključuje v skupino 

prek verbalne (govor ali petje) in/ali neverbalne (telesni stil oziroma gib) 

komunikacije (Kroflič, 1999). Rajalne igre lahko vključimo tudi pri pouku 

matematike, npr. pri obravnavanju pojmov, kot so dolžina, velikost, število in 

različne prostorske smeri, ter pri drugih predmetih (Kroflič, Gobec, 1995). 

• Socio-dramatske igre so usmerjene in spontane igre z vlogami in 

dramatizacijami (govorna, gibalna, plesna). Učenci z besedno in gibalno 

dejavnostjo udejanjajo domišljijske in realistične vsebine, pri katerih se besedno 

in nebesedno izražanje medsebojno prepletata (Kroflič, 1999). Sporočanje, 

ustvarjanje in gibalno izražanje lahko poteka skupinsko ali individualno ter ob 

različnih predmetnih in vsebinskih spodbudah (ples, glasba, aktualni dogodki, 

likovna vzgoja ter vsebine iz okolja in narave) (Kroflič, Gobec, 1995). 

• Pantomima je dejavnost, prek katere brez uporabe govora gibalno ponazorimo 

vsebino, opazovalci pa jo morajo prepoznati. Omenjena oblika ustvarjalnega 

giba pri izvajalcu spodbuja pozorno opazovanje, natančnost posnemanja 

dogajanj in spodbuja vživljanje v različne vloge (Kroflič, 1999). Pomembno je 

dobro izražanje čustev in razpoloženja le z obrazno mimiko in s kretnjami 

(Kroflič in Gobec, 1995). 

• Gibalne didaktične igre so didaktične igre, usmerjene k doseganju konkretnih 

operativnih ciljev. Izberemo jih lahko z različnih vzgojno-izobraževalnih 

področij in jih lahko zato tudi prilagajamo ter soustvarjamo skupaj z učenci. Pri 

interakciji pri igri učenci pridobivajo znanje, ga utrjujejo in pri tem nadgrajujejo 

svoje socialne, psihomotorične in kognitivne sposobnosti in spretnosti. 

• Sprostitve so dejavnosti sproščanja, umirjanja in pripravljanja na delo. Na tak 

način pri učencih spodbujamo ustvarjalnost in domišljijo. Med sprostitveno-

gibalne dejavnosti uvrščamo masaže, vizualizacijo, jogo za otroke in 

»tibetančke« (Kroflič, 1999). 

 

Joga je primerna za vse starosti otroka in deluje na ves organizem. Med 

izvajanjem so učenci pozorni na položaje, na občutke v telesu in na dihanje. Gre 

za netekmovalno in nežno obliko vadbe. Joga pri otroku povečuje gibčnost, moč, 

izboljša koordinacijo, držo in povečuje zbranost (Schmidt, 2009). 
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Masaža je namenjena sprostitvi in umirjanju otrok. To vrsto igre se lahko igrajo 

učenci med seboj ali skupaj z odraslimi. Masažo izvajamo gibalno na otrokovem 

hrbtu ob pripovedovanju zgodbe (Schmidt, 2008a). 

 

Slika 4: Sprostitvena dejavnost (masaža) (lasten arhiv) 

 

»Tibetančki« so vaje, znane tudi kot »Vrelec mladosti« ali »5 tibetanskih vaj«. 

Gre za sklop petih vaj, ki otroka sprostijo, hkrati pa telesu omogočajo prost 

pretok energije in povežejo um, telo in duha (Schmidt, 2008b). 

Gibalne igre in vaje učencem na konkreten način ponazarjajo učno snov. Na primer, igro ristanc 

lahko uporabimo pri ponazarjanju količinskih pojmov in operacij. Pri geometrijskih pojmih 

lahko geometrijske like prikažemo s telesom. Na naravoslovnem področju za prikaz 

električnega toka uporabimo žogo; gibanje žoge med učenci. Z gibalnimi zgodbami lahko 

spodbujamo otrokov jezikovni razvoj (Tancig, 1987; Kroflič, 1999). 

Ko govorimo o umestitvi ustvarjalnega giba v šolski prostor, naletimo na dve področji; gibanje 

in umetnost. V primeru implementacije gre za celoto, ki je neločljiva. To dokazujemo s tem, da 

se prek giba izražamo oziroma ustvarjamo in se skozi pristop ustvarjalnega giba učimo z 

gibanjem. S tem dosegamo tako cilje z umetniškega področja kot cilje z gibalnega področja. 

Ustvarjalni gib zagovarja proces učenja, kjer uporabljamo telo (gibanje) in prek giba ustvarjamo 

samega sebe oziroma se umetniško izražamo. Lahko rečemo, da ustvarjalni gib kot učni pristop 

združuje gibanje in umetnost v šolskem prostoru (Geršak, 2015a). 

Pri učnih urah, v katerih je vključen ustvarjalni gib, se učenci lahko gibajo na mestu (kroženje, 

raztegovanje, spuščanje, dviganje, stresanje …) in v prostoru (hoja, tek, hopsanje, poskok, 
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kotaljenje, plazenje …). V gibanje vključujejo najrazličnejše dele telesa (glavo, roke, ramena, 

prste, dlani, komolec, prsni koš, hrbet, boke, zadnjico, stopala …). Vse to igranje in 

raziskovanje skozi gibanje potekata na različnih ravneh, v smereh, velikostih in poteh. Za še 

boljše rezultate dodamo tempo, ritem, trajanje in energijo (težko – lahko gibanje, ostro – gladko 

gibanje, močno – nežno gibanje …). Vse dejavnosti lahko potekajo individualno, v dvojicah ali 

v skupini (Geršak, 2015b). Učenci se lahko gibajo tudi v krogu, polkrogu, črti, trikotniku in 

kvadratu (Griss, 1998). 

S. Griss (1998) še dodaja, da je pri učenju z gibanjem pomembna osredotočenost na prostor, saj 

med gibanjem po prostoru učenci ustvarjajo potovanje po navideznih poteh in med objekti. S 

pomočjo prostora lahko učenci raziskujejo različne talne vzorce (like, ravne in krive črte, 

diagonale, spirale …). Otrokom različne fizične in smerne koncepte (naprej in nazaj, notranjost, 

navzdol in navzgor) razložimo gibalno (Griss, 1998). 

Ob spremljanju dobrih praks integracije ustvarjalnega giba v učni proces in iz lastnih izkušenj 

avtorica V. Geršak (2016a) zaznava pozitivne učinke na psihomotoričnem, čustveno-socialnem 

in kognitivnem razvoju. Poudarja, da kljub vsem tem pozitivnim učinkom ustvarjalni gib ni 

razširjen v slovenskih šolah. Največji razlog naj bi bilo nepoznavanje ustvarjalnega giba kot 

načina poučevanja in učenja na različnih predmetnih področjih. Vse to je posledica 

nesistematičnega izobraževanja učiteljev za omenjeni pristop (Geršak, 2016a, 2016b). Avtorica 

redno ponuja izobraževanja o integraciji ustvarjalnega giba v šolski prostor, saj je mnenja, da 

je to pot do večje uporabe ustvarjalnega giba pri pouku. Predvsem se trudi z učitelji, ki jim to 

področje ni najbolj blizu. Učiteljem je treba poleg izobraževanj ponuditi dodatno strokovno 

literaturo, drugačne oblike izobraževanj oziroma obveščanja o vsem tem (Geršak, 2016a, 

2016b). 

2. 4. 3 Vključevanje ustvarjalnega giba v pouk matematike 

Učitelji, ki integrirajo ustvarjalni gib v učni proces, ga najpogosteje uporabljajo pri glasbeni 

umetnosti, slovenščini in naravoslovju ter pri urah matematike. Pouk večinoma poteka s 

pomočjo govora in uporabe svinčnika ter papirja. Seveda brez tega pri pouku matematike ne 

gre, vendar nam matematični svet ponuja veliko možnosti, da ga učenci lahko raziskujejo s 

pomočjo lastnega telesa. Pri sodobnem načinu poučevanja, t. i. ustvarjalnem gibu, učenci z 

gibanjem pridejo do znanja in s tem postanejo dejavni člen v učnem procesu. Učenje prek 

gibanja v prvi meri poteka z igro, ki jih spremlja že od malih nog. To je razlog, da se pri pouku, 

integriranem z ustvarjalnim gibom, učenci sprostijo, zabavajo, so ustvarjalni in s tem določene 

učne vsebine postanejo bolj razumljive (Geršak, 2013). 
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Začetek otrokovega šolanja je postavljen predvsem na konkretnih izkušnjah. Ravno zaradi tega 

je priporočljivo, da pouk poteka na razumljiv in nazoren način oziroma s pomočjo konkretne 

izkušnje, na neabstraktni ravni. Vse to je zelo pomembno pri oblikovanju matematičnih 

pojmov, zato je priporočljivo, da imajo učenci na voljo didaktične materiale in da oblikujejo 

matematične pojme tudi prek didaktičnih iger (Cotič, Felda in Hodnik, 2001). Vzpostavi se 

večja povezanost med poukom matematike in kognitivnim razvojem. Sodobni pouk matematike 

spodbuja večjo dejavnost učenca pri pouku in celostno učenje pouka (Cotič in Zurc, 2004). 

Predvsem je pomembno, da otrok pride do znanja na čim bolj dejaven način. Nov učni načrt za 

matematiko (2011) priporoča, da učenci najprej doma in v šoli opazujejo ter iščejo različne 

tridimenzionalne oblike, šele nato spoznavajo npr. geometrijska telesa in njihove lastnosti. Prek 

odtiskovanja teles preidemo na dvodimenzionalne like, nato še s tipanjem robov geometrijskih 

teles na črte in naprej do točke (Cotič in Hodnik Čadež, 2002). 

Za prvo triletje je značilno, da učenec prehaja s predoperacionalne stopnje kognitivnega razvoja 

na stopnje operativnih operacij. V tem obdobju potrebujejo učenci pri reševanju matematičnih 

problemov pomoč didaktičnega materiala, igrač in didaktičnih iger. Vse to lahko zelo dobro 

uporabimo pri učnih metodah, ki pri pouku matematike prevladujejo:opazovanje, igra in 

izkušenjsko učenje. Gibalno-didaktične dejavnosti se najbolje obnesejo na konkretni ravni 

učenja, kjer učenci z gibi prikazujejo in utrdijo matematične pojme (Žagar, Geršak, Cotič, 

2006). 

Ustvarjalni gib lahko uporabimo pri različnih matematičnih temah; aritmetiki in algebri, logiki 

in jeziku, obdelavi podatkov, merjenju, geometriji … V učnem načrtu za matematiko (2011) so 

le pri orientaciji v prostoru predvideni cilji, povezani z gibalno dejavnostjo. 

Uporabo ustvarjalnega giba lahko začnemo že v uvodnem delu ure, pri uvodni motivaciji. Z 

integracijo popestrimo začetek učne ure in na predstavljiv način predstavimo matematične 

pojme (Pirnat, 2011). V osrednjem delu učne ure oziroma pri učenju matematike lahko 

ustvarjalni gib vključimo na različne načine, in sicer pri: 

• matematičnih operacijah z različnimi gibalnimi dejavnostmi; 

• utrjevanju poštevanke prek gibalno-plesne igre; 

• prirejanju, urejanju in razvrščanju z gibalno-ustvarjalnimi igrami; 

• merskih enotah skozi ustvarjalni gib; 

• prikazu števil s celim telesom/s posameznimi deli telesa; 
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• oblikovanju črt (krivih, ravnih, sklenjenih, nesklenjenih) s posameznimi deli telesa 

oziroma s celim telesom, s hojo, z risanjem na hrbet in z različnimi didaktično-gibalnimi 

igrami; 

• simetriji s pomočjo ustvarjalnega giba; 

• geometrijskih likih in telesih; sestavljanje le-teh s celim telesom in/ali s posameznimi 

deli telesa, hoja po likih, oblikovanje s pomočjo elastike in prikazovanje lastnosti likov 

in teles (Geršak, 2016a); 

• seštevanju, odštevanju, deljenju in množenju z različnimi gibalnimi dejavnostmi; 

• razvijanju prostorske orientacije z gibanjem po prostoru; 

• razporejanju števil po velikosti (vsak učenec predstavlja eno število) in plesnem 

izražanju ob glasbi; 

• ponazarjanju merskih enot skozi igro (npr. Mama, koliko je ura?); 

• ponazarjanju oziroma oblikovanju vzorcev s telesom oziroma z različnimi gestami 

(individualno ali v skupini); 

• prikazu simetrije (na telesu) v paru idr. (Geršak, 2013 in 2016a; Griss, 1998; Kavčič, 

2005). 

 

 

Slika 5: Oblikovanje črt in točke s celim telesom (lasten arhiv) 
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Učno uro matematike lahko zaključimo z gibalno didaktično igro, s pomočjo katere ponovimo 

matematično vsebino. To je veliko bolj zabavno za otroke, kot zgolj zaključiti pouk z navodilom 

za domačo nalogo. Z integracijo ustvarjalnega giba v pouk matematike lahko postane učenje 

matematičnih pojmov igra, pri kateri se lahko igrajo z umom in s telesom (Pirnat, 2011). 

A. R. Kavčič (2005) izpostavlja štiri sklope gibalnih dejavnosti, ki jih lahko učitelj prek 

ustvarjalnega giba integrira v pouk matematike: 

• Gibalno ustvarjalne igre, ki lahko potekajo individualno ali skupinsko. Učenci z deli 

telesa ali s celim telesom prikazujejo različne matematične oblike, števila, geometrijske 

oblike in računske operacije. 

• Gibalne igre z navodili so prostočasne otroške igre. Ko jim prilagodimo pravila, se 

odlično obnesejo v matematičnem svetu. 

• Aritmetične gibalne igre s številčno vrsto, pri kateri se učitelj predhodno pripravi nanjo 

tako, da številčno vrsto nariše na tla. Bistvo je, da po navodilu učenci skačejo po 

številčni vrsti. 

• Plesno-ritmične igre ob glasbi se izvajajo po določenem vzorcu oziroma svobodno, pri 

katerih prevladuje gibanje ob glasbi. V sklopu gibanja z glasbo učenci rešujejo 

matematične probleme (pri premoru med različnimi cikli ali med samim gibanjem). 

 

 

Slika 6: Črte in točke (presečišče) (lasten arhiv) 
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Glede na to, da gibanje pomaga organizirati možgane v otroštvu in jih pripravi na učenje, da 

gibanje pozitivno vpliva na zbranost, je V. Geršak (2015a) mnenja, da je v šolski prostor 

zaželeno integrirati več gibanja v pouk matematike, npr. za boljšo kasnejšo abstrakcijo lahko 

učencem pomagamo s konkretno gibalnimi nalogami (Geršak, 2015a). 

2. 5 RAZISKAVE NA PODROČJU GIBANJA IN KOGNITIVNEGA RAZVOJA 

V magistrskem delu so v ospredju otrokovo razmišljanje, njegov razvoj kognicije ter sodobni 

celostni pristop poučevanja in učenja, t. i. ustvarjalni gib. Rečemo lahko, da sta gibanje in 

kognicija otroka povezana. Še bolj natančno, ustvarjalno gibanje pozitivno vpliva na delovanje 

možganov, kar se potem odraža na kognitivnem razvoju (Burns, 2011). 

Tudi Burns (2011) se pridružuje ugotovitvam tako Gibbsa kot Jensena. V svojih zapisih poudari 

raziskavo znanstvenikov, ki potrjujejo pozitiven vpliv gibanja na možgansko delovanje. Avtor 

poudari eno izmed težav šolske prakse: v šolski praksi nimajo vsi enakega mnenja o delovanju 

otroških možganov. Učitelji, ki pri pouku ne namenijo večje pozornosti dejavnemu delovanju 

možganov oziroma v manjšem obsegu uporabljajo dejavnosti, ki spodbujajo dejavno delovanje 

možganov, s tem vplivajo na slabše delovanje učencev pri pouku. Več gibanja v izobraženem 

procesu, večja motiviranost za delo in s tem povezana višja zbranost ter hitrejši in bolj 

kakovosten prenos informacij, vse to pozitivno vpliva na delovanje možganov. Če učenci zgolj 

samo sedijo pri pouku in so pasivni, se vse prej omenjeno upočasni (Burns, 2011). 

S ciljno naravnano integracijo gibanja v učni proces in z dodano mislijo povezanosti med 

umetnostjo in učenjem se pojavi ustvarjalni gib kot učna metoda ter s tem tudi raziskave na tem 

področju. Številne raziskave po svetu in pri nas poudarjajo pomembnost integracije 

ustvarjalnega giba v pouk za celostni razvoj otroka (Geršak, 2007; Geršak, 2016a; Griss, 1998; 

Kroflič, 1999). 

Ustvarjalni gib kot celostno metodo poučevanja in učenja je pod drobnogled vzela B. Kroflič 

(1999). Raziskava je pokazala statistično pomembne učinke na ustvarjalno kognicijo otrok, 

pozitivne učinke pri pomnjenju, samozavesti, medsebojnih odnosih, pri razumevanju učne 

vsebine in strpnosti (Kroflič, 1999). Tako raziskava V. Geršak (2016a) kot raziskava B. Kroflič 

(1999) predstavljata rezultate, ki kažejo, da so učenci in učitelji pri ustvarjanju z gibanjem 

motivirani za nadaljnje delo, se sprostijo, razvijajo pozitivne medsebojne odnose in do izraza 

pride tudi ustvarjalno vedenje.  
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Dosedanje raziskave kažejo, da se ustvarjalni gib v učnem procesu uporablja predvsem kot 

motivacijsko sredstvo in kot sprostitev (npr. minuta za zdravje) v prvem triletju osnovne šole. 

Le peščica učiteljev ustvarjalni gib integrira v vsa predmetna področja. Najpogosteje ga učitelji 

uvajajo k jeziku, glasbeni vzgoji in deloma k matematiki. Pri vseh drugih predmetnih področjih 

je uporaba učenja prek ustvarjalnega giba zanemarljiva (Geršak, 2007; Kroflič, 1999). 

Raziskava M. Jagodic (2013) je potrdila pozitiven učinek ustvarjalnega giba na motivacijo, 

večjo ustvarjalnost, razredno klimo in boljše razumevanje snovi. V kontrolni skupini je učni 

proces potekal kot klasični pouk, eksperimentalna skupina pa je bila deležna integracije 

ustvarjalnega giba. Razlike med skupinama so se hitro pokazale. Skupina, ki je bila bolj 

motivirana za učenje, bolj ustvarjalna in povezana, je eksperimentalna skupina (Jagodic, 2013). 

Manjša raziskava V. Geršak (2015a) o vplivu integracije ustvarjalnega giba na pouk je 

pokazala, da učenci, ki so bili uvedeni v ustvarjalni gib kot učni pristop, zaznavajo večje 

zanimanje oziroma višjo motivacijo, večjo ustvarjalnost, izboljšano zbranost in domišljijo ter 

delujejo bolj učinkovito in samostojno. Učinki ustvarjalnega giba, ki vplivajo na kognicijo in 

so poleg tega tudi pomembni dejavniki kognicije, se kažejo pri: 

• boljšem razumevanju pojmov in pojavov (3 %); 

• večji zbranosti (3,9 %); 

• zapomnitvi posredovanega (6,4 %); 

• sodelovanju v učnem procesu (10,6 %); 

• višji motiviranosti (11,8 %) (Geršak, 2015a). 

Poleg rezultatov same raziskave o pozitivni uporabi integracije ustvarjalnega giba v učni proces 

omenjeno potrjujejo zapisi učiteljev, ki se nanašajo na kognitivni razvoj otroka. 

»Učenci na tak način lažje sprejemajo določeno znanje, si lažje zapomnijo dejstva in se zelo 

radi izražajo.« 

»Tudi pri ponavljanju se je pokazalo, da učenci z drugačnim načinom učenja lažje vzpostavijo 

povezavo do poučevane teme. Obnese se res odlično.« 

»Učenci so bili zelo pozorni na velikostne odnose in so upoštevali matematično terminologijo. 

Zelo dobro se je pri igri znašel tudi učenec, ki ima izrazite težave pri matematiki.« 

»Pri učencih sem dosegla zelo dobro pozornost, zainteresiranost za delo.« (Geršak, 2015a, str. 

540–541) 
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Geršak (2016a) je v obsežni raziskavi, v kateri je bilo vključenih 120 učiteljev, pridobila njihova 

mnenja, ki pravijo, da se prednosti integracije ustvarjalnega giba kažejo tudi na kognitivnem 

področju otroka. Predvsem pri komunikacijskih zmožnostih, pridobivanju trajnejšega znanja in 

na splošno pri boljšem razumevanju učne vsebine (Geršak, 2016a). V kvalitativni akcijski 

raziskavi o integraciji ustvarjalnega giba v pouk, ki so jo izvedle V. Geršak, B. Novak in S. 

Tancig (2005), so učitelji poudarili, da pri učencih opažajo največ pozitivnega vpliva integracije 

ustvarjalnega giba na kognitivnem in socialno-čustvenem področju. V. Geršak (2014) s 

kvalitativno raziskavo predstavi, da učitelji ob integraciji tovrstnega pristopa zaznavajo večjo 

zbranost pri pouku, višjo motiviranost za učni pristop, boljše razumevanje pojmov in pojavov 

ter trajnejšo in lažjo zapomnitev predstavljenega skozi učni proces. 

S pomočjo kvalitativnega akcijskega raziskovanja je avtorica V. Grešak (2007) predstavila 

izsledke rezultatov o pozitivnih vplivih integracije ustvarjalnega giba v učni proces. Omenjeni 

pozitivni vplivi se v prvi vrsti kažejo na socialno-čustvenem področju, predvsem pri 

medsebojnih odnosih, komunikaciji in pri sproščenosti v razredu. Zmanjša se tudi agresivno 

vedenje in pridobi se občutek pripadnosti skupine. Vsi ti dejavniki pa pripomorejo k 

pozitivnemu razvoju psihomotoričnega področja in navsezadnje tudi h kognitivnemu razvoju 

otroka. Učenec, ki je samozavesten, sproščen, je v razredu sprejet in se dobro počuti, se 

zagotovo lažje in boljše uči. Najbolj so poudarjeni pozitivni učinki ustvarjalnega giba na 

otrokov psihomotorični in čustveno-socialni razvoj ter vpliv na pozornost, motivacijo, 

ustvarjalnost, delovne navade itn. (Geršak, 2007). 

S. Griss (2013) je z raziskavo potrdila, da so bili uspešnejši pri učenju tisti učenci, ki so bili 

zjutraj deležni gibalne dejavnosti v primerjavi s tistimi učenci, ki niso bili gibalno dejavni. 

Meni, da bi še z večjo integracijo gibanja v vsebine iz učnega načrta lahko dosegli še večjo 

stopnjo uspeha učencev (Griss, 2013). 

2. 5. 1 Raziskave na področju matematike in ustvarjalnega giba 

Matematika je predmetno področje, ki je precej dobro integrirano z ustvarjalnim gibom. Gre za 

zadosten razlog, da so se slovenski in tuji raziskovalci poglobili v raziskovanje povezave med 

matematiko in ustvarjalnim gibom. 

Slovenski raziskovalki M. Cotič in J. Zurc (2004) sta preučevali celostni pristop pri zgodnjem 

poučevanju matematike s pomočjo ustvarjalno-gibalnih dejavnosti. V raziskavi je v 

eksperimentalni skupini poučevanje potekalo z ustvarjalnim gibom. Prišli sta do ugotovitev, da 

so razlike med skupinama statistično pomembne v korist eksperimentalni skupini, ki je bila 
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deležna poučevanja prek ustvarjalnega giba. Statistično pomembne razlike so se pokazale pri 

nalogah, ki preverjajo reševanje enostavnih problemov simetrije, ter pri nalogah, ki preverjajo 

razumevanje in poznavanje algoritmov in pojmov (Cotič in Zurc, 2004). 

Celostni pristop učenja in poučevanja so avtorice M. Cotič, M. Ivanič in A. Žakelj (2010) 

preverjale pri matematičnem sklopu merjenje v nekaj 5. razredih v povezavi s športom. 

Raziskavo so izvajale s pomočjo kontrolne in eksperimentalne skupine. Bolj uspešna pri 

reševanju matematičnih problemov iz merjenja je bila eksperimentalna skupina, ki je bila 

deležna integracije ustvarjalnega giba. Učenci boljše skupine so bili tudi bolj motivirani in so 

skozi učni proces razvijali sposobnosti poslušanja, sodelovanja, odločanja in izražanja (Cotič, 

Ivanič in Žakelj, 2010). 

Otroci imajo radi igro, kakršna koli že je, zato ni dvoma, da radi sodelujejo tudi v gibalno-

matematičnih igrah. M. Vršič (1995) pravi, da v njih sodelujejo vsi učenci, ne glede na njihove 

sposobnosti. Učinke ustvarjalnega giba na odzive učencev, ki so bili vključeni v gibalno-

matematične igre, je avtorica M. Vršič (1995) raziskovala na različnih področjih: 

• Motivacija: dejavnost jih zanima, zato se radi vključijo v igro. Pri tem so dejavni in se 

trudijo na poti do rešitve. 

• Počutje otrok: so navdušeni, spontani, se zabavajo in so sproščeni. 

• Odnosi: se izboljšajo, ustvari se prijetnejša razredna klima, učenci se počutijo varneje. 

• Ustvarjalnost: učenci sami dajejo pobude in so domiselni, vživijo se v vloge in 

improvizacijo, najdejo izvirne rešitve. 

• Sposobnosti: razvijajo opazovanje, zaznavanje, pozornost, domišljijo, predstave, 

pomnjenje in govor. 

• Učenje: pozorno poslušajo in opazujejo, poveča se razumevanje in zapomnitev pojmov 

in pojavov (Vršič, 1995). 

Ugotovila je, da je bistven učenčev pristop k dejavnosti in si na ta način bolje zapomni 

matematične pojme, ki jih je usvojil skozi gibalno-didaktično igro (Vršič, 1995). Pri tem se 

učenci niti ne zavedajo dobro, da se na tak način učijo. Imajo občutek, da se igrajo (Geršak, 

2016b; Vršič, 1995).  

Učinke ustvarjalnega giba pri matematiki lahko dokažemo še z eno slovensko raziskavo. S. 

Žagar, V. Geršak in M. Cotič (2006) so raziskovanje o učinkih ustvarjalnega giba izvajale v 

tretjem razredu. Po analizi rezultatov zaključijo, da je integracija ustvarjalnega giba primerna 
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za vse dele učne ure, da so učenci pridobili poglobljena znanja in lažje razumevanje snovi ter 

reševanje problemov. Vse to pa omogoča učencem spoznavanje učne vsebine na zanimivejši 

način (Žagar, Geršak in Cotič, 2006). 

R. A. Kavčič (2005) je predstavila tujo raziskavo, ki jo je izvedel Washington Center for 

Learning. Poudarja, da metoda učenja matematike z gibanjem omogoča učencem: 

• doživeti ustvarjalen način raziskovanja matematičnih pojmov; 

• usvojiti abstraktno matematično znanje na konkreten način (npr.: učenci se ob glasbi 

gibajo po prostoru v obliki določene številke); 

• raziskovati povezavo med realnim in matematičnim svetom; 

• pridobiti matematični besedni zaklad skozi vsakdanje življenje (Kavčič, 2005). 

Tudi Ratey (2008) je v svoji raziskavi vključil matematično vsebino. Spremljal je dve skupini 

učencev v času pred začetkom pouka. Eksperimentalna skupina je pred poukom izvajala 

aerobno vadbo, kontrolna skupina je ni bila deležna. Pouk sta obe skupini začeli z matematiko 

ali jezikom. Učitelji so poročali, da je imela skupina, ki je bila deležna aerobne vadbe, boljše 

kognitivne sposobnosti kot kontrolna skupina. Ugotovili so še, da sta se eksperimentalni skupini 

izboljšala razpoloženje in pozornost, bili so bolj pripravljeni oziroma motivirani za delo in bili 

s tem manj nemirni (Ratey, 2008). 

Po vseh predstavljenih raziskavah lahko zaključimo z mnenjem M. Frostig (1989), da gibalne 

dejavnosti v šolskem prostoru pozitivno vplivajo na otrokov čustveni, socialni in seveda 

kognitivni razvoj. To je eden od razlogov, zakaj bi učitelji lahko v večji meri integrirali gibanje 

v učni proces (Frostig, 1989). Ne moremo niti mimo sklepov, ki jih je na podlagi raziskave 

napisal Ratey (2008); učenje se zaradi gibanja izboljšuje na treh ravneh: (1) izboljša motivacijo 

in pozornost, (2) pripravi živčne celice na prenašanje in povezovanje signalov ter (3) spodbuja 

nastajanje novih živčnih celic (Ratey, 2008). 

Glede na vse omenjeno lahko ugotovimo, da ustvarjalni gib v učni proces prinese veliko 

ustvarjanja, igre, sproščenosti in gibanja pri vseh šolskih predmetih. Ustvarjalni gib kot učni 

pristop vpliva na različne vidike otrokovega razvoja. V emipričnem delu bomo predstavili 

značilnosti kognitivnega razvoja učencev drugih razredov in razlike v matematičnem znanju 

(geometrija) med učenci na predoperativni stopnji, med učenci na prehodu med stopnjama in 

učenci operativne kognicije po uporabi ustvarjalnega giba pri pouku. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3. 1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V. Geršak (2014) pravi, da se spoznanja o ključni vlogi gibanja pojavljajo na področju učenja 

in pomnjenja, pri kogniciji in njenem delovanju. Kljub tem spoznanjem je ravno gibanje, 

kinestetični učni pristop, v manjši meri zastopan v učnem procesu (Geršak, 2014). Poudarimo 

lahko nekaj pomembnih spoznanj iz raziskav, ki povezujejo kognicijo in učenje. Jensen (2005) 

je poudaril povezavo med učenjem in gibanjem. Avtorici M. Cotič in J. Zurc (2004) sta 

ugotovili, da obstajajo statistično pomembne razlike v znanju otrok v korist eksperimentalni 

skupini pri zgodnjem poučevanju matematike s pomočjo ustvarjalnega giba v primerjavi z 

učenci kontrolne skupine, kjer pouk ni potekal s pomočjo ustvarjalnega giba.  

Z uporabo metode ustvarjalnega giba lahko vsakodnevno spodbujamo gibanje v šolskem 

prostoru. Piaget je poudarjal, da gibalne dejavnosti neposredno in posredno vplivajo na 

posameznikov intelektualni razvoj. Izvor misli je v akcijah oziroma praktičnih dejavnostih 

(Horvat in Magajna, 1987). Z izvajanjem učne ure, v kateri je prisotna kinestetična metoda 

poučevanja, učitelj ponudi učencem, da s pomočjo lastnega telesa pridobivajo razumevanje in 

znanje, ki ga potrebujejo za razumevanje pojmov (Geršak, 2015a).  

Omenjena dejstva so nas spodbudila k razmišljanju o tem, kako lahko s konkretnimi učnimi 

urami z uporabo metode ustvarjalnega giba pripomoremo k znanju učencev. Dejavno 

sodelovanje v projektu Pomen ustvarjalnega giba za različna področja razvoja pri učencih 

razredne stopnje nam je dalo možnost, da teorijo preizkusimo v praksi. Z vsemi sodelujočimi 

v projektu smo izbrali področje matematike v drugem razredu osnovne šole, saj učenci v 

omenjenem razredu ravno prehajajo iz predoperativne stopnje kognitivnega razvoja na 

operativno stopnjo kognicije. Raziskovali smo, kako se učenje s pomočjo ustvarjalnega giba na 

področju matematike povezuje z znanjem učencev iz geometrije v drugem razredu osnovne šole 

glede na to, na kateri stopnji kognitivnega razvoja so (stopnji predoperativne kognicije ali 

stopnji operativne kognicije). Zanimale so nas morebitne razlike v znanju (pridobljenem s 

pomočjo ustvarjalnega giba) na področjih iz geometrije (liki in telesa, črte in točke, simetrija) 

v drugem razredu osnovne šole. 

3. 2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Pri raziskovanju smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Na kateri stopnji kognitivnega razvoja po Piagetu so učenci drugega razreda osnovne 

šole? 
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2. Ali obstajajo razlike v znanju geometrije med učenci na predoperativni stopnji 

kognitivnega razvoja, med učenci na operativni stopnji kognitivnega razvoja in med 

učenci na prehodu med stopnjama po uporabi ustvarjalnega giba pri pouku? 

3. Ali obstajajo razlike v znanju s področja geometrijskih likov in teles med učenci 

drugega razreda na predoperativni stopnji kognitivnega razvoja, med učenci na 

operativni stopnji kognitivnega razvoja in med učenci na prehodu med stopnjama po 

uporabi ustvarjalnega giba pri pouku? 

4. Ali obstajajo razlike v znanju s področja črt in točk med učenci drugega razreda na 

predoperativni stopnji kognitivnega razvoja, med učenci na operativni stopnji 

kognitivnega razvoja in med učenci na prehodu med stopnjama po uporabi ustvarjalnega 

giba pri pouku? 

5. Ali obstajajo razlike v znanju s področja simetrije med učenci drugega razreda na 

predoperativni stopnji kognitivnega razvoja, med učenci na operativni stopnji 

kognitivnega razvoja in med učenci na prehodu med stopnjama po uporabi ustvarjalnega 

giba pri pouku? 

3. 3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V magistrskem delu smo uporabili kvazi-eksperimentalno metodo raziskovanja. Raziskovalni 

pristop je empirični, gre za kvantitativno raziskavo.  

Empirične podatke za obdelavo smo pridobili v sklopu širše raziskave z naslovom Pomen 

ustvarjalnega giba za različna področja razvoja pri učencih razredne stopnje, ki je potekala na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Znotraj omenjene raziskave smo se osredotočili na kognitivni 

razvoj učencev. Uporabili smo podatke s področja kognitivnega razvoja in s področja znanja 

geometrije.  

3. 4 RAZISKOVALNI VZOREC 

Raziskovalni vzorec je bil izbran namensko z neslučajnostno metodo vzorčenja. Vzorec je bil 

že vnaprej načrtno izbran in pridobljen v projektu Pomen ustvarjalnega giba za različna 

področja razvoja pri učencih razredne stopnje. V raziskavo so bili vključeni učenci treh drugih 

razredov različnih slovenskih šol (n = 68), od tega 29 deklic in 39 dečkov. Iz raziskovalnega 

vzorca smo izključili pet učencev zaradi njihove odsotnosti pri reševanju štirih Piagetovih nalog 

za ugotavljanje stopnje kognitivnega razvoja (sicer je bilo v projektu 73 sodelujočih otrok). 

Povprečna starost učencev je 7,77 leta. 
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Graf 1: Sestava vzorca po spolu 

 

3. 5 PRIPOMOČKI 

V raziskavi smo za pridobivanje podatkov uporabili dva pripomočka: 

- štiri Piagetove naloge za ugotavljanje stopnje kognitivnega razvoja: konzervacija 

količine tekočine, konzervacija snovi, seriacija in inkluzija, multipla klasifikacija 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) (Priloga 1); 

- preizkus znanja iz geometrije (znanje pridobljeno ob integraciji ustvarjalnega giba v 

pouk) (Priloga 2). 

Preizkus znanja iz geometrije smo pripravile študentke, nosilke projekta in učiteljice 

razrednega pouka, ki so sodelovale pri projektu. Pri sestavljanju in oblikovanju 

preizkusa znanja smo za osnovo vzele vse tri izvedene učne ure s področja geometrije 

in učne cilje iz učnega načrta za matematiko.  

Preizkus znanja iz geometrije je sestavljen iz sedmih nalog. Število možnih točk je 29. 

Glede na to, da v naši raziskavi geometrijo zajemajo tri področja (geometrijski liki in 

telesa, črte in točke, simetrija), je tudi preizkus znanja razdeljen na tri dele.  

Prve tri naloge so preverjale znanje o geometrijskih likih in telesih. Pri prvi nalogi so 

morali učenci slikovno prepoznati pet geometrijskih teles in jih poimenovati (besedno). 

Za vsa pravilna poimenovanja so dobili 2,5 točke. Druga naloga je od učencev zahtevala 

39

29

dečki deklice
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ravno obratno kot prva naloga z razliko, da je preverjala znanje geometrijskih likov. 

Učenci so morali vse zapisane geometrijske like prepoznati in jih narisati. S pravilno 

rešeno nalogo so učenci pridobili 4 točke. Tretja naloga je zajemala oboje, geometrijske 

like in telesa. Iz slikovnega prikaza so morali prepoznati like in telesa ter jih tudi prešteti. 

Naloga je vsebovala še dve vprašanji o tem, kaj manjka na slikovnem prikazu. Pravilno 

rešena naloga je učencem prinesla novih 7 točk. Skupno število možnih točk za področje 

o geometrijskih likih in telesih na preizkusu znanja je 13,5 točke. 

Četrta in peta naloga sta pri učencih preverjali poznavanje različnih črt in točk 

(presečišča). Pri četrti nalogi so morali med različnimi črtami prepoznati nesklenjene 

črte, nato pa še sami narisati štiri različne črte. Za vse pravilne odgovore so učenci lahko 

dosegli 6 točk. Prepoznavanje in označevanje je preverjala peta naloga. Pri omenjeni 

nalogi so bile možne 4 točke. Če so učenci obe nalogi rešili pravilno, so dobili 10 točk. 

Zadnji dve nalogi na preizkusu znanja preverjata znanje o simetriji. Pri šesti nalogi so 

morali dva prikaza v kvadratni mreži dokončati do simetričnosti. Pravilno rešena naloga 

je učencem prinesla tri točke. Pri zadnji, sedmi nalogi so med simetričnimi in 

nesimetričnimi slikami učenci morali obkrožiti samo simetrične slike. Za vse so 

pridobili 2,5 točke. Obe nalogi skupaj sta učencem prinesli 5,5 točke.  

Preizkus znanja iz geometrije so reševali vsi učenci (N = 68), ki so vključeni v analizo 

podatkov.  

Preizkus znanja zajema učne cilje iz učnega načrta za matematiko (2011) s področja 

geometrije za drugi razred. Pri učencih smo preverjali poimenovanje, prepoznavanje in 

opisovanje geometrijskih likov in teles, prepoznavanje in risanje različnih črt (ravne, 

krive, sklenjene, nesklenjene, lomljene), označevanje točk in presečišč črt ter uporabo 

geometrijskega orodja (šablone) pri risanju črt in likov. 

3. 6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo pridobili z dejavno udeležbo v projektu Pomen ustvarjalnega giba za različna 

področja razvoja pri učencih razredne stopnje (nosilke projekta so dr. H. Smrtnik Vitulić, dr. 

V. Geršak in dr. S. Prosen). V projektu so sodelovale še tri študentke podiplomskega programa 

Poučevanje na razredni stopnji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pri oblikovanju začetnih idej 

projekta so sodelovali tudi umetniki, pri zbiranju idej za učne ure so nam pomagale učiteljice 

razrednega pouka in v času celotnega projekta so nam tehnično pomoč nudili profesor in 

študentje s Fakultete za elektrotehniko Ljubljana. Cilj projekta je bil ugotoviti povezave 
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ustvarjalnega giba pri izvajanju učnih ur pri učencih drugih razredov z različnimi področji 

razvoja. Projekt je potekal intenzivno od februarja do maja 2016 na šolah po Ljubljani in njeni 

okolici. Prve ideje projekta so se sicer začele že septembra 2015. Oblikovali smo ključne ideje, 

zbiralni najprimernejši vzorec raziskovanja in počasi začeli vzpostavljati stik z ravnatelji 

osnovnih šol. 

Projekt se je začel s pripravo načrta raziskave, z zbiranjem vzorca sodelujočih in s pripravami 

učnih ur. Odločili smo se za vključitev drugošolcev, in sicer pri predmetu matematika, področje 

geometrije (vključuje tri področja: geometrijski liki in telesa, simetrija, črte in točke). V 

eksperimentalno skupino so bili vključeni trije drugi razredi iz različnih osnovnih šol. Sledilo 

je načrtovanje učnih ur. 

Pred izvedbo raziskave smo pridobili soglasje staršev za sodelovanje njihovih otrok v raziskavi 

in dovoljenje za uporabo pridobljenih podatkov v študijske namene. Kot je bilo že zapisano, so 

vsi predstavljeni podatki pridobljeni v že omenjenem projektu. Tudi vse fotografije v 

magistrskem delu so pridobljene iz učnih ur in so iz lastnega arhiva.  

Z raziskavo smo nadaljevali marca 2016 z uvodnimi oziroma spoznavnimi srečanji v vsakem 

razredu posebej. Na tem srečanju smo študentke zbrale tudi individualne rezultate učencev pri 

štirih Piagetovih nalogah za ugotavljanje stopnje njihovega kognitivnega razvoja. Piagetove 

naloge za ugotavljanje stopnje kognitivnega razvoja smo izvajale vse študentke individualno z 

vsakim učencem posebej. Učencu smo zagotovile primerno okolje in ustrezne pripomočke za 

reševanje nalog. 

Po uvodnih srečanjih na šolah, ki so potekala en teden, smo študentke začele glavni del projekta. 

Začele smo s poučevanjem matematike z ustvarjalnim gibom, ki je na vsaki šoli potekalo tri dni 

po dve šolski uri na dan za obravnavo nove učne snovi. Poučevanje je poteklo tako, da sta vedno 

dve študentki vodili pouk, drugi dve pa sta bili v vlogi opazovalk, ki sta svoja opažanja 

zapisovali v vnaprej določene opazovalne sheme za določene dejavnosti.  

Na koncu, četrti dan, smo z učenci izvedle še preizkus znanja iz geometrije, ki je preverjal vso 

na novo pridobljeno učno snov.  

Zadnji del projekta, od maja do avgusta 2016, je bil namenjen vnašanju zbranih podatkov v 

program SPSS. Zbrani podatki sedaj služijo v raziskovalne namene. 

Priloga 3 prikazuje učno pripravo z naslovom Geometrijski liki in telesa. Priloga 4 prikazuje 

učno pripravo na temo črt in točk. Zadnja učna priprava z naslovom Simetrija je v Prilogi 5. 
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3. 7 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Odgovore učencev na vprašanja štirih Piagetovih nalog smo si študentke zapisovale in jih po 

koncu raziskave vnesle v statistični program SPSS. Na začetku sta navedena spol in starost 

učenca, nato pa je vsaka posamezna Piagetova naloga številčno ovrednotena. Poleg vsake 

naloge je v SPSS-programu vnesen tudi besedni odgovor učenca. Glede na pridobljene rezultate 

pri Piagetovih nalogah (Priloga 1) smo z mentoricama najprej oblikovale dve skupini učencev: 

skupino učencev na predoperativni stopnji kognitivnega razvoja in skupino učencev na 

konkretno operativni stopnji kognitivnega razvoja. Učenec, ki je pravilno rešil vse štiri 

Piagetove naloge ali tri, je v skupini učencev na operativni stopnji. Učenec z eno ali nobeno 

pravilno rešeno nalogo sodi v skupino učencev, ki so na predoperativni stopnji kognitivnega 

razvoja. Po temeljitem premisleku z mentoricama smo se odločile, da dodamo še eno skupino 

učencev oziroma kategorijo, t. i. prehod med stopnjama (med predoperativno in operativno 

stopnjo razvoja kognicije), v katero smo razvrstili učence, ki so pravilno odgovorili na polovico 

Piagetovih nalog, se pravi na dve nalogi od štirih. Tudi Svetina (1999) in Labinowicz (1989) 

poudarjata, da so prehodi za kognitivni razvoj pomembni in da so stopnje med seboj povezane 

in prepletene ter da prehajanje med stopnjami poteka postopoma.  

Po vnaprej izdelanih merilih za preverjanje znanja o geometriji smo študentke pregledale teste 

in jih opremile z doseženimi točkami. Tudi te pridobljene podatke smo vnesle v program SPSS. 

Za vsako posamezno nalogo je vneseno doseženo število točk za vsakega učenca. Vnesene so 

tudi vsote za vsako področje geometrije. Prva vsota (vsota1) predstavlja prvo področje 

geometrije (geometrijski liki in telesa), pri kateri so seštete dosežene točke učenca pri prvih treh 

nalogah iz preizkusa znanja. Drugo področje, črte in točke, predstavlja druga vsota (vsota2). 

Sem sodita dve nalogi, 4. in 5., oziroma njun seštevek doseženih točk učenca. Zadnje področje 

je simetrija, v kateri sta zajeti 6. in 7. naloga oziroma vsota doseženih točk (vsota 3). Na koncu 

je dodana še vsota vseh doseženih točk na preizkusu znanja (vsota) in pretvorba točk v končno 

oceno. S pridobljenimi rezultati preizkusov znanja iz geometrije smo dobili vpogled v znanje 

učencev iz geometrije, pridobljeno z metodo ustvarjalnega giba. 

Za preučitev spremenljivk smo uporabili osnovne opisne statistike, kot so frekvenca, 

aritmetična sredina, standardni odklon, mediana. Pri številskih spremenljivkah smo preverili 

normalnost porazdelitve, in sicer tako s Kolmogorov-Smirnov testom kot tudi s Shapiro-Wilk 

testom. Ker sta oba testa za vse spremenljivke pokazala statistično pomemben rezultat oziroma 

odstopanje od normalne porazdelitve, smo pri odgovarjanju na raziskovalna vprašanja uporabili 
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neparametrične teste. Za preverjanje razlik med tremi skupinami smo tako uporabili Kruskal-

Wallisov test, za preverjanje razlik med posameznima skupinama pa Mann-Whitneyev U-test.  

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate, ki smo jih pridobili v projektu Pomen ustvarjalnega giba za različna področja 

razvoja pri učencih razredne stopnje, bomo prikazali z odgovori na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Za začetek bomo predstavili umestitev učencev drugih razredov v ustrezno stopnjo 

kognitivnega razvoja po Piagetu. Nato se bomo osredotočili na razlike v znanju geometrije med 

učenci treh skupin, v katere so bili razvrščeni glede na to, na kateri stopnji kognitivnega razvoja 

so (predoperativna stopnja kognitivnega razvoja, prehod med predoperativno in operativno 

stopnjo kognitivnega razvoja, operativna stopnja kognitivnega razvoja). V nadaljevanju se 

bomo posvetili še razlikam v znanju pri posameznih področjih iz geometrije. Analizirali bomo 

razlike v znanju (1) o geometrijskih likih in telesih, (2) o črtah in točkah ter (3) o simetriji med 

učenci iz prej omenjenih treh skupin. 

4. 1 UMESTITEV UČENCEV V STOPNJO KOGNITIVNEGA RAZVOJA UČENCEV 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, na kateri stopnji kognitivnega razvoja po 

Piagetu so učenci drugega razreda. Na vprašanje smo poskušali odgovoriti z določitvijo stopnje 

kognitivnega razvoja. Dodali smo še starost raziskovalnega vzorca (učencev). 

Po pregledu pridobljenih odgovorov pri Piagetovih nalogah smo se skupaj z mentoricama 

odločile, da bomo učence uvrstile v tri skupine glede na stopnjo kognicije; (1) predoperativno 

stopnjo kognicije, (2) prehod med obema stopnjama in (3) operativno stopnjo kognicije. Skupaj 

smo oblikovale tudi merilo, po katerem smo učence razvrščale po skupinah. Merilo je že 

opisano pri postopku obdelave podatkov.  

 

Tabela 1: Umeščenost učencev drugega razreda v stopnjo kognitivnega razvoja 

STOPNJA 

KOGNITIVNEGA 

RAZVOJA N % 

 

M 

starosti učencev 

predoperativna stopnja 
9 13,2 7,62 
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prehod med 

predoperativno in 

operativno stopnjo  

17 25,0 7,77 

 

operativna stopnja 

 

42 61,8 7,81 

skupno 

 

68 100,0 7,77 

Opombe: N = število učencev, % = odstotki, M = aritmetična sredina. 

 

Največ učencev je na operativni stopnji kognitivnega razvoja (61,8 %), nato sledijo učenci na 

prehodu med stopnjama (25 %) in 13,2 % je učencev, ki so na predoperativni stopnji 

kognitivnega razvoja.  

Glede na povprečno starost raziskovalnega vzorca (7,77 leta) naj bi bili učenci v obdobju 

operativne stopnje kognitivnega razvoja (Labinowicz, 2010). Iz Tabele 1 lahko vidimo, da je 

13,2 % učencev še na predoperativni stopnji. Lahko pa poudarimo, da je število teh učencev 

majhno in da je bistveno več učencev že na operativni stopnji (61,8 %) in da je 25 % učencev 

na prehodu med obema stopnjama.  

Učenci iz raziskovalnega vzorca, ki so obiskovali drugi razred, so v povprečju stari 7,77 leta. 

Učenci na predoperativni stopnji so v povprečju stari 7,62 leta, učenci na prehodu med 

stopnjama so v povprečju malenkost starejši, 7,77 leta. Najstarejši učenci iz raziskovalnega 

vzorca spadajo v operativno stopnjo kognitivnega razvoja. V povprečju so stari 7,81 leta. 

Labinowicz (1989) predstavi, da so otroci na predoperativni stopnji kognicije stari med 2 in 7 

let. V našem raziskovalnem vzorcu so učenci na predoperativni stopnji stari več kot 7 let, bolj 

natančno, v povprečju 7,62 leta. So pa učenci na predoperativni kognitivni stopnji mlajši glede 

na drugi dve skupini, kar je skladno s teorijo, čeprav so razlike v starosti minimalne.  

Predoperativnemu obdobju sledi obdobje operativne stopnje kognicije, ki traja od 7. do 11. leta 

starosti (Labinowicz, 1989). Tudi pri našem raziskovalnem vzorcu se je izkazalo, da so učenci 

na operativni stopnji stari več kot 7 let, bolj natančno, v povprečju stari 7,81 leta. 

Učenci na prehodu med stopnjama so v sredinski poziciji med predoperativno in operativno 

stopnjo kognitivnega razvoja. Tudi povprečna starost učencev, ki so na prehodu med stopnjama, 

se giblje med kognitivnima stopnjama, in sicer, so učenci na prehodu med stopnjama starejši 

od učencev na predoperativni stopnji kognitivnega razvoja in mlajši od učencev na operativni 
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stopnji. V povprečju so učenci na prehodu med stopnjama starejši od skupine učencev na 

predoperativni stopnji in mlajši od učencev višje kognitivne stopnje. 

4. 2 RAZLIKE V ZNANJU IZ GEOMETRIJE MED UČENCI NA RAZLIČNIH STOPNJAH 

KOGNITIVNEGA RAZVOJA 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšne so razlike v znanju med učenci, 

ki so na različnih stopnjah kognitivnega razvoja (predoperativna stopnja kognitivnega razvoja, 

prehod med obema stopnjama, operativna stopnja kognitivnega razvoja), po integraciji 

ustvarjalnega giba v pouk. 

Kot smo že večkrat omenili, nas je zanimalo pridobljeno znanje iz geometrije, ki so ga učenci 

pridobili skozi učne ure matematike, v katere je bil integriran ustvarjalni gib. Učne ure so 

zajemale tri področja geometrije: geometrijske like in telesa, simetrijo ter črte in točke. S 

pomočjo preizkusa znanja iz geometrije (Priloga 2) bomo lahko predstavili razlike v znanju 

med učenci.  

4. 2. 1 Razlike v znanju učencev glede na preizkus znanja iz geometrije kot celota 

Začeli bomo s predstavitvijo uspešnosti učencev pri reševanju preizkusa znanja iz geometrije, 

nadaljevali pa bomo z analizo razlik med učenci v znanju med posameznimi stopnjami 

kognitivnega razvoja učencev po uporabi ustvarjalnega giba pri pouku. 

Najprej bomo predstavili rezultate učencev na preizkusu znanja iz geometrije glede na dosežene 

točke in končno oceno. Predstavili jih bomo s pomočjo mediane in aritmetične sredine ter 

standardnega odklona. Razlog za uporabo dveh povprečij je v tem, da je aritmetična sredina v 

decimalnem številu natančnejša od mediane in nam je s tem omogočila, da imamo še 

natančnejši vpogled v rezultate. 

Tabela 2: Dosežene točke (število možnih točk je 29) in končna ocena na preizkusu znanja iz 

geometrije 

Preizkus znanja iz 

geometrije 

Stopnja kognitivnega 

razvoja 
Me M SD 

dosežene točke 

predoperativna stopnja  24,50 24,06 1,70 

prehod med stopnjama 24,00 24,00 2,77 

operativna stopnja  26,50 25,99 2,12 

skupno  25,75 25,24 2,42 
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ocena 

predoperativna stopnja 4,00 3,89 ,60 

prehod med stopnjama 4,00 4,06 ,75 

operativna stopnja  5,00 4,56 ,63 

skupno  4,50 4,37 ,71 

Opombe: Me = mediana, M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon.  

 

Učenci so kot celota na preizkusu znanja iz geometrije v povprečju dosegli 25,24 točke (SD = 

2,42; Me = 25,75) od vseh možnih točk (29 točk). Ko spremenimo točke v oceno, ugotovimo, 

da je povprečna ocena učencev 4,37 (SD = 0,71; Me = 4,5).  

Učenci na predoperativni stopnji kognitivnega razvoja so na preizkusu znanja iz geometrije v 

povprečju dosegli 24,06 točke (SD = 1,7; Me = 24,5) in učenci na prehodu med stopnjama so 

v povprečju dosegli 24 točk (SD = 2,77; Me = 24). Učenci na operativni stopnji kognicije so v 

povprečju dosegli 25,99 točke (SD = 2,12; Me = 26,5). Iz rezultatov o doseženih točkah za 

vsako stopnjo kognitivnega razvoja lahko rečemo, da so učenci operativne stopnje kognitivnega 

razvoja v povprečju dosegli najvišje število možnih točk. Nekaj manj točk so v povprečju 

dosegli učenci predoperativne stopnje kognitivnega razvoja. Z zelo majhno razliko v številu 

točk od prejšnje stopnje so v povprečju dosegli učenci stopnje na prehodu med stopnjama. 

Pridobljeni rezultati o merah razpršenosti podatkov pri doseženih točkah na preizkusu kažejo 

na to, da je standardni odklon večji pri učencih na prehodu med stopnjama (SD = 2,77) od 

učencev na predoperativni stopnji kognitivnega razvoja (SD = 1,7). Pri učencih na operativni 

stopnji kognicije je mera razpršenosti nekje na sredini med prej omenjenima skupinama 

učencev (SD = 2,12). 

Pridobljeni rezultati o merah razpršenosti podatkov pri končni oceni s preizkusa kažejo na to, 

da je standardni odklon večji pri učencih na prehodu med stopnjama (SD = 0,75) kot pri učencih 

na operativni stopnji kognitivnega razvoja (SD = 0,63). Pri učencih na predoperativni stopnji 

kognicije je vrednost mere razpršenosti najnižja (SD = 0,6). 

Podatki so pokazali, da so učenci na operativni stopnji kognitivnega razvoja boljše rešili 

preizkus znanja iz matematike. Povzamemo lahko, da so učenci na operativni stopnji 

kognitivnega razvoja v povprečju dosegli skoraj 2 točki več kot učenci drugih dveh stopenj. 

Med učenci, ki so na prehodu med stopnjama, in med učenci iz predoperativne stopnje 

kognitivnega razvoja je razlika v doseženih točkah za 0,06 točke. Če splošno pogledamo 
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rezultate preizkusa iz geometrije po uporabi ustvarjalnega giba pri pouku, lahko rečemo, da je 

znanje učencev zelo dobro. Učna snov, ki je bila preverjena na preizkusu znanja, je bila 

učencem posredovana prek gibanja oziroma s pomočjo različnih gibalno-didaktičnih iger.  

Razlike v znanju med učenci smo preverili s pomočjo Kruskal-Wallisovega testa. Pridobljeni 

rezultati so vidni v spodnji Tabeli 3. 

 

Tabela 3: Razlike v znanju učencev (po doseženih točkah in končni oceni) 

Naloge iz 

preizkusa 

znanja iz 

geometrije 

Me / M 

Kruskal-

Wallis Chi-

Square 

Asymp. 

Sig. 

Mann-

Whitney U-

test PO P O 

vsota 

točk 
24,50 / 24,06 24,00 / 24,00 26,50 / 25,99 12,27 ,00 

P = PO 

O > P 

O > PO 

ocena 4,00 / 3,89 4,00 / 4,06 5,00 / 4,6 12,58 ,00 

PO = P 

O > P 

O > PO 

Opombe: Me = mediana, M = aritmetična sredina; PO (predoperativna stopnja kognitivnega 

razvoja), P (prehod med stopnjama kognitivnega razvoja), O (operativna stopnja kognitivnega 

razvoja); > (prva skupina je dosegla boljši rezultat na testu iz geometrije kot druga); = (skupini 

se ne razlikujeta v rezultatu pri testu iz geometrije).  

 

Razlike v znanju med skupinami učencev je potrdil Kruskal-Wallisov test (p = 0,00). Pri 

posamičnih primerjavah treh stopenj kognitivnega razvoja je Mann-Whitneyev U-test pokazal, 

da so bili učenci na operativni stopnji boljši od obeh ostalih skupin, medtem ko med slednjima 

ni statistično značilnih razlik.  

Tudi končna ocena je potrdila, da so se najbolje odrezali učenci na operativni stopnji (Me = 5), 

drugi dve skupini pa sta se odrezali približno enako dobro, saj sta mediani pri učencih na 

predoperativni stopnji in pri učencih na prehodu med stopnjama znašali 4. Razlike med 

skupinami je potrdil Kruskal-Wallisov test (p = 0,00). Pri posamičnih primerjavah so rezultati 
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Mann-Whitneyevega U-testa pokazali, da so bili učenci na operativni stopnji boljši od obeh 

ostalih skupin, medtem ko med slednjima ni statistično pomembnih razlik.  

V obdobju predoperativne stopnje kognicije je za učence značilno, da se med 4. in 7. letom 

starosti razvije intuitivna kognicija. Zanjo je značilen večji premik k decentraciji in intuitivno 

reševanje problemov. Otrok vidi več kot en dejavnik, ki vpliva na dogodke. Treba je poudariti, 

da se kognicija otroka na predoperativni stopnji kognitivnega razvoja še vedno bistveno 

razlikuje od kognicije na operativni stopnji (Skubic, 2004). Tudi pridobljeni podatki s pomočjo 

Kruskal-Wallisovega testa so pokazali, da obstajajo statistično pomembne razlike v znanju iz 

geometrije med skupinami učencev na operativni, predoperativni stopnji kognitivnega razvoja 

in prehodom med stopnjama. Pri operativni stopnji gre za nekakšno konkretno kognicijo, kjer 

prevladujejo logična načela. Predoperativno obdobje pri otroku še vedno predstavlja večjo 

odvisnost od percepcije kot od logične kognicije. Za otroka na operativni stopnji kognitivnega 

razvoja pa je značilna logična kognicija (Skubic, 2004). Na določeni stopnji kognitivnega 

razvoja je učenec sposoben pravilno rešiti samo določene matematične naloge. Iz tega sledi, da 

naj bi imeli učenci operativne stopnje v povprečju boljše znanje od učencev na predoperativni 

stopnji (Labinowicz, 2010). Učenci na operativni stopnji kognicije so na preizkusu znanja iz 

geometrije v povprečju dosegli večje število točk in imajo posledično v povprečju višjo končno 

oceno. Na koncu vsake stopnje kognitivnega razvoja pride do nekakšnega prehoda med 

stopnjama oziroma do preskoka, ki učencu prinese nove kakovostne spremembe v ravnotežju 

kognitivnih struktur, ki so pomembne za višjo stopnjo kognicije (Skubic, 2004). V magistrskem 

delu smo oblikovali dodatno kategorijo, t. i. prehod med stopnjama (med operativno in 

predoperativno stopnjo kognitivnega razvoja). Svetina (1999) in Labinowicz (1989) dodajata, 

da je prehod med stopnjami kognitivnega razvoja pomemben. Pridobljeni rezultati raziskave so 

pokazali, da obstajajo statistično pomembne razlike v doseženih točkah in končni oceni s 

preizkusa znanja iz geometrije med učenci operativne stopnje kognitivnega razvoja in učenci, 

ki so na prehodu med stopnjama ter med učenci na operativni stopnji razvoja kognicije in učenci 

na predoperativni stopnji. Učenci operativne stopnje kognicije so dosegli boljši rezultat od 

učencev na prehodu med stopnjama in od učencev na predoperativni stopnji.  

Zaključimo lahko z mnenjem, da je integrirana učna ura z ustvarjalnim gibom na učence 

operativne stopnje kognicije spodbudila znanje otrok v tej smeri, da se njihovo znanje 

statistično pomembno razlikuje od pridobljenega znanja učencev predoperativne stopnje in od 

učencev, ki so na prehodu med stopnjama. Splošno gledano na rezultate učencev lahko rečemo, 

da je ne glede na to, na kateri kognitivni stopnji so, njihovo znanje prav dobro. Učna snov, ki 



50 

 

je bila preverjena na preizkusu znanja, je bila učencem posredovana prek gibanja oziroma s 

pomočjo različnih gibalno-didaktičnih iger. Menimo, da smo z gibalnimi dejavnostmi v učnih 

urah geometrije vplivali na višjo motivacijo in zbranost pri pouku. Burns (2011) je zagovarjal 

dejstvo, da gibanje spodbuja možgansko delovanje in učence z dejavnimi dejavnostmi pripravi 

na učenje. Tudi M. Frostig (1989) poudarja, da gibalne dejavnosti vplivajo na učno motivacijo 

in spomin. Glede na pridobljene rezultate v raziskavi smo mnenja, da smo z učenjem na 

konkretni ravni oziroma s pomočjo gibalnih dejavnosti vplivali na znanje učencev, saj je učenje 

na konkretni ravni zelo učinkovito sredstvo za nadaljnjo abstrakcijo (Tancig, 1987). Zelo dobro 

znanje učencev o geometriji lahko povežemo tudi s konkretnimi izkušnjami, ki so jih učenci 

pridobili med gibalnimi dejavnostmi pri učnih urah. Tudi Piaget je poudarjal, da so v 

kognitivnem razvoju pomembne fizične izkušnje, da lahko tako pride do novega znanja (t. i. 

logično-matematične izkušnje) (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

4. 3 RAZLIKE V ZNANJU UČENCEV NA PODROČJU GEOMETRIJSKIH TELES IN 

LIKOV  

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali obstajajo razlike v znanju učencev 

drugega razreda pri geometriji, in sicer natančneje v znanju o geometrijskih likih in telesih po 

uporabi ustvarjalnega giba pri pouku. Zanimale so nas razlike v znanju med učenci na 

predoperativni stopnji, med učenci na prehodu med stopnjama in med učenci na operativni 

stopnji kognitivnega razvoja.  

Učenci so znanje o geometrijskih likih in telesih pridobili v učni uri, integrirani z ustvarjalnim 

gibom. Magistrsko delo temelji na pomembnosti integracije ustvarjalnega giba v učne ure, zato 

bomo pri predstavitvah učnih ur namenili še posebno pozornost dejavnostim, izvedenim s 

pomočjo ustvarjalnega giba. 

Tabela 4: Kratek pregled dejavnosti v učni uri Geometrijski liki in telesa (Priloga 3) z 

integracijo ustvarjalnega giba 

ZAP. 

ŠT. 

OPIS 

DEJAVNOSTI 

 

UČNA 

OBLIKA 

PONAZARJANJE 

UČNE SNOVI S 

TELESOM 

DRUGI 

PRIPOMOČKI 

TRADICIONALNO  

FRONTALNI POUK  

 

1. Po izrečenem 

geom. liku 

učenci stečejo v 

talno oznako 

geom. lika. 

individualna - Gibanje po prostoru 

s celotnim telesom. 

- Spreminjanje 

prostora gibanja 

(velikost giba, smer, 

pot in raven gibanja). 

glasba, talne 

oznake geom. 

likov 

/ 

2. Učenci ob 

imenovanju 

skupinska - Gibanje po prostoru 

s celotnim telesom.  

glasba, elastike  Razlaga novih pojmov 

(stranica, oglišče). 
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geom. lika 

oblikujejo 

skupino in s 

pripomočki 

oblikujejo geom. 

lik. Pri tem 

spoznavajo 

lastnosti geom. 

likov (št. stranic 

in oglišč). 

- Spreminjanje 

prostora gibanja 

(velikost giba, smer, 

pot in raven gibanja). 

- Z rokami/nogami 

oblikujejo geom. lik 

s pomočjo elastike 

(telo prilagodijo 

oblikovanju geom. 

lika). 

3. Reševanje 

učnega lista.  

individualna  - Učenci si najdejo 

primeren kotiček v 

razredu in svobodno 

izberejo položaj 

telesa, v katerem 

bodo reševali učni 

list. 

učni list Izpolnjevanje učnega 

lista. 

4. Prepoznavanje in 

poimenovanje 

geom. teles s 

tipanjem. 

skupinska in 

individualna 

oblika 

- Učenci sedijo v 

krogu. 

- Tipanje 

geometrijskih teles 

(fina motorika) v 

vrečkah. 

vrečke z lesenimi 

geom. telesi 

Učenci sedijo na tleh v 

krogu in dejavno 

sodelujejo pri 

razgovoru o geom. 

telesih. 

5. Učenci na treh 

postajah na 

različne načine 

ugotavljajo 

lastnosti geom. 

teles (kotaljenje, 

odtisi, oblika in 

št. ploskev). 

skupinska 

oblika 

- Gibanje na mestu 

(učenci s pomočjo 

telesa in blazin 

ponazarjajo ter 

ustvarjajo različna 

geom. telesa).  

- Spreminjanje 

prostora gibanja 

(velikost giba, smer, 

pot in raven gibanja). 

vsakdanji 

predmeti v obliki 

geom. teles, 

polivalentne 

blazine, 

»fantomček« 

(združene blazine 

v obliki geom. 

teles) 

Po končani nalogi na 

postaji najdejo 

primerno mesto v 

okolici trenutne 

postaje in izpolnijo 

nalogo na učnem listu, 

ki se navezuje na 

trenutno postajo. 

6. Prikazovanje 

geom. telesa z 

lastnim telesom. 

skupinska  - Učenci v skupini s 

telesom oblikujejo 

geom. telo (gibanje 

na mestu). 

- Spreminjanje 

prostora gibanja 

(raven, oblika, 

velikost). 

kartončki z 

geom. telesi 

/ 

7. Reševanje 

učnega lista in 

pogovor. 

individualna 

in skupinska  

- Učenci si najdejo 

primeren kotiček v 

razredu in položaj 

telesa, v katerem 

bodo reševali učni 

list. Na tem mestu 

ostanejo tudi v času 

pogovora.  

učni listi Izpolnjevanje učnega 

lista in sodelovanje v 

pogovoru.  

 

Dejavnosti v učni uri o geometrijskih likih in telesih temeljijo predvsem na ustvarjalnem 

gibanju učencev. Izvzamemo lahko dejavnost sedenja v krogu in dejavnost reševanja učnega 

lista, pri kateri si učenci prosto in svobodno izberejo primeren kotiček v razredu ter položaj 

telesa, v katerem bodo reševali naloge z učnega lista. Od vseh sedmih dejavnosti so štiri povsem 

integrirane z ustvarjalnim gibom.  
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Učna ura je oblikovana predvsem na osnovi individualne in skupinske učne oblike, prek katere 

učenci ob učiteljevem spodbujanju in usmerjanju ustvarjalno spoznavajo, soustvarjajo in 

rešujejo matematične probleme z dejavnim vključevanjem gibanja. Poteka na mestu in/ali po 

prostoru. Pri zgornjih dejavnostih se uporabljajo pripomočki 

(kartončki/predmeti/elastika/glasba/učni listi), ki pripomorejo k boljšemu in lažjemu doseganju 

učnih ciljev. Iz preglednice je razvidno, da učenje prek ustvarjalnega giba poteka razgibano. 

Učenci pri učenju uporabljajo različne ravni (visoko, srednjo, nizko), oblike, hitrosti, velikosti, 

poti in smeri gibanja (Geršak, 2015b). 

Frontalno posredovanje učne snovi se pojavi le kot verbalna podpora med oziroma po 

končanem gibanju učencev. Prek pogovora in razlage učenci še dodatno utrdijo novo učno snov. 

K bolj tradicionalni metodi sodi tudi reševanje učnega lista. Nobena dejavnost ni zasnovana 

zgolj na interakciji v relaciji sedenje za mizo—tabla—učitelj. 

Pri tradicionalnem načinu dela poteka spoznavanje nove učne snovi z razgovorom in 

pogovorom med učiteljem in učenci. Učenci poslušajo, sprašujejo in odgovarjajo na vprašanja 

učitelja. Na ta način učenci izkazujejo poznavanje in razumevanje snovi. Pri tem pa nimajo vsi 

učenci možnosti enakega sodelovanja. Pri učnih urah, integriranih z ustvarjalnim gibom, lahko 

vsi učenci raziskujejo in spoznavajo učno snov prek gibanja in so pri tem ustvarjalni ter si 

svobodno izberejo način izražanja prek giba. Pri obliki skupinskega dela in delu v paru se 

spodbujajo tudi socialni odnosi (Geršak, 2016a). 

Prvi dve dejavnosti je poleg integracije ustvarjalnega giba spremljala glasba. Ob njej naj bi se 

učenci gibali po prostoru. Poleg tega z glasbo v ozadju podkrepimo spreminjanje ravni, smeri, 

velikosti in poti gibanja. Pri prvi dejavnosti je cilj uporabe glasbe, da učenca spodbujamo pri 

ustvarjalnem gibanju in sprostitvi. Učenci so se svobodno gibali po prostoru med liki na tleh 

(veliki liki, označeni s trakovi). Ob učiteljevem poimenovanju lika so morali učenci stopiti v 

lik. Med izvajanjem učne ure smo opazili, da so bili učenci pri gibanju z glasbo sproščeni in 

bolj motivirani za delo. Vsi učenci so dejavno sodelovali v dejavnosti. Učenci so uživali v 

spoznavanju geometrijskih pojmov, saj so dejavno in z veseljem sodelovali ter opravili 

dejavnost. Kar nestrpno so čakali, kateri lik bodo lahko spoznali. Pri drugi dejavnosti je imela 

glasba podobno vlogo. Od prve dejavnosti je bila drugačna samo v tem, da se je glasba ob 

začetku ustvarjanja učencev ustavila. Nato so učenci s svojim telesom ponazarjali (gibanje na 

mestu) oglišča geometrijskih likov, elastika pa je predstavljala stranice. Ponovni vklop glasbe 

predstavlja znak za prosto gibanje po prostoru pred novim ustvarjanjem geometrijskih likov. 
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Poleg glasbe kot spodbude so učenci v učni uri pri spoznavanju lastnosti geometrijskih teles 

uporabljali tudi predmete, podobne geometrijskim telesom ter mehke in trde blazine (dejavnost 

št. 5). Učenci so z njimi prosto ustvarjali, brez učitelja. Trde blazine so učenci položili na 

ustrezen obris na tleh, po katerem so se predhodno sprehodili, da so ga uzavestili. S pomočjo 

mehkih blazin in svojega telesa so oblikovali geometrijska telesa. S predmeti iz vsakdanjega 

življenja so učenci preizkušali, katero geometrijsko telo se kotali in katero ne. Pri omenjeni 

dejavnosti (št. 5) smo pri poučevanju zasledili močan vpliv skupinskega dela. Učenci so prej 

naštete dejavnosti izvajali v treh skupinah. Vodil jih je učni list in predhodna navodila učiteljice 

(študentke). Ves čas smo lahko opazovali, kako jim je skupinska pomoč nudila podporo pri 

učenju/raziskovanju in s tem tudi boljše možnosti, da pridejo do znanja s pomočjo pripomočkov 

in uporabe svojega telesa (gibanje). Ponovno lahko poudarimo, da je dejavnost, pri kateri je bil 

v ospredju ustvarjalni gib, k dejavnemu učenju pritegnila vse učence. Ni bilo mogoče zaslediti, 

da bi kdo od učencev zgolj nedejavno opazoval.  

Pri četrti dejavnosti so učenci sedeli v krogu in prek tipanja (fina motorika) geometrijskih teles 

v vrečkah spoznavali le-ta. Poleg spoznavanja geometrijskih teles in njihovih lastnosti sta bili 

cilj dejavnosti tudi umiritev in sprostitev med gibalnimi dejavnostmi. Učenci so se resnično 

vidno sprostili in umirili, saj so na drugačen način spoznavali nove učne pojme. 

V predstavljeni učni uri je kot učni pripomoček uporabljen tudi učni list. Vso učno snov so prek 

učnega lista tudi ponovili in utrdili. Reševali ga niso tako, kot je to v navadi pri tradicionalnem 

pouku (sede za mizo). Vsak učenec si je našel primeren kotiček v razredu, kjer se je svobodno 

namestil in reševal naloge na učnem listu. Učenci so imeli možnost, da se usedejo na stol za 

mizo, saj jim je bilo rečeno, naj si najdejo sebi primeren oziroma ljubi kotiček razreda. 

Zapišemo lahko, da nihče ni reševal učnega lista na stolu za mizo. Vsi so svoj kotiček našli na 

tleh v najrazličnejših telesnih položajih. 
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Slika 9: Reševanje učnega lista (lasten arhiv) 

 

Iz predstavljene učne ure in iz svojih opazovanj lahko poudarimo, da je učna ura predvidevala 

veliko gibalnih dejavnosti v primerjavi s tradicionalnim načinom poučevanja. Pri integraciji 

ustvarjalnega giba v učni proces se učenci učijo na ustvarjalen način. Učenci sami oziroma s 

pomočjo različnih pripomočkov rešujejo matematične probleme. Prevladujeta predvsem 

individualna in skupinska oblika dela (Jagodic, 2013). 

Omenili bi dragocen trenutek v predstavljeni učni uri. Resnično smo začutili, da metoda 

ustvarjalnega giba ponudi učitelju in učencu nekaj več, nekaj, česar drugi načini poučevanja po 

našem mnenju ne morejo dati. Pri oblikovanju različnih geometrijskih likov s pomočjo elastike 

(2. dejavnost) smo na koncu omenjene dejavnosti v dveh večjih skupinah oblikovali še 

pravokotnik in kvadrat. Skupaj smo razložili, v čem se razlikujeta. Učence pa smo še vprašale, 

kako bi z gibanjem oziroma s telesom čim bolj natančno ugotovili, ali sta stranici (a in b) pri 

pravokotniku res različno dolgi. Eden od učencev ni potreboval veliko časa za ugotovitev, da 

lahko hodi ob elastiki in s pomočjo štetja stopal ugotovi razliko. Seveda je učenec omenjeno 

rešitev z veseljem preizkusil in izkazala se je za uspešno. Menimo, da naj bi se spoznavanje 

matematike začelo na konkreten način, da učenci pridobijo dobro osnovo za nadaljnjo 

abstrakcijo. To potrjujejo tudi S. Žagar, V. Geršak in M. Cotič (2006) s svojo raziskavo o 

pozitivnih učinkih ustvarjalnega giba pri matematiki.  

Kako dobro so učenci uzavestili gibalne izkušnje s področja geometrijskih likov in telesom, 

smo preverili s preizkusom znanja iz geometrije. Pridobljene rezultate o razlikah v znanju 

učencev o geometrijskih likih in telesih bomo predstavili s pomočjo doseženih točk na 
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preizkusu znanja iz matematike in s pomočjo Kruskal-Wallisovega testa ter Mann-Whitneyega 

U-testa. Pri preizkusu iz matematike si bomo natančneje ogledali prve tri naloge in njihov 

skupni seštevek doseženih točk (vsota 1). Pridobljeni podatki so predstavljeni v spodnji tabeli 

(Tabela 5). 

Tabela 5: Razlike v znanju učencev na področju geometrijskih likov in teles 

Naloge iz 

preizkusa 

znanja iz 

geometrije 

Me / M 
Kruskal-

Wallis Chi-

Square 

Asymp. 

Sig. 

Mann-

Whitney 

U-test 

 

  

SD  

učencev  

PO 

 

 

SD  

učencev  

P 

 

 

SD  

učencev   

O PO P O 

1. 2,50 / 2,33 2,50 / 2,21 2,50 / 2,33 1,74 ,42 - 
 

,25 

 

,44 

 

,34 

2. 4,00 / 4,00 4,00 / 3,88 4,00 / 3,88 ,67 ,72 - 
 

,00 

 

,49 

 

,45 

3. 6,00 / 6,00 6,00 / 5,91 7,00 / 6,41 6,77 ,03 

PO = P 

O > PO 

P = O 

 

 

 

,75 

 

 

 

,78 

 

 

 

,84 

vsota 1 
12,50 / 

12,33  

12,00 / 

12,00 

13,00 / 

12,62 
3,97 ,14 - 

 

,87 

 

1,24 

 

1,04 

Opombe: Me = mediana, M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon; PO (predoperativna 

stopnja kognitivnega razvoja), P (prehod med stopnjama kognitivnega razvoja), O (operativna 

stopnja kognitivnega razvoja); > (prva skupina je dosegla boljši rezultat na testu iz geometrije 

kot druga); = (skupini se ne razlikujeta v rezultatu pri testu iz geometrije); vsota 1 = seštevek 

točk 1., 2. in 3. naloge (področje geometrijskih likov in teles). Možne točke: 1. naloga 2,5 T; 2. 

naloga 4 T; 3. naloga 7 T; vsota 1 13,3 T. 

 

Pri prvi nalogi so se vsi učenci odrezali približno enako dobro, saj so mediane vseh treh skupin 

učencev znašale 2,5. To potrjuje tudi rezultat Kruskal-Wallisovega testa, ki ni statistično 

pomemben (p = 0,42), torej ne moremo reči, da med skupinami obstajajo statistično pomembne 

razlike.  

Tudi pri drugi nalogi so se vsi učenci odrezali približno enako dobro, saj so mediane vseh treh 

skupin učencev znašale 4. To potrjuje tudi rezultat Kruskal-Wallisovega testa, ki ni statistično 

pomemben (p = 0,72), torej ne moremo reči, da med skupinami obstajajo razlike.  

Med izvedbo učne ure o geometrijskih likih in telesih ter opazovanjem med uro smo opazili, da 

večini učencev poimenovanje geometrijskih likov in teles ne dela velikih težav. V integrirani 

učni uri z ustvarjalnim gibom smo oblike in poimenovanja geometrijskih likov ter teles ves čas 

utrjevali prek različnih gibalnih iger. Naša opažanja so potrdili rezultati Kruskal-Wallisovega 
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testa, saj smo ugotovili, da pri prvi in drugi nalogi ni statistično pomembnih razlik v znanju 

med učenci. 

Pri tretji nalogi so se najbolje odrezali učenci na operativni stopnji (Me = 7), pri učencih na 

predoperativni stopnji in pri učencih na prehodu med stopnjama pa je mediana znašala 6. 

Razlike v znanju med učenci pri tretji nalogi je potrdil Kruskal-Wallisov test (p = 0,03). Pri 

posamičnih primerjavah je Mann-Whitneyev U-test pokazal, da so učenci na operativni stopnji 

boljši od učencev na predoperativni stopnji kognicije, medtem ko med drugimi skupinami ni 

statistično pomembnih razlik v znanju. 

Pri sestavljanju tretje naloge na preizkusu znanja smo bili pozorni na to, da bo naloga zajemala 

geometrijske like in telesa ter da bo tretja naloga nadgradila prvo in drugo nalogo. Z nadgradnjo 

smo hoteli doseči večjo zahtevnost in lahko smo pričakovali, da bo prišlo do večje razlike v 

znanju med učenci. Ravno Mann-Whitneyev U-test je pokazal statistično pomembne razlike v 

znanju pri tretji nalogi med učenci na predoperativni in operativni stopnji kognitivnega razvoja. 

Ko seštejemo vse dosežene povprečne točke za vse tri naloge (vsota1), ugotovimo, da so se vsi 

učenci odrezali približno enako dobro, saj so mediane vseh treh skupin učencev znašale med 

12 in 13. To potrjuje tudi rezultat Kruskal-Wallisovega testa, ki ni statistično pomemben (p = 

0,14), torej ne moremo reči, da med skupinami obstajajo statistično pomembne razlike na ravni 

celotnega sklopa.  

Mere razpršenosti standardnega odklona pri prvi in drugi nalogi iz preizkusa znanja kažejo na 

to, da imajo največjo vrednost razpršenosti učenci na prehodu med stopnjama, nato se manjše 

razlike kažejo v skupini učencev, ki so na operativni stopnji kognicije. Nižjo vrednost 

standardnega odklona lahko opazimo pri učencih predoperativne stopnje kognitivnega razvoja. 

Pri tretji nalogi imajo najvišjo vrednost standardnega odklona učenci operativne skupine, 

sledijo jim učenci, ki so na prehodu med stopnjama, in najnižjo vrednost mere razpršenosti 

imajo v skupini učencev na predoperativni stopnji kognicije. Pri znanju celotnega področja 

geometrijskih likov in teles (vsota1) ima standardni odklon najvišjo vrednost pri učencih na 

prehodu med stopnjama, sledijo jim učenci na operativni stopnji z nižjo vrednostjo 

standardnega odklona. Najnižje vrednosti mer razpršenosti se kažejo med učenci na 

predoperativni stopnji kognitivnega razvoja. Iz pridobljenih rezultatov o merah razpršenosti 

lahko zapišemo, da so si učenci na prehodu med stopnjama v znanju med seboj najbolj različni, 

sledijo jim učenci operativne stopnje. Najmanj različni v znanju med seboj so si učenci na 

predoperativni stopnji.  
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Zaključimo lahko, da obstajajo statistično pomembne razlike pri učencih v znanju o 

geometrijskih likih in telesih po uporabi ustvarjalnega giba v učni uri. Konkretno se je to 

pokazalo pri tretji nalogi na preizkusu znanja. Učenci so pri učni uri prišli do znanja s pomočjo 

raziskovanja okolja, in sicer s pomočjo gibanja. Ravno gibalne dejavnosti so pomemben 

dejavnik senzomotoričnega razvoja in vplivajo na zavedanje telesa. Telo oziroma gibanje 

postane učinkovito sredstvo za učenje na konkreten način (Tancig, 1987). Pridružujem se 

mnenju V. Geršak (2016a) in drugih učiteljev, da ustvarjalno gibanje omogoča učencem lažje 

razumevanje snovi in trajnejše znanje. 

Na tretje raziskovalno vprašanje, ali obstajajo razlike v znanju med učenci o geometrijskih likih 

in telesih po uporabi ustvarjalnega giba pri pouku, lahko odgovorimo pritrdilno, saj smo s 

pomočjo Mann-Whitneyev U-testa ugotovili, da obstajajo razlike med učenci, ki so na 

operativni stopnji, in učenci, ki so na predoperativni stopnji kognitivnega razvoja. Učenci 

operativne skupine so dosegli statistično boljši rezultat kot učenci na predoperativni stopnji 

kognitivnega razvoja.  

4. 4 RAZLIKE V ZNANJU MED UČENCI NA PODROČJU ČRT IN TOČK 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali obstajajo razlike v znanju učencev 

drugega razreda na predoperativni stopnji, na prehodu med stopnjama in na operativni stopnji 

kognicije pri geometriji, in sicer natančneje v znanju o črtah in točkah po uporabi ustvarjalnega 

giba pri pouku.  

Učenci so novo znanje s področja črt in točk spoznavali ter usvojili s pomočjo celostne metode 

ustvarjalnega giba.  

 

Tabela 6: Kratek pregled dejavnosti pri učni uri Črte in točke (Priloga 4) z integracijo 

ustvarjalnega giba 

ZAP. 

ŠT. 

OPIS 

DEJAVNO

STI 

 

UČNA 

OBLIKA 

PONAZARJANJE 

UČNE SNOVI S 

TELESOM 

DRUGI 

PRIPOMOČKI 

TRADICIONALNO  

FRONTALNI 

POUK  

 

1.  S pomočjo 

gibanja 

spoznavajo 

lastnosti 

sklenjenih in 

nesklenjenih 

črt. 

individualna, 

frontalna  

- Gibanje po elastiki v 

prostoru s telesom 

(noge – občutijo 

sklenjenost/nesklenje

nost). 

- Spreminjanje 

prostora gibanja 

(oblika, pot giba). 

glasba, elastika Med gibanjem 

razlaga novih 

pojmov. 
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2. Iskanje 

ustvarjalnih 

načinov za 

prikaz 

sklenjene 

črte 

(dotikanje z 

nogami, 

držanje za 

roke). 

skupinska - Gibanje na mestu. 

- Spreminjanje 

položaja (stoje, sede) 

in prostora (oblika, 

raven, velikost giba).  

/  / 

3. Prikaz dveh 

nesklenjenih 

črt s pomočjo 

telesa 

(učenci 

oblikujejo 

dve koloni).  

skupinska, 

frontalna  

- Gibanje po prostoru 

(premikanje v dveh 

kolonah, t. i. 

»vlakec«). 

- Spreminjanje 

prostora gibanja (pot, 

raven, smer in hitrost 

gibanja). 

glasba  Med gibanjem 

razlaga novega pojma 

(nesklenjena črta). 

4. Ponazoritev 

točke 

(presečišča) s 

pomočjo 

telesa. 

skupinska, 

frontalna 

- Gibanje po prostoru 

(ena kolona učencev, 

»vlakec«, gre pod 

drugo; koloni se 

prekrižata). 

- Spreminjanje 

prostora gibanja 

(raven, pot, velikost 

giba). 

/ Med gibanjem 

razlaga novih pojmov 

(doda se še 

presečišče). 

5. Prikaz točke 

s pomočjo 

telesa (dve 

koloni – 

učenci se ne 

držijo za 

roke). 

skupinska, 

frontalna 

- Gibanje po prostoru 

(oblikovanje dveh 

kolon) in na mestu 

(spustimo roke). 

- Spreminjanje 

prostora gibanja 

(raven, pot, velikost 

giba). 

/ Med prikazom 

ponovimo pojem 

(točka). 

6. Novo znanje 

ponovimo z 

zapisom na 

tablo. 

frontalna  - Opazujejo zapis na 

tablo v njim ljubem 

položaju na tleh. 

/ Zapis in prikaz novih 

pojmov na tablo. 

7. Prikazovanje 

presečišč s 

pomočjo 

celotnega 

telesa. 

individualna 

oblika, delo v 

paru 

- V primernem 

kotičku v prostoru s 

pomočjo celotnega 

telesa (roke, noge, 

prsti itd.) 

oblikuje/oblikujeta 

presečišča. 

- Gibanje na mestu. 

- Spreminjanje 

prostora gibanja 

(raven, velikost, smer 

giba). 

/ / 

8. Skupinsko 

ponazarjanje 

različnih črt 

in točk s 

kartončka. 

skupinska - Gibanje na mestu 

(prikaz različnih črt in 

točk s celim telesom). 

- Spreminjanje 

prostora gibanja 

(oblika, raven, 

velikost, razmerje 

giba). 

kartončki s 

slikami točk in črt 

/ 



59 

 

9. Sprostitvena 

masaža s 

prikazom črt 

in točk na 

hrbet 

sošolca. 

frontalna, 

individualna 

- Gibanje na mestu 

(učenci sedijo v 

krogu) z rokami in 

prsti. 

/ Opazovanje in 

poslušanje učiteljice, 

ki vodi masažo. 

10. Reševanje 

učnega lista. 

individualna  - Učenci si najdejo 

primeren kotiček v 

razredu in svobodno 

izberejo položaj 

svojega telesa, v 

katerem bodo reševali 

učni list. 

učni list Izpolnjevanje učnega 

lista. 

 

Učna ura o črtah in točkah je zajemala veliko različnih dejavnosti (10 dejavnosti), v katerih je 

prevladovalo učenje s pomočjo gibanja. Izvzamemo lahko samo dve dejavnosti, pri katerih so 

učenci pridobljeno znanje s pomočjo ustvarjalnega giba ponovili ob zapisu na tabli (6. 

dejavnost) oziroma so ga na koncu ure utrdili z reševanjem učnega lista (10. dejavnost). 

Ponovno lahko poudarimo, da so se lahko učenci ob teh dveh dejavnostih poljubno namestili 

na tla v razredu. 

Pri učenju s pomočjo gibanja so novo znanje pridobivali na individualen način, na skupinski 

način, v paru in tudi frontalno. Za boljše doseganje ciljev so se učne oblike med seboj prepletale 

in dopolnjevale. Pridobivanje znanja z gibalnimi izkušnjami je potekalo predvsem skupinsko 

(v šestih dejavnostih), kot dodatna podpora je bila nekajkrat uporabljena tudi frontalna oblika 

dela. Individualna oblika se je pojavljala v sklopu s frontalnim načinom dela. 

V učni uri smo uporabili različne pripomočke, ki so že kar stalnica pri ustvarjalnem gibu. 

Omenimo lahko glasbo, uporabo elastik (za lažjo oziroma konkretnejšo ponazoritev različnih 

črt), različne kartončke in učne liste. 

Gibanje, integrirano v proces učenja, je bilo izvedeno na veliko različnih načinov, saj je bilo 

tako tudi načrtovano. Učenci so na začetku ure spoznali lastnosti različnih črt prek vodenega 

gibanja (1. dejavnost), kjer je imela eno izmed glavnih vlog tudi elastika (gibanje po elastiki, ki 

je bila prilepljena na tla). Nadaljevali so s skupinskim (so)ustvarjanjem različnih črt s pomočjo 

lastnega telesa (2. dejavnost). Velik del učne ure je zajemala gibalno-didaktična igra (»vlakec«), 

kjer so kot skupina oblikovali dve koloni. S pomočjo raznolikega gibanja teh dveh kolon so ob 

usmeritvah učiteljic spoznali presečišča in točke (od 3. do 5. dejavnosti). Eden od učnih ciljev 

s področja črt in točk je tudi matematična oznaka in zapis presečišča oziroma točke, zato so 

pridobljeno znanje nadgradili z zapisom na tablo (6. dejavnost). Poleg spoznavanja presečišč s 

skupinskim načinom dela so imeli učenci nalogo, da presečišča najdejo oziroma jih oblikujejo 



60 

 

sami s svojim lastnim telesom in ga nato nadgradijo še v paru. Vodila sta jih njihova 

ustvarjalnost in razsežnost gibanja. Na koncu so pridobljeno znanje o različnih črtah in 

presečiščih kot skupina utrdili s prikazovanjem le-teh s pomočjo telesa. Njihova naloga je bila, 

da se s pomočjo teles čim bolj približajo prikazu različnih črt in točk na dobljenem kartončku. 

Opazovalci pa so morali ugotoviti, kateri prikaz je imela skupina učencev na listku. Pred zadnjo 

dejavnostjo (reševanje učnega lista) so učenci vse pridobljeno znanje med uro ponovili s 

sprostitveno masažo. Učenci so jo izvajali na hrbtu sošolca ob učiteljičinem pripovedovanju 

zgodbe iz vsakdanjega življenja. Vsebino zgodbe so učenci z masažo črt in pik prenesli na hrbet 

učenca. 

Rada bi poudarila del učne ure, od tretje do pete dejavnosti. Ponovno se je izkazalo, da so 

didaktične igre + res nekaj najboljšega, kar lahko učitelj ponudi učencu. Prej omenjena gibalno-

didaktična igra »vlakec« je učencem omogočila, da so prek igre s telesom in z gibanjem usvojili 

presečišče. Učencem ni bilo treba na dolgo in široko razlagati, kaj je presečišče in kako ga 

dobimo. Učiteljici (študentki) sta vodili vlakca tako, da sta se prekrižala in ju na določenem 

mestu ustavili. Presečišče so oblikovali tako, da je učiteljica v času križanja vlakec ustavila in 

presečišče je predstavljal učenec, ki je bil »ujet« med dvema sošolcema. Tudi pri poimenovanju 

presečišča niso imeli težav, saj smo jih poimenovali s prvo črko imena učenca, ki je predstavljal 

presečišče. Omenjeni način so učenci takoj razumeli, hkrati pa so zelo hitro usvojili področje 

presečišča (velja za težjo snov v drugem razredu). Poleg osvojenega znanja smo začutili tudi 

sproščenost, veselje do skupinskega dela in navdušenje do pridobivanja znanja, saj so si vsi 

učenci želeli »postati« presečišče. Dodamo lahko samo še to, da so se po končni učni uri, v času 

odmora, učenci igrali ravno to igro, »vlakec«. 

Pridobljene rezultate o razlikah v znanju črt in točk bomo predstavili s pomočjo doseženih točk 

na preizkusu znanja iz matematike in s pomočjo Kruskal-Wallisovega testa ter Mann-

Whitneyega U-testa. Na preizkusu iz matematike si bomo natančneje ogledali četrto in peto 

nalogo ter njun seštevek doseženih točk (vsota 2). Pridobljeni podatki so predstavljeni v spodnji 

tabeli (Tabela 7). 
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Tabela 7: Razlike v znanju učencev na področju črt in točk 

Naloge iz 

preizkusa 

znanja iz 

geometrije 

Me / M Kruskal-

Wallis 

Chi-

Square 

Asymp. 

Sig. 

Mann-

Whitney 

U-test 

 

 

SD  

učencev  

PO 

 

 

SD  

učencev  

P 

 

 

SD  

učencev   

O 
PO P O 

4. 6,00 / 5,67 5,50 / 5,09 5,50 / 5,51 4,02 ,13 -  ,43 ,89 ,52 

5. 2,00 / 2,61 4,00 / 3,15 4,00 / 3,71 9,14 ,01 

PO = P 

O > PO 

P = O 

 

 

1,17 

 

 

1,17 

 

 

,61 

vsota 2 8,00 / 8,28 9,00 / 8,24 9,50 / 9,23 8,29 ,02 

PO = P 

O > PO 

P = O 

 

 

1,00 

 

 

1,74 

 

 

,91 

Opombe: Me = mediana, M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon; PO (predoperativna 

stopnja kognitivnega razvoja), P (prehod med stopnjami kognitivnega razvoja), O (operativna 

stopnja kognitivnega razvoja); > (prva skupina je dosegla boljši rezultat na testu iz geometrije 

kot druga); = (skupini se ne razlikujeta v rezultatu pri testu iz geometrije); vsota 2 = vsota 2 = 

seštevek 4. in 5. naloge (področje črt in točk). Možne točke: 4. naloga 6 T, 5. naloga 4 T, vsota2 

10 T. 

 

Pri četrti nalogi so se vsi učenci odrezali približno enako dobro, saj so mediane vseh treh skupin 

učencev znašale med 5,5 in 6. To potrjuje tudi rezultat Kruskal-Wallisovega testa, ki ni 

statistično pomemben (p = 0,13), torej ne moremo reči, da med skupinami obstajajo razlike.  

Pri peti nalogi so v povprečju dosegli najmanj točk učenci na predoperativni stopnji (Me = 2), 

učenci na prehodu med stopnjama in učenci na operativni stopnji kognitivnega razvoja so se 

odrezali približno enako dobro, saj je mediani pri obeh skupinah učencev znašala 4. Razlike 

med skupinami je potrdil tudi Kruskal-Wallisov test (p = 0,01). Pri posamičnih primerjavah je 

Mann-Whitneyev U-test pokazal, da so učenci na operativni stopnji boljši od učencev na 

predoperativni stopnji kognicije, medtem ko med drugimi skupinami ni statistično pomembnih 

razlik v znanju. 

S peto nalogo na preizkusu znanja smo želeli preveriti znanje o novi učni snovi, o presečiščih. 

Pri oblikovanju nalog smo se zavedali, da je omenjena učna vsebina v drugem razredu zahtevna. 

Imeli smo priložnost, da učencem zastavljeno vsebino o presečiščih predstavimo s pomočjo 

ustvarjalnega giba. Med izvajanjem učne ure in opazovanjem učencev v učnem procesu smo 

zaznali, da velika večina učencev že kar dobro razume in uporablja pojem presečišče, zato naj 
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ne bi imeli večjih težav z nalogo o presečiščih na preizkusu znanja. Vendar smo opazili, da je 

še nekaj učencev, ki so še vedno imeli težave z razumevanjem presečišč. Rezultati so pokazali, 

da so učenci operativne stopnje dosegli boljši rezultat od učencev predoperativne stopnje pri 

peti nalogi. Mann-Whitneyev U-test je pokazal statistično pomembne razlike v znanju med 

učenci na operativni in predoperativni stopnji kognicije.  

Ko seštejemo točke obeh nalog (vsota 2), lahko zapišemo, da so najmanj točk dosegli učenci 

na predoperativni stopnji (Me = 8), nekoliko bolje so se odrezali učenci na prehodu med 

stopnjama (Me = 9), najboljši pa so bili učenci na operativni stopnji kognicije (Me = 9,5). 

Razlike v znanju med učenci pri vsoti 2 je potrdil Kruskal-Wallisov test (p = 0,02). Pri 

posamičnih primerjavah med skupinami učencev je Mann-Whitneyev U-test pokazal, da so 

učenci na operativni stopnji kognicije dosegli boljši rezultat v znanju o črtah in točkah od 

učencev na predoperativni stopnji kognicije, medtem ko med drugimi skupinami ni statistično 

pomembnih razlik.  

Mera razpršenosti standardnega odklona pri četrti nalogi iz preizkusa znanja ima najvišjo 

vrednost pri učencih na prehodu med stopnjama, manjša vrednost standardnega odklona se kaže 

pri učencih, ki so na operativni stopnji kognicije. Najmanjšo vrednost standardnega odklona 

imajo rezultati pri učencih na predoperativni stopnji kognitivnega razvoja. Pri peti nalogi in pri 

seštevku doseženih točk obeh nalog (vsota2) je najvišja vrednost standardnega odklona pri 

znanju med učenci na prehodu med stopnjama, sledijo jim učenci, ki so na predoperativni 

stopnji, in najmanjša vrednost standardnega odklona se kaže v znanju pri učencih na operativni 

stopnji kognitivnega razvoja. Iz pridobljenih rezultatov o merah razpršenosti lahko zapišemo, 

da so si učenci na prehodu med stopnjama v znanju med seboj najbolj različni, sledijo jim učenci 

operativne stopnje. Najmanj različni v znanju med seboj so si učenci na predoperativni stopnji.  

Na vprašanje, ali obstajajo razlike v znanju med učenci s področja črt in točk, lahko 

odgovorimo, da je Kruskal-Wallisov test pokazal statistično pomembne razlike pri peti nalogi 

in pri seštevku doseženih točk četrte in pete naloge (vsota 2). S pomočjo Mann-Whitneyevega 

U-testa smo ugotovili statistično pomembne razlike med učenci na operativni in predoperativni 

stopnji kognitivnega razvoja: pri peti nalogi in pri vsoti 2 so učenci operativne stopnje 

kognitivnega razvoja dosegli boljši rezultat kot učenci predoperativne stopnje kognicije.  

Peta naloga na preizkusu znanja je temeljila na zelo dovršeni in dobro gibalno organizirani 

dejavnosti. Pri analizi po končani učni uri o črtah in točkah sem z drugimi študentkami 

ugotovili, da večina učencev že po eni šolski uri dobro razume in uporablja pojem presečišča. 
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Vsi učenci so bili pri spoznavanju presečišč dejavni oziroma gibalno vključeni pri didaktično-

gibalni igri. Glede na pridobljene izkušnje v času poučevanja in zgoraj predstavljene rezultate 

se pridružujemo mnenju M. Frostig (1989) in B. Kroflič (1999), da gibalne dejavnosti učencev 

vplivajo na dejavno sodelovanje učencev pri pouku, izboljšujejo predstavljanje, pomnjenje ter 

kognicijo in razumevanje učne vsebine in različnih pojmov. 

4. 5 RAZLIKE V ZNANJU MED UČENCI NA PODROČJU SIMETRIJE  

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali obstajajo razlike v znanju učencev 

drugega razreda, in sicer natančneje v znanju o simetriji po uporabi ustvarjalnega giba pri 

pouku. Zanimale so nas razlike v znanju med učenci na predoperativni stopnji, med učenci na 

prehodu med stopnjama in med učenci na operativni stopnji kognitivnega razvoja. 

Znanje o simetriji so učenci pridobivali pri učni uri o simetriji (Priloga 8) s pomočjo 

ustvarjalnega giba.  

Tabela 8: Kratek pregled dejavnosti v učni uri Simetrija (Priloga 5) z integracijo ustvarjalnega 

giba 

ZAP. 

ŠT. 

OPIS 

DEJAVNOSTI 

 

UČNA 

OBLIKA 

PONAZARJANJE 

UČNE SNOVI S 

TELESOM 

DRUGI 

PRIPOMOČKI 

TRADICIONALNO  

FRONTALNI POUK  

 

1. Prepogibanje 

geom. likov na 

listku in 

spoznavanje 

lastnosti 

simetrije/nesime

trije. 

delo v paru  / listki z geom. liki  Med prepogibanjem 

razlaga novih pojmov. 

2. Iskanje simetrije 

na lastnem 

telesu. 

individualna  - Gibanje na mestu 

(iskanje simetrije na 

lastnem telesu). 

- Spreminjanje 

prostora gibanja 

(velikost, oblika 

giba). 

/ / 

3. »Kipar« 

oblikuje dva 

simetrična kipa s 

pomočjo 

spreminjanja 

telesa.  

skupinska - Gibanje na mestu. glasba  / 

4. Prepoznavanje 

simetričnih in 

nesimetričnih 

predmetov. 

delo v paru - Gibanje po 

prostoru (učenec 

vstane in pred tablo 

razvrsti predmet). 

 

simetrični in 

nesimetrični 

predmeti 

Med gibanjem učenec 

poimenuje predmet in 

svojo izbiro.  

5. Dopolnjevanje 

besede v mreži 

(simetričnih črk) 

skupinska - Gibanje na mestu 

(učenci v skupini s 

celim telesom 

lističi z različnimi 

besedami 

Skupinsko 

dopolnjevanje besed v 

mreži. 
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in prikazovanje 

črk s telesom. 

oblikujejo različne 

črke). 

- Spreminjanje 

prostora gibanja 

(oblika, razmerje, 

velikost giba). 

Med prikazom še ustno 

ponovijo pojme. 

6. Reševanje 

učnega lista. 

individualna  - Učenci si najdejo 

primeren kotiček v 

razredu in svobodno 

izberejo položaj 

svojega telesa, v 

katerem bodo 

reševali učni list. 

učni list Zapis novih pojmov na 

tablo. 

7. Prikazovanje 

različnih 

simetričnih in 

nesimetričnih 

oblik s telesom. 

skupinska, 

delo v paru 

- Gibanje na mestu 

in v prostoru 

(vnaprej določene 

pojme –

simetrične/nesimetr

ične – prikazujejo s 

celotnim telesom v 

paru, nato še kot 

celota v skupini). 

- Spreminjanje 

prostora gibanja 

(raven, velikost, 

smer, pot, oblika 

giba). 

listki s pojmi 

(dejavnosti na 

obali in dejavnosti 

v zimskem času)  

Pogovor o ustreznosti 

prikaza. 

 

V učni pripravi simetrija so prisotne tri oblike dela, ki se v učni uri večkrat pojavijo. Gre za 

individualno in skupinsko obliko ter delo v paru. Nobena dejavnost ni predvidevala zgolj 

frontalne oblike. Učenci so do novega znanja prišli sami ob manjši usmeritvi učitelja. Za 

usvojitev in utrditev novih pojmov niso potrebovali zgolj učiteljeve razlage, kot je značilno za 

frontalno obliko, ampak so vse to dobili prek naslednjih predstavljenih gibalnih dejavnosti.  

Od sedmih dejavnosti so bile tri povsem izvedene s pomočjo ustvarjalnega giba, pri katerih 

učenci s pomočjo svojega telesa spoznavajo oziroma prepoznavajo simetrijo/nesimetrijo, npr. 

na svojem telesu (2. dejavnost). Skozi zelo podobno gibalno-didaktično igro (dejavnost št. 3) 

so učenci skupinsko (v trojki) utrjevali znanje iz simetrije/nesimetrije. Učenec, ki je prevzel 

vlogo kiparja, je moral svoj kip (dva učenca) oblikovati simetrično in pri svojem delu uporabiti 

čim več delov telesa za preoblikovanje. Med opazovanjem učencev pri oblikovanju kipov smo 

začutili, kako učenci resnično uživajo in se poglobijo v delo, kjer lahko nekaj premikajo, 

spreminjajo, dejavno sodelujejo oziroma se gibajo. Učenci so bili sproščeni, saj je učenje 

potekalo prek igre s telesom. Znanje so pridobivali s pomočjo igre na bolj zabaven način, kot 

to sicer poteka (v relaciji sedenje za mizo–tabla–učitelj). 
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Pri četrti in peti dejavnosti so učenci s pomočjo ustvarjalnega gibanja in frontalne oblike dela 

spoznali področje simetrije. V parih (4. dejavnost) so na predmetih iz vsakdanjega življenja 

prepoznavali simetrijo in svoje ugotovitve med gibanjem opisali ter uvrstili v pravilni obroč na 

tleh pred tablo (en obroč predstavlja simetrične predmete, drugi obroč predstavlja nesimetrične 

predmete). Pri peti dejavnosti so skupinsko dopolnjevali črke do simetrične oblike (na mreži na 

papirju). Dobljene črke so učenci po skupinah prikazovali s pomočjo celotnega telesa. Kot 

razred so tako s črkami s pomočjo giba izrazili besedo.  

Proti koncu ure so učenci pridobljeno znanje ponovili s prikazovanjem določenih pojmov 

(povezanih s poletjem in z zimo). Znotraj dveh skupin so se učenci razdelili v pare, raziskovali 

pridobljene pojave in jih potem kot skupina predstavili, npr. dogajanje na plaži/na smučišču. 

Opazovalci pa so morali ugibati, kaj skupina prikazuje. Pri omenjeni dejavnosti so učenci že 

dodobra poznali značilnosti simetrije/nesimetrije. Zelo zanimivo je bilo opazovati, kako so se 

med prikazovanjem določene dejavnosti (glede na letni čas) učenci že sami med seboj 

popravljali, če določeni par česa ni prikazal dovolj natančno in nazorno. Resnično se je začutilo, 

kako dobro so učenci pridobljeno znanje o simetriji/nesimetriji ponotranjili.  

Predstavljena učna ura se je začela in končala z dejavnostjo, v kateri je prevladoval frontalni 

način dela. Najprej so s pomočjo listkov spoznavali značilnosti simetrije/nesimetrije. 

Poudarimo lahko, da so učenci sedeli v poljubnem položaju na tleh in ne za mizo ter se poleg 

drugih ciljev urili tudi v fini motoriki. Vse pridobljeno znanje med uro so učenci na koncu 

utrdili z reševanjem nalog na učnem listu. 

Pri spoznavanju novega področja v geometriji (simetrija) so učencem poleg gibanja pomagali 

različni pripomočki. Pri učni uri smo uporabljali glasbo, lističe z besedami oziroma besednimi 

zvezami in predmete iz vsakdanjega življenja. Pojme, ki so bili zapisani na listkih, so učenci 

prikazovali s svojim telesom. Listki pripomorejo tudi k sami organizaciji dela v razredu in s 

tem omogočajo lažje izvajanje skupinskega dela, ki je veliko bolj zahtevno kot individualno in 

frontalno delo. 

Iz predstavljene učne ure in s pomočjo lastnih opažanj pri izvedeni uri lahko zapišemo, da je v 

uri glede na temo v primerni količini zagotovljeno ustvarjalno gibanje. Opaziti je bilo mogoče, 

da so bili učenci zaradi možnosti sedenja v svobodnem položaju na tleh bolj motivirani za delo. 

Pri učencih smo opazili večje zanimanje za učno snov in s tem povečano zbranost za učenje. 

Očitno je bilo zaznati, da so se učenci med učenjem zabavali in bili dobre volje. Uživali so v 

raziskovanju lastnega telesa in giba. 
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Pridobljene rezultate o razlikah v znanju učencev s področja simetrije bomo predstavili s 

pomočjo doseženih točk na preizkusu znanja iz matematike in s pomočjo Kruskal-Wallisovega 

testa in Mann-Whitneyega U-testa. Na preizkusu iz matematike si bomo natančneje ogledali 

šesto in sedmo nalogo ter njun seštevek doseženih točk (vsota 3). Pridobljeni podatki so 

predstavljeni v spodnji tabeli (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Razlike v znanju med učenci na področju simetrije 

Naloge iz 

preizkusa 

znanja iz 

geometrije 

Me / M 

Kruskal-

Wallis 

Chi-

Square 

Asymp. 

Sig. 

Mann-

Whitney 

U-test 

 

 

 

SD  

učencev  

PO 

 

 

 

SD  

učencev  

P 

 

 

 

SD  

učencev  

O PO P O 

6. 1,50 / 1,50 1,50 / 1,68 2,00 / 1,99 7,18 ,03 

PO = P 

O > PO 

P = O 

 

 

,43 

 

 

,56 

 

 

,60 

7. 2,00 / 1,94 2,00 / 2,09 2,25 / 2,16 2,80 ,25 - ,53 ,26 ,45 

vsota3 3,50 / 3,44 3,50 / 3,77 4,00 / 4,14 7,17 ,03 

PO = P 

O > PO 

P = O 

 

 

,77 

 

 

,62 

 

 

,80 

Opombe: Me = mediana, M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon; PO (predoperativna 

stopnja kognitivnega razvoja), P (prehod med stopnjami kognitivnega razvoja), O (operativna 

stopnja kognitivnega razvoja); > (prva skupina je dosegla boljši rezultat na testu iz geometrije 

kot druga); = (skupini se ne razlikujeta v rezultatu pri testu iz geometrije). Možne točke: 6. 

naloga 3 T, 7. naloga 2,5 T, vsota3 5,5 T. 

 

Pri šesti nalogi so se najbolje odrezali učenci na operativni stopnji (Me = 2), nato sledijo učenci 

na predoperativni stopnji kognicije in učenci na prehodu med stopnjama z mediano 1,5. Razlike 

med skupinami je potrdil tudi Kruskal-Wallisov test (p = 0,03). Pri posamičnih primerjavah 

smo s pomočjo Mann-Whitneyega U-testa ugotovili, da se razlike v znanju med učenci na 

operativni stopnji in učenci na predoperativni stopnji kognicije pomembno statistično 

razlikujejo.  

Šesta naloga na preizkusu znanja je zahtevnejša, ker morajo učenci dorisati simetrične oblike v 

mreži in pri tem upoštevati več vidikov hkrati: simetričnost oblike, risanje ravnih in krivih črt 

ter matematično kvadratno mrežo. Menimo, da je omenjena naloga ena izmed težjih na 
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preizkusu znanja in da se lahko v tem primeru pokažejo razlike v znanju med učenci. Mann-

Whitneyev U-test je pokazal statistično pomembne razlike v znanju med učenci (učenci 

operativne stopnje so imeli boljše rezultate od učencev predoperativne stopnje kognicije). 

Podobno nalogo, kot je bila na preizkusu znanja, smo na učnem listu rešili tudi pri učni uri o 

simetriji, vendar menimo, da je zaradi zahtevnosti naloge potrebno več vaje, da bi nalogo bolj 

uspešno opravili še učenci na predoperativni stopnji. 

Pri sedmi nalogi so se vsi učenci odrezali približno enako dobro, saj so mediane vseh treh skupin 

učencev znašale med 2 in 2,25. To potrjuje tudi rezultat Kruskal-Wallisovega testa, ki ni 

statistično pomemben (p = 0,25), torej ne moremo reči, da med skupinami obstajajo statistično 

pomembne razlike.  

Učna vsebina sedme naloge je od učencev pričakovala prepoznavanje simetričnih oblik, kar ni 

tako zahtevno v primerjavi s šesto nalogo, pri kateri morajo učenci za uspešno rešeno nalogo 

upoštevati več vidikov hkrati. Pri sestavljanju naloge smo pričakovali, da učenci ne bodo imeli 

večjih težav pri prepoznavanju simetričnih oblik. Učenci so kar dobro rešili nalogo (možne so 

bile 2,5 točke, Me = 2). Kruskal-Wallisov test je pokazal, da med učenci ni statistično 

pomembnih razlik v znanju. Menimo, da so gibalne naloge (simetričnost telesa) pri učni uri 

pripomogle k dobro rešenim nalogam na preizkusu znanja. 

Ko seštejemo povprečne dosežene točke (vsota 3), lahko zapišemo, da so se najbolje odrezali 

učenci na operativni stopnji (Me = 4), nato sledijo učenci predoperativne stopnje kognicije in 

učenci na prehodu med stopnjama z mediano 3,5. Razlike med skupinami je potrdil tudi 

Kruskal-Wallisov test (p = 0,03). Razlike v znanju pri vsoti 3 je potrdil Mann-Whitneyev U-

test, in sicer so učenci na operativni stopnji kognicije dosegli boljši rezultat v znanju o simetriji 

kot učenci na predoperativni stopnji kognitivnega razvoja. 

Mere razpršenosti standardnega odklona imajo pri šesti nalogi iz preizkusa znanja najvišjo 

vrednost pri učencih na operativni stopnji kognicije, nato z nižjo vrednostjo sledijo učenci, ki 

so na prehodu med stopnjama. Najmanjšo vrednost standardnega odklona imajo učenci na 

predoperativni stopnji kognitivnega razvoja. Pri sedmi nalogi ima standardni odklon najvišjo 

vrednost pri učencih predoperativne stopnje, najmanjšo pa pri učencih na prehodu med 

stopnjama. Učenci operativne stopnje imajo vmesno vrednost mere razpršenosti glede na 

učence predoperativne stopnje kognicije in učence, ki so na prehodu med stopnjama. Pri 

seštevku doseženih točk (vsota 3) ima standardni odklon najvišjo vrednost pri učencih 

operativne stopnje. Sledijo učenci na predoperativni stopnji. Najmanjša vrednost mere 
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razpršenosti se kaže pri učencih na prehodu med stopnjama. Iz pridobljenih rezultatov lahko 

zapišemo, da so si učenci operativne stopnje med seboj najbolj različni, manj različni v znanju 

pa so si učenci na prehodu med stopnjama. Najmanjše razlike v znanju simetrije so med učenci 

predoperativne stopnje kognicije.  

Zaključimo lahko, da obstajajo statistično pomembne razlike pri učencih v znanju o simetriji 

po uporabi ustvarjalnega giba v učni uri. Konkretno se je to pokazalo pri šesti nalogi na 

preizkusu znanja in pri vsoti 3. S pomočjo Mann-Whitneyevega U-testa smo ugotovili, da v 

obeh primerih obstajajo razlike med učenci, ki so na operativni stopnji, in učenci, ki so na 

predoperativni stopnji kognitivnega razvoja. Učenci operativne skupine so dosegli statistično 

boljši rezultat kot učenci na predoperativni stopnji kognicije. Pri šesti in sedmi nalogi so učenci 

izkazovali znanje, ki so ga pridobili pri gibalnih dejavnostih, v katerih je bila vključena tudi 

neverbalna komunikacija. Pri oblikovanju učnih priprav smo se zavedali, da otroci skozi gibanje 

tudi komunicirajo in da je ravno gibanje prvi korak s konkretnim svetom, ki je osnova za 

nadaljnje abstraktno razumevanje pojmov (Geršak, 2015a). 

Po predstavljenih rezultatih preizkusa znanja pri vseh treh geometrijskih področjih lahko 

zapišemo, da poleg sedme naloge še prva in druga naloga preverjata razumljivo in nezahtevno 

snov v drugem razredu osnovne šole. Pri sestavljanju preizkusa smo bili mnenja, da učenci pri 

reševanju prve, druge in sedme naloge ne bodo imeli večjih težav. Med posamičnimi 

primerjavami učencev vseh treh skupin pri prvi, drugi in sedmi nalogi je Mann-Whitneyev U-

test pokazal, da med učenci ni statistično pomembnih razlik v znanju. Menimo, da so učenci že 

po dveh šolskih urah s pomočjo ustvarjalnega giba dosegli predvidene učne cilje za posamezne 

naloge ne glede na to, na kateri kognitivni stopnji so. Tudi pri četrti nalogi je Mann-Whitneyev 

U-test pokazal, da med učenci vseh treh skupin ni statistično pomembni razlik v znanju o črtah. 

Tretja, peta in šesta naloga so na preizkusu iz geometrije pri učencih preverjale zahtevnejše 

znanje. Tretja naloga je združevala znanje o geometrijskih likih in telesih s prepoznavanjem, 

štetjem in izpolnjevanjem tabele ter z dvema vprašanjema, ki sta spraševali o manjkajočih 

elementih, ki pa od učencev pričakuje večjo pozornost in zbranost. Pri peti nalogi učenci 

izkažejo znanje o presečiščih, s katerimi se do sedaj še niso srečali in so tudi zato ena izmed 

težjih snovi drugega razreda. Kot smo že omenili, morajo biti učenci pri šesti nalogi pozorni na 

dorisovanje simetrične oblike, na pravilno risanje krivih in ravnih črt ter pri vsem tem 

upoštevati matematično kvadratno mrežo. Tukaj pa je Mann-Whitneyev U-test pokazal 

statistično pomembne razlike v znanju med učenci na predoperativni stopnji in učenci 

operativne stopnje kognicije. Ugotovili smo, da so učenci operativne stopnje dosegli boljši 
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rezultat kot učenci predoperativne stopnje. Iz tega sklepamo, da je lahko metoda ustvarjalnega 

giba pri učencih operativne stopnje spodbujala učence, da so prišli do pridobljenega znanja. 

Glede na pridobljene rezultate lahko zapišemo, da se strinjamo z mnenjem avtorjev (Burns, 

2011; Osgood-Campbell, 2015; Tancig, 2015), da z dobrim razumevanjem učne snovi, 

pridobljene s pomočjo integracijo ustvarjalnega giba, lahko z gibanjem prispevamo k višjim 

kognitivnim procesom in s tem vplivamo na učno uspešnost učencev.  

5 ZAKLJUČEK 

V današnji družbi ne zadostuje zgolj frontalno učenje, ki je značilno za tradicionalno šolo, zato 

je treba v ospredje postavljati višje-nivojske oblike učenja, ki imajo osnovo v dejavnem 

vključevanju učencev v učni proces. Za to pa je pomembno, da izberemo celostni učni pristop, 

ki temelji na dejavni integraciji učencev v pouk in na izkustvenem učenju (Tancig, 2017, v 

Geršak, 2015a). Ko poskušamo potegniti rdečo nit med različnimi teorijami oziroma avtorji, ki 

govorijo o učenju in gibanju, lahko izpostavimo skupne značilnosti, ki so pomembne za otrokov 

gibalni in kognitivni razvoj: gibanje, gibalne igre in učenje s pomočjo giba (Geršak, 2015a). 

Vse omenjene značilnosti so zajete v celostnem učnem pristopu, ustvarjalnem gibu. Če 

povzamemo prednosti integracije ustvarjalnega giba v šolski prostor, lahko zapišemo, da 

omenjeni pristop naredi učenje smiselno oziroma dobi pomen, saj pri tem učenci povezujejo 

čustveno, fizično in kognitivno noto učne snovi s pripadajočim okoljem (Geršak, 2016a).  

V magistrskem delu nas je na začetku zanimala umestitev učencev drugega razreda v ustrezno 

stopnjo kognitivnega razvoja po Piagetu. Nadaljevali smo z ugotavljanjem, kakšne razlike v 

znanju iz geometrije so med učenci na predoperativni stopnji kognitivnega razvoja, med učenci, 

ki so na prehodu med stopnjama, in med učenci na operativni stopnji kognicije po uporabi 

ustvarjalnega giba pri pouku. Ugotavljali smo tudi, ali obstajajo razlike v znanju iz geometrije 

na področju geometrijskih likov in teles, na področju črt in točk ter na področju simetrije po 

uporabi ustvarjalnega giba pri pouku. 

Učence smo na podlagi pridobljenih odgovorov na štiri Piagetove naloge umestili v določeno 

skupino učencev glede na kognitivni razvoj. Predoperativna stopnja predstavlja 13,2 % vseh 

učencev (n = 68) in 61,8 % učencev je doseglo operativno stopnjo kognicije. Po premisleku 

smo dodali še eno skupino oziroma kategorijo, t. i. prehod med stopnjama. Omenjena kategorija 

predstavlja 25 % vseh učencev. Pri raziskovalnem vzorcu smo za vsako kognitivno stopnjo 

določili tudi povprečno starost učencev. Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko zapišemo, da 

so učenci iz raziskovalnega vzorca v povprečju stari 7,77 leta.  
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Glavni pripomoček za ugotavljanje razlik v znanju geometrije med učenci po uporabi 

ustvarjalnega giba je bil preizkus znanja iz geometrije. S pomočjo pridobljenih rezultatov lahko 

zapišemo, da so učenci kot celota v povprečju dosegli 25,42 točke oziroma je njihova povprečna 

ocena 4,37. Najvišje število točk (25,99) so dosegli učenci na operativni stopnji kognitivnega 

razvoja. Učenci operativne stopnje kognitivnega razvoja so 43 % nalog rešili najbolj uspešno. 

Za njimi z majhno razliko z učenci na operativni stopnji sledijo učenci na predoperativni stopnji 

(24,06 točke) in nato še skupina učencev na prehodu med stopnjama (24 točk).  

Najvišjo povprečno končno oceno so dosegli učenci na operativni stopnji kognitivnega razvoja 

(4,6), za njimi so učenci na prehodu med stopnjama s povprečno oceno 4,06. Najnižjo 

povprečno oceno so dosegli učenci na predoperativni stopnji (3,89). Statistično pomembne 

razlike v doseženih točkah in končni oceni med skupinami učencev je potrdil Kruskal-Wallisov 

test. Pri posamičnih primerjavah pri vseh treh skupinah učencev je Mann-Whitneyev U-test 

pokazal, da je skupina učencev na operativni stopnji kognicije boljša v znanju iz geometrije od 

ostalih dveh skupin učencev (predoperativna skupina učencev in skupina učencev na prehodu 

med stopnjama), medtem ko med slednjima ni statistično pomembnih razlik. 

V magistrskem delu so nas zanimale tudi razlike v znanju med učenci na posameznih področjih 

geometrije: pri geometrijskih likih in telesih, pri črtah in točkah ter pri simetriji. Kruskal-

Wallisov test je pokazal statistično pomembne razlike v znanju iz geometrije na področju 

geometrijskih likov in teles (pri tretji nalogi na preizkusu znanja) med učenci, ki so na 

operativni stopnji kognicije, in med skupino učencev na predoperativni stopnji. Statistično 

boljši rezultat so dosegli učenci operativne stopnje. Pomembne statistične razlike v znanju 

učencev so se pokazale tudi na področju črt in točk. S pomočjo Mann-Whitneyevega U-testa 

lahko zapišemo, da se omenjene statistične razlike kažejo med učenci operativne in 

predoperativne stopnje kognitivnega razvoja (pri peti nalogi in pri vsoti 2). Boljše rezultate so 

dosegli učenci operativne stopnje. Tudi na področju simetrije so se pokazale statistično 

pomembne razlike v znanju učencev po uporabi ustvarjalnega giba pri pouku. S pomočjo Mann-

Whitneyevega U-testa lahko zapišemo, da se omenjene statistične razlike kažejo med učenci 

operativne in predoperativne stopnje kognitivnega razvoja (pri šesti nalogi in pri vsoti 3). 

Ponovno so si boljši rezultat prislužili učenci operativne stopnje kognitivnega razvoja. 

Zaključimo lahko, da so na vseh treh področjih geometrije med učenci operativne in 

predoperativne stopnje kognicije statistično pomembne razlike v znanju.  

Mere razpršenosti so pokazale, da so si glede na povprečne dosežene točke in končne ocene iz 

preizkusa znanja med seboj najbolj različni učenci na prehodu med stopnjama. Manj različni 
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med seboj so si učenci operativne stopnje kognitivnega razvoja. Skupina učencev na 

predoperativni stopnji se med seboj najmanj razlikuje. Tudi pri pregledu mer razpršenosti pri 

posameznih nalogah smo ugotovili, da so si učenci na prehodu med stopnjama najbolj različni, 

saj imajo pri 57 % nalog (glede na sedem nalog) najvišjo vrednost standardnega odklona. 

Zaključimo lahko, da so si učenci, ki so na prehodu med stopnjama, med seboj najbolj različni 

pri doseženih točkah, in sicer pri končni oceni in pri pregledu posameznih nalog iz preizkusa 

znanja. Učenci, ki so na prehodu med stopnjama, so od štirih Piagetovih nalog pravilno rešili 

dve Piagetovi nalogi in s tem postopoma prehajajo iz predoperativne na operativno stopnjo 

kognicije. Kot pravita Svetina (1999) in Labinowicz (1989), so stopnje med seboj povezane. 

Menita, da do prehoda iz ene na drugo kognitivno stopnjo pri učencih pride postopoma, saj se 

v procesu prehoda med seboj prekrivata. Avtorja še dodajata, da so na kognitivnem področju 

pomembni prehodi med stopnjami (Labinowicz, 1989; Svetina, 1999). Menimo, da se omenjena 

pomembnost prehoda med stopnjami na kognitivnem področju odraža tudi pri rezultatih. V našo 

dodano kategorijo t. i. prehod med stopnjama smo glede na rezultate uvrstili 25 % vseh učencev. 

Mann Whitneyev U-test je pokazal, da so pri seštevku točk na preizkusu znanja in pri končnih 

ocenah znanja statistično pomembne razlike med učenci na operativni stopnji kognicije in med 

učenci na prehodu med stopnjama. Kot smo že omenili, so mere razpršenosti pri doseženih 

točkah in končnih ocenah pokazale, da se med seboj najbolj razlikujejo ravno učenci na prehodu 

med stopnjama.  

Glede na pridobljene rezultate v raziskavi smo s pomočjo Mann-Whitneyevega U-testa 

ugotovili, da so na vseh treh geometrijskih področjih (geometrijski liki in telesa, črte in točke, 

simetrija) pri določenih nalogah na preizkusu iz geometrije statistično pomembne razlike v 

znanju učencev na operativni stopnji in učencev na predoperativni stopnji kognitivnega razvoja. 

Na vseh treh področjih so učenci operativne stopnje dosegli boljši rezultat kot učenci 

predoperativne stopnje kognitivnega razvoja. Glede na osebne izkušnje in pridobljene rezultate 

s pomočjo dveh statističnih testov menimo, da smo prikazali, da je povezava med gibanjem in 

učenjem pomembna. Tudi M. Montessori in Kolb (1988, v Osgoog-Campbell, 2015) sta 

poudarjala pomen gibalnih interakcij za oblikovanje idej in razumevanje učne vsebine ter s tem 

poudarila pomembnost povezave kognitivnega in motoričnega področja. 

Raziskava, ki je predstavljena v magistrskem delu, ima prednosti in slabosti. Ena izmed večjih 

prednosti raziskave je v tem, da je bila izvedena kot ena izmed prvih pri nas in v svetu na 

področju povezave kognitivnega razvoja z ugotavljanjem povezav z ustvarjalnim gibom pri 

znanju učencev iz geometrije. Geometrijo smo razdelili na tri področja; geometrijske like in 
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telesa, črte in točke ter simetrijo. Natančno smo analizirali, ali obstajajo statistično pomembne 

razlike med posameznimi skupinami učencev pri celotnem geometrijskem sklopu in za 

posamezna področja iz geometrije. Kot slabost lahko poudarimo, da so se učenci v večini prvič 

srečali z učenjem prek ustvarjalnega giba, zato bi bilo za naprej priporočljivo, da se učenci na 

drugačen način učenja bolje pripravijo. Pozitivna stran omenjene slabosti pa je, da smo s 

pomočjo raziskave v magistrskem delu ugotovili, da učenci potrebujejo nekaj časa, da spoznajo 

in usvojijo nov način dela, učenje s pomočjo ustvarjalnega giba. Že pred samo izvedbo 

raziskave bi začeli poučevati z ustvarjalnim gibom in s tem bi lahko dosegli, da bi učenci bolje 

spoznali in razumeli način poučevanja ter učenja prek ustvarjalnega giba. S tem bi morda 

vplivali na rezultate; lahko bi se pokazale še kakšne razlike v znanju med učenci. Kot nasvet za 

izboljšavo lahko predlagamo, da bi tudi samo poučevanje prek ustvarjalnega giba potekalo v 

daljšem časovnem obdobju. 

Predstavljeni rezultati so na področju kognitivnega razvoja ponudili možnost nadaljnjega 

razmišljanja o pomembnosti integracije ustvarjalnega giba v pouk za znanje učencev. Povezava 

kognicije, ustvarjalnega giba in geometrije je še dokaj neraziskano področje. S pomočjo 

raziskave smo prišli do spoznanj, da omenjene povezave ni moč zanemariti, temveč raziskovati 

naprej. Pri nadaljnjem raziskovanju bi predlagali prej omenjene izboljšave in preverjanje znanja 

geometrije čez nekaj mesecev. S tem bi pridobili še globlji vpogled v to, ali obstajajo razlike v 

znanju učencev na različnih stopnjah kognitivnega razvoja po uporabi ustvarjalnega giba pri 

pouku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

6 LITERATURA 

Babšek, B. (2009). Osnove psihologije. Skrivnosti sveta v nas. Celje: Celjska Mohorjeva 

družba. 

Batistič Zorec, M. (2014). Teorije v razvojni psihologiji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Burns, T. (2011). Iz Dnevnikovega objektiva: Možgani so mišica, ki jo je treba krepiti. Dnevnik. 

Pridobljeno s https://www.dnevnik.si/1042436769 

Cotič, M. in Hodnik Čadež, T. (2002). Teoretična zasnova modela sprememb začetnega pouka 

matematike v devetletni osnovni šoli. Sodobna pedagogika, 53(2), 8–23. 

Cotič, M., Felda, D. in Hodnik, T. (2001). Svet matematičnih čudes 3. Kako poučevati 

matematiko v 3. razredu osnovne šole. DZS: Ljubljana. 

Cotič, M., Ivanič, M. in Žakelj, A. (2010). Model celostnega pristopa učenja in poučevanja pri 

matematični vsebini merjenje v povezavi s športno vzgojo. V Sodobni pogledi na razvoj 

otroka: zbornik izvlečkov. 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij Otrok v 

gibanju. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. 

Cotič, M. in Zurc, J. (2004). Vloga gibalnih aktivnosti pri zgodnjem poučevanju matematike. 

Matematika v šoli, 11(3–4), 142–154. 

Frostig, M. (1989). Gibalna vzgoja. Ljubljana: Svetovalni center. 

Gardner, H. (1995). Razsežnosti uma. Teorija o več inteligencah. Ljubljana: Tangram. 

Geršak, V. (2003). Ustvarjalni gib pri pouku. Didakta, 12(68/69), 20–23. 

Geršak, V. (2006). Plesno-gibalna ustvarjalnost. V B. Borota, V. Geršak, H. Korošec, E. 

Majaron (ur.), Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk (str. 53–93). Koper: Pedagoška fakulteta. 

Geršak, V. (2007). Pomen poučevanja in učenja s plesno-gibalnimi dejavnostmi v vrtcu in 

osnovno šoli. Sodobna pedagogika, 3, 128–143. 

Geršak, V. (2013). Utelešena učna vsebina: z ustvarjalnim gibom do trajnega znanja. Vzgoja in 

izobraževanje, 44(4/5), 87–93.  

Geršak, V. (2014). Pot mišljenja – vloga gibalno-plesnih dejavnosti pri učenju in pomnjenju. V 

Geršak, V. in Meško, N. (ur.), Mednarodna konferenca plesne pedagogike (str. 12–13). 

Ljubljana: JSKD. 

https://www.dnevnik.si/1042436769


74 

 

Geršak, V. (2015a). Misliti skozi gib in ples: ustvarjalni gib kot učni pristop. V D. Hocjan (ur.), 

Aktivnosti učencev v učnem procesu (str. 529–545). Koper: Univerzitetna založba 

Annales. Pridobljeno s http://www.zrs-kp.si/monografije/single/aktivnosti-ucencev-v-

ucnem-procesu-1953 

Geršak, V. (2015b). Plesna umetnost v vrtcu: gibanje telesa v prostoru, času in z energijo. V 

Vrbovšek, B (ur.), Umetnost v vrtcu. Ljubljana: Supra, str. 37–42.  

Geršak, V. (2016a). Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop v osnovni šoli (Doktorska 

disertacija). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-

lj.si/3540/1/Disertacija_Vesna_Gersak.pdf  

Geršak, V. (2016b). Utelešenost in čuječnost – kaj imata skupnega tako pri učencih kot pri 

učiteljih? V M. Orel (ur.), Mednarodna konferenca Mindfulness (str. 187–198). 

Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-

lj.si/4352/1/Gersak_Utelesenost.pdf  

Geršak, V., Novak, B. in Tancig, S. (2005). Ustvarjalni gib pri pouku – še vedno neznanka za 

mnoge učitelje. V T. Devjak (ur.), Partnerstvo fakultete in vzgojno-izobraževalnih 

zavodov (str. 411–430). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Gibbs, R. W. Jr. (2010). Embodiment and cognitive science. Cambridge MA: Cambridge 

University Press. 

Griss, S. (1998). Minds in motion. A Kinesthetic Approach to Teaching Elementary Curriculum. 

Portsmouth: Heinemann. 

Griss, S. (2013). Everybody, stand up! The Power of kinesthetic teaching and learning. 

Independent Teacher Magazine. Pridobljeno s 

https://www.nais.org/magazine/independent-teacher/spring-2013/everybody-stand-up/  

Hayes, N. in Orrell, S. (1998). Psihologija. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo. 

Horvat, L. in Magajna, L. (1987). Razvojna psihologija. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

Jagodic, M. (2013). Ustvarjalni gib pri pouku geometrije (Diplomsko delo). Pedagoška 

fakulteta, Ljubljana. Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/1345/1/diplomsko_delo_-

_za_oddat.pdf  

Jensen, E. (2005). Teaching with the brain in mind. 2nd Edition. Alexandria: ASCD. 

http://www.zrs-kp.si/monografije/single/aktivnosti-ucencev-v-ucnem-procesu-1953
http://www.zrs-kp.si/monografije/single/aktivnosti-ucencev-v-ucnem-procesu-1953
http://pefprints.pef.uni-lj.si/3540/1/Disertacija_Vesna_Gersak.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/3540/1/Disertacija_Vesna_Gersak.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/4352/1/Gersak_Utelesenost.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/4352/1/Gersak_Utelesenost.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1345/1/diplomsko_delo_-_za_oddat.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1345/1/diplomsko_delo_-_za_oddat.pdf


75 

 

Kavčič, R. A. (2005). Učenje z gibanjem pri matematiki. Ljubljana: Bravo.  

Kroflič, B. (1999). Ustvarjalni gib – tretja razsežnost pouka. Ljubljana: Znanstveno in 

publicistično središče. 

Kroflič, B. in Gobec D. (1995). Igra-gib-ustvarjanje-učenje. Novo mesto: Pedagoška obzorja. 

Labinowicz, E. (1989). Izvirni Piaget. Mišljenje – učenje – poučevanje. Ljubljana: Državna 

založba Slovenije. 

Labinowicz, E. (2010). Izvirni Piaget. Mišljenje – učenje – poučevanje. Ljubljana: DZS. 

Manfreda Kolar, V. (2006). Razvoj pojma število pri predšolskem otroku. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: Državna založba 

Slovenije.  

Marentič Požarnik, B. (2008). Konstruktivizem na poti od teorije spoznavanja do vplivanja na 

pedagoško razmišljanje, raziskovanje in učno prakso. Sodobna pedagogika, 59(4), 28–

51. 

Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur). (2009). Razvojna psihologija. Ljubljana: 

Znanstevnoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. 

Meško, N., Geršak, V., Pikalo, P., Rupnik, V. in Kasjak M. (2011). Plesna umetnost. V N. 

Bucik, N. Požar in V. Pirc (ur.). Kulturno-umetnostna vzgoja. Priročnik s primeri dobre 

prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in 

zavod Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno s 

http://www.zrss.si/kulturnoumetnostnavzgoja/publikacija.pdf 

Osgood-Campbell, E. (2015). Investigating the Educational Implications of Embodied 

Cognition: A Model interdisciplinary Inquiry in Mind, Brain, and Edication Curricula. 

International Mind, Brain, and Eduaction Society and Wiley Periodical, 1(9), 3–9. 

Piaget, J. in Inhelder, B. (1982). Intelektualni razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i 

nastvana sredstva.  

Pirnat, K. (2011). Ustvarjalni gib pri poučevanju izbranih matematičnih vsebin (Diplomsko 

delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

http://www.zrss.si/kulturnoumetnostnavzgoja/publikacija.pdf


76 

 

Pišot, R. in Planinšec, J. (2005). Struktura motorike v zgodnjem otroštvu. Koper: Založba 

Annales. 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011) Ljubljana: Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN

/UN_matematika.pdf  

Ratey, J. J. in Hagerman, E. (2008). Spark! How exercise will improve the performance of yout 

brain. London: Quercus. 

Schmidt, G. (ur.). (2008a). Igre: masaže in sprostitve za otroke. Primeri usmerjene gibalne 

dejavnosti. Gradivo za študente. Pridobljeno s 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf 

Schmidt, G. (ur.) (2008b). »Tibetančki« za otroke. Igre za razgibavanje, osredotočenje in 

sprostitev. Gradivo za študente. Pridobljeno s 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/tibetancki.pdf  

Schmidt, G. (ur.). (2009). Joga za šolske otroke. Gradivo za študente. Pridobljeno s 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf  

Shaffer, D. R. in Kipp, K. (2007). Developmental Psychology. Childhood & Adolescence. 

Wadsworth: Cengage Learning. Pridobljeno s http://elibrary.bsu.az/books_163/N_44.pdf 

Skubic, D. (2004). Pedagoški govor v vrtcu in prvem razredu devetletne osnovne šole. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

Smrtnik Vitulić, H. (2011). Spoznavanje otrok v razredu: izbrane teme iz razvojne psihologije 

za izvajanje prakse. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Svetina, M. (1999). Analiza kognitivnih sprememb na prehodu v konkretno logično stopnjo 

mišljenja (Doktorska disertacija). Filozofska fakulteta, Ljubljana.  

Tancig, S. (1987). Izbrana poglavja iz psihologije telesne vzgoje in športa. Ljubljana: Fakulteta 

za telesno kulturo.  

Tancig, S. (2008). Razvoj empatije, teorije uma in metareprezentacije: interdisciplinarni 

pogledi. V M. Bohanec, M. Gams, V. Rajkovič, T. Urbančič, M. Bernik, D. Mladenić … 

O. Markič (ur.), Zbornik 11. mednarodne multikonference. Imformacijska družba – IS 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf
http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/tibetancki.pdf
http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf
http://elibrary.bsu.az/books_163/N_44.pdf


77 

 

2008. Zvezek A (str. 353–357). Ljubljana: Institut »Jožef Stefan«. Pridobljeno s 

https://is.ijs.si/archive/proceedings/2008/files/A%20-%20Zbornik.pdf 

Tancig, S. (2013). Nevroedukacija – nova znanost o učenju in poučevanju. Prispevek 

predstavljen v Sodobni pristopi poučevanja prihajajoči generacij. Prispevek pridobljen s 

http://eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision%202013_splet

.pdf 

Tancig, S. (2015). Utelešena kognicija in možgani v digitalni dobi. V Port, J. (ur.), Telo in 

tehnologija. Zbornik 8. kulturološkega simpozija (str. 79–92). Ljubljana: Kult.co, društvo 

kulturologov.  

Tomažič, A. (9. 7. 2014). O izginjanju pisanja na roke. Pogledi, 5(13–14), 31–35. 

Valenčič Zuljan, M. (2002). Kognitivno-konstruktivistični model pouka in nadarjeni učenci. 

Pedagoška obzorja Didactica Slovenica, 17(3–4), 3–12. 

Vršič, M. (1995). Spodbujanje razvoja prostorskih predstav ter matematičnih predstav in 

pojmov z metodo ustvarjalnega giba (Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  

Woolfolk, A. (2002). Pedagoška psihologija. Ljubljana: Educy. 

Zigler, E. in Stevenson, M. F. (1993). Children in a changing World: development and social 

issues. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.  

Žagar, S., Geršak in V. Cotič, M. (2006). Ustvarjalni gib kot metoda poučevanja matematike. 

V Zbornik izvlečkov in prispevkov. 4. mednarodni simpozij Otrok v gibanju. Koper: 

Univerza na Primorskem: Znanstveno-raziskovalno središče. 

 

  



78 

 

7 PRILOGE 

7. 1 PRILOGA 1: PIAGETOVE NALOGE 

 

IME IN PRIIMEK UČENCA: ________________________ 

PIAGETOVE NALOGE (STOPNJE KOGNITIVNEGA RAZVOJA) 

1. Konzervacija količine (tekočine): 

Otroku pokažite dva identična kozarca, napolnjena z enako količino vode. Nato iz enega 

kozarca prelijete tekočino v ožji in višji kozarec. Otroka vprašajte, ali je vode v prelitem kozarcu 

manj, več ali enako kot prej. Ko odgovori, vprašajte, zakaj tako misli. Njegov odgovor zapišite. 

Vir: Smrtnik Vitulić, H. (2011). Spoznavanje otrok v razredu: izbrane teme iz razvojne 

psihologije za izvajanje prakse. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Pripomočki: dva nizka, široka kozarca in en visok, ozek kozarec.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Konzervacija količine trdnih snovi:  

Otroku pripravite dve enaki kroglici plastelina in ga prosite, da potrdi, da sta enaki. Nato eno 

izmed kroglic razvaljajte in vprašajte, ali je v teh dveh svaljkih enako plastelina. Ko odgovori, 

vprašajte, zakaj tako misli. 

Pripomočki: plastelin.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Seriacija in inkluzija:  

Otroku na mizo položite pet narezanih slamic in ga prosita, da jih zloži po velikosti. Če pravilno 

reši, poberite slamice. Četrto slamico vzemite, druge pa razporedite po velikosti. Otroka prosite, 

da naj položi odstranjeno slamico na ustrezno mesto. 

Pripomočki: 5 narezanih slamic (razlika v dolžini sosednjih slamic je 1 cm). 

• Pravilno rešil 1. del   DA/NE 

• Pravilno rešil 2. del   DA/NE 

4. Multipla klasifikacija (po 3 merilih):  

»Katera žival sodi na mesto vprašaja?« 

Odgovor: _____ 

 

 

 

Slika 7: Naloga za ugotavljanje sposobnosti multiple klasifikacije (Siegler in Svetina, 2002, v 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) 
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7. 2 PRILOGA 2: MATEMATIČNI PREIZKUS IZ ZNANJA GEOMETRIJE 

UČNI LIST 

 

IME IN PRIIMEK: __________________________________ 

 

1. POIMENUJ GEOMETRIJSKA TELESA. 

            

    

 

 

 

 

 

    

         

2. NARIŠI USTREZNE GEOMETRIJSKE LIKE.  

    

 

 

 

 

 

        

 

KROG 

 

 

KVADRAT 

 

PRAVOKOTNIK 

 

TRIKOTNIK 

/ 2,5 T 

/ 4 T 

/ 29 T 
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3. S KRIŽCI PONAZORI ŠTEVILO TELES IN LIKOV, KI SESTAVLJAJO VLAK. 

KRIŽCE PREŠTEJ IN SPODAJ ZAPIŠI NJIHOVO ŠTEVILO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

    
 

     

 
   

 

 

DVE GEOMETRIJSKI TELESI NA VLAKU MANJKATA. KATERI?  

_________________________________________________________________ 

KATERIH DVEH GEOMETRIJSKIH LIKOV NE NAJDEŠ NA VLAKU?  

________________________________________________________________ 

/ 7 T 
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4. OBKROŽI SAMO NESKLENJENE ČRTE. 

 

 

                                                                                                                         

 

NARIŠI. 

KRIVO 

NESKLENJENO 

ČRTO 

KRIVO  

SKLENJENO  

ČRTO 

RAVNO 

NESKLENJENO 

ČRTO 

LOMLJENO  

SKLENJENO  

ČRTO 

 

 

 

 

   

 

5. POIŠČI PRESEČIŠČA IN JIH OZNAČI. 

 

 

 

/ 6 T 

/ 4 T 
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6. DORIŠI SLIKE TAKO, DA BODO SIMETRIČNE.  

 

 

        

  

 

 

 

 

 

7. OBKROŽI SIMETRIČNE OBLIKE. 

 

 

 

 

 

/ 3 T 

/ 2,5 T 
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7. 3 PRILOGA 3: UČNA PRIPRAVA GEOMETRIJSKI LIKI IN TELESA 

UČNA PRIPRAVA  

GEOMETRIJSKI LIKI IN TELESA  

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: liki, telesa 

 

Učni cilji: Učenci: 

1. prepoznajo geometrijske like in telesa; 

2. poimenujejo geometrijske like in telesa; 

3. s telesom ponazorijo geometrijske like in telesa; 

4. sklepajo z indukcijo o likih; 

5. rešujejo probleme o telesih. 

 

Ključne 

besede 

Geometrijski liki in telesa, trikotnik, kvadrat, pravokotnik, krog, kvader, 

kocka, valj, krogla, stožec. 

 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska. 

 

Učne 

metode 

Razlaga, razgovor, metoda dela s fotografijami (na prosojnicah), metoda igre, 

delo z učnim listom. 

 

Pripomočki Elastika, glasba, učni listi, 10 vrečk, geometrijska telesa in predmeti, 

polivalentne blazine, lepilni trak, elektronske prosojnice. 

 

Viri in 

literatura 

Cotič, M. (2011). Svet matematičnih čudes 2. Samostojni delovni zvezek za 
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https://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/10397541565 
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switch-surround-5 
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Opombe Za 1., 2., 3. in 4. dejavnost umaknemo mize in stole. Za 5. dejavnost mize in 

stole prilagodimo za delo po postajah. 
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I. UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

 

10 

min.  

 

 

 

 

 

15 

min. 

 

 

1. DEJAVNOST: Kje sem? 

Na tleh so s trakom označeni tako veliki liki, da lahko v njih stoji vsaj 5 otrok. 

Označimo vsaj tri različice vsakega lika (trikotnik, krog, kvadrat, pravokotnik). 

Učenci se ob glasbi prosto gibajo med liki. Ko učitelj imenuje lik, ga učenci hitro 

poiščejo in skočijo vanj. Nadgradnja: učitelj lahko potem pove samo število stranic, 

oglišč. 

Priloga 1: Predvidene oznake likov v učilnici (1. in 5. dejavnost). 

 

2. DEJAVNOST: Stebrički in elastika – geom. liki 

Oblikujemo dve skupini. Pri vsaki skupini je ena študentka. Učencem pokažemo, 

koliko prostora ima vsaka skupina. Učencem razložimo, naj za oblikovanje likov 

uporabijo elastiko. Elastike so na vidnem mestu. 

Učenci se ob glasbi gibljejo po prostoru. Ko učiteljica ugasne glasbo, pove število in 

lik (npr. 3 in trikotnik), potem učenci oblikujejo skupine in začnejo oblikovanje lika. 

Oni predstavljajo oglišča. Po vsakem prikazu se pogovorimo o določenih značilnostih 

prikazanih likov. 

Značilnosti likov: 

• Trikotnik: tri oglišča, tri stranice, ki so lahko različno dolge. 

• Pravokotnik: štiri oglišča, po dve in dve stranici, enako dolgi. 

• Kvadrat: štiri oglišča, štiri stranice, ki so vse enako dolge. 

 

Potek: Najprej vsi pokažejo trikotnik, potem pravokotnik in na koncu kvadrat. Nato 

vse učence vprašamo, kakšna je glavna razlika med kvadratom in pravokotnikom. 

Predlagamo, da v eni skupini oblikujejo pravokotnik, v drugi pa kvadrat. Skupaj 

razmišljamo, kako bi to konkretno lahko preizkusili. Spodbujamo ustvarjalnost. Če 

učenci ne omenijo rešitve s štetjem korakov, jo omenimo in preizkusimo. 

 

Na koncu jih še vprašamo, ali smo kateri lik pozabili. Povemo, da krog nima oglišč. 

Cel razred oblikuje krog. 

 

Priloga 4: Število elastik in št. geom. likov, ki jih lahko največ oblikujejo. 

 

II. OSREDNJI DEL 

 

10 

min. 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

3. DEJAVNOST: Učni list 

Učenci individualno rešujejo naloge na učnem listu (Priloga 1) v povezavi z liki (1. 

in 2. naloga). Učenci si vzamejo pisalo, najdejo primeren kotiček v razredu in 

rešujejo. 

 

4. DEJAVNOST: Čarobna vrečka – spoznavanje geom. teles 

Dejavnost v krogu. V vrečkah imamo različna geometrijska telesa. Učenci jih ne 

vidijo, ampak jih skozi vrečko otipajo. Po vsakem otipanem predmetu se 

pogovorimo, kaj so otipali. Takrat vzamejo geom. telo iz vrečke in si ga ogledajo ter 

postavijo v sredino kroga. S to dejavnostjo spoznajo geom. telesa.  
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20 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

min. 

 

 

 

Potek: Iz vsake strani kroga potuje po ena vrečka z enakim telesom. Ko vsi otipajo 

telo, se pogovorimo, kaj so potipali. Ko ugotovimo, vzamejo predmet iz vrečke in ga 

ponovno otipajo. Predmet potuje v nasprotni smeri, kot je prišel.  

 

5. DEJAVNOST: Delo po postajah 

Z učenci skupaj obiščemo vse postaje, da jim razložimo pravila. Razdelimo jih v 3 

skupine in usmerimo na začetno postajo. Razložimo jim tudi vrtenje skupin po 

postajah. 

Vsak učenec ima svoj učni list (Priloga 2). Za vsako postajo je na učnem listu po ena 

naloga. Učni list imajo ves čas pri sebi. 

Pri vsaki postaji je ena študentka, učiteljica, ki spremlja in pomaga učencem. 

A. Polivalentne blazine 

Na tleh so označeni odtisi/ploskve geom. teles od 1. dejavnosti (Priloga 3). Učenci 

se najprej sprehodijo po črtah, nato primejo telo (blazino) in ga položijo na ustrezno 

ploskev. 

B. »Fantomček« 

Vsi učenci, ki so na postaji, skupinsko ugotavljajo, katera geom. telesa lahko 

oblikujemo s pomočjo »fantomčka«. Spodbujamo jih, da lahko vključijo tudi svoje 

telo in skupaj s »fantomčkom« oblikujejo geometrijska telesa. 

C. Kotaljenje 

Učenci konkretno z geom. telesi preizkušajo, kaj se kotali in kaj ne. Ugotovitve 

vpisujejo na učni list. Učenci za vsako geometrijsko telo določijo gibanje, ki najbolj 

ponazarja telo (primer: krogla in valj: tekoče gibanje, kocka: odsekano gibanje, 

gibanje s premori – učenci ta gibanja, ki so jih določili, ponazorijo tudi s svojim 

telesom).  

Ko končamo z geom. telesi, v krog postavimo različne predmete, ki imajo obliko 

geometrijskih teles. Učence vprašamo, na katera geometrijska telesa jih spominjajo. 

Na mizi so tudi predmeti, ki jih morajo učenci razvrstiti med ustrezna geom. telesa: 

Geometrijsko telo Predmet  

krogla napihljiva žoga, frnikola 

valj WC-rolica, kozarec  

stožec kornet, pokrivalo  

kocka igralna kocka, škatla, škatla za robčke  

kvader škatla, knjiga  

 

6. DEJAVNOST: Prikaz geometrijskih teles z lastnim telesom 

 

Učence razdelimo v 5 skupin. Vsaka skupina dobi po eno geometrijsko telo (Priloga 

3), ki ga morajo prikazati s telesom. Na voljo imajo nekaj minut, da se pripravijo.  

Učenci predstavijo svoje geometrijsko telo drugim skupinam, ki ugibajo, katero 

geom. telo prikazujejo. 
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III. ZAKLJUČNI DEL 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

min. 

 

 

 

7. DEJAVNOST: Učni list in pogovor 

 

Učenci rešijo učne liste (Priloga 1) do konca (3., 4. in 5. dejavnost). Skupaj jih s 

pomočjo elektronskih prosojnic (rešitve) pregledamo in naredimo povzetek. Učenci 

učne liste nalepijo v zvezke. 

Pregledamo tudi učni list za delo po postajah. 

 

8. DEJAVNOST: Refleksija z učenci  

Udobno se namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj vse so 

danes počeli. 

Vprašanja:  

– Kako vam je bilo danes?  

– Kako ste se počutili? Zakaj? 

– Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

– Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili? Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 
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7. 3. 1 Priloga 3a: Učni list za učno uro  

GEOMETRIJSKA TELESA IN GEOMETRIJSKI LIKI 

IME IN PRIIMEK: ___________________    DATUM: _________ 

 

1. POIMENUJ GEOMETRIJSKE LIKE. 

 

2. V ZVEZEK NARIŠI HIŠO Z GEOMETIRJSKIMI LIKI. UPORABI 

ŠABLONO!  

 

NA SVOJI SLIKI PREŠTEJ LIKE IN SPODAJ ZAPIŠI, KOLIKO SI JIH 

NARISAL/A: 

KVADRAT: __________ 

PRAVOKOTNIK: ___________ 

TRIKOTNIK: ____________ 

KROG: _________ 

 

3. POIMENUJ GEOMETRIJSKA TELESA. 
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4. NA SLIKI POIŠČI KVADRATE, PRAVOKOTNIKE IN PREDMETE, KI 

IMAJO OBLIKO KVADRATA IN PRAVOKOTNIKA.  

KVADRATE IN PREDMETE V OBLIKI KVADRATA OBKROŽI Z ZELENO 

BARVO. PRAVOKTONIKE IN PREDMETE V OBLIKI PRAVOKOTNIKA PA 

OBKROŽI Z RDEČO BARVO.  

 

 

 



90 

 

5. POGLEJ SLIKO. PREŠTEJ GEOMETRIJSKA TELESA IN ŠTEVILO VPIŠI 

V TABELO POD SLIKO.  

 
 

______ 

 
 

_______ 

 
 

_______ 

 
 

______ 
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7. 3. 2 Priloga 3b: Učni list za delo po postajah 

 

A. BLAZINE 

1. SPREHODI SE PO OZNAČENIH ČRTAH. 

2. POIŠČI GEOMETRIJSKO TELO IN GA POSTAVI V ODTIS. 

3. KATERA GEOMETRIJSKA TELESA SI POSTAVIL V ODTIS? OBKROŽI. 

 

 

 

 

 

4. KATERE GEOMETRIJSKE LIKE PREDSTAVLJAJO ODTISI? OBKROŽI. 

 
 

B. FANTOMČEK 

1. KATERA GEOMETRIJSKA TELESA SI SESTAVIL SAMO S FANTOMČKOM? 

OBKROŽI. 

 
2. KATERE GEOMETRIJSKE LIKE PREPOZNAŠ NA FANTOMČKU? OBKROŽI. 

 
3. KATERA GEOMETRIJSKA TELESA SI SESTAVIL S FANTOMČKOM IN S POMOČJO 

SVOJEGA TELESA? ODGOVORE ZAPIŠI NA ČRTO 

 

C. KOTALJENJE 

V PREGLEDNICI S   OZNAČI, KATERA GEOMETRIJSKA TELESA SE KOTALIJO 

IN KATERA NE. 

 SE KOTALI SE NE KOTALI 

KOCKA 

 

  

KVADER 

 

  

VALJ 

 

  

KROGLA 

 

  

 STOŽEC 
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7. 3. 3 Priloga 3c: Predvidene oznake likov v učilnici (1. in 5. dejavnost) 

 

  



93 

 

7. 4 PRILOGA 4: UČNA PRIPRAVA ČRTE IN TOČKE 

UČNA PRIPRAVA  

ČRTE IN TOČKE 

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: črte in točke 

 

Učni cilji 

 

Učenci: 

1. prepoznajo in rišejo različne črte (ravne, krive, sklenjene, 

nesklenjene, lomljene);  

2. ponazorijo različne črte, točke in presečišča s telesom: 

3. narišejo in označijo točko z veliko tiskano črko;  

4. označijo presečišče črt; 

5. uporabljajo geometrijsko orodje (šablono pri risanju črt); 

6. sklepajo z indukcijo o sklenjenih, nesklenjenih črtah, točkah in 

presečiščih; 

7. rešujejo probleme o črtah. 

 

Ključne 

besede 

Črte, točka, sklenjeno, nesklenjeno, presečišče, ravna, kriva, lomljena črta. 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska, delo v parih. 

 

Učne 

metode 

Razlaga, razgovor, metoda igre, delo z učnim listom. 

Pripomočki Kompaktna vrv, škarje, lepilni trak, glasba, tabla, ravnilo, zgodbica o sajenju 

krompirja, kartončki s prikazi, učni listi. 

 

Viri in 

literatura 

Kavčič, A. (2005). Učenje z gibanjem pri matematiki: priročnik gibalnih 

aktivnosti za učenje in poučevanje matematike v 2. razredu devetletke. 

Ljubljana: Bravo. 

 

Metulj. (b. d.). Pridobljeno 4. 2. 2016 s 

http://www.pobarvanke.net/pobarvanke-metulji/lepi-metulj.html. 

 

Očala. (2010). Pridobljeno 4. 2. 2016 s http://3.bp.blogspot.com/_Lb-

iNhUEzgk/TMgjZsPlueI/AAAAAAAAArM/JRkzdzcJMkI/s1600/DIESEL

%28MO%C5%A0KA+O%C4%8CALA%29+0061.jpg.  

 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pridobljeno 25. 11. 2014 s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pren

ovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf. 

 

Srce. (2010). Pridobljeno 4. 2. 2016 s http://sandzakpress.net/wp-

content/uploads/2010/02/srce.gif.   

Škarje. (b. d.). Pridobljeno 4. 2. 2016 s  

http://nakupovanje.tiktak.si/search.php?q=98&page=8&sort=relevance. 

 

http://www.pobarvanke.net/pobarvanke-metulji/lepi-metulj.html
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http://3.bp.blogspot.com/_Lb-iNhUEzgk/TMgjZsPlueI/AAAAAAAAArM/JRkzdzcJMkI/s1600/DIESEL%28MO%C5%A0KA+O%C4%8CALA%29+0061.jpg
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://sandzakpress.net/wp-content/uploads/2010/02/srce.gif
http://sandzakpress.net/wp-content/uploads/2010/02/srce.gif
http://nakupovanje.tiktak.si/search.php?q=98&page=8&sort=relevance
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Tulipan. (b. d.). Pridobljeno 4. 2. 2016 s 

http://www.polyvore.com/tulipan_royalty_free_clip_art/thing?id=1053921. 

 

Opombe Pred začetkom ure umaknemo vse stole in mize ter na tla nalepimo veliko 

elastiko, ki jo sklenemo v črko O. 

 

 

IV. UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

 

20 

min. 

 

 

 

1. DEJAVNOST: Delo z elastiko in ponazarjanje s telesom – sklenjene in 

nesklenjene črte, točke in presečišča  

 

Učenci se ob glasbi najprej prosto gibajo po razredu. 

a) ELASTIKA:  

Učencem rečemo, naj se začnejo gibati po elastiki, ki je nalepljena na tleh. Učence 

ustavimo in vprašamo, kakšno črto predstavlja elastika, po kateri so se gibali. 

Pridemo do pojma kriva, sklenjena črta. Učence vprašamo, ali so opazili kakšno 

razliko med prosto hojo po razredu in hojo po vrvi. Nato učence vprašamo, kaj bi 

lahko naredili, da bi dobili nesklenjeno črto (elastiko bi morali prerezati/odvezati – 

pogovor še o nesklenjenih črtah).  

Na enem mestu odvežemo elastiko (dobimo obliko črke U). Skupaj ugotovimo, da 

smo zdaj dobili nesklenjeno črto, ki pa je še vedno kriva. Učenci se ponovno 

poskusijo gibati neprekinjeno po elastiki. Ugotovimo, da to zaradi prekinjenosti 

elastike ni možno in zato dobimo en začetek in en konec te črte (značilnost 

nesklenjene črte). 

b) KROG IN VLAKEC: 

Učence vprašamo, kako bi s svojimi telesi vsi skupaj prikazali začetno obliko 

elastike. 

Vsi skupaj ponovno oblikujemo sklenjeno krivo črto – krog (držimo se za roke). 

Učence vprašamo, kaj smo oblikovali. 

• Novo vprašanje: ali se lahko še kako drugače sklenemo kot samo z rokami? 

Skupaj z učenci iščemo različne načine, s katerimi lahko prikažemo 

sklenjeno črto. 

• Vsaka študentka spusti eno roko, tako da se z učenci držita samo z eno roko. 

Učence ponovno vprašamo, kaj je nastalo. Ugotovimo, da sta nastali dve 

nesklenjeni črti (krivi). Nesklenjeni črti se spremenita v dva »vlakca« in 

potujeta po razredu (vsak vlak vodi ena študentka). Med oblikovanjem 2 

vlakcev učence sprašujemo, kako se spremenimo v nesklenjen vlakec, 

povemo, zakaj se moramo dobro držati … 

Študentki vodita nesklenjena vlakca tako, da vijugata, hodita naravnost, v različne 

smeri in v različnih ravneh. 

 

http://www.polyvore.com/tulipan_royalty_free_clip_art/thing?id=1053921
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c) PRESEČIŠČE 

 

1) Ena od študentk svoj vlakec vodi pod drugi vlak, ki stoji. Vlak gre skozi in 

se nič ne ustavlja. Enako naredi še druga skupina.  

2) Ponovno je na vrsti prvi vlak, ki gre skozi drugi vlak, vendar pa se vmes 

ustavi (dva učenca iz drugega vlaka »ujameta« enega učenca iz prvega vlaka 

– učenec se »zagozdi«). Učence vprašamo, kaj je nastalo.  

Vlaka, ki sta predstavljala dve črti, sta se sekala. Ugotovimo, da tam, kjer se 

sekata dve črti, nastane točka, ki ji rečemo presečišče. Povemo še ime otroka, 

ki trenutno predstavlja presečišče (primer: Maja je postala presečišče, zato 

bi jo označili z veliko tiskano črko M). 

3) Vlakec nadaljuje svojo pot. Tokrat naredimo presečišče tako, da se vlakca 

zamenjata. 

 

d) TOČKA 

Ponovno se postavimo v dva nesklenjena vlakca. Študentka naroči, da vsi spustimo 

roke. Učence vprašamo, ali mogoče vedo, kaj sedaj vsi predstavljamo. Ugotovimo, 

da je vsak učenec točka. Spomnimo jih na presečišče. 

V. OSREDNJI DEL 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DEJAVNOST: Zapis na tablo  

 

Učenci sedijo pred tablo na tleh in spremljajo delo. 

Na tablo narišemo sklenjene in nesklenjene črte in na mestu, kjer se sekata dve črti, 

z veliko tiskano črko A označimo presečišče. Povemo, da je to točka na naši črti 

(spomnimo jih na prejšnjo dejavnost). 

TABELSKA SLIKA 

 

Učence vprašamo: 

• »Kako rišemo ravne in kako krive črte?« Krive s prosto roko, ravne 

pa z ravnilom (demonstracija na tabli). 

• »Ali lahko ravno črto sklenemo?« Ne, ker se mora črta lomiti. Takim 

črtam rečemo lomljene črte. 

 

Če je čas, to preizkusimo: 
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10 

min. 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

»Kako bi lahko zdaj v koloni naredili čim bolj ravno črto?« Preden začnemo z 

uporabo ravnila, se postavimo ob steno in ugotavljamo, ali smo tako bolj ravni, kot 

če prosto stojimo v učilnici. Povemo, da edino pravilno ravno črto lahko naredimo 

z ravnilom. 

3. DEJAVNOST: Prikazovanje presečišč s pomočjo telesa 

 

Vsak v razredu najde kotiček, kjer bo imel dovolj prostora. S telesom na različne 

načine prikažejo presečišča – križanje rok, nog, prstov ipd.  

To najprej naredijo individualno, nato še v parih. V pare se učenci razdelijo z 

najbližjim sosedom.  

4. DEJAVNOST: Ponovitev snovi 

 

Učence razdelimo v skupine (5 skupin). Vsaka skupina dobi list (Priloga 2), na 

katerem je 5 različnih prikazov/slik, na katerih so različne črte in točke. Vsaka 

skupina ima na listu obkrožen en prikaz, ki ga mora prikazati s telesom (cela skupina 

sestavi sliko). Ko skupine končajo, se usedejo pred tablo, kjer posamezne skupine 

ponovno prikažejo svoje slike. Drugi učenci ugibajo, kateri prikaz prikazuje skupina. 

Vse slike so tudi na elektronskih prosojnicah, tako da učenci lažje ugotovijo, kaj 

skupina prikazuje. 

5. DEJAVNOST: Kmet sadi krompir (masaža za ponovitev različnih črt) 

Učenci se usedejo v krog, drug za drugim in ob zgodbi Kmet sadi krompir (Priloga 

3) izvajamo masažo – risanje po hrbtih. Na koncu se skupaj pogovorimo, pri katerih 

opravilih je »kmet« uporabil točke in črte. 

VI. ZAKLJUČNI DEL 

15 

min. 

 

10 

min. 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

6. DEJAVNOST: Reševanje učnega lista 

 

Učenci individualno rešujejo učni list (Priloga 1). Učni list skupaj preverimo 

(elektronske prosojnice). 

7. DEJAVNOST: Ponovitev simetrije 

Učencem pokažemo metulja (iz prejšnje ure) in ponovimo pojme simetrija, 

asimetrija in simetrala. 

 

8. DEJAVNOST: Refleksija učne ure  

Vsi se udobno namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj vse so 

danes počeli. 

Vprašanja:  

– Kako vam je bilo danes?  

– Kako ste se počutili? Zakaj? 

– Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

– Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili? Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 
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7. 4. 1 Priloga 4a: Učni list črte in točke 

ČRTE IN TOČKE 

IME IN PRIIMEK: _____________________   DATUM: _____________________ 

1. PREVLECI: 

RAVNO ČRTO Z ZELENO BARVO.                              LOMLJENO ČRTO Z RUMENO 

BARVO. 

 

 

 

NESKLENJENO KRIVO ČRTO Z RDEČO BARVO.         SKLENJENO KRIVO ČRTO Z 

MODRO BARVO. 

 

 

PREŠTEJ NESKLENJENE KRIVE ČRTE: _____ 

2. NARIŠI. 

 

3. DOPOLNI PREGLEDNICO IN OZNAČI PRESEČIŠČA. 

ČRTE ŠTEVILO 

RAVNE ČRTE  

LOMLJENE 

ČRTE 

 

NESKLENJENE 

KRIVE ČRTE 

 

SKLENJENE 

KRIVE ČRTE 

 

 

  

RAVNO ČRTO LOMLJENO 

ČRTO 

NESKLENJENO 

KRIVO ČRTO 

SKLENJENO 

KRIVO ČRTO 

 

2 PRESEČIŠČI 
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7. 4. 2 Priloga 4b: Kartončki za 4. dejavnost 
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7. 4. 3 Priloga 4c: Kmet sadi krompir 

– Kmet stopi iz hiše in naredi pet korakov naprej, 3 v desno in 2 naprej (točke). Prispe 

na njivo in jo pognoji s hlevskim gnojem – z dlanmi otresamo po hrbtu, tako da se 

hrbta vsakokrat dotaknemo. 

– Njivo zorje – z dvema prstoma močno potegnemo po hrbtu navzdol in potem navzgor 

(ravne črte). 

– Njivo razrahlja z brano – z malo razklenjenimi prsti potegnemo večkrat po hrbtu 

navzdol in navzgor (krive črte). 

– Posadi krompir – s prstom delamo točke v ravnih črtah navzgor in navzdol po hrbtu. 

– Krompir zasipa – z dlanjo pometemo po hrbtu (krive črte). 

– Dež namoči njivo – z vsemi prsti tapkamo po celem hrbtu (točke). 

– Potem posije sonce – cele dlani polagamo nežno na hrbet, tako da se čuti toplota.  

– Krompir skali in vidijo se že rastline – s palcem in kazalcem rahlo ščipljemo hrbet.  

– Kmet poškropi njivo proti plevelu – z vsemi prsti tapkamo po celem hrbtu (točke).  

– Ko krompir dozori, s posebnim strojem preorje njivo – z dvema prstoma močno 

potegnemo po hrbtu navzdol in potem navzgor. 

– Nato pobere krompir. Hodi 5 korakov naprej, ampak, ker je enega na poti pozabil, 

se mora vrniti nazaj za 3 korake. Zdaj gre lahko naprej za 5 korakov.  

–  Koraka naprej po njivi in pobere preostali krompir – s prsti rahlo »ščipamo« (točke).  

– Krompir odpelje domov – končamo in umaknemo roke s hrbta. 

 

7. 5. PRILOGA 5: UČNA PRIPRAVA SIMETRIJA 

UČNA PRIPRAVA  

SIMETRIJA  

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: simetrija  

 

Učni cilji 

 

 

Učenci: 

1. spoznajo in poiščejo simetrijo na predmetih iz vsakdanjega življenja; 

2. prepoznajo in opišejo simetrične oblike; 

3. razvrščajo predmete na simetrične in nesimetrične; 

4. dopolnjujejo oblike do simetrije; 

5. s telesi ponazorijo simetrijo/asimetrijo; 

6. rešujejo probleme o simetriji/asimetriji; 

7. sklepajo z indukcijo o simetralah. 

 

Ključne 

besede 

Simetrija, asimetrija, simetrala. 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska, delo v paru. 

Učne 

metode 

Razlaga, razgovor, metoda dela s fotografijami, metoda igre, delo z učnim 

listom. 

Pripomočki Izrezani liki, glasba, simetrični in nesimetrični predmeti in 2 obroča, učni 

listi, elektronske prosojnice, listki s pojmi. 
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Viri in 

literatura 

Kavčič, A. (2005). Učenje z gibanjem pri matematiki: priročnik gibalnih 

aktivnosti za učenje in poučevanje matematike v 2. razredu devetletke. 

Ljubljana: Bravo. 
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Opombe Pred začetkom učne ure umaknemo stole in mize. 

 

VII. UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DEJAVNOST: Prepogibanje likov 

 

Učence razdelimo v pare. Usmerimo jih v različne kotičke po razredu. Vsak par dobi 

listke, na katerih so geometrijski liki (Priloga 1). 

a) Njihova naloga je, da like prepognejo tako, da naredijo 2 enaki polovici. To 

skupaj preverimo in povemo, da smo dobili dve simetrični obliki. 

Tu povemo, da kadar sta dva dela enaka, pravimo, da sta simetrična. Vedno ju loči 

ravna črta. Lahko je na različnih mestih. Študentka demonstrira/pokaže nekaj 

različnih primerov simetral. 

b) Njihova naslednja naloga je, da like prepognejo tako, da dobijo dve neenaki 

polovici. Povemo, da takim polovicam rečemo, da sta nesimetrični. 

 

2. DEJAVNOST: Simetrija/asimetrija na sošolcu 

 

a) Individualno: Učenci se razporedijo po razredu tako, da ima vsak dovolj 

prostora. Njihova naloga je, da premislijo, kje na sebi bi lahko našli 

simetrijo. Poskušajo jo najti in tudi določiti simetralo. Nekaj učencev 

predstavi simetrijo, ki so jo našli na sebi. 

 

b) Učence razdelimo v trojke. 2 učenca predstavljata kip, eden pa je njun 

kipar. Študentki določita, kdo v trojki ima kakšno vlogo. Na primeru ene 

trojke učencem predstavimo, kakšna je postavitev trojke in kje poteka 

simetrala. Učencem damo navodilo, da ima kipar danes posebno nalogo, 

saj mora oblikovati kar dva kipa na enkrat in pod posebnimi navodili, da 

morata biti med seboj simetrična. Učencem povemo, da ob začetku glasbe 

kipar začne s kiparjenjem, ko glasba preneha, pa zaključijo z delom.  

 

Študentka reče, da bo simetrijo kipov tudi preverila, in sicer na naslednji 

način: Oba kipa se obrneta drug proti drugemu, kot da zapirata knjigo. 

Morata biti zelo previdna, da ne bosta spreminjala prvotne oblike. 

Opozorimo jih, da tudi, če sami opazijo, da niso simetrični, naj še ne 

spreminjajo oblike, da bomo skupaj preverili. 

Ena trojka se predstavi vsem sošolcem. 

VIII. OSREDNJI DEL 
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10 

min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

min. 

 

3. DEJAVNOST: Simetrični/nesimetrični predmeti 

 

Učenci so razdeljeni v pare glede na znak pri imenu. Vsak par dobi en predmet 

(potrebujemo jih 12). Pred tablo sta na mizi 2 obroča. Prvi predstavlja simetrične 

oblike, drugi pa nesimetrične oblike. V paru se učenci pogovorijo, kam bi uvrstili 

predmete. Vsak par pove svojo odločitev, jo utemelji in predmet odnese v ustrezen 

obroč. Pomembno je, da učenci povedo, kje pri simetričnih oblikah poteka ravna 

črta (simetrala).  

 

SIMETRIČNI NESIMETRIČNI 

škatla, puščica, lonček, lepilo, 

lak za nohte, škarje, etui za 

očala, sončna očala, klinček za 

perilo, zapestnica  

figura oslička, kovanec, 

hranilnik, plastična roža, školjka, 

kuščar – okrasek, šilček, miška za 

brisanje, radirka, ravnilo 

 

 

 

4. DEJAVNOST: Besede v mreži 

 

Učence razdelimo v skupine po 3 in 4 (odvisno od števila simetričnih črk). Vsaka 

skupina dobi razrezane črke (Priloga 2), njihova naloga pa je, da dorišejo simetrične 

črke (nesimetrične so že zapisane) in sestavijo besedo.  

Ko končajo, jim damo navodila: »Zdaj vsi obrnite listke s črkami okrog, da boste 

videli številko. Če je številka obkrožena, to pomeni, da bo morala vaša skupina črko, 

ki je na drugi strani, prikazati s telesom. V skupini razmislite, kako bi lahko s 

telesom prikazali določene črke. Če imata dve skupini enako besedo, bo vsaka 

prikazala določeno črko, tako da bo na koncu nastala beseda. Imate minuto časa, 

da razmislite, kako bi lahko črko/e prikazali, potem sledi predstavitev pred 

razredom.« 

Posamezne skupine pred razredom s telesom predstavijo črke. Drugi učenci 

ugotavljajo, katero črko prikazujejo in na koncu iz prikazanih črk sestavijo besedo 

(ROBEC, PTICA, SLIKA).  

5. DEJAVNOST: Učni list 

 

Učenci individualno rešujejo učni list (Priloga 3). Skupaj ga preverimo s pomočjo 

elektronskih prosojnic, na katerih so rešitve. 

Naloga za diferenciacijo: Tisti učenec, ki predčasno reši učni list, mu učiteljica 

individualno poda dodatno navodila za 2. nalogo na učnem listu: »Na simetričnih 

oblikah dodaj ravne črte (risanje z ravnilom).« 

 

 

 

 

IX. ZAKLJUČNI DEL 
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20 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

6. DEJAVNOST: Prikazovanje različnih simetričnih/nesimetričnih oblik 

s telesom  

Učenci so v dveh večjih skupinah. Znotraj ene skupine morajo učenci v parih 

prikazati simetrično obliko/oblike. Znotraj druge skupine pa morajo prikazovati 

nesimetrične oblike. 

Za lažje prikazovanje učencem povemo temi, ki ju morajo prikazati 

simetrično/nesimetrično.  

– Simetrično: dejavnosti na obali. 

– Nesimetrično: dejavnosti v zimskem času. 

Potek: Učence najprej razdelimo na polovico. Vsaka polovica dobi ovojnico z listki, 

na katerih so zapisani pojmi (Priloga 4). Po dva in dva učenca izžrebata enak pojem, 

ki ga morata prikazati simetrično ali nesimetrično (odvisno od skupine). Najprej 

pojme prikazujejo poljubno, nato jih vodimo do tega, da morajo ta pojem 

prikazovati čim bolj simetrično/nesimetrično, tako da okamnijo v nekem položaju.   

 

Vsaka skupina dela samostojno in pri vsaki skupini je po ena študentka.  

 

Na koncu izpostavimo posamezne pare znotraj skupin, ki pred drugimi učenci 

prikažejo simetrične/nesimetrične oblike. Pogovorimo se o ustreznosti prikazov. 

 

 

7. DEJAVNOST: Refleksija z učenci  

Vsi se udobno namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj vse so 

danes počeli. 

Vprašanja:  

– Kako so vam bile všeč današnje dejavnosti?  

– Kako ste se počutili? Zakaj? 

– Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

– Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili? Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 
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7. 5. 1 Priloga 5a: Listki z liki (izrežemo po črnih črtah) 

 

 

7. 5. 2 Priloga 5b: Mreže z besedami 

1. in 2. skupina (2 x 4 učenci): ROBEC   4., 5. in 6. skupina (3 x 3 učenci): SLIKA 

                 

3. in 4. skupina (2x 4 učenci): PTICA 
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7. 5. 3 Priloga 5c: Učni list simetrija in nesimetrija  
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7. 6 PRILOGA 6: TEST NORMALNOSTI PORAZDELITVE 

 

Naloge iz preizkusa 

znanja iz geometrije 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

1. ,416 68 ,000 ,605 68 ,000 

2. ,536 68 ,000 ,248 68 ,000 

3. ,250 68 ,000 ,827 68 ,000 

vsota1 ,191 68 ,000 ,867 68 ,000 

4. ,236 68 ,000 ,807 68 ,000 

5. ,347 68 ,000 ,675 68 ,000 

vsota2 ,226 68 ,000 ,821 68 ,000 

6. ,190 68 ,000 ,927 68 ,001 

7. ,265 68 ,000 ,771 68 ,000 

vsota3 ,140 68 ,002 ,952 68 ,010 

vsota ,126 68 ,010 ,928 68 ,001 

ocena ,313 68 ,000 ,756 68 ,000 

vsota1_100 ,191 68 ,000 ,867 68 ,000 

vsota2_100 ,226 68 ,000 ,821 68 ,000 

vsota3_100 ,140 68 ,002 ,952 68 ,010 

 


