
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

Sara Tomažin 

GIBALNA USTVARJALNOST PRI UČENCIH DRUGEGA 

RAZREDA OB INTEGRACIJI USTVARJALNEGA GIBA V UČNE 

URE 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2018 

 



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULETETA 

Poučevanje, poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

Sara Tomažin 

GIBALNA USTVARJALNOST PRI UČENCIH DRUGEGA 

RAZREDA OB INTEGRACIJI USTVARJALNEGA GIBA V UČNE 

URE 

Magistrsko delo 

 

 

 

Mentorica: izr. prof. dr. Helena Smrtnik Vitulić 

Somentorica: doc. dr. Vesna Geršak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2018 

  



POVZETEK 

 

Ustvarjalnost opredelimo kot sposobnost reševanja problemov na nov, izviren, različnosten 

način. Gibalna ustvarjalnost je eden izmed možnih načinov izražanja ustvarjalnosti in bo 

osrednja tema našega magistrskega dela. Omenjen način ugotavljanja ustvarjalnosti 

uporabljamo predvsem pri delu z mlajšimi otroki, ki se lažje izražajo s pomočjo giba kot pa s 

pomočjo govora. V magistrskem delu bomo raziskovali povezanost med ustvarjalnim gibom 

kot aktivno metodo poučevanja z gibanjem in gibalno ustvarjalnostjo otrok. Raziskava je 

potekala pri pouku matematike (geometrije). Obravnavali smo tri teme: 1. geometrijske like in 

telesa, 2. simetrijo in 3. črte in točke. V enem od razredov (eksperimentalna skupina ali ES) je 

poučevanje potekalo z metodo ustvarjalnega giba, v drugem (kontrolna skupina ali KS) je 

potekalo na brez te metode. V empiričnem delu magistrske naloge smo najprej analizirali učne 

priprave z vidika vključenih dejavnosti, ki spodbujajo otrokovo gibalno izražanje. Iz analiz 

učnih priprav je bilo razvidno, da so imeli učenci ES v učnih pripravah malokdaj predvideno 

frontalno učno obliko, učencem je bilo večkrat omogočeno samostojno delo in delo v paru in 

iskanje različnih poti učenja, prav tako pa je bilo za učence predvidenega več rokovanja s 

pripomočki in ustvarjanja z lastnim telesom. Tudi v učnih pripravah KS so se pojavljale 

raznolike učne oblike. Največkrat so bile prisotne frontalna učna oblika, delo v paru in 

skupinsko delo. Učenci so imeli nekaj priložnosti za iskanje različnih poti učenja. Obe skupini, 

ES in KS, sta imeli veliko možnosti uporabe različnih pripomočkov. V raziskavi smo primerjali 

tudi splošno matematično znanje učencev ES in KS pred izvedbo učnih ur in znanje iz 

geometrije po izvedbi učnih ur. Ugotovili smo, da so imeli učenci iz KS pred izvedbo učnih ur 

boljše splošno znanje od učencev iz ES, prav tako pa je znanje iz geometrije pri učencih iz KS 

boljše od učencev iz ES po samem izvajanju učnih ur. V raziskavi nas je prav tako zanimalo, 

ali se učenci iz ES in KS pred izvajanjem načrtovanih učnih ur in po njihovem izvajanju 

pomembno razlikujejo v gibalni ustvarjalnosti (fluentnost in originalnost odgovorov), ki smo 

jo ugotavljali s Torrancovim (1981) preizkusom »Mislimo ustvarjalno v gibanju«. Rezultati so 

pokazali, da so bili učenci ES in KS pred izvedbo učnih ur izenačeni v gibalni ustvarjalnosti, 

prav tako pa se statistično pomembne razlike v gibalni ustvarjalnosti med učenci ES in KS niso 

pokazale po izvedbi učnih ur. 

Ključne besede: gibalna ustvarjalnost, ustvarjalni gib, učenci, poučevanje 

  



 

ABSTRACT 

 

Creativity is defined as an ability to solve problems in a new, original and versatile way. Motor 

creativity is one of the possible ways to express creativity and is the main topic of this master’s 

degree thesis. The mentioned way of establishing creativity is used mainly when working with 

younger children who can better express themselves by a movement than by speaking. In this 

master’s degree thesis we research the connection between a creative movement as an active 

teaching method and motor creativity of children. The research was conducted during a 

mathematics class at the lesson in geometry. We focused on three topics: 1. Geometric shapes 

in solids, 2. Symmetry and 3. Lines and points. Creative movement was used as a teaching 

method in one of the selected classes (experimental group or EG). In the second class (control 

group or CG), no such method of teaching was used. In the practical part of the thesis we first 

analysed lesson plans by searching for activities which encourage the children’s motor 

expression. By analysing the lesson plans, we discovered that children in the EG received very 

little teacher-centred approach, they were able to do things individually and in pairs and find 

different ways of learning. Furthermore, the children were encouraged to use accessories and 

their own bodies for movement. The lesson plans for children in the CG were mostly based on 

the teacher-centred approach, the children had very few chances for using different ways of 

learning and there were fewer encouragements for learning through creative movement. In the 

research, we also compared the children’s general mathematical knowledge in the EG and CG, 

before teaching the lessons and their knowledge of geometry after the lessons. We found out 

that the children in the CG had better knowledge of the abovementioned subjects before 

attending our lessons than the children in the EG. Additionally, the children’s knowledge of 

geometry in the CG was better than their peers’ in the EG, after the lessons. Another point of 

interest in the research was to learn whether there were any significant differences in motor 

creativity (fluency and originality of answers) between the children in the EG and CG, before 

and after the lessons, which we established with Torrance’s (1981) test »Thinking creatively in 

movement«. The results showed that there were no differences in motor creativity between the 

children from the EG and CG before the lessons, nor were there any signs of statistically 

important differences in physical creativity between children in the EG and CG after the 

lessons. 

Key words: motor creativity, creative movement, children, teaching. 
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1 UVOD 
 

Ustvarjalnost je osrednja v življenju posameznika, naroda in celotnega človeštva. Človeštvo je 

bilo in ostaja odvisno od ustvarjalnosti, saj je celoten gospodarski razvoj, razvoj izobraževanja, 

zdravstva idr. produkt človeške ustvarjalnosti (Cropley, 2001; Makarovič, 2003; Mayesky, 

2002). Posameznik lahko ustvarjalnost izraža z barvami, zvokom, izrečenimi, zapisanimi 

besedami ali z gibanjem (Paliska, 2002). V magistrskem delu nas bo zanimala gibalna 

ustvarjalnost otrok, ki je človeška sposobnost, da ustvari nekaj novega na področju gibanja, 

oziroma z uporabo giba (Bournelli in Mountakis, 2008). Je kombinacija zaznavanja, ki ga s 

pomočjo človeškega telesa povežemo v nove in sveže vzorce. To so lahko rešitve že 

obstoječega problema ali izražanje novih idej in čustev (Bournelli in Mountakis, 2008).  

 

Raziskave (npr. Cheung, 2008; Kroflič, 1999; Wang, 2003), ki smo jih pregledali, so poročale 

o pozitivnih učinkih vpeljave ustvarjalnega giba na ustvarjalno mišljenje in gibalno 

ustvarjalnost otrok, zato smo se v tem magistrskem delu odločili, da na vzorcu otrok, ki 

obiskujejo 2. razred, preverimo, ali obstajajo (pozitivne) povezave med vpeljavo ustvarjalnega 

giba v pouk in gibalno ustvarjalnostjo. 

 

V teoretičnem delu bomo najprej opredelili ustvarjalnost. Opisali bomo proces in faze 

ustvarjalnega mišljenja, lastnosti ustvarjalnih oseb in njihovih ustvarjalnih produktov ter vplive 

okolja na ustvarjalnost. Potem bomo opisali načine ugotavljanja ustvarjalnosti. V zadnjem delu 

bomo podrobneje opredelili gibalno ustvarjalnost in poučevanje z ustvarjalnim gibom. Opisali 

bomo tudi primere vključevanja metode ustvarjalnega giba v pouk matematike.  

 

V empiričnem delu bomo predstavili rezultate raziskave. V raziskavi smo ugotavljali 

značilnosti ustvarjalnega gibanja pri učencih drugih razredov ob integraciji ustvarjalnega 

gibanja v pouk geometrije. Ugotoviti želimo, ali se poučevanje z metodo ustvarjalnega gibanja 

pri matematiki (geometrija) povezuje z gibalno ustvarjalnostjo otrok. Preverjali bomo, ali 

obstajajo razlike v gibalni ustvarjalnosti med eksperimentalno skupino (učenci, ki bodo imeli 

pouk z ustvarjalnim gibom ali ES) in kontrolno skupino (učenci, ki bodo imeli pouk brez 

ustvarjalnega giba ali KS).  

 

2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 OPREDELITEV USTVARJALNOSTI  
 

Srića (1999) je zapisal, da je ustvarjalnost zapleten, ambivalenten in nedoločen pojem, ki 

povezuje iracionalno in nezavedno človekovo mišljenje z logičnim in kognitivnim vidikom 

njegovega zavestnega mišljenja. Nekateri avtorji pojem definirajo kot sposobnost ustvarjanja 

ustvarjalnega produkta, drugi se bolj kot z ustvarjalnim procesom ukvarjajo z rezultatom 

ustvarjalnega procesa in raziskujejo značilnosti ustvarjalnega produkta, tretji pa se osredotočajo 

na lastnosti, ki naj bi jih imele ustvarjalne osebe (Opaka, 2008).   
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Avtorji, ki ustvarjalnost razlagajo kot proces, želijo čim bolj poglobljeno predstaviti posamezne 

faze ustvarjalnega procesa in dejavnike, ki vplivajo nanje. Obstaja več različnih opredelitev faz 

ustvarjalnega procesa, med katerimi se najpogosteje pojavljajo naslednje štiri: faza preparacije 

(spoznavanje in opredeljevanje problema ter ugotavljanje že obstoječega znanja za podajanje 

ustvarjalne rešitve problema), faza inkubacije (faza navideznega mirovanja, razmišljanje, ki 

poteka na nezavedni ravni), faza iluminacije (temelji na »navdihu« ali »aha« efektu, kar 

pomeni, da se razsvetlitev pojavi nenadoma) in faza verifikacije (temelji na preverjanju 

ustreznosti rešitve, ki pri preprostejših problemih lahko izostane) (Marentič Požarnik, 2000; 

Opaka, 2008).  

 

Ustvarjalna oseba prispeva nove, originalne in po možnosti tudi širše družbeno pomembne 

izdelke, dosežke, ideje, iznajdbe ali patente (Marentič Požarnik, 2000). Oseba, ki je ustvarjalna, 

je sposobna na videz nepomembne ideje spremeniti v pomembna odkritja (Opaka, 2008). 

Ustvarjalna oseba to stori, če se njene osebnostne poteze in drugi dejavniki (intelektualne 

sposobnosti, znanje, ustrezen kognitivni stil, motivacija idr.) povežejo in izrazijo v ustvarjalnem 

vedenju posameznika (Makarovič, 2003; Opaka, 2008).  

 

Ustvarjalnost kot produkt je ustvarjanje nečesa novega, kar je bilo nepoznano ali malo 

poznano (Fromm, 1959, v Kroflič, 1999; Pečjak in Štukelj, 2013). Produkt ni ustvarjalen, če 

samo obstaja. Biti mora tudi ustrezen, prilagojen, primeren kontekstu oziroma stvarnosti 

produkta ter koristen. Produkt je koristen oziroma primeren, kadar so njegove lastnosti 

povezane s problemom, zaradi katerega je nastal. Merila, po katerih se preverja ustreznost 

lastnosti produkta, so odvisna od področja problema in so lahko: učinkovitost, uporabnost, 

zadovoljnost, veljavnost, prijetnost, vzdržljivost idr. (NACCCE, 1999; Parkins, 1988a, v Starko 

2010; Plucker in Beghetto, 2004). 

 

Dilemo o tem, ali je pri definiranju ustvarjalnosti pomembnejši ustvarjalni proces, ustvarjalna 

osebnost ali ustvarjalni produkt, je sodobna psihologija uspešno rešila z integracijo vseh treh 

vidikov, ki se povezujejo v ustvarjalnem okolju (Simonton, 2003). »Ustvarjalnost je 

sovplivanje osebnosti in procesa, s katerim posameznik ali skupina proizvede rešitev ali 

produkt, ki je tako nov kot uporaben, kar definira nek socialni kontekst« (Plucker in Beghetto, 

2004, str. 156). 

 

2.1.1 Proces in faze ustvarjalnega mišljenja 
 

Ustvarjalni procesi so sestavljeni iz množice kognitivnih procesov, ki se odvijajo v 

ustvarjalnem posamezniku (Opaka, 2008). Del ustvarjalnih procesov je ustvarjalno mišljenje. 

Ustvarjalno mišljenje je oblika kompleksnega mišljenja (Juriševič, 2011), s pomočjo katerega 

proizvajamo novosti in ideje, ki imajo vrednost (Sternberg, 2003). Kljub temu, da obstajajo 

različne poti, ki vodijo do novih idej, lahko proces ustvarjalnega mišljenja opišemo skozi faze 

reševanja problemov. Večina strokovnjakov, ki se ukvarja s področjem ustvarjalnosti, za 

izhodišče opisovanja ustvarjalnega procesa uporablja delo Grahama Wallasa, ki je proces 

ustvarjalnega reševanja problemov definiral s štirimi fazami: faza preparacije (priprave), faza 

inkubacije (zorenja), faza iluminacije (razsvetlitve) in faza verifikacije (preverjanja). Čeprav 

bomo faze obravnavali ločeno, se te do neke mere med seboj prekrivajo in povezujejo (Srića, 

1999).  
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Faza priprave je faza spoznavanja in opredeljevanja problema ter ugotavljanja že obstoječega 

znanja za podajanje ustvarjalnih rešitev (Marentič Požarnik, 2000). Pečjak in Štrukelj (2013) to 

fazo razdelita na dve podfazi. Prva podfaza vključuje naključno preučevanje gradiva in nima 

posebnega cilja. Je zgolj opazovanje sveta in branje besedila v ustreznem okviru svoje stroke 

ali konjička. Mišljenje je v drugi podfazi, ki vključuje iskanje problema oziroma področja, 

usmerjeno k cilju. Mislec lahko spremeni ali doda cilje, hkrati pa lahko z odkritjem problema 

najde tudi njegovo rešitev, zato je ta podfaza mnogokrat označena kot zelo ali najbolj 

ustvarjalna (Pečjak in Štrukelj, 2013).   

 

V fazi zorenja gre predvsem za mirovanje, dobo, v kateri podatki, ki so bili zbrani med 

pripravo, »zorijo«. Ta faza poteka večinoma nezavedno, zato nekateri strokovnjaki to fazo celo 

zanikajo. V tej dobi se mislec ne ukvarja neposredno z gradivom, faza pa lahko traja zelo malo 

časa ali zelo dolgo (mesece). Takoj za to fazo pride faza razsvetlitve (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

 

Faza razsvetlitve je nenavadna, nepričakovana ali »bliskovita« rešitev problema, zato jo včasih 

imenujejo tudi »aha izkušnja«. Rešitev problema namreč pride v enem navdihu ali »aha 

trenutku« in brez napora. Velikokrat se to zgodi povsem nepričakovano in v nenavadnih 

okoliščinah (Pečjak in Štrukelj, 2013).  

 

Zadnja faza pa je preverjanje oziroma verifikacija ideje. V tej fazi mora mislec ugotoviti 

vrednost oziroma uporabnost svoje ideje. Tu gre za zahtevno miselno delo, kjer mislec le 

postopoma pride do potrditve (ali zavrnitve) svoje ideje (Pečjak in Štukelj, 2013).  

 

Konvergentno in divergentno mišljenje 

S stališča usmerjenosti na miselne vsebine lahko razlikujemo dve vrsti mišljenja: konvergentno 

in divergentno (Srića, 1999). Konvergentno mišljenje pomeni, da so misli usmerjene k enemu 

cilju in da oseba išče edino pravilno in logično rešitev (Marentič Požarnik, 2000; Pečjak, 1987). 

Pri divergentnem mišljenju se misli razhajajo, se oddaljujejo od običajnih ciljev in oseba išče 

rešitev za določen problem v različnih smereh (Marentič Požarnik, 2000; Pečjak, 1987).  

 

Guilford (v Cropley, 2001; Pečjak, 1987; Marentič Požarnik, 2000) je bil med prvimi, ki je 

ustvarjalnost povezoval z divergentnim mišljenjem. Menil je, da le takšno mišljenje pripelje do 

izvirne rešitve in omogoča prožnost iskanja. Nastopa v fazah priprave in zorenja (če se pojavlja 

na ravni nezavednega mišljenje), najbolj pa se pojavlja v fazi razsvetlitve (Pečjak, 1987). 

Divergentno mišljenje je sestavljeno iz originalnosti, fleksibilnosti in fluentnosti. To so 

značilnosti divergentnega mišljenja (Marentič Požarnik, 2000).  

 

Originalnost je zmožnost iskanja novih, redkih rešitev, kombiniranje idej na neponovljiv način 

(Marentič Požarnik, 2000). Je sposobnost odkrivanja in produciranja novih, nenavadnih in 

domiselnih idej ali rešitev, ki so redke, a duhovite in asociativno oddaljene. Izvirnost presojamo 

po dveh merilih – redkosti in primernosti oziroma ustreznosti ali primernosti danim merilom 

(Blažić, 2003).  
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Fleksibilnost (gibkost, prožnost) mišljenja je hitro spreminjanje zornega kota oz. vidika, 

reševanje ali hitro spreminjanje pristopa in strategije reševanja (Marentič Požarnik, 2000). Je 

zmožnost odkrivanja različnih, a hkrati primernih oziroma smiselnih idej. Pri fleksibilnosti v 

nasprotju s fluentnostjo upoštevamo merilo kvalitete – smiselnosti. Guilford razlikuje spontano 

in adaptivno fleksibilnost, prva je nemotivirana prilagodljivost, odvisna od značilnosti 

posameznika, ki se spontano odzove in samoiniciativno prilagaja možnostim. Adaptivna 

fleksibilnost je prilagodljivost, ki jo motivirajo dana navodila (Blažić, 2003). 

 

Fluentnost (tekočnost) mišljenja pa zagotavlja sposobnost hitrega produciranja velikega števila 

idej (Marentič Požarnik, 2000). Guilford je fluentnost pojmoval kot sposobnost odkrivanja 

velikega števila rešitev, zato jo je razdelil na štiri sestavine – fluentnost besed, idej, asociacij in 

izražanja, ki ustrezajo izbranim merilom. Fluentnost besed je sposobnost naštevanja (ustnega 

ali pisnega) besed, fluentnost idej je sposobnost odkrivanja več zamisli za rešitev zastavljenega 

problema, fluentnost asociacij je sposobnost naštevanja besed z enakim ali podobnim 

pomenom, ki so povezane, fluentnost izražanja pa je sposobnost odkrivanja primerne oblike 

izražanja za zamišljene rešitve (Blažić, 2003).  

 

Cropley (2001), Pečjak (1987) ter Zmigrod, Coltaro in Hommel (2015) ugotavljajo, da so del 

ustvarjalnega mišljenja tudi konvergentni miselni procesi, ki se delno pojavijo že v prvi fazi 

ustvarjalnega reševanja problemov, ko mislec zbira gradivo, najbolj pa v zadnji fazi, ko mislec 

idejo preverja in ugotavlja veljavnost (Pečjak, 1987). Cropley (2001) meni, da je za produkcijo 

novosti potrebno konvergentno in divergentno mišljenje. Konvergentno mišljenje vodi 

ustvarjalca k iskanju enega pravilnega odgovora in teži k hitri zaključitvi naloge, divergentno 

mišljenje pa s svojimi procesi, fleksibilnostjo in tveganjem spodbuja ustvarjanje novih rešitev 

(Cropley, 2001).  

 

2.1.2 Lastnosti ustvarjalnih oseb in njihovi ustvarjalni produkti 
 

Vsak človek v sebi skriva ustvarjalne možnosti oziroma ustvarjalni potencial (Kemple in 

Nissenberg, 2000; Makarovič, 2003; Pečjak in Štrukelj, 2013). Ustvarjalna oseba lahko 

prispeva nove, originalne in po možnosti tudi širše družbeno pomembne izdelke, dosežke, ideje, 

iznajdbe, patente. Takšno delovanje lahko omogočajo ugodne okoliščine in sklop osebnostnih 

potez (Marentič Požarnik, 2000). Makarovič (2011) pravi, da osebnostne poteze in sposobnosti 

ne vodijo vselej k ustvarjalnemu vedenju, ampak k ustvarjalnosti lahko bolj ali manj prispevajo. 

Tako kot osebnost na splošno tudi ustvarjalna osebnost predstavlja možnost, da se udejanji, ko 

v okolju dobi ustrezne priložnosti (Makarovič, 2011). 

 

Srića (1999) opozarja, da so lastnosti ustvarjalnih posameznikov preveč raznolike, da bi lahko 

nekoga označili le za ustvarjalnega ali neustvarjalnega. Nekateri posamezniki so ustvarjalnejši 

od drugih, razlika med njimi pa ni absolutna, temveč relativna (ni ustvarjalnih in neustvarjalnih 

ljudi, temveč so bolj ali manj ustvarjalni ljudje) (Sriča, 1999). Kljub temu da mnogi v 

vsakdanjem življenju ne kažejo nobenih znamenj ustvarjalnega vedenja, imajo ustvarjalne 

sposobnosti vsi v večji ali manjši meri (Srića, 1999). Nekateri posamezniki svoje ustvarjalne 

sposobnosti uporabljajo v poklicnem, drugi v zasebnem življenju, vsekakor pa se te normalno 

porazdeljuje, podobno kot miselne sposobnosti (Marentič Požarnik, 2000).  
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Ustvarjalni produkt izhaja iz ustvarjalnih procesov ter predpostavlja ustvarjalno osebnost 

(Makarovič, 2003). Proizvodnja novih produktov je odvisna od posameznikove enkratnosti in 

stvari, dogodkov in ljudi, ki ga obkrožajo. Vse to sestavlja okolje, v katerem posameznik živi 

oziroma njegovo realnost ter ima vpliv na njegovo pripravljenost, da proizvede nov izdelek 

(Rogers, 1959, v Jaušovec 1987).   

 

Cropley (2001) produkte ustvarjalnega procesa razdeli v dve kategoriji, in sicer v oprijemljive 

in neoprijemljive produkte. V prve spadajo umetniški izdelki, kot so slike, glasba, pisani 

dokumenti in stroji, stavbe in drugi fizični objekti. Med neoprijemljive produkte spadajo 

načrtovanje, strategije reševanja problemov ipd. Produkti so lahko razdeljeni tudi glede na 

področje znanosti, kjer se pojavljajo. Produkt znanstvene ustvarjalnosti je znanje, produkt 

filozofske ustvarjalnosti je spoznanje, produkt umetniške ustvarjalnosti je lepota, produkt 

tehnološke ustvarjalnosti pa je učinkovitost (Makarovič, 2003).  

 

Ni pa vsak produkt ustvarjalen. Da je produkt ocenjen kot ustvarjalen, mora ustrezati določenim 

merilom. Avtorji navajajo več različnih meril. Cropley (2001) meni, da sta najpomembnejši 

merili novost in učinkovitost produkta. Učinkovitost produkta je odvisna od konteksta 

produkta. Novost pa avtorji razlagajo iz različnih vidikov. Nekateri menijo, da mora biti izdelek 

nov v širši – družbeni razsežnosti (kar močno zožuje število izdelkov, ki so ustvarjalni) 

(Jaušovec, 1987). Drugi pa so mnenja, da je nov vsak dosežek, ki se prvič pojavi v zgodovini, 

v določenem okolju ali pri posamezniku (Cropley, 2001). Kar pomeni, da je ustvarjalen vsakdo, 

ki rešitve ni priklical iz spomina, temveč jo je na novo izdelal za dani problem (Jaušovec, 1987).  

 

2.1.3 Vpliv okolja na ustvarjalnost 
 

Makarovič (2003) poudarja, da je ustvarjalnost osrednja v življenju posameznika, naroda in 

celotnega človeštva. Posameznik lahko osebno izpolnitev doseže šele v ustvarjalnem 

oblikovanju sveta in svojih odnosih z drugimi ljudmi. Človeštvo je bilo in ostaja odvisno od 

ustvarjalnosti, saj je celoten gospodarski razvoj, razvoj izobraževanja, zdravstva idr. produkt 

človeške ustvarjalnosti (Cropley, 2001; Makarovič, 2003; Mayesky, 2002). 

 

Okolje lahko spodbuja ali pa zavira razvoj ustvarjalnosti (Trstenjak, 1981). Makarovič (2003) 

je dejavnike okolja, ki spodbujajo razvoj posameznikovih ustvarjalnih potencialov, ustvarjalni 

proces in ustvarjalni produkt, razdelil na dejavnike naravnega in družbenega okolja. Dejavniki 

naravnega okolja so npr. geografski, ki sprva le povečujejo možnosti za ustvarjalnost. Da se 

ustvarjalnost pojavi, niso dovolj le ugodni geografski dejavniki, temveč morajo obstajati tudi 

izzivi, s katerimi se mora posameznik soočiti ter problemi, ki jih mora reševati. Na tak način 

postanejo dejavniki naravnega okolja spodbuda za ustvarjalno delovanje posameznika. Tudi 

dejavniki družbenega okolja delujejo sprva le kot možnosti. Med te dejavnike Makarovič 

(2003) prišteva razvitost informacijske tehnologije, izobraževalnih sistemov, prometa in 

trgovine ter stopnjo družbene enakosti (dostopnost dobrin civilizacije čim širšemu krogu ljudi). 

Sprva so to le možnosti, ko pa se pojavijo družbena pričakovanja, zahteve, vrednote, pritiski in 

ideali, to postanejo spodbude za posameznikov razvoj ustvarjalnosti. Možnosti same po sebi 

niso dovolj, šele spodbude omogočajo uresničevanje ustvarjalnih potencialov posameznika. 
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Med dejavniki, ki so v večini primerov zavirali razvoj ustvarjalnosti pri ljudeh, so bili npr. 

odraščanje v enostarševski družini, avtoritativni vzgojni slog, prisila, nadzor idr. (Kroflič, 1992; 

Miller in Gerard, 1979 v Fearon, Copeland in Saxon, 2013). Po drugi strani lahko tudi družbeno 

ali naravno okolje, ki zavirata razvoj ustvarjalnosti, delujeta kot spodbuda za ustvarjalno 

delovanje posameznikov (Makarovič, 2003). V zgodovini je znanih kar nekaj primerov 

ustvarjalcev, ki so bili uspešni kljub okolju, ki naj bi zaviralo razvoj ustvarjalnost. Znani 

ustvarjalci, ki so odraščali brez enega od staršev so Newton, Napoleon, Cezar in Lenin, 

Beethoven pa je odraščal z očetom, ki je bil alkoholik, oče pa je družino kasneje tudi zapustil 

(Makarovič, 2003; Pečjak in Štrukelj, 2013; Trstenjak, 1981).  

 

Cropley (2001) je izpostavil, da okolje ni le pasivni sprejemnik produktov, ki jih oblikujejo 

ustvarjalni ljudje, temveč določa, kakšne novosti bodo nastale. V določenem okolju so kot 

ustvarjalni lahko sprejeti le nekateri produkti. Da je okolje pripravljeno sprejeti različne 

produkte in rešitve ustvarjalcev, je potrebno družbo vzgajati k spontanemu mišljenju in 

sproščenosti ali svobodi odločanja. Družba omogoča razumevanje ter sprejemanje 

ustvarjalnosti, ustvarjalcev in njihovega dela (Trstenjak, 1981).  

 

Pri nastanku odprte in sproščene družbe so pomembni »ustvarjalni pomočniki«, kot jih 

poimenuje Cropley (2001). To so lahko večje, širše združbe (izobraževalne institucije, 

prostočasne ustanove, službeno okolje), manjše intimnejše skupine (družina, prijatelji), bolj ali 

manj formalne skupine (sodelavci, sošolci, (so)strokovnjaki) oziroma posamezniki (partnerji, 

učitelji, mentorji, družinski člani) (Cropley, 2001). Posameznikom, ki imajo ustvarjalni 

potencial, nudijo varno okolje, kjer lahko kršijo pravila brez sankcij in doživljanja krivde. Tako 

jim omogočajo izgradnjo pozitivnega samospoštovanja in spodbujajo razvoj ustvarjalnega 

potenciala pri ljudeh (Bloom, 1985, v Cropley, 2001).  

 

Vpliv družine na ustvarjalnost  

Zgodnje otroštvo je ključnega pomena za človekov osebnostni razvoj, celovito zdravje, 

življenjsko uspešnost, raven življenjske sreče in ustvarjalnost (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

Ugodne življenjske razmere, ki jih starši nudijo otroku, omogočajo skladen razvoj vseh 

njegovih zmožnosti, s čimer pripomorejo, da otrok odraste v zdravo, samostojno, odgovorno, 

ozaveščeno, samozavestno in pogumno osebnost, zmožno učinkovito in ustvarjalno delovati 

(Pečjak in Štrukelj, 2013). Neugodni odnosi v prvih letih življenja lahko dolgoročno vplivajo 

na kakovost človekovega življenja in povzročijo njegovo vseživljenjsko negativno naravnanost 

(Pečjak in Štrukelj, 2013). Neugodni dejavniki razvoja lahko negativno vplivajo na razvoj 

posameznikove ustvarjalnosti (Torrance, 1965, v Torrance, 1995).  

 

Nekateri pomembnejši dejavniki družinskega vpliva za razvoj ustvarjalnosti pri otroci so: 

vzgojni slog staršev, intelektualne spodbude, ki jih starši nudijo otroku, modelno učenje (starši 

so otroku model v ustvarjalnem vedenju), družbeni status družine idr. 
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Vzgojni slog je način, kako starši postavljajo pravila v družini in nadzorujejo vedenje svojih 

otrok. Poznamo več vzgojnih slogov: demokratični, popustljivi in avtoritaren stil vzgoje 

(Pečjak, 1987). Družine z demokratičnim vzgojnim slogom nimajo nezmotljive vodje. Eden od 

članov usmerja družinsko življenje in delo, a imajo vsi člani družine enake pravice in lahko 

izrazijo svoje mnenje, upošteva pa se mnenje večine (Pečjak, 1987). Družine s popustljivim 

vzgojnim slogom so razpuščene, v njih ni discipline in upoštevanja mnenja drugih, med 

družinskimi člani manjkajo čustvene vezi. Nihče od družinskih članov ne izvaja pritiska nad 

drugimi, a družina ni integrirana v enovito organizacijo in ne sprejema enotnih odločitev 

(Pečjak, 1987). Družine z avtoritarnim vzgojnim slogom imajo vodjo – eden od staršev je tisti, 

ki odloča o družinskem življenju, ostali člani družine ga morajo brezpogojno ubogati in so 

deležni kazni, če so neubogljivi, ali če izražajo svoje mnenje (Pečjak, 1987). Najbolj ustvarjalni 

otroci naj bi izhajali iz družin z demokratičnim vzgojnim slogom, nekoliko manj ustvarjalni naj 

bi izhajali iz družin s popustljivim vzgojnim slogom, najmanj ustvarjalni pa naj bi bili otroci iz 

družin z avtoritarnim vzgojnim slogom (Amabili, 1983, v Pečjak, 2011; Baumrid, 1966; Lee, 

Daniels in Kissinger, 2006; Querido, Warner in Eyberg, 2002, v Fearon, Copeland in Saxon, 

2013). V družinah z demokratičnim vzgojnim slogom  je pomembna disciplina, vztrajnost, 

upoštevanje mnenj drugih, kar same po sebi niso značilnosti ustvarjalnega mišljenja, vendar 

omenjeno mišljenje omogočajo (Amabili, 1983, v Pečjak, 1987). T. Amabili (1983, v Pečjak, 

1987) opozarja tudi na neugodne učinke posameznih vzgojnih slogov na ustvarjalnost otrok. 

Starši z demokratičnim vzgojnim slogom nagrajujejo vedenje, ki se ujema s stališči večine in 

odklanjajo vedenje, ki ga večina ne mara, kar lahko prispeva k temu, da otroci izgubijo željo 

po izvirnosti. V družinah s popustljivim vzgojnim slogom starši ustvarjalnost dopuščajo, a je 

ne spodbujajo. Avtoritaren vzgojni stil ustvarjalnost lahko zavira ali zatre s tem, da ne dopušča 

ustvarjalnega procesa (Amabili, 1983, v Pečjak, 1987).  

 

Poleg odnosov v družini so za razvoj otrokove ustvarjalnosti pomembne tudi intelektualne 

spodbude, ki jih starši nudijo svojim otrokom. Jaušovec (1987) je v svojih raziskavah ugotovil, 

katere intelektualne spodbude so pomembne za razvoj ustvarjalnosti in sicer knjige, neobičajni 

časniki in revije, na katere so družine naročene. Starši, ki opravljajo tehnične poklice, lahko 

otrokom nudijo material, ki ga lahko raziskujejo in s katerim lahko manipulirajo (npr. žice, 

različni materiali, epruvete, deli tehničnih naprav), kar lahko spodbudi njihovo ustvarjalnost 

(Jaušovec, 1987). Pečjak (2011) opozarja, da je v sodobnih supermarketih na prodaj preveč 

povsem izdelanih igrač, ki ustvarjalnost bolj zavirajo kot pospešujejo.  

 

Pomemben dejavnik razvoja ustvarjalnosti pri otrocih je ustvarjalnost staršev. Otroci imajo 

potrebo, da posnemajo svoje modele, ljudi, ki jih občudujejo in so jim zgled. Prvi takšen model 

otrokom lahko predstavljajo starši (Pečjak, 1987). Starši imajo številne interese, izražajo svoja 

čustva in bolj ali manj upoštevajo zahteve socialnega okolja (Pečjak, 1987). Zanimajo se za 

vedenje otrok in pri tem ne postavljajo nesprejemljivih pravil, s katerimi bi kontrolirali vedenje 

svojih otrok (Dacey, 1989, v Kemple in Nissenberg, 2000). Starši lahko otrokom nudijo bogato 

učno okolje (Wright in Wright, 1986, v Kemple in Nissenberg, 2000) in od njih pogosto 

pričakujejo, da bodo različne naloge dobro opravili ter zaupajo v njihove sposobnosti (Miller 

in Gerard, 1979, v Fearon, Copeland in Saxon, 2013). Po drugi strani pa so starši, ki ne 

predstavljajo ustvarjalnega modela, togi in konformistični (Amabili, 1983, v Pečjak, 2011). 

Otroci posnemajo tudi takšne starše, kar lahko vodi k njihovi nižji ustvarjalnosti, saj so za razvoj 

otrokove ustvarjalnosti nadvse pomembni predvsem ustvarjalni starši. Na podlagi opazovanja 

modelov se otrokom oblikujejo notranji standardi vedenja, ki jim v kasnejšem življenju sledijo 

tudi v odsotnosti teh modelov (Pečjak, 1987). 
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Družbeni status, ki ga ima družina, je v modernih družbah določen predvsem z izobrazbo in 

poklicem ter položajem staršev na delovnem mestu (Makarovič, 2003). Starši, ki imajo višjo 

izobrazbo in uglednejše poklice, imajo večinoma višje dohodke in so pogosteje lastniki 

materialnih dobrin (npr. umetnin, pametnih računalnikov ali telefonov), imajo višje ambicije in 

so bolj ustvarjalni (Makarovič, 2003). V primeri, ko je ustvarjalnost staršem pomembna, lahko 

postane pomembna tudi otrokom (Torrance, 1965, v Fearon, Copeland in Saxon, 2013). Po 

drugi strani pa si ljudje z nižjimi dohodki prizadevajo predvsem za preživetje in ne (z)morejo 

dosegati višje življenjske cilje, kar se lahko odrazi tudi v značilnostih otrok, ki v omenjenih 

družinah odraščajo. Otroci, ki so se rodili v privilegirani družini, so že ob rojstvu privilegirani 

in obratno, otroci, ki so se rodili v prikrajšani družini, so že ob rojstvu prikrajšani (Makarovič, 

2003). Zato je pri kompenzaciji družinskih primanjkljajev zelo pomemben dober vzgojno-

izobraževalni sistem, ki pomaga uravnavati razlike med otroki iz različnih družin in zmanjšuje 

vpliv neugodnih dejavnikov iz okolja na otroke (Bela knjiga, 2011). Za mnoge otroke je šola 

glavni vir priložnosti za učenje novih vsebin (Cropley, 1992).  

 

Vpliv šole na ustvarjalnost  

Otroci in mladostniki velik del svojega otroštva preživijo v vzgojno-izobraževalnih institucijah, 

od srednjega otroštva do zaključka zgodnjega mladostništva pa največji del svojega časa 

preživijo v osnovni šoli. To pomeni, da je šola s svojim izobraževalnim procesom in učitelji, ki 

so zanj odgovorni, pomembna za razvoj ustvarjalnosti (Cropley, 2001; Vygotsky, 2004). 

Najpomembnejša področja za razvoj ustvarjalnosti v vzgoji in izobraževanju so: 

− nacionalne smernice, 

− kultura šole, 

− kurikulum, 

− učitelji, 

− poučevanje in učenje, 

− učna tehnologija in sodelovanje z okoljem (Ferrari, Cachia in Puni, 2009). 

 

Eno pomembnih področij, ki lahko spodbudi razvoj ustvarjalnosti pri otrocih in mladostnikih v 

šolah, je ustrezna politika na državni ravni. S političnimi ukrepi na državni ravni je mogoče 

vsaj delno odstraniti ovire, ki zadržujejo in preprečujejo razvoj in širjenje ustreznega 

ustvarjalnega izobraževanja med mladimi, doseči večji strateški poudarek ter boljšo usklajenost 

in organiziranost pristopov na nižjih ravneh (Cankar, Deutsch in Trampuš, 2015). Korak v to 

smer so storili avtorji Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011), ko so 

pri enem izmed ciljev osnovne šole za razvoj kritičnega, avtonomnega, odgovornega in 

samostojnega posameznika navedli razvoj ustvarjalnosti.  
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Kultura šole in kurikulum sta naslednja pomembna dejavnika za spodbujanje razvoja 

ustvarjalnosti otrok. Ustvarjalnost je v večji meri značilna za kulturo, ki bolj dopušča tveganje, 

kot za kulturo, ki temelji na izogibanj napak (Ferrari idr., 2009). Šole, katerih kultura spodbuja 

ustvarjalnost, negujejo spoštljiv odnos med učitelji in učenci, omogočajo dostop do različnih 

pripomočkov, so prilagodljive pri uporabi prostorov in časa, spodbujajo samostojno učenje 

preko igre in učenje ter poučevanje izven razredov ali šole. Nudijo priložnosti za medvrstniško 

sodelovanje in sodelovanje z zunanjimi institucijami, zavedajo se potreb učencev in omogočajo 

uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) (Davies idr., 2013; Șușnea, Vasiliu 

in Spiridon, 2014). Šolski kurikulum, ki je usmerjen h količini osvojenih informacij, ne 

spodbuja razvoja ustvarjalnosti pri otrocih. Kurikulum, ki je usmerjen h kakovosti osvojenega 

znanja, pa po drugi strani spodbuja ustvarjalnost otrok (Cachia, Ferrari in Kearney, 2009; Craft, 

2003). Poleg tega pa na ustvarjalnost spodbudno delujejo še naslednji dejavniki kurikuluma:  

− fleksibilnost v pristopih poučevanja, 

− šibka povezanost nacionalnega kurikuluma z različnimi politikami, 

− avtonomnost učitelja (Kärkkäinen, 2012). 

 

Učitelji imajo eno od ključnih vlog pri spodbujanju ustvarjalnosti v izobraževalnem procesu 

(Cankar idr., 2015). Učitelj, ki spodbuja ustvarjalnost: 

− ima razčiščene pojme o tem, kaj je ustvarjalnost, katere so njene sestavine in značilnosti, 

obvlada tehnike spodbujanja ustvarjalnih idej;  

− predstavlja učencem model odprtosti za novosti, preizkušanje idej, ima ustvarjalna 

stališča; 

− se je še vedno pripravljen učiti in to tudi kaže; 

− učencem večkrat postavlja uganke, paradokse; 

− učencem ne odgovarja neposredno na njihova vprašanja, ampak vprašanja vrne: »Kaj 

pa vi mislite?«; 

− je odprt za ideje učencev, njegova povratna informacija je neocenjujoča, npr. ne bo rekel 

»to je dobro, to je nemogoče«, ampak: »tu ste upoštevali vsa dejstva, tu pa še nekaj 

manjka«; 

− ima smisel za humor; 

− rad skupaj z učenci raziskuje in odkriva stvari, ki jih tudi sam še ne pozna; 

− je mentor nadarjenim in je rad v njihovi družbi; 

− spodbuja učence, da v svoje zapiske, dnevnike zapisujejo ustvarjalne ideje; 

− ustvari primerno skupinsko klimo, tj. tolerantnost do neobičajnih idej, sodelovanje in 

spoštovanje prispevka vsakega posameznika; 

− ceni umetnost, globje estetsko doživljanje, naravo in izkustveno učenje (Marentič 

Požarnik, 2000, str. 94). 

 

Razvoj učenčeve ustvarjalnosti zahteva poučevanje, pri katerem je učitelj bolj trener in 

podpornik, učenci pa ustvarjalci učnega procesa. Pomembno je, da učenci prepoznajo, da učitelj 

podpira ustvarjalnost in da lahko (so)ustvarjajo znanje. Učitelj naj prilagaja pouk učencem in 

poudarja proces, ki ne izključuje produktov in ohranja njihova visoka pričakovanja (Selinger, 

Stewart-Weeks, Wynn in Cevenini, 2008). Ustvarjalno učenje je povezano z avtonomijo otrok. 

Otroci, ki se učijo ustvarjalno, razumejo (vsaj delno), kako se učijo in vedo, kako se učijo 

najbolj učinkovito. Sodelujejo pri ustvarjanju učnega okolja s predlogi o tem, kaj naj razred 

naredi in kako naj to stori. Razvijajo svoje spretnosti vrednotenja in samovrednotenja (Desailly, 

2015). 
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Eno od pomembnih področij razvoja ustvarjalnosti pri otrocih je tudi povezovanje šole z 

okoljem. To na eni strani postaja nuja in pomeni »preživetje« šol, hkrati pa prinaša nove 

možnosti in izzive. Šole lahko sodelujejo z lokalnim ali širšim okoljem na različnih projektih 

in vpeljujejo različne novosti (Trnavčevič idr., 2006). Tako prihaja do ustvarjanja svežih idej 

ter razvoja socialnega kapitala (vključenost posameznika v organizaciji ali skupine v družbene 

vezi in omrežja) pri učencih, ki je del vseživljenjskega učenja (Kilpatrick, Field in Falk, 2003). 

Na ta način se razvijajo sposobnosti otrok in mladostnikov, da bolje razumejo, kaj se dogaja v 

njihovi skupnosti in spoznavajo priložnosti, ki jih ponujajo številne javne politike – ekonomska, 

zdravstvena, okoljska, kulturna, socialna in druge (Cankar idr., 2015). Veliko ustvarjalnih 

priložnosti ponuja tudi uporaba IKT v izobraževanju. Učna tehnologija se lahko uporabi kot 

temelj za ustvarjalno učenje na različne načine, saj prinaša nove poti za ustvarjanje znanja in 

mnenj. Pomembno pa je, da imajo tako učitelji kot učenci kritičen, a hkrati pozitiven odnos do 

vsakodnevne uporabe učne tehnologije. Uporaba IKT pri pouku je le tako lahko učinkovita pri 

razvoju in vzdrževanju ustvarjalnosti (Shaffer in Gee, 2006).  

 

2.2 UGOTAVLJANJE USTVARJALNOSTI  
 

Natančnejše merjenje ustvarjalnosti je, zaradi kompleksne narave pojma, zahtevno. Vendar je 

prizadevanje za spodbujanje ustvarjalnosti pri otrocih brez pomena, če ne znamo prepoznati 

njihove ustvarjalnosti (Starko, 2010). Z oblikovanimi in preverjenimi preizkusi, ki so jih 

ustvarili strokovnjaki, lahko ustvarjalnost posameznikov prepoznamo z večjo objektivnostjo in 

veljavnostjo, kot nam to omogoča prepoznavanje ustvarjalnosti na osnovi subjektivne ocene 

osebe, ki otroka dobro pozna (NACCE, 1999; Starko, 2010). Cilj preizkusov ustvarjalnosti ni 

delitev učencev na ustvarjalne in neustvarjalne, temveč zmožnost prepoznavanja ravni 

učenčeve ustvarjalnosti in ustvarjanje pogojev za razvoj le-te (Starko, 2010).  

 

Razvoj preizkusov za ugotavljanje ustvarjalnosti je potekal skupaj z razvojem pojma 

ustvarjalnost (Barbot, Besançon in Lubart, 2011). Tako lahko tudi instrumente za ugotavljanje 

ustvarjalnosti razdelimo v različne skupine, ki so oblikovane glede na področje ugotavljanja 

ustvarjalnosti. Ustvarjalnost lahko ugotavljamo npr. na področju procesa ustvarjanja, pri 

ustvarjanju produktov in na področju ustvarjalnih lastnosti oseb (Cropley, 2000; Starko, 2010), 

ki jih bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili.  

 

Ugotavljanje ustvarjalnosti na osnovi ustvarjalnega procesa 

Preizkusi s področja ustvarjalnih procesov preučujejo procese, povezane s posameznikovo 

ustvarjalnostjo (Starko, 2010). Ustvarjalni procesi so sestavljeni iz množice kognitivnih 

procesov, ki se odvijajo v ustvarjalnem posamezniku (Opaka, 2008). Del ustvarjalnih procesov 

je ustvarjalno mišljenje (Cropley, 2001; Juriševič, 2011). Prvi avtorji preizkusov ustvarjalnosti 

so raziskovali divergentno mišljenje.  

 

Psihologi, ki so sledili njihovem delu, so svoje preizkuse poimenovali preizkusi ustvarjalnosti, 

kljub temu da so bili to večinoma preizkusi za ugotavljanje značilnosti divergentnega mišljenja 

(Rudowicz, Lok in Kitto, 1995). Preizkusi s področja ustvarjalnih procesov lahko od 

posameznika zahtevajo reševanje nalog odprtega tipa, povezovanje oddaljenih asociacij, ali 

podajanje velikega števila odgovorov na določeno vprašanje (Cropley, 2001). Naloge so 

običajno sestavljene tako, da se usmerjajo na posameznikov način mišljenja.  
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Nalog je po navadi malo (Cropley, 1992), njihov namen pa je spodbujanje proizvajanja velikega 

števila odgovorov, ki so različni in čim bolj originalni (Cropley, 2001). Zato odgovori niso 

znani vnaprej (Cropley, 1992). Večina preizkusov ima omejen čas reševanja, vendar je ta čas 

dolg (Pečjak in Štrukelj, 2013). Preizkusi se vrednotijo s pomočjo treh sestavin ustvarjalnega 

mišljenja. Te so originalnost, fleksibilnost in fluentnost (Cropley, 2001). Originalnost se izraža 

kot pogostost nekega odgovora. Večkrat kot se odgovor pojavlja, manj je vreden, ker je bolj 

pogost in tudi manj se ga ovrednoti (točkuje) (Pečjak in Štrukelj, 2013). Fleksibilnost je 

opredeljena kot raznolikost odgovorov. Ovrednoti (točkuje) se torej vsak odgovor, ki ga 

posameznik poda kot drugačnega v primerjavi z drugimi (Cropley, 2001). Fluentnost je 

opredeljena kot količina odgovorov. Ovrednoti se tako, da se zgolj sešteje število odgovorov, 

ki jih je posameznik podal (Torrance, 1981).  

 

Najbolj znani tovrstni preizkusi so Torrancovi preizkusi ustvarjalnega mišljenja (TTCT) (Bart 

in Hokanson, 2017). Sestavljeni so iz verbalnega oziroma besednega dela (»Razmišljamo 

ustvarjalno z besedami«) in neverbalnega dela oziroma slikovnega dela (»Razmišljamo 

ustvarjalno s slikami«) (Cropley, 2001). S preizkusi ugotavljamo fluentnost, fleksibilnost, 

originalnost (v verbalnih in neverbalnih preizkusih) in elaboracijo (v neverbalnih preizkusih) 

odgovorov (Torrance, 1981 v Zachopoulou idr., 2009). Uporabljamo jih lahko na poslovnem 

ter izobraževalnem področju (Kim, 2006). Leta 1981 je Torrance ustvaril še preizkus »Mislimo 

ustvarjalno v gibanju« (Thinking Creatively in Action and Movement, TCAM), ki smo ga 

uporabili v tem magistrskem delu in ga bomo podrobneje predstavili v empiričnem delu 

magistrskega dela. 

 

Ugotavljanje ustvarjalnosti na osnovi ustvarjalnega produkta 

Preizkusi, ki se osredotočajo na ustvarjalni produkt, se bolj ukvarjajo s kakovostjo produkta in 

ne s tem, kako je produkt nastal. Kljub temu, da se raziskovalci pri tem bolj kot raziskovalci 

ustvarjalnih procesov osredotočajo na življenjske (realne) produkte, oboji vrednotijo rezultate 

posameznikovega truda.  

Vrednotenje ustvarjalnih produktov temelji na dveh vprašanjih: »Ali je produkt ustvarjalen?« 

in »Do katere stopnje je produkt ustvarjalen?«. Odgovori na ti vprašanji niso preprosti, zato se 

s tem področjem ugotavljanja ustvarjalnosti ukvarjajo strokovnjaki, ki pri tem uporabijo svoje 

splošno in strokovno znanje, zgodovinsko ozadje področja ter obstoječe standarde (Starko, 

2010). Ustvarjalnost produktov (npr. zgodbe, risbe, pesmi), ki jih vrednotimo po vnaprej 

določenih kriterijih, lahko ugotavljamo s preizkusi, ki so standardizirani – ti so bolj objektivni, 

kot če bi  ugotavljanje ustvarjalnega produkta temeljilo le na subjektivnih kriterijih ocenjevalca  

(Jellen, 1986, v Barbot idr., 2011; Jurman, 2004). Preizkusi za vrednotenje ustvarjalnih 

produktov posnemajo življenjske situacije. Vzpodbujajo ustvarjalčeve sposobnosti združevanja 

danih elementov oziroma omejitev izražanja tega v novem, edinstvenem produktu (Barbot idr., 

2011).  

 

Ugotavljanje ustvarjalnosti na osnovi ustvarjalne osebe 

Avtorji se pri ugotavljanju ustvarjalnosti lahko osredotočajo tudi na osebnostne lastnosti 

posameznikov, ki so vključeni v ustvarjalni proces (Starko, 2010). Preizkuse, ki ugotavljajo 

ustvarjalni potencial na osnovi ustvarjalne osebe, lahko razdelimo v dve skupini. Obstajajo 

preizkusi, ki ugotavljajo ustvarjalnost na podlagi preteklih ustvarjalnih dejavnosti in preizkusi, 

ki ugotavljajo osebnostne lastnosti posameznika, povezane z ustvarjalnostjo (Cropley, 2001).   
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Ugotavljanje ustvarjalnosti na podlagi preteklih ustvarjalnih dejavnosti temelji na spoznanjih o 

posameznikovi osebni zgodovini. Pomembne so njegove družinske izkušnje, hobiji, zanimanja, 

izobrazba, kariera in življenjski dosežki. Ugotavljanje ustvarjalnosti na podlagi preteklih 

ustvarjalnih dejavnosti se ukvarja z objektivnimi podatki o posamezniku, ki so bili ključni za 

ustvarjalni proces oziroma produkt (Cropley, 2001).  

 

Preizkusi za prepoznavanje ustvarjalnih posameznikov vključujejo ugotavljanje naslednjih 

lastnosti posameznikov: fleksibilnost, ekstravertiranost, agresivnost, tolerantnost, medosebne 

odnose, vrednote in čustva. Ti preizkusi vključujejo informacije o posameznikovih subjektivnih 

preferencah, mnenjih in življenjskih ciljih. Odgovori pri teh preizkusih so pogosto pogojeni s 

vsakodnevnimi dejavniki in odvisni tudi od razpoloženja posameznika (Cropley, 2001). 

Preizkus lahko reši preizkušanec sam (Cropley, 1992), kar pomeni, da lahko posamezniki na 

osnovi samovrednotenja do neke mere subjektivno izberejo lastnosti, ki najbolj veljajo za 

njegovo vedenje (Barbot idr., 2011; Cropley, 1992). Preizkus za določenega posameznika lahko 

rešujejo tudi drugi. Največkrat so to učitelji ali starši, lahko pa jih rešijo tudi vrstniki, ki 

posameznika dobro poznajo (Cropley, 1992). 

 

2.3 GIBALNA USTVARJALNOST 
 

Ustvarjalnost je mnogovrstna (Trstenjak, 1981). Posameznik lahko ustvarjalnost izraža z 

barvami, zvokom, izrečenimi, zapisanimi besedami ali z gibanjem (Paliska, 2002). V 

magistrskem delu nas bo zanimala gibalna ustvarjalnost otrok, ki je človeška sposobnost, da 

ustvari nekaj novega na področju gibanja, oziroma z uporabo giba (Bournelli in Mountakis, 

2008). Je kombinacija zaznavanja, ki ga s pomočjo človeškega telesa, povežemo v nove in 

sveže vzorce. To so lahko rešitve že obstoječega problema ali izražanje novih idej in čustev 

(Bournelli in Mountakis, 2008).  

 

Gibalna ustvarjalnost je neločljivi del človeške narave (Bruner, 1962, v Bournelli in Mountakis, 

2008) in ni privilegij ljudi z višjo inteligentnostjo (Weisberg, 1993, v Bournelli in Mountakis, 

2008). Vsak otrok ima ustvarjalne sposobnosti, ki se izrazijo v določenih pogojih (Salla-

Dokoumetzithi, 1996 v Bournelli in Mountakis, 2008). Eden izmed pogojev, ki pozitivno vpliva 

na razvoj (gibalne) ustvarjalnosti, je občutek svobode. Nekateri avtorji celo menijo, da je to 

najpomembnejši dejavnik ustvarjalnosti (Katsiou–Zafrana, 1982, v Bournelli in Mountakis, 

2008). Na (gibalno) ustvarjalnost vpliva otrokovo zadovoljstvo s samim seboj ter njegova 

sprejetost med vrstniki (Manou, 2001, v Bournelli in Mountakis, 2008). Vsi ti dejavniki se 

krepijo tudi v gibalnih programih. 

 

Bournelli in Mountakis (2008) sta v svojih raziskavah ugotovila, da pri razvoju gibalne 

ustvarjalnosti sodelujejo tri področja otrokovega razvoja: kognitivno, čustveno in 

psihomotorično.  
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Piaget (v Batistič Zorec, 2000) je kognitivni razvoj opisal s štirimi dejavniki, ki vplivajo nanj 

(notranja zrelost, izkušnje, socialna transmisija, uravnoteženje). Notranja zrelost je čas, po 

katerem se v določenih stopnjah odraščanja pri otroku odprejo nove razvojne možnosti. Zrelost 

je pogoj, da lahko otrok ob ustreznih spodbudah iz okolja miselno napreduje. Izkušnje so po 

Piagetu razdeljene na fizične in logično-matematične. Fizične izkušnje otrok pridobi s tipanjem, 

okušanjem, vonjanjem in poskušanjem predmetov v okolju. Z raziskovanjem ugotavlja, kakšni 

so predmeti in kako se spreminjajo, ali delujejo in si pri tem pridobiva spoznanja o njih. 

Logično-matematične izkušnje so posplošene izkušnje, ki jih otrok pridobi iz akcij, ki jih izvaja 

na predmetih. Socialna transmisija je prenos znanja iz socialnega okolja. Prenašajo ga starši, 

vrstniki, šola in drugi. Uravnoteženje pa je nenehno usklajevanje med otrokovim mišljenjem in 

realnostjo. Otrok sprejema nove izkušnje v miselni okvir, ki ga že ima in zaradi tega spreminja 

lastne miselne strukture. Ker otrok z aktivnostjo odkriva nove probleme, s tem povzroča 

neravnotežje in hkrati išče rešitve in dosega višjo stopnjo ravnotežja (Batistič Zorec, 2000).  

 

Razvoj čustev delimo na razvoj osnovnih čustev in razvoj kompleksnih čustev. Osnovna čustva 

so tista, o katerih lahko sklepamo neposredno na podlagi izrazov na obrazu (zanimanje, strah, 

veselje, gnus, jeza, presenečanje, žalost) in se pojavijo že zgodaj po rojstvu. Kompleksna pa so 

tista čustva, ki se pojavijo kasneje v razvoju ter so odvisna od našega samozavedanja in 

zavedanja odzivov okolice na naše vedenje. Med ta čustva prištevamo ponos, sram, krivdo, 

ljubosumje in osramočenost (Nemec in Krajnc, 2011).  

 

Psihomotorični razvoj otrok vključuje telesni in gibalni razvoj otroka in je močno prepleten z 

razvojem zaznavanja, mišljenja in čustveno-socialnim razvojem. Telesni razvoj vključuje rast 

telesa, pridobivanje telesne mase, razvoj krvožilnega in dihalnega sistema. Gibalni ali motorični 

razvoj vključuje vedno boljši nadzor otroka nad gibanjem njegovih mišic (Nemec in Krajnc, 

2011). 

 

Tako kot ustvarjalno mišljenje sestavljajo originalnost, fleksibilnost in fluentnost, je gibalna 

ustvarjalnost sestavljena z gibalne originalnosti, gibalne fleksibilnosti in gibalne fluentnosti 

(Zachopoulou in Makri, 2006). Gibalna originalnost je sposobnost novih, izvirnih ali 

nenavadnih gibalnih odzivov, ki se jih vrednoti glede na pogostost ostalih odgovorov. Gibalna 

fleksibilnost je sposobnost prehajanja z ene kategorije gibanja na drugo, gibalna fluentnost je 

zmožnost proizvajanja drugačnih gibanj. Vrednoti se število različnih in ustreznih prikazanih 

gibanj (Dominguez, Diaz Pereira in Martinez-Vidal, 2015). Za raziskovanje gibalne 

ustvarjalnosti so raziskovalci naloge preizkusov divergentnega mišljenja prilagodili v naloge 

divergentnega izvajanja, ki od preizkušancev zahtevajo, da rešijo gibalni problem, tako da 

možne rešitve izvedejo, ne pa samo naštejejo (Scibinetti, Tocci in Pesce, 2011). 

 

Gibalna ustvarjalnost je kognitivna spretnost, ki se lahko razvija s posebnimi izobraževalnimi 

programi, ki temeljijo na gibalnih dejavnostih, na ustreznem učnem okolju ter učnih metodah 

(Bournelli in Mountakis, 2008). Dominguez idr. (2015) so ugotovili, da gibalna ustvarjalnost 

najbolj poraste med 6. in 12. letom otrokove starosti. Če imajo otroci v tej starosti ustrezne 

spodbude, potem ne samo, da razvijejo ustvarjalne sposobnosti, temveč jih tudi obdržijo daljši 

čas (mogoče celo v odraslosti) (Bournelli in Mountakis, 2008). Čas, ki ga namenimo razvoju 

gibalne ustvarjalnosti, lahko dolgoročno vpliva na otroke (Bournelli in Mountakis, 2008), ne 

samo na področju gibalnih spretnosti, temveč tudi na področju socialnega in čustvenega razvoja 

(Trevlas, Matsouka in Zachopoulou, 2003). 
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2.3.1 Ustvarjalni gib 
 

Izobraževalni program, ki bi lahko pripomogel k razvoju gibalne ustvarjalnosti pri učencih, je 

vpeljava ustvarjalnega giba kot učne metode oziroma učnega pristopa. Ustvarjalni gib je učni 

pristop, ki temelji na tem, da se učenci izražajo z gibanjem in pri tem oblikujejo in ustvarjajo 

različne učno-vzgojne vsebine (Geršak, 2013). Je način, s katerim otroci raziskujejo gibanje 

skozi glasbo ali brez nje, razvijajo telesne spretnosti, sproščajo energijo, spodbujajo domišljijo 

in ustvarjalnost (Boyd, Chalk in Law, 2003; Joyce, 1994; Kroflič, 1999; Payne, 1992; Pica, 

2008). Gjud A. in Kroflič, B. (1992) pravita, da je ustvarjanje z gibanjem naravni način 

telesnega in duševnega sproščanja, vzpostavljanja sproščenih in pristnih odnosov v skupini in 

spodbujanje ustvarjalnega mišljenja in vedenja. Dalje ugotavljata, da je ustvarjanje z gibanjem, 

naj si bo v gibalni igri ali plesu, proces ustvarjalnega mišljenja, ki se ne izraža na besedni, 

ampak na nebesedni ravni. S spodbujanjem gibnega oziroma plesnega ustvarjanja spodbujamo 

tudi ustvarjalno mišljenje in posredno tudi ustvarjalno vedenje. Posameznik si z gibalnim 

oziroma plesnim ustvarjanjem razvija ustvarjalne sposobnosti in ustvarjalno naravnanost ter le-

to prenaša v svoje vsakdanje življenje. Gibno ustvarjanje in vsakdanje življenje vključuje 

telesne, psihomotorične dejavnosti, doživljajske in spoznavne procese, zato je prelivanje med 

njima spontano in naravno (Gjud in Kroflič, 1992). 

 

Začetnik in utemeljitelj te metode je Rudolf Laban. V Sloveniji je takšen način poučevanja 

znanstveno utemeljila in razširila B. Kroflič (1999), ki navaja, da se poleg poimenovanja 

»ustvarjalni gib« pojavlja tudi poimenovanje »ustvarjanje skozi gib« ali »metoda ustvarjalnega 

giba«. Vsem poimenovanjem je skupno, da gibanje ni namenjeno le izvedbi vsakdanjega 

opravila ali športne naloge, temveč izražanju notranjega sveta in ustvarjalnih gibalnih oblik 

posameznika (Kroflič, 1999). Cilj ustvarjalnega gibanja je usmerjenost v celega človeka, 

prilagojenost njegovemu telesu, njegovim občutkom in njegovi biti (bistvu) (Frostig, 1989). 

 

Ustvarjalni gib kot učni pristop združuje dve področji: gibanje in umetnost (Slika 1). Pri 

implementaciji ustvarjalnega giba v šolski prostor se ti dve področji povezujeta kot neločljivi 

celoti, saj pristop zagovarja proces učenja, kjer je vključeno telo (gibanje), po drugi strani pa 

gib omogoča umetniško izražanje oziroma ustvarjanje samega sebe. Pristop vzporedno dosega 

cilje gibalnega področja in umetnostnega področja v smislu medpodročnega povezovanja in 

vključevanja sodobnih učnih pristopov (Geršak, 2015).  

 

Gibanje (slika 1) je sredstvo samozavedanja in naraven način izražanja. V otrokovem življenju 

je ključno za pridobivanje občutij, spoznanj, razpoloženj, čustev in razvoja mišljenja. Otrok z 

njim izraža to, kar se poraja v njegovem telesu in duševnosti. Čim mlajši je, tem bolj je spontan 

pri gibanju, ki ga povezuje z vrstniki ter s seboj. Ponuja mu zadovoljstvo, zabavo in hkrati 

razvija harmonijo duha in telesa ter spodbuja njegovo domišljijo in ustvarjalnost (Geršak, 

2015). Laban (2002) je vsebino človekovega gibanja in ustvarjanja z gibanjem predstavil v 

analizi človekovega gibanja, ki jo je zapisal z vprašanji in odgovori nanje (Tabela 1). Poudaril 

je, da so prostor, čas, moč in tok gibanja osnovne kategorije, s katerimi je mogoče opredeliti 

človekovo gibanje. 
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Slika 1: Ustvarjalni gib (Geršak, 2006) 

 
 
Tabela 1: Moje telo se giblje v prostoru, v času, z močjo in s tokom (Laban, 2002) 

Kje se lahko giblješ? PROSTOR 

 

Kaj lahko giblješ? TELO (zavedanje telesa) 

 

Kako se lahko giblješ? ČAS, MOČ, TOK (tempo, ritem, moč, ravnotežje, prenos teže, 

tok) 

 

S kom, čim se giblješ? ODNOS (odnos med deli telesa, med posamezniki, med 

skupinami, do okolja, predmeta, prostora).  

 

Novejše ugotovitve nevroznanstvenikov potrjujejo pozitiven vpliv gibanja na delovanje 

možganov (Burns, 2011). Kinestetično učenje daje otrokom možnost aktivnega vključevanja v 

ustvarjalni proces, s čimer poglabljajo kognitivni razvoj in razvijajo boljšo medsebojno 

komunikacijo. Z uspešno učno uro, pri kateri se uporabi kinestetična metoda poučevanja, učitelj 

omogoča učencem, da s pomočjo lastnega telesa pridobivajo potrebno znanje in razumevanje, 

kar jim pomaga pri razumevanju pojmov in pojavov (Geršak, 2015). R. A. Kavčič (2005) je v 

svoji študiji ugotovila, da lahko gibanje med poukom otrokom predstavlja igro, ki je zabavna 

in polna čustev. Teoretične pojme in znanja, ki jih spremlja doživljanje prijetnih čustev, si 

učenci lažje in dobro zapomnijo. Aktivno igro spremlja tudi veliko kinestetičnih občutkov. 

Otroci so pri učenju z gibanjem bolj pozorni in bolj sodelujejo, omogoča aktiviranje več 

senzornih področij ter ima visoko motivacijsko vrednost (Kavčič, 2005).  

Umetnost (slika 1) se v šolski prostor integrira kot sredstvo poglabljanja učenja vseh otrok, ne 

glede na učne zmožnosti ali jezikovno oziroma etično ozadje (Griss, 1998). Umetnost je 

dejavnost, katere namen je ustvarjanje, oblikovanje del estetske vrednosti (eSSKJ, 2016–2017). 

V šoli se preko umetnosti predvsem izboljšujejo splošne kognitivne kapacitete, kot so 

prostorska predstavljivost, funkcionalna pismenost, naravoslovno analitično mišljenje in 

matematične spretnosti (Kroflič, 2007).  
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Unescov dokument Road map for Arts Education (2006) vidi vlogo umetnosti pri izboljšanju 

kakovosti izobraževanja v obliki dveh osnovnih pristopov umetnostne vzgoje, ki sta lahko 

vključena istočasno (ni ju potrebno ločevati): 

− umetnost lahko učimo/poučujemo kot posamezen šolski predmet preko poučevanja 

različnih umetniških disciplin in s tem razvijamo otrokove umetniške sposobnosti, 

občutljivost ter spoštovanje umetnosti, 

− umetnost lahko integriramo kot metodo učenja in poučevanja na način, da so 

umetnostne in kulturne dimenzije vključene v vseh učnih predmetih.  

 

V dokumentu Road map of Art Education (2006) so predstavljeni tudi rezultati raziskav, ki so 

pokazali, da vzgoja z umetnostjo in skozi umetnost krepi posameznikov občutek za 

ustvarjalnost in iniciativnost, bogati njegovo domišljijo, čustveno inteligentnost in njegov 

moralni »kompas«, spodbuja razvoj kritičnega mišljenja, občutek avtonomnosti in spodbuja 

posameznikov kognitivni razvoj. Integracija umetnosti omogoča prenos znanj in spretnosti ter 

spoznavanje pojmov.  

 

Ustvarjalno gibanje ima torej večkratno vrednost, ker prispeva k razvoju hkratnega zavedanja 

sebe in okolja, krepi predstavljanje, integrira zavedanje, zaznavanje, spominjanje, čustva, misli 

in akcijo (Kroflič, 1999). Otroci lahko razvijajo svoje sposobnosti dela v skupini, vodenja, 

sledenja in komunikacije (Griss, 2013). Gibalno-plesne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem 

procesu uvajajo celosten pristop k poučevanju. Tak pouk postaja celovit proces doživljanja, 

gibanja in spoznavanja (Geršak, 2015) ter aktivira telesni, gibalni, umski, čustveni, socialni 

vidik razvoja posameznika in vpliva na razvoj ustvarjalnosti (Šušteršič in Zagorc, 2010). 

 

Telesni vidik 

Ustvarjalni gib vpliva na razvoj in ohranjanje funkcionalnih sposobnosti, predvsem na srčno–

žilni in dihalni sistem ter s tem na razvoj vzdržljivosti. Spodbuja razvoj osnovnih gibalnih 

sposobnosti, koordinacije gibanja, gibljivosti, moči, hitrosti, ravnotežja in preciznosti (Slika 2). 

Poleg tega pa nudi optimalne pogoje za razvoj orientacije v času in prostoru ter natančnost 

(Šušteršič in Zagorc, 2010). 

 

Čustveni vidik 

Izražanje razpoloženja skozi gib je človeku prirojeno in je zanj elementarnega pomena. Kar je 

nekdaj veljalo za nedostojanstveno ali celo primitivno, »živalsko« vedenje (npr. razposajeno 

gibanje), se danes pojmuje kot govorica telesa, s katero spontano ali namerno izražamo svoja 

čustva in počutje (Šušteršič in Zagorc, 2010). 

 

Na čustva (veselje, jezo, strah, srečo, žalost idr.) se lahko različno gibalno odzivamo: 

poskakovanje in cepetanje, privzdigovanje ramen in zadrževanje dihanja, nemirno prestopanje, 

kriljenje z rokami, stresanje z glavo ali skrivanje v lastnem objemu (Šušteršič in Zagorc, 2010). 

S tem, ko se gibljemo in se prepustimo glasbi ali drugi ritmični spodbudi, za trenutek pozabimo 

na vse skrbi in sproščamo telesne in duševne napetosti (Šušteršič in Zagorc, 2010).  
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Slika 2: Specialne gibalne sposobnosti (Zagorc, Petrovič in Miladinova, 2005) 

 

Intelektualni vidik 

Razvoj intelektualnih sposobnosti se v veliki meri dogaja prek gibanja, ki je obogateno s čutnim 

dojemanjem in človekovo bližino. Izpostavljeno je razvoju senzomotoričnega sistema v telesu, 

kar pomeni, da so gibalna vzgoja, senzorno učenje in zaznavanje ter gibalno ustvarjanje 

»izmišljevanje« tisto, kar je nujno vključevati v otrokov zgodnji razvoj (Zagorc, 2006). 

 

Socialni vidik 

V šoli so otroci soočeni z gibalnimi nalogami, ki jih učitelj pokaže učencem v razredu. Razred 

predstavlja skupino, za katero je značilno medsebojno sodelovanje. Skupina je v razredu 

soočena z gibalnimi nalogami, ki jih dobi od učitelja. Tako si učenci pridobivajo izkušnje, ki 

jih bodo potrebovali za življenje z vsemi svojimi dobrimi in slabimi platmi. Skozi gibanje si 

učenci približajo podobo samega sebe, razumevanje ljudi, ki jih obdajajo, in sveta, v katerem 

živijo. Vse to pozitivno vpliva na samopodobo vadečega in njegovega odnosa do sebe in drugih. 

Pozitivni vplivi se kažejo tudi pri agresivnosti, impulzivnosti, hiperaktivnosti, nasilništvu, 

prosocialnem in antisocilanem vedenju, empatiji, komuniciranju, sposobnosti reševanja 

konfliktov in razvoju inteligentnosti (Šušteršič in Zagorc, 2010). 
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Vidik ustvarjalnosti 

Gibanje lahko vpliva tudi na ustvarjalnost – ustvarjalno mišljenje, domišljijo, spontano 

izražanje. Z gibanjem se razvija čut za estetiko (Šušteršič in Zagorc, 2010). Ustvarjalno gibanje 

povezuje telo, um, čustva in duh posameznika in s tem pripomore h gradnji samozavestne, 

prilagodljive in zadovoljne osebnosti ter omogoča sproščanje napetosti. Ustvarjalni gib je 

aktivno telesno izrazno sredstvo, kjer domišljija nima meja, kjer se ustvarja z minljivimi 

oblikami teles in prostorov in otroci vedno doživljajo nekaj novega, drugačnega in enkratnega 

(Šušteršič in Zagorc, 2010).  

V vzgojno-izobraževalnem procesu na razredni stopnji osnovne šole se ustvarjalni gib kot 

metoda pri pouku vključuje od devetdesetih let prejšnjega stoletja. Ustvarjalno-gibalne 

dejavnosti so način dela, pri katerem se otroci z gibanjem izražajo, oblikujejo, ustvarjajo 

različne učno-vzgojne vsebine. Oblika dela je lahko frontalna, skupinska ali individualna. V 

poštev pridejo vsi učni in vzgojni predmeti v predmetnem in integriranem pouku. Gibanje, ki 

služi izražanju, komuniciranju, oblikovanju, ustvarjanju, je naravno človekovo gibanje, zato 

učitelj ne potrebuje posebnega gibalnega predznanja, ampak le metodično znanje, iznajdljivost 

in izvirnosti. Pobudo v gibalnem ustvarjanju prepušča otrokom, oziroma jih na ustrezen način 

animira in spodbuja (Lončar, 2011).  

 

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, 2016).  

 

Ponazarjanje z gibanjem/skozi gib  

Pri izvajalcu spodbuja natančno posnemanje različnih dogajanj in zato zahteva pozorno 

opazovanje, ustvarjanje mentalnih slik in struktur, prenos v oblikovanje gibalne strukture ob 

zadovoljivi telesni shemi, usklajevanje gibanja. Gledalec mora pozorno opazovati in 

ponotranjiti zaznane gibalne strukture in miselne zveze (asociacije). S tem pa nastanejo njegove 

miselne slike.  Pomembna sestavina te komunikacijske dejavnosti je gledalčevo in izvajalčevo 

ubesedenje doživljanja in razlaganje zamisli (Kroflič, 1999). Uporabimo lahko pantomimo, ki  

spodbuja domišljijo in je zelo dobra za gibalno ustvarjalnost, saj se otrok vsakič giblje drugače 

in podoživlja različna čustva (Kroflič in Gobec, 1992). Učenci pa lahko uprizarjajo oziroma 

izvajajo tudi različne delovne oziroma organizacijske procese, npr. delovanje pralnega stroja 

ali naravne pojave, npr. nevihto (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003)  

 

Gibalne didaktične igre 

Se lahko uporabijo na različnih vzgojnih področjih (šport, glasbena umetnost, ljudske otroške 

gibalne igre idr.), lahko jih prilagajamo, ali jih na novo ustvarjamo sami oz. skupaj z otroki. To 

so didaktične igre v ožjem smislu, s katerimi dosegamo konkretne operativne cilje na različnih 

učno-vzgojnih področjih. Ob besedni in nebesedni komunikaciji in interakciji si otroci 

pridobivajo in utrjujejo znanje ter razvijajo določene psihomotorične, socialne in intelektualne 

sposobnosti ter spretnosti (Kroflič, 1999).  
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Gibalne ritmične igre 

Se velikokrat povezujejo z glasbeno umetnostjo, lahko pa se povezujejo tudi z drugimi 

predmetnimi področji (npr. matematika, igra z vzorci: nadaljevanje ritmičnega vzorca, 

ustvarjanje ritmičnega vzorca ipd.). Otroci že zelo zgodaj izražajo svoj čut za ritem. Ritem jih 

razveseljuje, zadovoljuje, pomirja in spodbuja k lastni ritmični dejavnosti. Otroci lahko 

razvijajo zmožnost zapomnitve in prepoznavo določenega ritma, zmožnost ritmične 

reprodukcije, zmožnost primerjanja in razlikovanja različnih ritmov ter ritmičnih motivov, 

predvsem pa lahko samostojno ritmično ustvarjajo (Voglar, 1989).  

 

Gibalno-plesna dramatizacija 

Vključuje dejavnosti, v katerih otroci celostno udejanjajo različne realistične in domišljijske 

vsebine z gibalno in besedno dejavnostjo (Kroflič, 1999). Otroci lahko oblikujejo gibanje ob 

različnih vsebinskih in predmetnih spodbudah (glasbena in likovna umetnost, šport, ples, 

vsebine različnih učno-vzgojnih področij, vsebine iz narave in iz vsakdanjega okolja ter 

aktualni dogodki) (Lončar, 2011). Nebesedna in besedna komunikacija se pri tem prepletata v 

različnih razmerjih (Kroflič, 1999).  

 

Plesno izražanje 

Plesno izražanje, ustvarjanje in sporočanje, ki je lahko individualno ali skupinsko, omogoča 

otrokom oblikovanje gibanja ob različnih vsebinskih in predmetnih spodbudah (glasba, likovna 

umetnost, ples, vsebine različnih učno-vzgojnih področij, vsebine iz narave in iz vsakdanjega 

okolja ter aktualni dogodki) (Kroflič, 1999).  

 

Otroci lahko skozi ustvarjalni gib spoznajo elemente plesa, ki so prostor (velikost, oblika,  

nivo …), čas (hitrost, ritem, tempo …), energija (sila, teža, napetost …) idr. (Geršak, 2013; 

Gilbert Green, 2004).  

 

V. Grešak (2006) predstavi tabelo elementov plesa (tabela 2), ki jo lahko uporabimo pri 

načrtovanju dela z ustvarjalnim gibom. Pri gibanju uporabljamo različne dele telesa, ki so 

orodje za naše premikanje na mestu ali po prostoru. Gibanje v prostoru ima velikost, nivo, ker 

se lahko gibljemo v visokem, srednjem ali nizkem nivoju. Gibanje v prostoru ima tudi obliko 

in smer, med gibi, ki so majhni, srednji ali veliki pa se ustvari razmerje (Zakkai, 1997). Prostor 

in čas sta pri gibanju zelo povezana, saj ima vsako gibanje svoje trajanje za dolžino premika v 

prostoru. Gibanje ima tudi svojo hitrost, ritem, tempo in poudarek. Večina gibanja je povezana 

z glasbo, ki se ji prilagajamo. Od tega, ali bo gib kratek ali dolg, enakomeren ali neenakomeren, 

je odvisno tudi, koliko energije bo vložene vanj. V vsak gib lahko vložimo večjo ali manjšo 

količino energije, gibanje je lahko napeto ali popuščeno, težko ali lahkotno, močno ali šibko 

itn. Vse to vpliva na kakovost gibanja (Zagorc, 1997).  

 

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

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

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

1997). 
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Gibalno-rajalne igre 

Se največkrat pojavijo pri športu in glasbeni umetnosti (Kroflič, 1999). Možno pa jih je vključiti 

tudi v druga predmetna področja, npr. otroško ljudsko igro »Mati, koliko je ura?«, v matematiko 

pri obravnavanju pojmov števila, dolžine, velikosti, prostorske smeri (Lončar, 2011). Takšne 

igre imajo velik socializacijski pomen, saj se otrok ob dogovorjenih pravilih igre ter skozi 

prostorsko in gibalno obliko vključuje v skupino, pri tem pa uporablja govor ali petje kot 

verbalno komunikacijo in gibalni motiv ter telesni stik kot neverbalno komunikacijo (Kroflič, 

1999).  

 
Tabela 2: Elementi plesa (Geršak, 2006) 

Orodje 

Telo in deli telesa – znotraj 

mišice • kosti • sklepi • srce • pljuča … 

Telo in deli telesa – zunaj 

glava • vrat • ramena • komolci • roke • dlani • prsti • prsni koš 

hrbet • trebuh • boki • zadnjica •noge • kolena • podplati … 

Gibanje 

gibanje na mestu 

raztegovanje • upogibanje • kroženje • krčenje 

spuščanje • nihanje • stresanje • zamahovanje • dviganje 

gibanje po prostoru 

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

Elementi plesa 

prostor energija čas 

sila 

močno, šibko 

teža 

težko, lahko 

kakovost 

nežno, ostro, zibajoče 

mirnost 

aktivna, pasivna 

napetost 

napeto, popuščeno, sproščeno 

sila 

močno, šibko 

teža 

težko, lahko 

kakovost 

nežno, ostro, zibajoče 

mirnost 

aktivna, pasivna 

napetost 

napeto, popuščeno, 

sproščeno 

hitrost 

počasi, hitro, 

pospešujoče, pojenjajoče 

ritem 

naravno, enakomerno 

tempo 

hitro, počasi 

poudarek 

močan 

trajanje 

kratko, dolgo 
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Gibalno sprostitvene dejavnosti 

Sprostitvene dejavnosti so lahko vključene v katerokoli predmetno področje. Zelo pomembno 

je, da tudi mlajše otroke navajamo na sprostitev, ki jo potrebujejo v času hitrega in drvečega 

življenje, prepolnega dražljajev iz okolice in televizije (Geršak, 2006). Gibanje je ključ, ki 

odpira in sprosti duševne in telesne napetosti otrok in odraslih. Otroci občutijo naravno potrebo 

po gibanju in z gibanjem izražajo življenjsko radost (Wilmes-Mielenhausen, 1999). Mir in 

gibanje nista nasprotji. Otrok, ki se enakomerno guga na gugalnici je pomirjen, kajti 

enakomerno guganje deluje pomirjujoče na njegovo razpoloženje. Z guganjem se vzbudijo 

centri za ravnotežje, pride do omotičnosti, ki otroka pomirja in mu daje občutek ugodja. V tesni 

povezanosti z duševno uravnovešenostjo so igre, ki vključujejo telesno spretnost ravnotežja, 

kot je na primer lovljenje ravnotežja ob hoji po podrtih drevesih, takšne igre otroke pomirjajo 

in jim zvišujejo koncentracijo (Wilmes-Mielenhausen, 1999). Poleg iger, ki vključujejo telesno 

spretnost ravnotežja se kot sprostitvene dejavnosti uporabijo tudi masaže, joga za otroke ali 

vodena vizualizacija. Vse dejavnosti se izvajajo v tišini ali ob umirjeni glasbi (Schmidt, 2008).  

 

Kljub temu da smo zgoraj dejavnosti razdelili, se te med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Za 

vse je značilno močno doživljanje ter individualno in še posebej skupinsko ustvarjanje z 

interakcijo ob spontani in namenski besedni in nebesedni komunikaciji (Kroflič, 1999).  

 

2.3.1.1 Integracija ustvarjalnega giba v učne ure matematike 
 

Pouk matematike v osnovi šoli temelji na obravnavi temeljnih matematičnih pojmov, ki so 

pomembni za vsakogar. Učenje poteka na načine, ki so usklajeni z otrokovim kognitivnim 

razvojem, s  sposobnostmi, z osebnostnimi značilnostmi in njegovim življenjskim okoljem 

(Učni načrt za matematiko, 2011). V času mlajšega otroštva so otroci v senzomotoričnem 

stadiju intelektualnega razvoja (Kroflič, 1999), zato ima ustvarjalni gib pri predstavljanju 

določenih vsebin veliko vlogo (Kroflič, 1999). Gibalna izkušnja lahko zamenja »sedeče« učenje 

in pripeva k lažjemu pomnjenju naučenega (Kroflič, 1999). Konkretna izkušnja učencem 

pomaga pri razumevanju abstraktnih pojmov in ponotranjanju pridobljenega znanja, kar je 

osnova in podlaga za učenje težjih matematičnih pojmov (Učni načrt za matematiko, 2011).  

Pouk matematike, ki se ne ukvarja samo s kognitivnim področjem učenčeve osebnosti, ampak 

tudi z afektivnim in psihomotoričnim, pripomore k razvoju celovite osebnosti učenca (Učni 

načrt za matematiko, 2011).  

 

Učitelj lahko ustvarjalni gib svobodno vključuje v učni proces. Gibalna metoda je lahko 

vključena v uvodnem delu, jedru ali zaključnem delu ure. Učitelj lahko izvede celotno uro s 

pomočjo gibalnih dejavnosti ali pa le del ure. Učna ura je lahko prepletena tudi z ostalimi 

pristopi, načini oziroma metodami dela. Učitelj pa mora upoštevati lasten odnos do gibanja, 

sposobnosti in nagnjenja otrok, razpoložljiv čas in velikost razreda. Gibalne igre lahko 

uporablja pri usvajanju, utrjevanju ali preverjanju znanja (Kavčič, 2005).  

 

Pri matematiki se metoda ustvarjalnega giba lahko uporablja pri aritmetiki in algebri, logiki, 

geometriji z merjenjem in obdelovanju podatkov (Geršak, 2006). 
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A. R. Kavčič (2005) je navedla več gibalnih dejavnosti, ki jih lahko učitelj z učnim pristopom 

ustvarjalnega giba vključi v poučevanje matematike:  

− aritmetične gibalne igre s številčno vrsto so igre, pri katerih učenci skačejo po številčni 

vrsti, ki jo učitelj predhodno pripravi (nariše na tla v razredu, na igrišču),  

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

postavijo v matematični okvir, 

− gibalno ustvarjalne igre so igre, kjer učenci uprizarjajo števila, računske operacije, 

geometrijske oblike in druge matematične probleme z deli telesa, celim telesom, sami 

ali v skupini, 

− plesno ritmične igre ob glasbi so dejavnosti, kjer prevladuje gibanje ob glasbi ali po 

določenih vzorcih. K plesu se doda matematične naloge, ki jih otroci rešujejo med 

plesom ali premorom med dvema cikloma. 

 

Omenjene dejavnosti lahko učitelj uporabi pri različnih matematičnih vsebinah in jih med sabo 

prepleta (Geršak, 2006). Primeri matematičnih vsebin, pri katerih lahko učitelj z ustvarjalnim 

gibom dosega različne cilje:  

− usvajanje in utrjevanje količinskih pojmov z gibalnimi in rajalnimi igrami; 

− sestavljanje geometrijskih oblik s celim telesom oziroma s posameznimi deli telesa; 

− izražanje geometrijskih ponazoril s telesi, likovno, glasbeno;  

− spoznavanje in obravnavanje krivih in ravnih črt, sklenjenih in nesklenjenih črt s celim 

telesom oziroma s posameznimi deli telesa (oblikovanje črt s hojo, risanje črt na hrbet); 

− spoznavanje pojmov zunaj/znotraj s pomočjo rajalnih in gibalnih iger; 

− ponazarjanje simetrije in merskih enot skozi gib, ples in igro; 

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

− prikazovanje števil s celim telesom oziroma s posameznimi deli telesa; 

− iskanje podobnosti v naravi in predmetih, ki nas obdajajo in prikazovanje tega; 

− spoznavanje matematičnih operacij (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje) z 

različnimi gibalnimi dejavnostmi; 

− spoznavanje različnih gibalno plesnih iger za utrjevanje poštevanke; 

− spoznavanje in utrjevanje geometrijskih likov: hoja po likih, oblikovanje likov s telesi 

in hojo ter s pomočjo elastik, risanje likov na hrbet, iskanje likov v razredu in druge 

gibalno-didaktične igre); 

− razvijanje prostorske orientacije z gibanjem po prostoru; 

− prikaz simetrije na telesu, v parih; 

− oblikovanje vzorcev s telesom v skupinah itn. (Geršak, 2006; Griss, 1998; Kavčič, 

2005). 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 
Ustvarjalnost je pojav, ki ga lahko opredelimo, raziskujemo in ocenimo (Juriševič, 2011). 

Torrance je leta 1981 oblikoval preizkus, s pomočjo katerega se ustvarjalnost pri mlajših otrocih 

izzove skozi kinestetično modaliteto (Kroflič, 1999), saj je otrokom svoje odgovore na 

vprašanja lažje ponazoriti s telesom, kot jih ubesediti. Otroci so v času mlajšega otroštva v 

predoperativnem stadiju intelektualnega razvoja (Kroflič, 1999), kar pomeni, da jim je učne 

vsebine tudi sicer dobro ponazoriti, da jih lažje razumejo in se jih naučijo. To je razlog, da je 

za otroke v zgodnjem in srednjem otroštvu priporočljivo učenje tudi preko gibanja, pri katerem 

s svojim telesom ponazorijo tiste vsebine, ki se jih želijo/jih želimo naučiti (Bournelli, Makri 

in Mylonas, 2009).  

 

Raziskave, v katerih je avtorje zanimala povezanost med ustvarjalnim gibom in različnimi 

področji ustvarjalnosti (npr. fluentnostjo) ter raziskave s področja povezave ustvarjalnega giba 

in gibalne ustvarjalnosti so pokazale, da ima metoda ustvarjalnega giba pozitivne učinke na 

ustvarjalnost otrok (Cheung, 2008; Wang, 2003). S pomočjo ustvarjalnega giba so se učenci 

lahko telesno izražali, poleg tega pa z ustvarjalnim gibom lahko spodbudimo doživljanje, 

razmišljanje in ustvarjalnost vsakega človeka (Sadar Šoba, 2014). Ustvarjanje z gibanjem lahko 

spodbudi proces ustvarjalnega mišljenja, ki se izraža na nebesedni ravni (Gjud in Kroflič, 1992).  

 

V magistrskem delu smo se odločili za raziskovanje ustvarjanja z gibanjem. Ugotoviti smo 

želeli predvsem, kako so sestavljene učne ure z ustvarjalnim gibom s področja spodbujanja 

različnih vidikov ustvarjalnega gibanja, ali se učenci z metodo ustvarjalnega giba bolje naučijo 

učno snov kot učenci, ki niso bili poučevani z metodo ustvarjalnega giba in ali poučevanje z 

metodo ustvarjalnega gibanja pri matematiki (geometrija) prispeva k gibalni ustvarjalnosti 

otrok. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

V magistrskem delu smo si zastavili spodnja raziskovalna vprašanja: 

− Katere dejavnosti, ki omogočajo spodbujanje gibalne ustvarjalnosti, je vključevala učna 

priprava za poučevanje z ustvarjalnim gibom? 

− Ali se je splošno matematično znanje pred izvedbo učnih ur pomembno razlikovalo pri 

učencih, ki smo jih poučevali z ustvarjalnim gibom in učencih, ki smo jih poučevali 

brez ustvarjalnega giba? 

− Ali se je znanje iz geometrije po izvedbi učnih ur pomembno razlikovalo pri učencih, 

ki smo jih poučevali z ustvarjalnim gibom in učencih, ki smo jih poučevali brez 

ustvarjalnega giba? 

− Ali se je pred izvedbo učnih ur gibalna ustvarjalnost učencev, ki smo jih poučevali z 

uporabo ustvarjalnega giba, pomembno razlikovala od gibalne ustvarjalnosti učencev, 

ki smo jih poučevali brez uporabe ustvarjalnega giba? 
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− Ali se je po izvedbi učnih ur gibalna ustvarjalnost učencev, ki smo jih poučevali z 

uporabo ustvarjalnega giba, pomembno razlikovala od gibalne ustvarjalnosti učencev, 

ki smo jih poučevali brez uporabe ustvarjalnega giba? 

 

3.3 METODE DELA 

 
V raziskavi smo uporabili eksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Uporabili smo 

kvalitativno in kvantitativno metodo obdelave podatkov.  

 

3.3.1 Vzorec  
 

Vzorec učencev je bil namensko izbran. Za namen magistrskega dela smo primerjali učence 

dveh drugih razredov iz dveh ljubljanskih osnovnih šol. V raziskavo smo vključili en razred 

otrok, ki so bili vključeni v ES (n = 29) – z njimi smo izvajali pouk z ustvarjalnim gibom in en 

razred otrok, ki so bili vključeni v KS (n = 23) – z njimi smo izvajali pouk brez ustvarjalnega 

giba (Tabela 3). Skupno smo v vzorec vključili 52 otrok. Od tega je v raziskavi sodelovalo 27 

deklic in 25 dečkov: v ES je bilo 14 deklic in 15 dečkov, v KS pa je bilo 13 deklic in 10 dečkov.  

 
Tabela 3: Število in spol otrok, vključenih v vzorec  

Spol  ES KS 

Ženski  14 13 

Moški  15 10 

Skupaj  29 23 

 

3.3.2 Merski instrumenti 
 

Preizkus »Mislimo ustvarjalno v gibanju« (TCAM, Thinking Creatively in Action and 

Movement) je instrument, ki je namenjen merjenju gibalne ustvarjalnosti (Torrance, 1981). 

Avtor omenjenega preizkusa je ameriški psiholog Ellis Paul Torrance, ki ga je oblikoval leta 

1981 in je namenjen merjenju ustvarjalnosti mlajših otrok. Torrance je opozarjal na slabe 

izkušnje, ki jih je imel z ostalimi preizkusi ustvarjalnosti za otroke, saj ti niso bili prilagojeni 

za otroke v zgodnjem in srednjem otroštvu (Kroflič, 1999). Torrance (1981) je tudi ugotovil, 

da med vsemi različnimi dejavnostmi otroci največ časa namenijo gibalnim dejavnostim. V 

času zgodnjega in v začetku srednjega otroštva so otroci na predoperativni stopnji miselnega 

razvoja (Kroflič, 1999), za katero je značilno, da se otroci različne vsebine bolje (na)učijo, če 

so jim konkretno ponazorjene. To so razlogi, zakaj je Torrance leta 1981 ustvaril preizkus, ki 

omogoča, da mlajši otroci ustvarjalnost izrazijo skozi kinestetično modaliteto oziroma z 

gibanjem (Bournelli, Makri in Mylonas, 2009; Kroflič, 1999). 

 

Preizkus Mislim ustvarjalno v gibanju je sestavljen iz štirih dejavnosti, ki so ključne za 

ugotavljanje sposobnosti divergentnega mišljenja pri otrocih in so oblikovane kot vprašanja, na 

katera otroci podajo gibalne odgovore. Prva dejavnost se glasi: »Na koliko načinov?«, druga: 

»Ali se lahko premikaš kot?«, tretja: »Kaj lahko narediš s kozarčkom?«  in četrta: »Kaj bi lahko 

lonček še predstavljal?« (Torrance, 1981). V naši raziskavi smo se odločili za uporabo prve (Na 

koliko načinov?) in tretje dejavnosti (Kaj lahko narediš s kozarčkom?), s katerima preverjamo 

dve področji gibalne ustvarjalnosti, in sicer fluentnost in izvirnost (Torrance, 1981).  
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Dejavnost za ugotavljanje fluentnosti (»Na koliko načinov?«) 

Dejavnost je oblikovana tako, da z njo preverjamo otrokove sposobnosti proizvajanja 

alternativnih načinov gibanja, kar pomeni, da lahko otrok najde veliko število rešitev za dani 

problem. Ocenjevalec sprejme in točkuje vse odgovore, ki jih poda otrok. Ti so večinoma 

gibalni, občasno pa otrok poda samo verbalni odgovor ali gibalnemu odzivu doda verbalno 

pojasnilo. Tudi takšni odgovori so sprejeti in vrednoteni (Torrance, 1981).  

 

Dejavnost za ugotavljanje originalnosti (»Kaj lahko narediš s kozarčkom?«) 

Dejavnost vključuje iskanje drugačnih, alternativnih načinov reševanja poznanega problema 

tako, da otroci na različne načine poskušajo spraviti lonček v koš za smeti. Manj ustvarjalni 

otroci bodo prikazali le poznane odgovore, takšne, ki so skladni s pravili in takšne, ki so jih 

vajeni. Tako nam lahko sposobnost proizvajanja velikega števila alternativnih ali nenavadnih 

načinov spravljanja papirnatega lončka v koš pokaže otrokov potencial za ustvarjalno mišljenje 

(Torrance, 1981).   

 

Preizkus Mislim ustvarjalno v gibanju od otrok ne zahteva besednega odziva (kljub temu, da se 

besedni odziv lahko tudi vrednoti) (Torrance, 1981). Preizkus ni predolg, oprema, ki je potrebna 

za izvedbo, pa je dostopna na večini osnovnih šol in vrtcev. Dodatno je potrebno zagotoviti le 

zadostno število papirnatih lončkov (lončki za enkratno uporabo) in koš za smeti. Na rezultate 

preizkusov naj ne bi vplivala kultura, v kateri je otrok odrasel, rasa ali socialnoekonomski status 

otroka (Torrance, 1981). Na odgovore otrok pa vplivajo (čeprav ne bistveno) fizična 

pripravljenost otroka, ostale posebne telesne ovire (npr. slabovidnost, naglušnost) in 

izpostavljenost otroka pred skupino vrstnikov (Torrance, 1981). 

 

V raziskavi smo oblikovali in uporabili tudi preizkus splošnega znanja matematike, s katerim 

smo pred začetkom raziskave ugotovili, ali sta ES, ki smo jo v nadaljevanju poučevali z uporabo 

metode ustvarjalnega giba in KS, ki je v nadaljevanju nismo poučevali z uporabo metode 

ustvarjalnega giba, izenačeni v znanju matematike. Preizkus je bil sestavljen v skladu z učnimi 

cilji, ki so jih učenci usvojili pred vstopom v 2. razred. Preizkus je sestavljalo osem nalog, od 

tega se je prvih šest nalog nanašalo na aritmetiko in algebro, zadnji dve pa na geometrijo. Vsaka 

naloga je bila drugače točkovana, skupaj pa so učenci lahko dobili največ 34 točk (Priloga 7).  

 

Po končani raziskavi so učenci izpolnili preizkus znanja iz geometrije. Preverjali smo znanje, 

ki so ga usvojili pri temah, ki smo jih poučevali (geometrijski liki in telesa, simetrija ter 

presečišča) in ugotavljali, ali obstajajo razlike v pridobljenem znanju geometrije med ES in KS. 

Preizkus je bil sestavljen v skladu z učnimi cilji, ki naj bi jih učenci dosegli med izvedbo 

načrtovanih učnih ur. Preizkus je sestavljalo sedem nalog, od tega so bile prve tri naloge 

namenjene preverjanju znanja o geometrijskih likih in telesih, drugi dve nalogi sta preverjali 

znanje o črtah in točkah, zadnji dve pa sta preverjali znanje simetrije. Pri prvih treh nalogah so 

učenci lahko dosegli največ 13,5 točk, pri nalogah za preverjanje znanja o črtah in točkah so 

učenci lahko dosegli največ 10 točk, pri zadnjih dveh nalogah pa največ 5,5 točk. Skupaj so 

torej učenci lahko dosegli največ 29 točk (Priloga 8).  
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3.4 ZBIRANJE PODATKOV  
 

Podatke za magistrsko delo smo pridobili v okviru širše raziskave. Vanjo smo bile vključene 

štiri študentke podiplomskega programa Poučevanje na razredni stopnji. Raziskava je bila del 

internega projekta Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (nosilke raziskave so bile: H. 

Smrtnik Vitulić, S. Prosen in V. Geršak). Učne ure so potekale v drugem razredu pri pouku 

matematike. Obravnavali smo tri različne teme s področja geometrije: liki in telesa, simetrija, 

črte in točke. Pred pričetkom glavnega dela raziskave (izvedbe učnih ur) smo na vsaki osnovni 

šoli preživeli približno 5 šolskih ur. Med temi urami smo izvedli preizkus Mislimo ustvarjalno 

v gibanju (Torrance, 1981). Vsak učenec je preizkus izvedel posamično in v ločenem prostoru, 

kjer se je lahko osredotočil na odgovore brez zunanjih vplivov. Ker smo bili omejeni s časom, 

je bil najdaljši možen čas odgovarjanja trideset minut. Učencem smo lahko dali največ tri 

(ustne) spodbude. Odgovore smo sproti zapisovali ter pri tem merili čas za odgovore oziroma 

ponazoritev odgovora z gibanjem. Pri učencih smo pred izvajanjem učnih ur preverili tudi 

splošno znanje iz matematike. Izvajanje učnih ur po šolah je skupno potekalo šest tednov. Na 

vsaki šoli smo preživeli štiri zaporedne dni: v prvih treh dneh smo vsak dan izvedli po dve 

šolski uri matematike z obravnavo geometrijskih tem, zadnji dan pa je bil namenjen preverjanju 

pridobljenega znanja iz geometrije ter gibalne ustvarjalnosti učencev.  

 

3.5 OBDELAVA PODATKOV 
 

V raziskavi smo kvalitativno analizirali učne priprave za izvedbo učnih ur z ustvarjalnim gibom 

in brez njega. Preverili smo, koliko je bilo dejavnosti, ki so otrokom omogočale, da sami 

poiščejo rešitev, in koliko je bilo vodenih dejavnosti. Ugotavljali smo, ali so imeli otroci 

dejavnosti, kjer so naloge opravljali individualno, v parih ali skupinah. Kvantitativno smo 

analizirali rezultate učencev na področjih splošnega znanja matematike ter znanja geometrije, 

pa tudi rezultate Torrancovih preizkusov gibalne ustvarjalnosti (1981), ki smo jih statistično 

obdelali s programom SPSS 22. Pri tem smo numeričnim spremenljivkam izračunali osnovno 

deskriptivno statistiko (mere srednje vrednosti, mere razpršenosti, odstotne vrednosti) za 

ugotavljanje razlik med ES in KS v splošnem znanju iz matematike, znanju iz geometrije ter  

gibalni ustvarjalnosti, kjer pa smo uporabili Mann-Whitney U preizkus (dobljeni podatki 

namreč niso bili normalno porazdeljeni). 

 

3.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Predstavitev rezultatov smo glede vsebine raziskovalnih vprašanj razdelili v več vsebinskih 

sklopov (podnaslovov). Najprej smo analizirali dejavnosti, vključene v učne ure in preverjali, 

ali so bile dejavnosti načrtovane tako, da so omogočale gibalno ustvarjalnost. Nato bomo za ES 

in KS predstavili rezultate splošnega matematičnega znanja učencev ter rezultate preizkusa 

znanja geometrije. Na koncu bomo prikazali in interpretirali rezultate, ki so jih učenci iz ES in 

KS dosegli na preizkusu ustvarjalnosti.  
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3.6.1 Analiza in primerjava dejavnosti v pripravah učnih ur za učence 

iz eksperimentalne in kontrolne skupino 
 

V prvem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali, katere dejavnosti v učnih pripravah so 

namenjene spodbujanju gibalne ustvarjalnost otrok pri pouku geometrije, pri čemer so nas 

zanimale priprave učnih ur za učence ES (z ustvarjalnim gibom) in učence KS (brez 

ustvarjalnega giba). Podrobneje nas je zanimalo, na kakšne načine dejavnosti, vključene v učne 

ure, lahko spodbujajo gibalno ustvarjalnost učencev. Učne priprave (za ES in KS) so se nanašale 

na teme: 1. geometrijski liki in telesa, 2. simetrija, 3. črte in točke.   

 

Učne priprave za ES in KS smo načrtovali tako, da so vsebovale primerljive dejavnosti. Pri 

vseh treh temah (1. geometrijski liki in telesa, 2. simetrija, 3. črte in točke) smo za učence ES 

in KS oblikovali enake učne cilje. 

Dejavnosti v učnih pripravah smo za ES in KS analizirali po naslednjih kriterijih: 

− uporaba učnih oblik, 

− dopuščeno (in celo spodbujeno) iskanje različnih poti in reševanja nalog, 

− spodbude za gibanje (materialne ali vsebinske), 

− uporaba različnih pripomočkov. 

 

Prvi kriterij, ki smo ga izbrali za posamezno učno pripravo, je uporaba različnih učnih oblik. 

Odločali smo se med frontalno učno obliko, individualno učno obliko, delom v paru in 

skupinskim delom. Omenjeno skupino kriterijev smo uporabili zato, ker metoda ustvarjalnega 

giba na splošno vključuje manj frontalnih oblik dela z učenci (Geršak, 2006), pri frontalnem 

načinu dela z učenci pa ima večjo vlogo učitelj, saj je on tisti, ki razlaga snov in vodi uro, učenci 

pa so ob tem bolj pasivni in poslušajo ter sodelujejo, če so kaj vprašani (Geršak, 2006).  

Učne ure z metodo ustvarjalnega giba pa na splošno potekajo tako, da omogočajo individualno 

učno obliko, delo v paru in skupinsko delo, pri katerih so učenci lahko bolj aktivni in 

(so)ustvarjajo učno uro s svojim ponazarjanjem učne snovi (npr. Geršak, 2006).  

 

Pri drugem kriteriju, ki smo ga izbrali za analizo učnih priprav za ES in KS, pa smo upoštevali, 

ali je bilo učencem omogočeno iskanje različnih poti pri reševanju določenih nalog. Ta kriterij 

smo izbrali zato, ker ustvarjalnost vključuje iskanje različnih rešitev (in ne ene same), kar lahko 

omogočimo z zastavljanjem odprtih vprašanj (npr. Torrance, 1981). Ustvarjalno mišljenje 

namreč sestavljajo originalnost (sposobnost novih, izvirnih ali nenavadnih odzivov), 

fleksibilnost (sposobnost prehajanja z enega odgovora na drugo) in fluentnost (zmožnost 

proizvajanja drugačnih odgovorov).   
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Tretji kriterij, ki smo ga uporabili pri analizi učnih ur v ES in KS, je temeljil na upoštevanju 

uporabe različnih učnih pripomočkov/spodbud, ki bi omogočale izražanje in ustvarjanje z 

lastnim telesom. B. Kroflič in D. Gobec (1992) sta spodbude za gibanje razdelili v dve skupini: 

materialne in vsebinske spodbude. Materialne spodbude temeljijo na vključevanju različnih 

igrač, malih orodij (žoge, obroči, talne blazine ipd.), predmetov vsakdanje rabe (plastični koši, 

košarice ipd.) ter različnih gradiv (krpice, papir ipd.), ki spodbujajo raznovrstno gibalno 

dejavnost in ustvarjanje, saj otrok ne omejujejo v načinu igranja. Vsebinske spodbude temeljijo 

na vključevanju/ponazarjanju vsebin iz vsakdanjega življenja, ki otroke spodbujajo h gibanju 

(npr. ponazarjanje gibanja živali, predmetov in oseb v okolju),  vključujejo elemente glasbene 

vzgoje (npr. petje, igranje na instrumente, gibalne pesmi, rajalne pesmi, izštevanke, poslušanje 

posnetih otroških pesmi) in elemente likovne vzgoje (npr. ilustracije v slikanicah, povečave 

ilustracij, animirani filmi in risanke) itn. Tudi s tovrstnimi spodbudami ustvarjamo možnosti za 

otrokovo raznoliko ustvarjalno dejavnost (Kroflič in Gobec, 1992). Dejavnosti, ki se odvijajo 

pri frontalni učni obliki, običajno predvidevajo en učni pripomoček, ki ga uporablja učitelj za 

prikaz želene učne snovi, učenci pa ga pri tem le opazujejo. Po drugi strani pa je npr. pri delu v 

paru običajno na voljo več različnih pripomočkov, ki jih lahko otroci sami uporabljajo in z njimi 

ustvarjajo. Pri vrednotenju učnih ur smo upoštevali tudi predvideno ustvarjanje učencev z 

lastnim telesom, saj tudi na ta način (ne le s pomočjo pripomočkov) lahko ustvarjajo različne 

vsebine.  

 

Pri zadnjem kriteriju, uporaba različnih pripomočkov, smo učne priprave analizirali glede na 

učne pripomočke, ki so bili uporabljeni pri učni uri. Uporaba različnih učnih pripomočkov 

lahko olajša usvajanje ali utrjevanje novega znanja in prispeva k motiviranosti učencev. 

Pripomočke lahko uporabljajo učenci za usvajanje in utrjevanje nove snovi ali učiteljica za 

razlago in ponazoritev snovi.  

 

V nadaljevanju bomo – glede na zgoraj predstavljene kriterije – analizirali vsebine učnih 

priprav po posameznih temah: 1. geometrijski liki in telesa, 2. simetrija, 3. črte in točke. 

 

3.6.1.1 Geometrijski liki in telesa 
 

Učni pripravi za ES in KS vsebujeta enake učne cilje (glej Prilogi 1 in 2). Iz Tabele 4 lahko 

razberemo, da v učni pripravi ES prevladuje individualna učna oblika, ki se pojavi štirikrat. 

Sledi ji skupinska oblika, ki je predvidena trikrat. Obe obliki spodbujata samostojno in 

ustvarjalno delo učencev, saj od njih zahtevata mentalno aktivacijo in sodelovanje. Najmanjkrat 

se v učni pripravi ES za geometrijske like in telesa pojavi frontalna učna oblika, pri kateri so 

učenci večinoma le pasivni opazovalci učiteljičinega početja. V učni pripravi za KS se pri učnih 

vsebinah »geometrijski liki in telesa« frontalna učna oblika pojavi trikrat, prav tako pa je trikrat 

predvidena tudi individualna učna oblika, medtem ko se skupinsko delo pojavi enkrat, delo v 

paru pa ni predvideno.  
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V drugem stolpcu Tabele 4 so prikazane dejavnosti vključene v učne priprave za ES in KS 

glede na to, ali imajo učenci možnost podajanja svojih, drugačnih, nepredvidenih odgovorov, 

torej jim je dopuščeno iskanje različnih načinov reševanja naloge. V učni pripravi za 

geometrijske like in telesa se pri ES ta možnost pojavi trikrat: pri prvi predvideni dejavnosti 

lahko učenci sami izberejo, s kom bodo sodelovali in na kakšen način bodo uporabili elastiko 

ter s katerim delom telesa bodo prikazali zahtevani geometrijski lik; pri drugi predvideni 

dejavnosti lahko učenci s svojim telesom, sami, v paru, ali kot skupina, na kakršenkoli način 

dopolnijo fantomček; pri tretji dejavnosti se lahko učenci sami odločajo, kateri del telesa bi 

uporabili pri reševanju naloge. V učni pripravi za KS ni predvidenih priložnosti, ki bi otrokom 

omogočile podajanje novih in nepredvidenih odgovorov.  

 

Glede na tretji kriterij smo v učnih pripravah za ES in KS analizirali, ali imajo učenci priložnosti 

za uporabo različnih pripomočkov, ki delujejo kot spodbude za gibanje ter priložnosti za delo 

z lastnim telesom. V učnih pripravah za ES je predvidenih dvakrat več priložnosti za uporabo 

pripomočkov, ki lahko delujejo kot spodbude za gibanje za učence. Prav tako je pri treh 

dejavnostih načrtovanih za ES predvideno, da otroci lahko ustvarjajo in odgovarjajo z lastnim 

telesom. Učenci KS teh priložnosti v učni pripravi nimajo predvidenih.  

 

Po četrtem kriteriju sta skupini izenačeni: iz učnih priprav je razvidno, da imata obe skupini pri 

vseh dejavnostih predvideno uporabo različnih pripomočkov in reševanje učnih listov, ki je 

namenjeno utrjevanju novo pridobljenega znanja. Za učence ES in KS je v učni pripravi na 

temo geometrijski liki in telesa predvidena ena dejavnost, pri kateri naj bi učenci z lastnim 

telesom preverjali svoje razumevanje učne vsebine (utrjevanje znanja). 

 

Povzamemo lahko, da je v učni pripravi za učence iz ES na temo geometrijski liki in telesa 

predvidenih več dejavnosti, pri katerih je predvidena individualna učna oblika ali skupinsko 

delo, medtem ko je v učni pripravi za učence iz KS največkrat predvidena frontalna učna oblika. 

V učni pripravi za ES so predvidene priložnosti, ki so otrokom lahko omogočile podajanje 

novih in nepredvidenih odgovorov, medtem ko v učni pripravi za KS teh priložnosti ni 

predvidenih. V učnih pripravah za ES je pri izvajanju učnih ur predvidenih več možnosti 

uporabe spodbud za gibanje kot v učnih pripravah za KS. V obeh učnih pripravah za ES in KS 

je predvidena uporaba različnih pripomočkov za spodbujanje motivacije otrok. V učnih 

pripravah za ES je predvideno še, da lahko otroci ustvarjajo in odgovarjajo z lastnim telesom, 

v učnih pripravah za KS pa možnosti ustvarjanja z lastnim telesom ni predvidenih.
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Tabela 4: Analiza dejavnosti v učnih pripravah ES in KS pri obravnavi geometrijskih likov in teles 

 Vrednotenje dejavnosti po kriterijih 

Tema oz. 

sklop 

dejavnosti 

Skupina Opis dejavnosti Učne oblike Dopuščeno iskanje 

različnih poti 

Spodbude za 

gibanje (materialne 

ali vsebinske) 

Uporaba 

različnih 

pripomočkov 

Geometrijski 

liki 

ES Učenci obnovijo znanje o 

geometrijskih likih s pomočjo 

gibalno didaktične igre. Na tleh 

so označeni različni liki, ko jih 

učitelj poimenuje, se učenci 

postavijo vanj.  

Individualna 

oblika  

Ne  Ne Glasba, talne 

oznake 

geometrijskih 

likov 

Učenci utrdijo znanje o 

geometrijskih likih s pomočjo 

gibalno didaktične igre. Učitelj 

pokliče število učencev in vrsto 

geometrijskega lika, učenci pa 

s pomočjo elastik in lastnega 

telesa oblikujejo dane 

geometrijske like.  

Skupinska 

oblika  

Da, sami določijo s 

kom bodo sodelovali 

in na kakšen način 

bodo rešili dani 

matematični problem.  

Da, elastike in lastno 

telo 

Glasba, 

elastike 

Učenci utrdijo svoje znanje z 

reševanjem  nalog na učenem 

listu.  

Individualna 

oblika  

Ne  Ne Učni listi 

KS Učenci obnovijo znanje s 

pomočjo slik na elektronskih 

prosojnicah. Poimenujejo like 

in lastnosti, po katerih se ločijo 

med seboj (dolžine stranic, 

število stranic). 

Frontalna 

oblika  

Ne  Ne Elektronske 

prosojnice 

Učenci utrdijo znanje z delom 

po postajah. Na vsaki postaji 

Individualna 

in skupinska 

oblika  

Ne  Ne Tombola, 

domine, 

spomin 
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imajo drugačno aktivnost 

(tombola, domine, spomin).   

Geometrijska 

telesa 

ES Učenci spoznavajo 

geometrijska telesa in njihove 

lastnosti s pomočjo tipa.  

Frontalna in 

individualna 

oblika  

Ne Ne  Lesena geome-

tijska telesa 

Učenci utrdijo znanje s 

pomočjo dela po postajah. Na 

vsaki postaji imajo drugačno 

aktivnost (odtiskovanje, hoja, 

tipanje, oblikovanje, kotaljenje 

geometrijskih teles).  

Skupinska 

oblika  

Da, sami določijo, 

kako bodo dopolnili 

geometrijska telesa, 

kako bodo uporabili 

fantomček in 

polivalnetne blazine. 

Da, polivalentne 

blazine, fantomček – 

združene blazine v 

obliki geometrijskih 

teles, predmeti v 

obliki geometrijskih 

teles, lastno telo. 

Polivalentne 

blazine, 

fantomček, 

predmeti v 

obliki 

geometrijskih 

teles 

KS Učenci spoznajo geometrijska 

telesa in njihove lastnosti s 

pogovorom in ogledom 

konkretnega materiala.  

Frontalna 

oblika  

Ne Ne  Lesena geome-

trijska telesa 

Učenci utrjujejo znanje z 

opazovanjem učiteljice, ki 

odtiskuje telesa in preizkuša, 

ali se telesa kotalijo.  

Frontalna 

oblika  

Ne Ne  Lesena geom. 

telesa 

Utrjevanje 

znanja 

ES Učenci utrdijo svoje znanje 

tako, da v skupinah oblikujejo 

geometrijska telesa s pomočjo 

lastnih teles. 

Skupinska 

oblika  

Da, sami določijo, s 

katerim delom telesa 

bodo prikazali 

geometrijska telesa.  

Da, lastno telo Kartončki z 

geometrijskimi 

telesi 

Učenci ponovijo snov z 

reševanjem učnega lista. 

Individualna 

oblika  

Ne Ne Učni listi 

KS Učenci ponovijo snov z 

dvigovanjem ustreznih 

kartončkov s sličicami, ki jih 

poimenuje učiteljica. 

Individualna 

oblika  

Ne Ne Kartončki z 

geometrijskimi 

liki in telesi 

Učenci ponovijo snov z 

reševanjem učnega lista. 

Individualna 

oblika  

Ne Ne Učni listi 
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3.6.1.2 Simetrija 
 

Učni pripravi za ES in KS za temo simetrija vsebujeta enake učne cilje (glej Prilogi 3 in 4). Iz 

Tabele 5 je razvidno, da se v učni pripravi ES največkrat pojavi učna oblika »delo v paru«. 

Takšno učno obliko vključujejo tri dejavnosti. Po pogostosti vključenosti v učno pripravo ES 

sledita individualna in skupinska učna oblika, ki se pojavita pri dveh dejavnostih. Nobena izmed 

dejavnosti v pripravah učnih ur za ES za temo simetrija pa ne predvideva frontalne učne oblike. 

V učnih pripravah za KS (za omenjeno temo) sta frontalna in individualna učna oblika 

predvideni pri štirih dejavnostih, delo v paru je predvideno pri dveh dejavnostih, skupinsko delo 

pa ni predvideno.  

 

Učna priprava za ES na temo simetrija vključuje dejavnosti, ki vse, razen ene, učencem 

omogočajo iskanje različnih poti pri učenju. Pri vseh dejavnostih v omenjeni učni pripravi so 

otroci spodbujeni k samostojnosti, saj se lahko sami odločajo, kateri del svojega telesa bodo pri 

gibanju uporabili in na kakšen način ga bodo uporabili. Pri nekaterih dejavnostih iz učne 

priprave za ES na temo simetrija je predvideno, da se otroci sami odločajo tudi, s kom bodo 

sodelovali. Edina dejavnost v omenjeni učni pripravi, ki otrokom ne nudi »odprtega 

odgovarjanja«, je reševanje učnega lista. Učna priprava za KS na temo simetrija predvideva 

štiri dejavnosti, ki učencem lahko omogočijo samostojno iskanje rešitev matematičnih 

problemov in tri, ki jim tega ne omogočajo. 

 

Za učence ES je v učni pripravi na temo simetrija predvidena ena dejavnost s pripomočki, ki 

naj bi delovali spodbude za razvoj originalnosti, fluentnosti ali fleksibilnosti. Pri treh 

dejavnostih vključenih v omenjeno pripravo naj bi učenci ustvarjali z lastnim telesom. Za 

učence KS v učni pripravi ni predvidenih dejavnosti, kjer bi učenci lahko uporabljali  spodbude 

za gibanje.  

 

Obe skupini imata v učnih pripravah pri skoraj vseh dejavnostih predvideno uporabo 

pripomočkov. Predvideno pa je tudi reševanje učnih listov, ki je namenjeno utrjevanju novo 

pridobljenega znanja. Za učence ES sta v učni pripravi na temo simetrija predvideni dve 

dejavnosti, pri kateri naj bi učenci z lastnim telesom preverjali svoje razumevanje učne vsebine 

(utrjevanje znanja), za učence KS pa le ena takšna dejavnost. 

 

Povzamemo lahko, da se učni pripravi za ES in KS na temo simetrija najbolj razlikujeta po tem, 

da učenci ES učno snov spoznavajo s pomočjo gibanja svojega telesa, torej preko lastne gibalne 

in miselne dejavnosti, medtem ko je za učence KS predvideno, da učno snov spoznavajo preko 

učiteljeve razlage, kjer naj ne bi bili toliko miselno aktivni, gibalno pa sploh ne. Tako ES kot 

KS imata v učnih pripravah veliko dejavnosti, ki otrokom dopuščajo iskanje različnih poti in 

iskanje nepredvidenih odgovorov. Za ES in KS so v učnih pripravah predvidene spodbude za 

razvoj ustvarjalnega mišljenja (materialne ali vsebinske). Razlike med načrtovanima urama za 

ES in KS se na temo simetrija pojavijo v tem, da lahko učenci iz ES uporabljajo različne 

spodbude za gibanje in imajo priložnost, da jih otipajo, medtem ko lahko otroci iz ES spodbude 

za gibanje le vidijo, ne pa tudi otipajo ali ustvarjajo z njimi. Obe skupini, ES in KS, pa imata 

pri skoraj vseh dejavnostih v učnih pripravah predvideno uporabo različnih pripomočkov.
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Tabela 5: Analiza dejavnosti v učnih pripravah eksperimentalne in kontrolne skupine pri obravnavi simetrije 

 Vrednotenje dejavnosti po kriterijih 

Tema oz. 

sklop 

dejavnosti 

Skupina Opis dejavnosti Učne oblike Dopuščeno iskanje 

različnih poti 

Spodbude za 

gibanje 

(materialne ali 

vsebinske) 

Uporaba 

različnih 

pripomočkov 

Simetrija ES Učenci spoznajo pojma 

simetrija in nesimetrija s 

prepogibanjem listkov, na 

katerih so sličice likov.  

Delo v paru  Da, sami se odločijo, na 

kakšen način bodo 

prepognili listek s sličico.  

Da, listki z 

geometrijskimi liki 

Listki z 

geometrijskimi 

liki 

Učenci utrdijo znanje z 

iskanjem simetrije na lastnem 

telesu in ustvarjanjem 

simetričnih kipov v skupinah.  

Individualna in 

skupinska 

oblika  

Da, sami raziščejo in 

poiščejo simetrijo na 

lastnem telesu in 

samostojno oblikujejo 

simetrične kipe.  

Da, lastno telo  Ne  

Učenci utrdijo znanje z 

dopolnjevanjem simetričnih 

črk in prikazovanjem črk s 

telesom. 

Skupinska 

oblika  

Da, črke lahko predstavijo 

s telesi na katerikoli način.  

Da, lastno telo Listki z 

različnimi 

besedami 

Učenci utrdijo znanje z 

razvrščanjem 

simetričnih/nesimetričnih 

predmetov.  

Delo v paru  Da, učenci si lahko sami 

izberejo katerikoli 

predmet v razredu, če 

utemeljijo svojo odločitev.  

Ne  Simetrični in  

nesimetrični 

predmeti 

KS Učenci spoznajo pojma 

simetrija in nesimetrija ob 

pripovedovanju zgodbe in sliki.  

Frontalna oblika  Ne Ne Elektronske 

prosojnice 

Učenci utrdijo znanje z 

iskanjem simetričnih in 

nesimetričnih delov na slikah.  

Delo v paru  Da, učenci samostojno  

poiščejo 

simetrične/nesimetrične 

dele na slikah.  

Ne  Kartončki s 

slikami otrok 
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Učenci utrdijo svoje znanje 

tako, da vsak par dobi predmet, 

ki ga učiteljica razporedi glede 

na simetrične/nesimetrične 

lastnosti.  

Delo v paru  Da, učenci samostojno  

poiščejo 

simetrične/nesimetrične 

dele na predmetih. 

Ne  Simetrični in 

nesimetrični 

predmeti 

Učenci utrdijo svoje znanje z 

iskanjem 

simetrični/nesimetričnih črk 

slovenske abecede na 

elektronskih prosojnicah.  

Individualna in 

frontalna oblika  

Ne Ne Elektronske 

prosojnice 

Učenci utrdijo svoje znanje z 

iskanjem 

simetričnih/nesimetričnih 

predmetov ob ogledu kratke 

risanke.  

Individualna in 

frontalna oblika  

Da, sami poiščejo, katere 

oblike v risanki so 

simetrične/nesimetrične.  

Ne Elektronske 

prosojnice 

Utrjevanje 

znanja 

ES Učenci ponovijo snov z 

reševanjem učnega lista.  

Individualna 

oblika  

Ne Ne Učni list 

Učenci ponovijo snov s 

prikazovanjem 

simetričnih/nesimetričnih 

dejavnosti z lastnim telesom.  

Delo v paru  Da, sami določijo, na 

kakšen način in s katerim 

delom telesa bodo 

prikazali določeni pojem.  

Da, lastno telo Listki s pojmi 

KS Učenci ponovijo snov z 

reševanjem učnega lista.  

Individualna 

oblika  

Ne Ne Učni list 

Učenci ponovijo snov s 

pogovorom o 

simetričnih/nesimetričnih 

predmetih v razredu.  

Individualna in 

frontalna oblika  

Da, sami poiščejo 

simetrične/nesimetrične 

predmete v razredu.  

Ne Predmeti v 

razredu 
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3.6.1.3 Črte in točke 
 

Učni pripravi za ES in KS na temo črte in točke vsebujeta enake učne cilje (glej Prilogi 5 in 6). 

V učnih pripravah za ES (Tabela 6) je pri obravnavi omenjene teme predvidenih pet dejavnosti, 

kjer naj bi bila uporabljena frontalna učna oblika, individualna učna oblika je načrtovana pri 

štirih dejavnostih, skupinsko delo je predvideno pri treh dejavnostih in delo v paru pri le eni. 

Učna priprava za KS na temo črte in točke podobno kot za ES predvideva največ dejavnosti s 

frontalno metodo dela, dve dejavnosti z individualno metodo dela in dve z delom v paru, nobena 

dejavnost v omenjeni učni pripravi ni namenjena delu v manjših skupinah.  

 

Učna priprava za ES na temo črte in točke predvideva tri dejavnosti, pri katerih učenci lahko 

sami iščejo rešitve na zastavljene matematične probleme, učna priprava za KS pa omenjen način 

dela predvideva pri dveh dejavnostih. 

 

Učna priprava za ES na temo črte in točke enkrat predvideva uporabo spodbud za gibanje in 

trikrat iskanje rešitev problemov s pomočjo ponazoritve z lastnim telesom. Učna priprava za 

KS ne predvideva uporabe spodbud za gibanje pri učencih.  

 

Obe skupini, torej ES in KS, imata v učnih pripravah predvideno uporabo različnih 

pripomočkov, ES štirikrat in KS petkrat. Učenci obeh skupin so imeli v učnih pripravah 

predvideno tudi reševanje učnih listov, ki je namenjeno utrjevanju novo pridobljenega znanja. 

Za učence ES je v učni pripravi na temo črte in točke predvidena ena dejavnost, pri kateri naj 

bi učenci z lastnim telesom preverjali svoje razumevanje učne vsebine oziroma utrjevali svoje 

znanje. 

 

Povzamemo lahko, da učni pripravi za ES in KS na temo črte in točke predvidevata nekaj 

dejavnosti s frontalnim delom učitelja, a je v omenjeni pripravi ES predvidenega več 

individualnega dela učencev. Dejavnosti, ki naj bi učencem omogočale razvoj ustvarjalnega 

mišljenja preko nizanja nepredvidenih odgovorov, so predvidene v učnih pripravah za ES in 

KS, v učnih pripravah za ES pa je takšnih možnosti nekoliko več. V učnih pripravah obeh 

skupin so predvidene dejavnosti, pri katerih učenci lahko uporabljajo pripomočke, ki naj bi 

delovali kot spodbude za gibanje, a je v učnih pripravah ES predvidenih več možnosti za 

dejansko delo s pripomočki, ne le preko miselne vizualizacije rešitev s predmeti. Pomembno je 

poudariti tudi, da so v učni pripravi za ES predvidene obsežnejše dejavnosti kot v učni pripravi 

za KS. 
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Tabela 6: Analiza dejavnosti v učnih pripravah eksperimentalne in kontrolne skupine pri obravnavi črt in točk 

   Vrednotenje dejavnosti po kriterijih 

Tema oz. 

sklop 

dejavnosti 

Skupina Opis dejavnosti Učne oblike Dopuščeno iskanje 

različnih poti 

Spodbude za 

gibanje (materialne 

ali vsebinske) 

Uporaba različnih 

pripomočkov 

Črte in 

točke 

ES Učenci spoznajo sklenjene in 

nesklenjene črte z gibanjem po 

elastikah.  

Individualna in 

frontalna 

oblika  

Ne  Ne Glasba, elastika 

Učenci oblikujejo 

sklenjene/nesklenjene črte z 

različnimi deli telesa (roke, noge, 

prsti).  

Frontalna in 

skupinska 

oblika  

Da, sami določijo, s 

katerim delom telesa 

bodo oblikovali 

sklenjene/nesklenjen

e črte.  

Da, lastno telo Ne  

Učenci utrjujejo pojem 

nesklenjena črta, tako da se 

gibljejo v dveh kolonah (kot 

vlak). Spoznajo tudi pojem 

presečišča, tako da se koloni 

(vlaka) srečata in prekrižata ter 

pojem točka, tako da se koloni 

(vlaka) spustita. Vsak otrok 

(vagon)  tako stoji zase. 

Frontalna in 

skupinska 

oblika  

Ne Ne Glasba 

Učenci utrdijo snov z 

opazovanjem zapisa na tabli.  

Frontalna 

oblika 

Ne Ne  Ne  

Učenci iščejo in prikazujejo 

presečišča na lastnem telesu in v 

parih.  

Individualna 

oblika in delo v 

paru  

Da, sami (ali v paru) 

določijo, s katerimi 

deli telesa bodo 

oblikovali 

presečišča. 

Da, lastno telo Ne  
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KS Učenci spoznavajo snov s 

pogovorom ob gledanju slik na 

elektronskih prosojnicah. 

Frontalna 

oblika  

Ne Ne  Elektronske 

prosojnice 

Učenci utrjujejo snov s pomočjo 

sličic na kartončkih, ki jih 

dvigujejo po učiteljičinih 

navodilih.   

Delo v paru  Ne Ne  Kartončki s slikami 

črt in točk 

Učenci utrjujejo snov z iskanjem 

različnih črt in presečišč na slikah 

iz vsakdanjega življenja.  

Delo v paru  Da, sami poiščejo in 

določijo različne črte 

in presečišča, ki jih 

najdejo.  

Ne  Listi s fotografijami 

iz vsakdanjega 

življenja 

Učenci ponovijo snov s 

pogovorom o novi snovi.  

Frontalna 

oblika  

Ne Ne  Ne  

Utrjevanje 

znanja 

ES Učenci ponovijo snov, tako da po 

skupinah prikazujejo nove pojme 

(o črtah in točkah).   

Skupinska 

oblika  

Da, sami določijo, 

kateri del telesa bodo 

uporabili in na 

kakšen način bodo 

prikazali dani 

problem.  

Da, lastno telo Kartončki s slikami 

črt in točk 

Učenci masirajo sošolce po 

navodilih učiteljice, ki vsebujejo 

nove pojme (o črtah in točkah).  

Frontalna in 

individualna 

oblika  

Ne Ne  Ne  

Učenci ponovijo snov z 

reševanjem učnega lista. 

Individualna 

oblika  

Ne Ne  Učni listi 

KS Učenci ponovijo snov z 

reševanjem učnega lista. 

Individualna 

oblika  

Ne Ne  Učni listi 

Učenci iščejo simetrale na 

predmetih v razredu.  

Individualna in 

frontalna 

oblika  

Da, sami določijo, 

kateri predmet 

ima/nima simetral.  

Ne   Predmeti v razredu 

Učenci ponovijo snov s 

pogovorom.  

Frontalna 

oblika  

Ne  Ne  Ne  
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Na podlagi analiz učnih priprav za ES in KS oblikovanih za poučevanje vseh treh obravnavanih 

tem pri geometriji lahko povzamemo, da so imeli učenci iz ES v učnih pripravah manjkrat 

predvideno frontalno učno obliko, pri kateri je miselno aktivnih manj učencev, večkrat pa jim 

je bilo dopuščeno iskanje različnih poti ter uporaba spodbud za gibanje in ustvarjanje z lastnim 

telesom. Vse to so načini, ki lahko pripomorejo k razvijanju gibalne ustvarjalnosti otrok, 

ustvarjalnega mišljenja in njihovega samostojnega delovanja (Kroflič in Gobec, 1992). Učenci 

KS so imeli predvidene različne učne oblike prav tako so imeli večkrat možnost iskanja 

različnih odgovorov. KS v učnih pripravah ni imela predvidene uporabe različnih spodbud za 

gibanje. Obe skupini pa sta uporabili veliko pripomočkov pri pouku, ki delujejo kot spodbuda 

za motivacijo otrok.  

 

3.6.1 Znanje iz matematike pri učencih iz eksperimentalne in 

kontrolne skupine  
 

V drugem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali, ali se pred izvedbo učnih ur učenci iz 

ES in KS razlikujejo v splošnem znanju iz matematike. Ta podatek ja za nas pomemben, ker 

smo analizirali tudi njihovo znanje geometrije po izvedenih učnih urah in smo želeli preveriti, 

ali sta si bili obe skupini v splošnem znanju podobni/izenačeni. Preizkus znanja (Priloga 7) je 

izpolnilo 51 učencev, od tega 28 učencev iz ES in 23 učencev iz KS, saj je na dan reševanja 

splošnih preizkusov znanja matematike manjkal le en učenec iz ES.  

 

Največje možno število točk na preizkusu splošnega znanja matematike je bilo 34 točk. Učenci 

iz ES so v povprečju dosegli 29,09 točk, učenci iz KS pa 31,41 točk. Najvišje število točk, ki 

so jih dosegli učenci iz ES, je bilo 34 točk, najnižje pa 23,5 točk (SD = 3,60). Najvišje število 

točk, ki so jih dosegli učenci iz KS, je bilo 34 točk, najnižje pa 22,5 točk (SD = 3,17).  

 

Najprej smo preverili, ali so skupni rezultati preizkusa znanja normalno porazdeljeni, kar smo 

preverili s Kolmogornov-Smirnovim preizkusom. Ker podatki niso bili normalno porazdeljeni, 

smo za ugotavljanje razlik med ES in KS v splošnem znanju iz matematike uporabili 

neparametrični Mann-Whitney preizkus (rezultati so prikazani v Tabeli 7).  

 

Tabela 7: Primerjava splošnega znanja učencev iz eksperimentalne in kontrolne skupine pred izvedbo učnih ur v 

razredu (Mann-Whitneyev preizkus) 

Preizkus znanja iz 

matematike 

N R̅ Izid Mann-Whitney 

preizkusa 

ES 28 21,68 U = 201,000 

α = 0,02 KS 23 31,26 

Legenda: N – število učencev, �̅� – povprečna vrednost vsote rangov  

 

Vrednost Mann-Whitney preizkusa je statistično pomembna (U = 201,000; α = 0,02), kar 

pomeni, da so se med ES in KS pojavile statistično pomembne razlike glede splošnega 

matematičnega znanja, pri čemer je iz povprečne vsote rangov razvidno, da so učenci iz KS 

dosegli boljši rezultat od učencev iz ES. Omenjeni rezultati kažejo, da ES in KS pred izvedbo 

učnih ur nista bili izenačeni v splošnem matematičnem znanju, kar je bilo potrebno upoštevati 

pri rezultatih znanja iz geometrije, ki smo ga primerjali med ES in KS po izvedbi učnih ur 

(naslednje poglavje).  
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Razlike v splošnem znanju iz geometrije pri učencih iz ES in KS so lahko posledica izbire 

vzorca, česar pa pred izvedbo raziskave nismo preverili. To bi bilo v prihodnjih raziskavah 

smiselno preveriti in izbrati skupini, ki sta bolj izenačeni v splošnem znanju. Vprašanje pa je, 

zakaj sta se skupini (razreda) razlikovali v splošnem znanju iz matematike, na kar so lahko 

vplivali številni dejavniki, kot so npr. razlike v zmožnostih učencev za učenje/razumevanje 

matematike, razlike v pridobljenem znanju iz matematike v preteklih letih, razlike v trenutnem 

počutju učencev, ki so prispevale k rezultatom idr. Omenjenih dejavnikov z naši raziskavo 

nismo uspeli preveriti. 

 

3.6.2 Znanje geometrije pri učencih iz eksperimentalne in kontrolne 

skupine 
 

V tretjem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali, ali se učenci iz ES in KS po izvedenih 

učnih urah razlikujejo v pridobljenem znanju geometrije. Preizkus znanja iz geometrije (Priloga 

8) je izpolnilo 51 učencev, od tega 29 učencev iz ES in 22 učencev iz KS, saj je na dan reševanja 

manjkal en učenec iz KS.  

 

Najvišje možno število točk na preizkusu je bilo 29 točk. Učenci iz ES skupine so v povprečju 

dosegli 25,29 točk, učenci kontrolne skupine pa 26,86 točk. Najvišje število točk, ki so jih 

dosegli učenci v ES je znašalo 28,5, najnižje pa 19,5 (SD = 2,37). Najvišje število točk, ki so 

jih dosegli učenci v KS je znašalo 29, najnižje pa 22 (SD = 2,09).  

 

Najprej smo preverili, ali so podatki normalno razporejeni, za kar smo uporabili Kolmogornov-

Smirnov preizkus. Ker podatki niso bili normalno porazdeljeni, smo pri izračunu razlik med 

učenci iz ES in KS uporabili neparametrični Mann-Whitney preizkus (rezultati so prikazani v 

Tabeli 8).  

 

Tabela 8: Primerjava znanja iz geometrije učencev iz eksperimentalne in kontrolne skupine po izvedbi učnih ur v 

razredu (Mann-Whitneyev preizkus) 

Preizkus znanja iz 

matematike 

N R̅ Izid Mann-Whitney 

preizkusa 

ES 29 21,66 U = 193,000 

α = 0,02 KS 22 31,73 

Legenda: N – število učencev, �̅� – povprečna vrednost vsote rangov 

 

Vrednost Mann-Whitney preizkusa je statistično pomembna (U = 193,000; α = 0,02), kar 

pomeni, da se med učenci iz ES in KS kažejo statistično pomembne razlike v znanju iz 

geometrije. Kaj je lahko razlog, da so učenci iz KS po izvajanju učnih ur pokazali boljše znanje 

iz geometrije od učencev iz ES? Zagotovo je k temu vsaj do neke mere prispevala neizenačenost 

ES in KS v splošnem znanju iz matematike, pri čemer so učenci iz KS pokazali boljše znanje 

od učencev iz ES. Prav tako se je pri izvajanju učnih ur v ES pokazalo, da so dejavnosti 

nepričakovano potekale dlje kot v KS (saj so učenci iz ES učno snov ponazarjali z gibanjem), 

zato učenci vseh učnih listov za utrjevanje snovi niso uspeli izpolniti pri pouku, ampak so jih 

izpolnjevali tudi doma.  
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To je lahko pomenilo, da so učenci iz KS zato, ker so učne liste v celoti rešili v šoli, preverili 

svoje znanje in se z učiteljico pogovorili o tistih delih učne snovi, ki je morda niso razumeli, 

česar pa učenci iz ES niso mogli narediti.  

 

Ne glede na omenjene razlike med ES in KS pri obeh preizkusih znanja (v obeh primerih v prid 

KS) pa rezultati kažejo, da je razlika med skupinama pri splošnem preizkusu znanja iz 

matematike nekoliko večja (znaša 2,32 točke, ki je razlika med MES = 29,09 točk in MKS = 

31,41 točk) kot pri preizkusu znanja iz geometrije (znaša 1,64 točke, ki je razlika med MES = 

25,29 točk in MKS = 26,86 točk). Seveda pa so se nekoliko manjše razlike med učenci ES in KS 

(vsaj do neke mere) pojavile tudi zato, ker je bilo pri preizkusu splošnega znanja možno doseči 

34 točk, pri preizkusu iz geometrije pa 29 točk. 

 

Menimo, da bi lahko imela vpliv na boljše rezultate znanja iz geometrije učencev iz ES tudi 

izvedba zadnje učne ure na temo črte in točke. Ker smo za obravnavo nove snovi pri učencih iz 

KS porabili manj časa, smo imeli dodaten čas, da so učenci rešili tudi učni list za ponovitev 

simetrije. Po podrobnejšem pregledu rezultatov za posamezno nalogo pri preizkusu znanja iz 

geometrije smo namreč ugotovili, da so največje razlike med ES in KS pojavljajo pri dveh 

nalogah, pri katerih so morali učenci pokazati svoje znanje simetrije. Poleg omenjenega pa 

lahko razloge za rezultate pripišemo tudi majhnemu številu vključenih učencev v obeh 

skupinah, ki onemogoča posploševanje dobljenih rezultatov. 

 

3.6.3 Analiza gibalne ustvarjalnosti pri učencih iz eksperimentalne in 

kontrolne skupine  
 

V četrtem in petem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali, ali se gibalna ustvarjalnost 

učencev iz ES in KS pred izvedbo učnih ur pomembno razlikuje in ali se razlike med ES in KS 

v gibalni ustvarjalnosti kažejo po sami izvedbi učnih ur.  

 

V tem podpoglavju bomo na omenjeni raziskovalni vprašanji tudi odgovorili. Da bi odgovorili 

na zastavljeni raziskovalni vprašanji, smo analizirali podatke, pridobljene s Torrancovim 

preizkusom gibalne ustvarjalnosti (1981). Kot smo pojasnili že v opisu merskih pripomočkov, 

smo pri učencih preverjali gibalno fluentnost in originalnost njihovih odgovorov. Pri gibalni 

fluentnosti smo upoštevali število odgovorov in čas, ki so ga učenci potrebovali za svoje 

odgovore. Pri originalnosti smo se usmerili na to, koliko novih, izvirnih ali nenavadnih gibalnih 

odzivov je z gibanjem »uprizoril« otrok, pri čemer smo stopnjo originalnosti vrednotili glede 

na pogostost pojavljanja posameznega odgovora, kot to pogostost opredeljuje Dominguez idr. 

(2015). Pri vrednotenju odgovorov smo si pomagali z vnaprej oblikovanimi kriteriji (Prilogi 9 

in 10), pri čemer je bila originalnost posameznega odgovora ovrednotena s točkami od 0 do 3 

točke (0 = odgovor je zelo pogost/ni originalen, 1 = odgovor je pogost/odgovor je nekoliko 

originalen, 2 = odgovor ni pogost/je bolj originalen; 3 = odgovor je redek/je originalen ali 

odgovora nismo našli v vnaprej oblikovanih kriterijih. V Prilogi 11 so podani primeri 

vrednotenja odgovorov glede na originalnost.  

 

  



47 

 

V Tabeli 9 so prikazani rezultati za učence iz ES in KS, ki smo jih dobili na področju fluentnosti 

(čas in število odgovorov) in originalnosti (število točk glede na izvirnost odgovorov), ko smo 

obe skupini primerjali pred izvedbo učnih ur v razredu. Preizkus smo izvedli s 50 otroki, od 

tega z 28 učenci iz ES in 22 učenci iz KS, saj je na dan izvajanja preizkusa v vsaki skupini 

manjkal en učenec. 

 

Tabela 9: Opisna statistika za rezultate gibalne ustvarjalnosti pri učencih iz eksperimentalne in kontrolne skupine pred 

izvedbo učnih ur v razredu 

 ES KS 

Min. Max.  M SD Min.  Max. M SD 

Tor1_čas 1 30 9,64 7,73 3 20 8,55 5,48 

Tor1_št. odg. 3 89 27,14 21,62 6 51 19,45 13,15 

Tor1_vsota točk 2 159 30,75 37,48 1 69 18,73 16,71 

Legenda: Min. – najmanjša vrednost, Max. – največja vrednost, M – povprečna vrednost, SD 

– standardni odklon  

 

Učenci iz ES so za izvajanje gibalnih dejavnosti v povprečju porabili 9,64 minut (SD = 7,73). 

Učenec, ki je odgovarjal najhitreje, je za odgovor potreboval 1 minuto, učenec, ki je odgovarjal 

največ časa, je za izvajanje nalog potreboval 30 minut. Učenci iz KS so za izvajanje dejavnosti 

v povprečju porabili približno minuto manj kot učenci iz ES (M = 8,55; SD = 5,48). Najkrajši 

čas odgovarjanja je pri učencih iz ES trajal 3 minute, najdaljši pa 20 minut.  

 

Učenci iz ES so v povprečju podali 27,14 odgovorov (SD = 21,62), število odgovorov pri 

učencih iz ES pa se je gibalo v intervalu od 3 do 89. Učenci iz KS so v povprečju podali 19,45 

odgovorov (SD = 13,15), pri tem je bilo najmanjše število odgovorov 6 in največje 51. 

 

Vsota dobljenih točk, ki nakazuje originalnost odgovorov, je v ES v povprečju znašala 30,75 

točk (SD = 37,47), pri tem so se rezultati gibali v intervalu od 2 točki do 159 točk. V KS je 

povprečna vsota točk znašala18,73 (SD = 16,71), vsota točk pa je v omenjeni skupini znašala 

od 1 do 69. 

 

Ker podatki dobljeni v ES in KS pri nalogah fluentnosti in ustvarjalnosti niso bili normalno 

porazdeljeni, smo za ugotavljanje razlik med skupinama uporabili neparametrični Mann-

Whitney preizkus. Z njim smo ugotavljali, ali obstajajo razlike med ES in KS v gibalni 

ustvarjalnosti na področju obeh indikatorjev fluentnosti (čas in število odgovorov) in 

originalnosti (izvirnost odgovorov), pri čemer smo rezultate primerjali pred izvajanjem učnih 

ur v razredu. Rezultati omenjenega preizkusa so prikazani v Tabeli 10. 

 

Iz rezultatov Mann-Whitneyevega preizkusa je razvidno, da se učenci iz ES in KS pred izvedbo 

učnih ur niso pomembno razlikovali v času izvajanja dejavnosti (U = 301,000; α = 0,89), prav 

tako ne v številu odgovorov (U = 240,500; α = 0,19), s katerima smo ugotavljali fluentnost 

gibalne ustvarjalnosti pri učencih. Rezultati niso pokazali tudi razlik med učenci iz ES in KS 

na področju izvirnosti (originalnosti) odgovorov (U = 261,000; α = 0,36). 
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Po izvedbi učnih ur v ES in KS smo ponovno preverili, kakšna je gibalna ustvarjalnost učencev. 

Enako kot pred začetkom izvajanja učnih ur smo gibalno ustvarjalnost tudi tokrat preverili na 

dveh področjih, in sicer za fluentnost (čas izvajanja dejavnosti in pogostost odgovorov) in 

originalnost (vrednotenje izvirnosti odgovorov).  

 

Tabela 10: Primerjava gibalne ustvarjalnosti učencev iz eksperimentalne in kontrolne skupine pred izvedbo učnih ur v 

razredu (Mann-Whitneyev preizkus) 

Legenda: N – število učencev, �̅� – povprečna vrednost vsote rangov 

 

V Tabeli 11 so prikazani rezultati, ki smo jih dobili za učence iz ES in KS na področju 

fluentnosti (čas in število odgovorov) in originalnosti (število točk glede na izvirnost 

odgovorov) po izvedbi učnih ur v razredu. Pri izvajanju preizkusa je sodelovalo 51 otrok, od 

tega 29 učencev iz ES in 22 učencev iz KS, saj je v KS na dan izvajanja preizkusa manjkal en 

učenec.  

 

Tabela 11: Opisna statistika za rezultate gibalne ustvarjalnosti pri učencih iz eksperimentalne in kontrolne skupine po 

izvedbi učnih ur v razredu 

 ES KS 

Min. Max.  M SD Min.  Max. M SD 

Tor2_čas 2 30 12,79 6,95 4 30 11,55 6,96 

Tor2_št. odg. 7 71 27,97 16,49 8 60 25,55 15,76 

Tor2_vsota točk 6 149 44,28 39,75 5 86 30,32 24,18 

Legenda: Min. – najmanjša vrednost, Max. – največja vrednost, M – povprečna vrednost, SD 

– standardni odklon  

 

Iz rezultatov je razvidno, da so učenci iz ES skupine v povprečju odgovarjali 12,79 minut (SD 

= 6,95). Najkrajši čas odgovarjanja v omenjeni skupini je znašal 2 minuti, najdaljši pa 30 minut. 

Učenci iz KS so v povprečju odgovarjali 11,55 minut (SD = 6,96), pri tem je bil najkrajši čas 

odgovarjanja 4 minute, najdaljši pa 30 minut.  

 

Čas izvajanja dejavnosti 

 N R̅ Izid Mann-Whitney 

preizkusa 

ES 28 25,75 U = 301,000 

α = 0,89 KS 22 25,18 

Število odgovorov 

 N R̅ Izid Mann-Whitney 

preizkusa 

ES 28 27,91 U = 240,500 

α = 0,19 KS 22 22,43 

Izvirnost odgovorov 

 N R̅ Izid Mann-Whitney 

preizkusa 

ES 28 27,18 U = 261,000 

α = 0, 36 KS 22 23,36 
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Učenci iz ES so v povprečju podali 27,97 odgovorov (SD = 16,49), najmanjše število njihovih 

odgovorov je bilo 7, največje pa 71. Učenci iz KS so povprečno podali 25,55 odgovorov (SD 

= 15,76). Najmanjše število odgovorov je bilo 8, največje pa 60.  

 

Povprečna vsota dobljenih točk, ki predstavlja mero za originalnost odgovorov, je v ES znašala 

44,28 točk (SD = 39,75), pri čemer je najmanjše število točk znašalo 6 in največje 149. Učenci 

iz KS so povprečno dosegli 30,32 točk (SD = 24,18), najmanjše število točk je bilo 5 in največje 

86.  

 

Ponovno smo s Kolmogornov-Smirnovim preizkusom naprej preverili, ali so podatki v obeh 

skupinah in za vsa merjena področja normalno porazdeljeni in ker niso bili, smo za primerjavo 

rezultatov ES in KS uporabili Mann-Whitney preizkus (Tabela 12).   

 

Tabela 12: Primerjava gibalne ustvarjalnosti učencev iz eksperimentalne in kontrolne skupine po izvedbi učnih ur v 

razredu (Mann-Whitneyev preizkus) 

Čas izvajanja dejavnosti 

 N R̅ Izid Mann-Whitney 

preizkusa 

ES 29 27,50 U = 275,500 

α = 0,41 KS 22 24,02 

Število odgovorov 

 N R̅ Izid Mann-Whitney 

preizkusa 

ES 29 26,83 U = 295,000 

α = 0,65 KS 22 24,91 

Izvirnost odgovorov 

 N R̅ Izid Mann-Whitney 

preizkusa 

ES 29 28,12 U = 257,500 

α = 0,24 KS 22 23,20 

Legenda: N – število učencev, �̅� – povprečna vrednost vsote rangov 

 

Iz rezultatov Mann-Whitneyevega preizkusa je razvidno, da se učenci iz ES in KS po izvedbi 

učnih ur niso pomembno razlikovali v času izvajanja dejavnosti (U = 275,500; α = 0,41), prav 

tako ne v številu odgovorov (U = 295,000; α = 0,65), s katerima smo ugotavljali fluentnost pri 

učencih. Prav tako rezultati niso pokazali na razlike med učenci iz ES in KS po izvedbi učnih 

ur v izvirnosti (originalnosti) odgovorov (U = 257,000; α = 0, 24). 

 

Kljub temu da se med ES in KS niso pokazale pomembne razlike v vključenih nalogah za 

ugotavljanje fluentnosti in originalnosti, pa iz povprečnih vrednosti dobljenih rezultatov lahko 

ugotovimo, da so podali učenci iz ES (MES = 27,97) nekoliko večje število odgovorov kot 

učenci iz KS (MKS = 25,55), prav tako pa je bilo število točk, ki nakazujejo na stopnjo 

originalnosti odgovorov, nekoliko višje pri učencih iz ES (MES = 44,28) glede na KS (MKS = 

30,32). To pomeni, da se pri učencih iz ES nakazuje določen trend v smeri večje ustvarjalnosti 

v primerjavi z učenci iz KS, a se pomembne razlike med skupinama vseeno niso pokazale. 
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Glede na dobljene rezultat lahko zaključimo, da so bili učenci iz ES in KS pred izvedbo učnih 

ur izenačeni v fluentnosti in originalnosti – dveh področjih gibalne ustvarjalnosti, uporaba 

metode ustvarjalnega giba v razredu pa ni prispevala k večjim razlikam med učenci ES in KS, 

saj razlik med skupinama po izvedbi učnih ur nismo potrdili. Kljub omenjenemu pa se – kot 

smo predhodno že omenili – nakazuje trend v smeri večje ustvarjalnosti učencev iz ES glede 

na KS v prid učencev iz ES. 

 

Zakaj uporaba metode ustvarjalnega giba ni bistveno prispevala k spodbujanju ustvarjalnosti 

učencev iz ES v primerjavi z učenci, ki smo jih poučevali brez metode ustvarjalnega giba? Eden 

od možnih razlogov je v tem, da je bila skupina učencev iz ES in KS premajhna, da bi se 

pokazale razlike v statističnih izračunih. Prav tako smo v raziskavo vključili izbrani vzorec 

otrok, za katerega uporaba različnih učnih metod morda ni imela enakega učinka, kot bi ga 

lahko imela na drugih vzorcih otrok. Tudi čas izvajanja učnih ur je bil razmeroma kratek (6 

učnih ur v razredu), kar je lahko vplivalo na to, da učinkov uporabljene učne metode ni bilo 

zaznati. Merjenje ustvarjalnosti pri otrocih ni preprosto in vselej odpira dilemo, kako bi njihovo 

ustvarjalnost še lahko ugotavljali, da bi bili dobljeni rezultati »dejanski« pokazatelj 

posameznikovega ustvarjalnega odzivanja. Morda bi z drugačnimi načini ugotavljanja 

ustvarjalnosti (npr. z opazovanjem, preko poročanja učiteljice) lahko preverili, ali se dobljeni 

rezultati skladajo in odražajo učenčevo ustvarjalnost.    

 

Dobljeni rezultati se na področju spodbujanja ustvarjalnosti ne skladajo z rezultati nekaterih 

raziskav, ki so pokazale, da uporaba metode ustvarjalnega giba lahko krepi posameznikovo 

ustvarjalnost in iniciativnost (npr. Kroflič, 1999). Vsekakor je spodbujanje ustvarjalnosti pri 

učencih odvisno od mnogih dejavnikov, kar je lahko tudi eden od razlogov, da  ustvarjalnosti 

pri učencih v tako kratkem času nismo uspeli spodbuditi le z metodo ustvarjalnega giba. 

Uporaba ustvarjalnega giba kot učne metode pa je lahko tudi kako drugače vplivala na učence, 

npr. na prijetno počutje, na dolgoročno znanje iz geometrije, na boljše sodelovanje z drugimi 

učenci, kar bi jih bilo v nadaljnjih raziskavah smiselno preveriti.  

 

4 ZAKLJUČEK  
 

V magistrskem delu smo se usmerili predvsem na raziskovanje pomena uporabe metode 

ustvarjalnega giba za spodbujanje gibalne ustvarjalnosti. Primerjali smo poučevanje učencev z 

metodo ustvarjalnega giba in poučevanje brez omenjene metode. Najprej smo analizirali učne 

priprave namenjene za poučevanje z ustvarjalnim gibom in učne priprave namenjene za 

poučevanje brez uporabe omenjene metode dela. Nato nas je zanimalo, ali so učenci, s katerimi 

smo v nadaljevanju raziskave izvajali učne ure z ustvarjalnim gibom (eksperimentalna skupina 

ali ES), izenačeni v splošnem znanju iz matematike z učenci, s katerimi v nadaljevanju 

raziskave nismo izvajali učnih ur z omenjeno metodo (kontrolna skupina ali KS), prav tako pa 

so nas zanimale morebitne razlike v pridobljenem znanju iz geometrije med ES in KS po 

izvajanju učnih ur. V raziskavi smo s Torrancovim (1981) preizkusom »Mislimo ustvarjalno v 

gibanju« ugotavljali tudi gibalno ustvarjalnost učencev. Zanimalo nas je, ali sta skupini učencev 

iz ES in KS pred samo izvedbo učnih ur izenačeni v gibalni ustvarjalnosti in ali se razlike v 

njihovi gibalni ustvarjalnosti kažejo po izvedbi učnih ur v razredu.  
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Ugotovili smo, da so bile v učnih pripravah, ki so temeljile na metodi ustvarjalnega giba,  

največkrat predvidene učne oblike individualno delo in delo v paru, prav tako pa so bile v učne 

priprave zajete možnosti za iskanje različnih poti in načinov reševanja nalog. Učne priprave, ki 

so temeljile na metodi ustvarjalnega giba, so predvidele delo z različnimi spodbudami za 

gibanje in so vključevale naloge, ki so predvidevale učenje preko ponazoritve s telesi učencev. 

Vsebovale so tudi veliko različnih učnih pripomočkov. Učne priprave, namenjene poučevanju 

brez ustvarjalnega giba so največkrat vključevale frontalno učno obliko in v manjšem številu 

kot pri ES tudi delo v paru in skupinsko delo. Nekaj je bilo priložnosti, ki so učencem 

omogočale iskanje novih, drugačnih rešitev. Učenci KS v učnih pripravah niso imeli predvidene 

uporabe spodbud za gibanje. V učne priprave pa je bilo vključenih več različnih učnih 

pripomočkov. Iz omenjenega je razvidno, da so bile učne ure z ustvarjalnim gibom načrtovane 

za bolj aktivno udeležbo učencev pri spoznavanju učne snovi, učne ure brez ustvarjalnega giba 

pa so bile načrtovane bolj za frontalno obliko pouka, pri kateri naj bi bili učenci bolj 

poslušalci/opazovalci učitelja.  

 

Rezultati primerjave splošnega znanja iz matematike med učenci iz ES in učenci iz KS so pred 

izvedbo učnih ur pokazali na boljše znanje učencev iz KS, prav tako pa je bilo po izpeljanih 

učnih urah znanje iz geometrije pri učencih iz KS boljše od učencev iz ES. Obakrat so imeli 

učenci KS statistično pomembnejše boljše znanje kot učenci ES.   

 

Rezultati so pokazali, da sta bili skupini učencev iz ES in KS pred izvedbo učnih ur izenačeni 

v gibalni ustvarjalnosti, pri kateri smo se usmerili na ugotavljanje fluentnosti in originalnosti 

odgovorov, prav tako pa se statistično pomembne razlike v gibalni ustvarjalnosti med učenci iz 

ES in KS niso pokazale po izvedbi učnih ur. 

 

Pričujoča raziskava ima tako prednosti kot slabosti. Največjo prednost vidimo v tem, da smo se 

sistematično lotili ugotavljanja in preverjanja pomena uporabe učnih ur z metodo ustvarjalnega 

giba na ustvarjalnost učencev, saj raziskav na omenjenem področju nismo našli. Največjo 

slabost pri uporabi Torrancovega preizkusa pa vidimo v tem, da je bilo vrednotenje rezultatov 

težavno in dolgotrajno, saj mere za vrednotenje originalnosti odgovorov niso prilagojene za 

slovenske otroke. Potreben bi bil tudi natančnejši dogovor o tem, kako vrednotiti posamezne 

odgovore, ki jih ni mogoče natančno umestiti v eno od skupin odgovorov (glede na vrednotenje 

ustvarjalnosti). Prav tako je bil vzorec vključenih učencev majhen, kar onemogoča 

posplošljivost dobljenih rezultatov. Čas izvedbe učnih ur je bil razmeroma kratek, zato bi ga 

bilo v prihodnje smiselno podaljšati. 
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Učna priprava »geometrijski liki in telesa« za eksperimentalno skupino 

UČNA PRIPRAVA GEOMETRIJSKI LIKI IN TELESA (eksperimentalna skupina) 

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: geometrijski liki in telesa  

Učni cilji: Učenci: 

1. prepoznajo geometrijske like in telesa; 

2. poimenujejo geometrijske like in telesa; 

3. s telesom ponazorijo geometrijske like in telesa; 

4. z indukcijo sklepajo o geometrijskih likih;  

5. vedo, katera geometrijska telesa se kotalijo in katera ne; 

6. rešujejo probleme o geometrijskih telesih.  

Ključne 

besede 

Geometrijski liki in telesa, trikotnik, kvadrat, pravokotnik, krog, kvader, 

kocka, valj, krogla, stožec. 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska. 

Učne metode Razlaga, razgovor, metoda dela s fotografijami (na elektronskih 

prosojnicah), metoda igre, delo z učnim listom. 

Pripomočki Elastika, glasba, učni listi, 10 vrečk, geometrijska telesa in predmeti, 

polivalentne blazine, lepilni trak, elektronske prosojnice. 
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dejavnost mize in stole prilagodimo za delo po postajah.  
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UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

 

 

10 min.  

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

1. DEJAVNOST: Kje sem? 

Na tleh so s trakom označeni tako veliki liki, da lahko v njih stoji vsaj 5 otrok. 

Označimo vsaj tri različice vsakega lika (trikotnik, krog, kvadrat, pravokotnik). 

Učenci se prosto gibajo med liki. Ko učitelj imenuje lik, ga učenci hitro poiščejo 

in skočijo vanj. Nadgradnja: učitelj lahko potem pove samo število stranic, oglišč. 

Predvidene oznake likov v učilnici (1. in 5. dejavnost) so označene v Priloga 1.1.   

 

2. DEJAVNOST: Ponazarjanje geometrijskih likov z elastiko  

Oblikujemo dve skupini. Učencem pokažemo, koliko prostora ima vsaka skupina 

in jim povemo, da naj za oblikovanje likov uporabijo elastiko (ta je 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 pričnejo z 

oblikovanjem geom. lika. Učenci predstavljajo oglišča. Po vsakem prikazu se 

pogovorimo o določenih značilnostih prikazanih likov. 

Značilnosti likov: 

− Trikotnik: tri oglišča, tri stranice, ki so lahko različno dolge. 

− Pravokotnik: štiri oglišča, po dve in dve stranici enako dolgi. 

− Kvadrat: štiri oglišča, štiri stranice, ki so vse enako dolge. 

 

Potek dejavnosti: Najprej vsi s telesom in elastiko ponazorijo trikotnik, potem 

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 učence vprašamo, ali smo kateri geom. lik pozabili prikazati (krog). 

Ugotovimo, da ga nismo prikazali zato, ker krog nima oglišč. Cel razred oblikuje 

krog. 

OSREDNJI DEL 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

3. DEJAVNOST: Učni list. 

Učenci individualno rešujejo naloge na učnem listu (Priloga 1.3) v povezavi z 

geom. 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 čez vrečko otipajo. Po vsakem otipanem predmetu se 

pogovorimo, kaj so zatipali. Takrat vzamejo geom. telo iz vrečke in si ga ogledajo 

ter postavijo v sredino kroga. S to dejavnostjo spoznajo geom. telesa.  

 

5. DEJAVNOST: Delo po postajah. 

Učence razdelimo v 3 skupine in jih usmerimo v začetno postajo. Skupaj obiščemo 

vse postaje, kjer jim razložimo pravila in menjavanje po postajah.  

Vsak učenec ima svoj učni list (priloga 1.2). Za vsako postajo je na učnem listu 

po ena naloga. Učni list imajo ves čas pri sebi. 

A. Polivalentne blazine 
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15 min. 

Na tleh so označeni odtisi/ploskve geom. teles iz 1. dejavnosti (Priloga 1.1). 

Učenci se najprej sprehodijo po črtah, nato primejo blazino v obliki geom. telesa 

in ga položijo na ustrezno ploskev (na geom. lik). 

B. »Fantomček« (združene polivalentne blazine) 

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« prikažejo geometrijska telesa. 

C. Kotaljenje 

Učenci z geom. telesi preizkušajo, katero geom. telo se kotali in katero ne. 

Ugotovitve vpisujejo v učni list. Za vsako geometrijsko telo določijo gibanje, ki 

najbolj ponazarja gibanje tega geom. telesa (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  

Valj WC rolica, kozarec  

Stožec kornet, pokrivalo za vile  

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 sliko enega geom. telesa 

(Priloga 1.3), ki ga morajo prikazati s telesom. Na voljo imajo nekaj minut, da se 

pripravijo.  

Učenci v skupinah ponazorijo geom. telo ostalim učencem, ki ugibajo, katero 

geom. telo prikazuje skupina.  

ZAKLJUČNI DEL 

 

10 min.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

5 min. 

7. DEJAVNOST: Učni list in pogovor 

Učenci rešijo učne liste (Priloga 1.3) do konca (3., 4. in 5. dejavnost). Skupaj jih 

s pomočjo elektronskih prosojnic (rešitve) pregledamo in naredimo povzetek. 

Učenci učne liste nalepijo v zvezke. 

 

8. DEJAVNOST: Refleksija z učenci: 

Vsi se udobno namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj vse 

so danes počeli. 

Vprašanja:  

− Kako vam je bil všeč današnji pouk matematike?  

− Kako ste se počutili? Zakaj? 

− Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

− Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili?  Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 
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Priloga 1. 1: Predvidene oznake likov v učilnici (1. in 5. dejavnost) 

Geom. liki, ki so označeni z rdečo barvo, so vključeni v 5. dejavnost. 

 

Priloga 1. 2: Učni listi za delo po postajah 

 

 

 

 

 

 

A. BLAZINE 

− SPREHODI SE PO OZNAČENIH ČRTAH. 

− POIŠČI GEOMETRIJSKO TELO IN GA POSTAVI V ODTIS. 

− KATERA GEOMETRIJSKA TELESA SI POSTAVIL V ODTIS? OBKROŽI. 

                     
 

− KATERE GEOMETRIJSKE LIKE PREDSTAVLJAJO ODTISI? OBKROŽI. 

 

 
 

B. FANTOMČEK 

− KATERA GEOMETRIJSKA TELESA SI SESTAVIL SAMO S FANTOMČKOM? 

OBKROŽI. 
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− KATERE GEOMETRIJSKE LIKE PREPOZNAŠ NA FANTOMČKU? OBKROŽI. 

 
 

− 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

 

  

 

Priloga 1. 3: Učni list geometrijski liki in telesa 

GEOMETRIJSKI LIKI IN TELESA  

IME IN PRIIMEK: ___________________    DATUM: _________ 

 

1. POIMENUJ GEOMETRIJSKE LIKE. 
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2. V ZVEZEK NARIŠI HIŠO Z GEOMETIRJSKIMI LIKI. UPORABI 

ŠABLONO!  

 

NA SVOJI SLIKI PREŠTEJ LIKE IN SPODAJ ZAPIŠI, KOLIKO SI JIH 

NARISAL/A: 

KVADRAT: __________ 

PRAVOKOTNIK: ___________ 

TRIKOTNIK: ____________ 

KROG: _________ 

 

3. POIMENUJ GEOMETRIJSKA TELESA. 

 

 

 

 

 

 

 

4. NA SLIKI POIŠČI KVADRATE, PRAVOKOTNIKE IN PREDMETE, KI 

IMAJO OBLIKO KVADRATA IN PRAVOKOTNIKA.  

KVADRATE IN PREDMETE V OBLIKI KVADRATA OBKROŽI Z ZELENO 

BARVO. PRAVOKTONIKE IN PREDMETE V OBLIKI PRAVOKOTNIKA PA 

OBKROŽI Z RDEČO BARVO.  
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5. POGLEJ SLIKO. PREŠTEJ GEOMETRIJSKA TELESA IN ŠTEVILO VPIŠI 

V TABELO POD SLIKO.  

 
 

______ 

 
 

_______ 

 
 

_______ 

 
 

______ 
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Priloga 2: Učna priprava »geometrijski liki in telesa« za kontrolno skupino 

UČNA PRIPRAVA GEOMETRIJSKI LIKI IN TELESA (kontrolna skupina) 

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: liki, telesa 

Učni cilji: 

 

Učenci: 

1. prepoznajo geometrijske like in telesa, 

2. poimenujejo geometrijske like in telesa,  

3. vedo, katera geometrijska telesa se kotalijo in katera ne, 

4. poznajo razlike med geometrijskimi liki in geometrijskimi telesi. 

Ključne 

besede 

Geometrijski liki in telesa, trikotnik, kvadrat, pravokotnik, krog, kvader, 

kocka, valj, krogla, stožec. 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska. 

Učne 

metode 

Razlaga, razgovor, metoda dela s fotografijami, metoda igre, delo z učnim 

listom. 

Pripomočki Elektronske prosojnice, tamburin, geom. liki v vrečki, tombolske kartice, 

listki za žreb likov, link kocke, domine, spomin, vrečka z geometrijskimi 

telesi, plakat, geometrijska telesa, barve, čopiči, ovojnice s kartončki, učni 

listi, rešitve na elektronskih prosojnicah, ravnilo za risanje likov, miza za 

demonstriranje. 

Viri in 

literatura 

Cotič, M. (2011). Svet matematičnih čudes 2. Samostojni delovni zvezek za 

matematiko v 2. razredu. Ljubljana: DZS. 

Mikrovalovna pečica. (b.d.). Pridobljeno s 

https://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/10397541565 

Okno. (b.d.). Pridobljeno s http://www.buyitbetter.co.uk/new-switch-

surround-5 

Okvir slike. (2016). Pridobljeno s 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empty-frame.png 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno

vljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf. 
Slike na učnem listu (Priloga 2.5): 

Geometrijska telesa. PowerPoint predstavitev. (2009). Pridobljeno s 

http://www.uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=4669. 

Svetičič, T. (2010). Matematika in ustvarjalni gib. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

Vrata. (b.d.). Pridobljeno s https://www.pexels.com/photo/door-window-

green-house-6620/. 

Opombe  / 

 

UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti  

10 min. 1. DEJAVNOST: Čarobna hiška 

Na elektronski prosojnici učencem prikažemo hiško (Priloga 2.1), ki je 

sestavljena iz različnih likov. Na tablo narišemo preprosto preglednico, v katero 

s pomočjo učencev zapisujemo geom. like in njihovo število, ki ga razberemo iz 

domišljijske hiše.  

https://www.flickr.com/photos/samsungtomorrow/10397541565
http://www.buyitbetter.co.uk/new-switch-surround-5
http://www.buyitbetter.co.uk/new-switch-surround-5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empty-frame.png
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=4669
https://www.pexels.com/photo/door-window-green-house-6620/
https://www.pexels.com/photo/door-window-green-house-6620/


66 

 

Primer preglednice: 

IME RISBA ŠTEVILO 

Kvadrat  4 

Pravokotnik  6 

Trikotnik  6 

krog   12 

 

Poudarimo razliko med kvadratom in pravokotnikom in učence vprašamo, 

kako ju najlažje ločimo med seboj (dolžine stranic). 

 

OSREDNJI DEL 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

2. DEJAVNOST: Delo po postajah 

Učence razdelimo v 3 skupine in vsaki skupini določimo eno postajo. Učenci so 

na vsaki postaji 5 min in na znak tamburina zamenjajo postajo.  

A. Tombola 

Učiteljica iz vrečke izžreba sliko geometrijskega lika. Izžrebano sliko lika le 

poimenuje, ne pa tudi pokaže. Če ima učenec na tombolski kartici imenovan lik, 

ga učenec prekrije z link kocko. Ko pokrije vseh pet likov na kartici, dvigne roko 

in reče »tombola«.  

B. Domine  

Učenci igrajo igro Domine. Pike nadomestimo z geom. liki (Priloga 2.2).  

C. Spomin 

Učenci igrajo igro Spomin, s katero utrjujejo poimenovanje in prepoznavanje 

likov (Priloga 2.3) 

 

3. DEJAVNOST: Prehod iz geom. likov na geom. telesa 

Učence vprašamo, ali v učilnici najdejo predmete podobne likom. Poimenujemo 

jih. Skupaj ugotovimo, kaj omejuje geometrijski lik: geometrijski lik je omejen 

s sklenjeno krivuljo (krog) ali z lomljeno črto.  

Povemo jim, da smo včeraj zvečer na podstrešju našle čudežno vrečko, v kateri 

se skrivajo zelo zanimivi predmeti (geom. telesa). Telesa položimo na mizo 

(miza je na sredini pred tablo, da jo vsi vidijo). Učence spodbudimo, da vsako 

telo poimenujejo. Če imajo težave, jim pomagamo. Učence zopet spodbudimo, 

da vsako telo poiščejo v razredu ali povedo, kakšen primer iz vsakdanjega 

življenja. 

Skupaj opišemo geometrijsko telo: geometrijsko telo je z vseh strani omejen 

prostor s ploskvami. 

Učence vprašamo, ali kdo na geometrijskih telesih prepozna like. 

Posamezno ploskev, ki ima obliko geom. lika, jim pokažemo na modelu geom. 

telesa.  

 

4. DEJAVNOST: Odtiskovanje geometrijskih teles 
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5 min. 

 
 
 
 
5 min. 

 
 

Učenci sedijo v krogu. Na tablo pritrdimo plakat, na katerega bomo odtiskovali 

geometrijska telesa. Primer odtiskovanja kocke: učence vprašamo, katero geom. 

telo držimo v roki. Nato rečemo, da bomo eno ploskev pobarvali in jo odtisnili. 

Vprašamo jih, kakšen odtis bo pustilo geom. telo (obliko kroga, trikotnika, 

kvadrata). Na ta način odtisnemo še ostala telesa. 

Učence vprašamo, katere razlike med liki in telesi opazijo. 

Povemo, da geom. telesa lahko primemo v roke, jih držimo in kotalimo, geom. 

like pa lahko le »pobožamo«. 

 

5. DEJAVNOST: Kotaljenje (krogla, kocka, kvader, valj, stožec) 

Učence vprašamo, ali se določeno telo kotali.  

Učiteljica demonstrira kotaljenje na mizi pred tablo.  

Povemo, da se krogla, valj in stožec kotalijo, ker imajo krive ploskve. Kocka in 

kvader pa se ne kotalita, ker imata ravne ploskve. 

 

6. DEJAVNOST: Dvigovanje kartončkov 

Vsak učenec dobi ovojnico, v kateri so kartončki (Priloga 2.4). Na njih so 

narisani različni geom. liki in telesa. Učiteljica poimenuje lik/telo in učenci 

dvignejo ustrezen kartonček, ki prikazuje poimenovan lik/telo. 

ZAKLJUČNI DEL 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 
 

7. DEJAVNOST: Učni list in pogovor 

Vsak učenec individualno rešuje učni list (Priloga 1.3). Skupaj ga pregledamo 

in ob tem naredimo povzetek. Rešitve prikažemo na elektronskih prosojnicah, 

liste pa nalepijo v zvezek. 

 

8. DEJAVNOST: Refleksija z učenci 

Vsi se udobno namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj 

vse so danes počeli. 

Vprašanja:  

− Kako vam je bil všeč današnji pouk matematike?  

− Kako ste se počutili? Zakaj? 

− Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

− Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili?  Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 
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Priloga 2. 1: Domišljijska hiša iz geometrijskih likov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Priloga 2. 2: Domine z geometrijskimi liki  
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Priloga 2. 3: Spomin z geometrijskimi liki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 2. 4: Kartončki z geometrijskimi liki in telesi 
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Priloga 3: Učna priprava »simetrija« za eksperimentalno skupino 

UČNA PRIPRAVA SIMETRIJA (eksperimentalna skupina) 

Razred: 2 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: simetrija 

Učni cilji 

 

 

Učenci: 

1. spoznajo in poiščejo simetrijo pri 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 (naloga 1). 
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 geom. liki, glasba, simetrični in nesimetrični predmeti in 2 obroča, 

učni listi, elektronske prosojnice, listki s pojmi. 

Viri in 

literatura 

Kavčič, A. (2005). Učenje z gibanjem pri matematiki: priročnik gibalnih 

aktivnosti za učenje in poučevanje matematike v 2. razredu devetletke. 

Ljubljana: Bravo. 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno

vljeni_UN/UN_matematika.pdf. 

Opombe  

 

UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DEJAVNOST: Prepogibanje likov 

Učence razdelimo v pare. Usmerimo jih v različne kotičke po razredu. Vsak 

par dobi listke, na katerih so geometrijski liki (Priloga 3.1). 

Njihova naloga je, da like prepognejo tako, da bodo naredili 2 enaka dela 

(polovici). To skupaj preverimo in povemo, da smo dobili dve simetrični 

obliki. 

Tu povemo, da kadar sta dva dela enaka, pravimo, da sta simetrična. Vedno 

ju loči ravna črta. Lahko se nahaja na različnih mestih. Pokažemo nekaj 

različnih primerov simetral. 

Naslednja naloga je, da like prepognejo tako, da bodo dobili dva neenaka 

dela. Povemo, da takim polovicam rečemo, da sta nesimetrični. Povemo, da 

smo tokrat dobili nesimetrično obliko. 

Ob dejavnosti ponovimo še značilnosti geometrijskih likov in geometrijskih 

teles.  
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15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DEJAVNOST: Simetrija/asimetrija na sošolcu 

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. 

Učence razdelimo v trojke: 2 učenca predstavljata kip, eden pa je njun kipar. 

Na primeru ene trojke učencem predstavimo, kakšna je postavitev trojke in 

kje poteka simetrala. Učencem damo navodilo: »Kipar ima danes posebno 

nalogo, saj mora oblikovati kar dva kipa na enkrat, ki morata biti med seboj 

simetrična.« Učencem povemo, da ob začetku glasbe kipar začne s 

kiparjenjem, ko glasba utihne pa zaključi z delom.  

Povemo, da bomo simetrijo kipov tudi preverili in to na naslednji način: oba 

kipa se obrneta drug proti drugemu, kot da zapirata knjigo. Morata biti zelo 

previdna, da ne bosta spreminjala prvotne oblike.  

Nekaj skupin svoje kipe predstavi pred razredom. 

OSREDNJI DEL 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min.  

3. DEJAVNOST: Simetrični in nesimetrični predmeti 

Učenci so razdeljeni v pare – glede na znak pri imenu. Vsak par dobi en 

predmet (potrebujemo jih 12). Pred tablo sta na mizi 2 obroča. En predstavlja 

simetrične oblike, drug pa nesimetrične oblike. V paru se učenci pogovorijo, 

kam bi uvrstili predmete. Vsak par pove svojo odločitev, jo utemelji in 

predmet odnese v ustrezen obroč. Pomembno je, da učenci povedo, kje pri 

simetričnih oblikah poteka ravna črta (simetrala).  

Predmeti: 

SIMETRIČNI: škatla, puščica, 

lonček, lepilo, lak za nohte, škarje, 

etui za očala, sončna očala, klinček 

za perilo, zapestnica 

NESIMETRIČNI: figura oslička, 

kovanec, hranilnik, plastična roža, 

školjka, kuščar-okrasek, šilček, 

miška za brisat, radirka, ravnilo 

 

4. DEJAVNOST: Besede v mreži 

Učence razdelimo v skupine po 3 in 4 (odvisno od števil simetričnih črk). 

Vsaka skupina dobi razrezane črke (Priloga 3.2), naloga učencev pa je, da 

dopišejo simetrične črke (nesimetrične so že zapisane) in sestavijo besedo. Ko 

končajo, jim damo navodilo: »Zdaj vsi obrnite listke s črtami 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. Če imata dve skupini 

enako besedo, bo vsaka prikazala določeno črko, tako da bo na koncu nastala 

beseda. Imate minuto časa, da razmislite, kako bi lahko črko/e prikazali, 

potem sledi predstavitev pred razredom.« 

Posamezne skupine pred razredom s telesom predstavijo črke. Ostali učenci 

ugotavljajo, katero črko prikazuje skupina in na koncu iz prikazanih črk 

sestavijo besedo (ROBEC, PTICA, SLIKA).  

 

5. DEJAVNOST: Učni list 

Učenci individualno rešujejo učni list (Priloga 3.4). Skupaj ga preverimo s 

pomočjo elektronskih prosojnic, na katerih so rešitve. 

Naloga za diferenciacijo: Tisti učenec, ki predčasno reši učni list, mu 

učiteljica individualno poda dodatno navodila za 2. nalogo na učnem listu: 

»Na simetričnih oblikah dodaj ravne črte (risanje z  ravnilom).« 
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 ZAKLJUČNI DEL  

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 jih morajo prikazati 

simetrično/nesimetrično.  

Simetrično: aktivnosti na obali. 

Nesimetrično: aktivnosti v zimskem času. 

Potek: Najprej jih razdelimo na polovico. Vsaka polovica dobi ovojnico z 

listki, na katerih so pojmi (Priloga 3.3). Po dva in dva učenca izžrebata enak 

pojem, ki ga morata prikazati simetrično ali nesimetrično (odvisno od 

skupine). Najprej pojme prikazujejo poljubno (v gibanju), nato jih vodimo do 

tega, da morajo ta pojem prikazovati čim bolj simetrično/nesimetrično, tako 

da okamenijo v nekem položaju.  

Vsaka skupina dela samostojno. 

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. 
 

Priloga 3. 1: Listki z geometrijskimi liki (izrežemo po črnih črtah) 
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Priloga 3. 2: Mreže z besedami 

− 1. in 2. skupina (2 × 4 učenci): ROBEC 

 

− 3. in 4. skupina (2 × 4 učenci): PTICA  

 

− 4., 5., in 6. skupina (3 × 3 učenci): SLIKA 

 
Priloga 3. 3: Listki s pojmi (vsak pojem je namenjen enemu učencu) 

− Simetrija: Za skupino, ki prikazuje aktivnosti na obali.             

PLAVALEC PLAVALEC 

GALEB GALEB 

VELIK OBLAK VELIK OBLAK 
MAJHEN OBLAK MAJHEN OBLAK 

SONČENJE SONČENJE 
JEŠ SLADOLED JEŠ SLADOLED 

MAZANJE S KREMO MAZANJE S KREMO 
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− Nesimetrija: Za skupino, ki prikazuje aktivnosti v zimskem času.  

SMUČAR, KI ZAVIJA SMUČAR, KI ZAVIJA 
SMUČAR, KI SE PELJE 
NARAVNOST  

SMUČAR, KI SE PELJE 
NARAVNOST 

SANKANJE SANKANJE 

DRSANJE DRSANJE 
DESKAR DESKAR 

METANJE KEPE METANJE KEPE 

»LOPATANJE« »LOPATANJE« 

 

Priloga 3. 4: Učni list simetrija 

SIMETRIJA IN NESIMETRIJA 
IME IN PRIIMEK: ______________                                                       DATUM:________ 

 

1. OBKROŽI SIMETRIČNE FIGURE. 

 

  

 

 

2. Z BARVICO PREVLECI SIMETRIČNE ŠTEVILKE IN ČRKE. 
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3. DOPOLNI TAKO, DA BO SIMETRIČNO. 

 

4. DANIM LIKOM NARIŠI VSE Č RTE, KI DELIJO PREDMETE NA DVA ENAKA 

DELA. 
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Priloga 4: Učna priprava »simetrija« za kontrolno skupino 

UČNA PRIPRAVA SIMETRIJA (kontrolna skupina) 

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: simetrija 

Učni cilji Učenci: 

1. spoznajo in poiščejo simetrijo pri predmetih iz vsakdanjega življenja; 

2. prepoznajo in opišejo simetrične oblike; 

3. razvrščajo predmete med simetrične in nesimetrične; 

4. dopolnjujejo oblike do simetrije. 

Ključne 

besede 

Simetrija, asimetrija, simetrala. 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska, delo v parih. 

Učne 

metode 

Razgovor, metoda dela s fotografijami, metoda igre, delo z učnim listom. 

Pripomočki Slike otrok na kartončkih in na elektronskih prosojnicah, rdeče in modre 

barvice, 2 obroča in različni simetrični/nesimetrični predmeti, elektronske 

prosojnice, kreda, učni list, dodatni zvočniki za računalnik. 

Viri in 

literatura 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno

vljeni_UN/UN_matematika.pdf. 

Slike otrok: Pridobljeno s  

http://classroomclipart.com/clipart/Clipart/Children.htm. 

Vir risanke: Medved Bojan – Motorizacija (13. 6. 2010). [video]. Pridobljeno 

25. 11. 2015 s https://www.youtube.com/watch?v=CeX4Nqz4uJQ 

Opombe / 

 

UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

 

15 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DEJAVNOST: Zgodba o dečku 

 

Učencem povemo zgodbo: 

»Nekoč je v gozdu živel deček. Cele dneve je bival v svoji hišici in nikoli ni 

prestopil praga. Skrival se je zato, ker je bil malce drugačen. Eno polovico 

obraza je imel drugačno kakor drugo. Ko je nekoč hitro pokukal ven, je zagledal 

prelepo deklico in se zaljubil. A deček si je ni upal ogovoriti, da se ne bi 

prestrašila. Močno si je želel enaki polovici obraza in dobra vila, ki je njegovo 

željo poznala, mu jo je izpolnila. Zamahnila je s paličico in deček je že imel dve 

enaki polovici.« 

 

Ob pripovedovanju pokažemo sliko dveh obrazov. Prvi je nesimetrični in drugi 

simetrični. 

Sprašujemo: »Kaj vidite na prvi sliki? Kakšen obraz ima deček? Ali se ena stran 

razlikuje od druge? Kaj pa pri drugi sliki? Ali opazite kakšno razliko? Kako 

rečemo predmetom, ki imata obe polovici enaki?« 

Tu povemo, da kadar sta dva dela enaka, pravimo, da sta simetrična. Loči ju 

ravna črta, ki se ji reče simetrala. Ko dva dela nista enaka, sta nesimetrična. 

http://classroomclipart.com/clipart/Clipart/Children.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CeX4Nqz4uJQ
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10 min. 

 

 
2. DEJAVNOST: Simetrično/nesimetrično telo otroka 

Učenci so v parih* in dobijo slike otrok (Priloga 4.1). Pogovorijo se o 

simetričnih/nesimetričnih delih na slikah. Simetrične dele obkrožijo z modro, 

nesimetrične pa z rdečo barvico. 

Ko končajo, na elektronski prosojnici pokažemo slike in se skupaj 

pogovorimo o simetričnih in nesimetričnih delih slik.  

*Učence v pare razdelimo po klopeh. 

OSREDNJI DEL 

 
10 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 

 
 
 
 
20 min.   

3. DEJAVNOST: Simetrični/nesimetrični predmeti 

Učenci sedijo na svojem mestu (razdeljeni so v pare glede na znak pri imenu). 

Vsak par dobi en predmet (potrebujemo jih 12). Pred tablo sta na mizi 2 obroča. 

En predstavlja simetrične oblike, drug pa nesimetrične oblike. V paru se učenci 

pogovorijo, kam bi uvrstili predmete. Vsak par pove svojo odločitev in jo 

utemelji. Pomembno je, da učenci povedo, kje pri simetričnih oblikah poteka 

ravna črta (simetrala). Učiteljica predmet postavi v ustrezen obroč. 

 

Predmeti: 

SIMETRIČNI NESIMETRIČNI 

Škatla, puščica, lonček, lepilo, 

škatlica – srček, lak za nohte, 

škarje, etui za očala, sončna 

očala, klinček za perilo, 

zapestnica  

Figura oslička, kovanec, 

hranilnik, šilček, miška za brisat, 

radirka, ravnilo, plastična roža, 

školjka, kuščar-okrasek  

 
4. DEJAVNOST: Simetrične/nesimetrične črke 

Na elektronski prosojnici prikažemo črke slovenske abecede. Naloga učencev 

je, da ugotovijo, katere črke so simetrične in katere nesimetrične. Za simetrično 

črko morajo ploskniti, za nesimetrično pa tapkati s prsti po mizi.  

Odgovore preverimo tako, da učiteljica za simetrične črke na elektronski 

prosojnici prikaže ravno črto, ki ločuje simetrična dela.  

 
5. DEJAVNOST: Risanka 

Učencem predvajamo kratko risanko. 

Naloga učencev je, da si iz risanke zapomnijo vsaj eno simetrično in eno 

nesimetrično obliko/predmet. Na koncu se skupaj pogovorimo, kaj so si 

zapomnili. Nato skupaj še enkrat pogledamo del risanke in jo pri primerih 

simetričnih in nesimetričnih oblik ustavimo ter se pogovorimo in rišemo ravne 

črte pri simetričnih primerih na tablo. 

 
6. DEJAVNOST: Učni list 

Reševanje učnega lista (Priloga 3.4) in preverjanje rešitev s pomočjo 

elektronskih prosojnic.  

Naloga za diferenciacijo: Tisti učenec, ki predčasno reši učni list, mu učiteljica 

individualno poda dodatno navodila za 2. nalogo na učnem listu. Na simetričnih 

oblikah mora dodati ravne črte (pozorni smo, da jih nariše z ravnilom). 
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ZAKLJUČNI DEL 

 

5 min.  

 

 

 

 

 

5 min. 

7. DEJAVNOST: Ponovitev 

Učencem rečemo, da naj pogledajo malo po razredu in poskušajo najti vsaj en 

simetričen in en nesimetričen predmet. Skupaj se pogovorimo o izbranih 

predmetih. 

 

8. DEJAVNOST: Refleksija z učenci – KROG: 

Vsi se udobno namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj 

vse so danes počeli. 

Vprašanja:  

− Kako vam je bilo danes?  

− Kako ste se počutili? Zakaj? 

− Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

− Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili? Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 

 

Priloga 4. 1: Slike otrok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 5: Učna priprava »črte in točke« za eksperimentalno skupino 

UČNA PRIPRAVA ČRTE IN TOČKE (eksperimentalna skupina) 

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: črte in točke 

Učni cilji 

 
Učenci: 

1. prepoznajo in rišejo različne črte (ravne, krive, sklenjene, nesklenjene, 

lomljene),  

2. ponazorijo različne črte, točke in presečišča s telesom,  

3. narišejo in označijo točko z veliko tiskano črko,  

4. označijo presečišče črt, 

5. uporabljajo geometrijsko orodje (šablono pri risanju črt), 

6. sklepajo z indukcijo o sklenjenih, nesklenjenih črtah, točkah in 

presečiščih,  

7. rešujejo probleme o črtah. 
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Ključne 

besede 

Črte, točka, sklenjeno, nesklenjeno, presečišče, ravna, kriva, lomljena črta. 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska, delo v parih. 

Učne 

metode 

Razlaga, razgovor, metoda igre, delo z učnim listom. 

Pripomočki Kompaktna vrv, škarje, lepilni trak, glasba, tabla, ravnilo, zgodbica o sajenju 

krompirja, kartončki s prikazi, učni listi. 

 

Viri in 

literatura 

Kavčič, A. (2005). Učenje z gibanjem pri matematiki: priročnik gibalnih 

aktivnosti za učenje in poučevanje matematike v 2. razredu devetletke. 

Ljubljana: Bravo. 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost in šport. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno

vljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf. 

Opombe  Pred začetkom ure umaknemo vse stole in mize na rob učilnice in na tla, 

nalepimo veliko elastiko, ki jo sklenemo v črko O.  

 

UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

 

25 min. 

 

 

1. DEJAVNOST: delo z elastiko in ponazarjanje s telesom – sklenjene 

in nesklenjene črte, točke in presečišča  

 
Učenci se ob glasbi najprej gibajo prosto po razredu. 

1. ELASTIKA 

Učencem rečemo, da se naj zdaj začnejo gibati po elastiki, ki je nalepljena na 

tleh. Učence ustavimo in vprašamo, kakšno črto predstavlja elastika, po kateri 

so se gibali. Pridemo do pojma kriva, sklenjena črta. Učence vprašamo, ali so 

opazili kakšno razliko med prosto hojo po razredu in hojo po elastiki. 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). Povemo, 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 

črte ni možno in zato  dobimo en začetek in en konec te črte (značilnost 

neEsklenjene črte). 

 

2. 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). V krog se vključita tudi 2 študentki, ki stojita vsaka na svoji strani 

kroga. Učence vprašamo, kaj smo oblikovali. 

Postavimo  vprašanje: ali se lahko še kako drugače sklenemo kot samo z 

rokami? Skupaj z učenci iščemo različne načine, s katerimi lahko prikažemo 

sklenjeno črto. 

Na dveh mestih učenca spustita po eno roko, tako da se z ostalimi učenci 

držita samo z eno roko. Učence ponovno vprašata, kaj je nastalo. Ugotovimo, 

da sta nastali dve nesklenjeni črt (krivi). Nesklenjeni črti se spremenita v dva 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
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»vlakca« in potujeta po razredu (vsak vlak vodi en učenec). Med 

oblikovanjem 2 vlakcev učence sprašujemo, kako se spremenimo v nesklenjen 

vlakec, povemo zakaj se moramo dobro držati … 

Učence pri gibanju v kolini spodbujamo k različnim oblikam gibanja – 

vijuganje, hoja naravnost, v različne smeri in v različnih nivojih.  

 
3. PRESEČIŠČE 

1. Eden od učencev svoj »vlak« vodi pod drugim »vlakom«. Vlak gre skozi in 

se ne ustavlja. Enako naredi še drugi vlak.  

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 – 

kot pri igri »Ali je kaj trden most?«).  

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 je trenutno 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. 

 

4. TOČKA 

Ponovno se postavimo v dva nesklenjena vlakca. Vsi spustimo roke. Učence 

vprašamo, ali mogoče vedo, kaj sedaj predstavljamo. Ugotovimo, da je vsak 

učenec točka. Spomnimo jih na presečišče. 

 
OSREDNJI DEL 

 
10 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DEJAVNOST: Zapis na tablo  

 

Učenci sedijo pred tablo na tleh in spremljajo delo učiteljice. 

Na tablo narišemo sklenjene in nesklenjene črte in na mestu, kjer se dve črti 

sekata, 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). 

A 

B 
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10 min. 

 

 
 
 
 
10 min. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 
 

• Ali lahko ravno črto sklenemo? Ne, ker se mora črta lomiti. 

Takim črtam rečemo lomljena črta. 

Če je čas, to preizkusimo: 

»Kako bi lahko zdaj v koloni naredili čim bolj ravno črto?« Preden začnemo z 

uporabo ravnila, se postavimo ob zid in ugotavljamo, ali smo tako bolj ravni, 

kot če prosto stojimo v učilnici. Povemo, da edino pravilno  ravno črto lahko 

naredimo z ravnilom. 

študentka učencem na tablo demonstrira delo z ravnilom. Poudari, da je pri 

risanju ravnih črt obvezna uporaba ravnila.) 

 

3. DEJAVNOST: Prikazovanje presečišč s pomočjo telesa 

Vsak v razredu najde kotiček, kjer  ima dovolj prostora. S telesom na različne 

načine pokažejo 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 

Delo v skupini (učence razdelimo v 5 skupin): Vsaka skupina dobi list, na 

katerem je 5 različnih prikazov/slik (Priloga 5.1), na katerih so različne črte in 

točke. Vsaka skupina ima na listu obkrožen en prikaz, ki ga mora prikazati s 

telesom (cela skupina sestavi sliko). Potem ko skupine končajo, se usedejo 

pred tablo, kjer posamezne skupine ponovno ponazorijo svoje prikaze. Ostali 

učenci ugibajo, katero sliko prikazuje skupina, vse slike se nahajajo 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 5.2) izvajajo masažo – risanje po hrbtih. Na koncu se skupaj 

pogovorimo, pri katerih opravilih je »kmet« uporabil točke in črte. 

ZAKLJUČNI DEL 

 
15 min. 

 
 
 
5 min. 

 
 
 
 
 
5 min. 

6. DEJAVNOST: Reševanje učnega lista 

Učenci individualno rešujejo učni list (Priloga 5.3). 

Učni list skupaj preverimo (elektronske prosojnice). 

 

7. DEJAVNOST: Ponovitev simetrije 

Učencem pokažemo sliko metulja in ponovimo pojme simetrija, asimetrija in 

simetrala.  

 

8. DEJAVNOST: Refleksija z učenci – KROG: 

Vsi se udobno namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj 

vse so danes počeli. 

Vprašanja:  

− Kako vam je bilo danes?  

− Kako ste se počutili? Zakaj? 

− Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih? 

− Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili?  Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 
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Priloga 5. 1: Kartončki s črtami in točkami 

 
  

 

 

 

Priloga 5. 2: Kmet sadi krompir 

Kmet stopi iz hiše in naredi pet korakov naprej, 3 v desno in 2 naprej (točke). Prispe na 

njivo in jo pognoji s hlevskim gnojem – z dlanmi otresa po hrbtu, tako da se hrbta vsakokrat 

dotakne. Njivo zorje - z dvema prstoma močno potegne po hrbtu navzdol in potem navzgor, 

dokler vsa njiva (hrbet) ni zorana (ravne črte), nato jo razrahlja z brano - z malo 

razklenjenimi prsti potegne večkrat po hrbtu navzdol, navzgor (krive črte). Posadi krompir - s 

prstom dela točke v ravnih črtah navzgor in navzdol po hrbtu in ga zasipa – z dlanjo pomete 

po hrbtu (krive črte). Dež namoči njivo - z vsemi prsti tapka po celem hrbtu (točke). Potem 

posije sonce - cele dlani polaga nežno na hrbet, da ležeči začuti toploto in krompir skali in 

vidijo se že rastline - s palcem in kazalcem rahlo ščiplje hrbet. Kmet poškropi njivo proti 

plevelu - z vsemi prsti tapka po celem hrbtu (točke). Ko krompir dozori, s posebnim strojem 

preorje njivo - z dvema prstoma močno potegne po hrbtu navzdol in potem navzgor, dokler 

vsa njiva (hrbet) ni zorana (ravne črte). Nato pobere krompir. Hodi 5 korakov naprej, 

vendar pozor, en krompir je na poti pozabil pobrati, zato se mora vrniti nazaj za 3 korake. 

Zdaj gre lahko naprej 5 korakov. Koraka naprej po njivi in pobere preostali krompir – s 

prsti rahlo »ščipamo« (točke) in ga odpelje domov – končamo in umaknemo roke s hrbta. 

 

Priloga 5. 3: Učni list črte in točke 

ČRTE IN TOČKE 

IME IN PRIIMEK: _______________________   DATUM: -

______________________ 

1. PREVLECI: 

RAVNO ČRTO Z ZELENO BARVO.                              LOMLJENO ČRTO Z RUMENO BARVO. 
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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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Priloga 6: Učna priprava »črte in točke« za kontrolno skupino 

UČNA PRIPRAVA (kontrolna skupina) 

Razred: 2. 

Učna tema: geometrija 

Učna enota: črte in točke 

Učni cilji 

 
 

Učenci: 

1. prepoznajo in rišejo različne črte (ravne, krive, sklenjene, nesklenjene, 

lomljene); 

2. narišejo in označijo točko z veliko tiskano črko; 

3. označijo presečišče črt; 

4. uporabljajo geometrijsko orodje (šablono) pri risanju črt in likov. 

Ključne 

besede 

Točka, sklenjeno, nesklenjeno, presečišče, ravna, kriva, lomljena črta. 

Učne oblike Frontalno delo, delo v paru, individualno delo. 

Učne 

metode 

Razlaga, razgovor, metoda dela s fotografijami, metoda igre, delo z učnim 

listom. 

Pripomočki Projekcija (slike črt na elektronskih prosojnicah), računalnik, kartončki s 

črtami, tamburin, modre in rdeče barvice, učni list, slike iz vsakdanjega 

življenje, ravnilo. 
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content/uploads/2008/02/mat3-ul-006.pdf. 
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Opombe  / 

 

UVODNI DEL 

Čas Dejavnosti 

 

20 min. 

 

1. DEJAVNOST: sklenjene in nesklenjene črte, točke in presečišča. 

Na elektronskih prosojnicah prikažemo dve sliki, ki prikazujeta dve skupini črt 

(na eni strani so ravne, na drugi pa krive črte). 

Z vprašanji spodbudimo učence, da povedo čim več razlik med obema 

skupinama črt. 

S pogovorom ugotovimo, kako se črte razlikujejo in da se vse lahko sekajo. 

Učence vprašamo, kaj nastane, ko se dve črti sekata. Na tablo narišemo 

presečišče. Učence vprašamo, ali imajo kakšno idejo, kako bi ga označili. 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/billedserier/gadegaard-mange-veje-mellem-gud-og-mennesker
http://www.kristeligt-dagblad.dk/billedserier/gadegaard-mange-veje-mellem-gud-og-mennesker
http://www.ef.uni-lj.si/druzbena_odgovornost_in_integriteta/zagotavljanje_enakih_moznosti
http://www.ef.uni-lj.si/druzbena_odgovornost_in_integriteta/zagotavljanje_enakih_moznosti
http://i43.tinypic.com/2ceovw2.jpg
http://keramicneploscice.urejam.si/
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://priprave.mimi.si/wp-content/uploads/2008/02/mat3-ul-006.pdf
http://priprave.mimi.si/wp-content/uploads/2008/02/mat3-ul-006.pdf
http://fotografije.n3po.com/cache/Slike/Drevo-veje-Balder-neba_540.jpg
http://www.nm-kloster.si/?p=1124
http://www.vindulo.com/vinogradi1.html
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Označimo ga z veliko tiskano črko (A). Vprašamo jih, kako bi označili 

naslednje presečišče (B). 

Na tablo narišemo različne črte: Iz krivih črt oblikujemo sklenjene in 

nesklenjene črte ter opazujemo, kako se razlikujejo. Učence vprašamo, kaj bi 

pri skupini sklenjenih črt lahko naredili, da bi dobili nesklenjene črte. Kako pa 

bi nesklenjene povezali v sklenjene?  

Poudarimo, da pri risanju ravnih črt uporabljamo ravnilo. 

OSREDNJI DEL 

 
15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 
 
 
 
 
 
15 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min. 

2. DEJAVNOST: Kartončki s črtami in presečišči 

Učence razdelimo v pare (skupaj so tisti učenci, ki imajo enak znak pri imenih). 

Vsak par dobi ovojnico s kartončki, na katerih so različni primeri črt (Priloga 

6.1).  

Govorimo različne primere črt (učenci v parih poiščejo ustrezen kartonček in 

ga dvignejo v zrak): 

− kombinacija ravne in krive črte, ki se ne sekata (A), 

− naj se krivi črti ne sekata (Č), 

− kombinacija sklenjene in nesklenjene črte (B), 

− naj se ravni črti 1x sekata v točki (C), 

− 2 krivi črti naj se sekata 4x– v točkah A, B, C, Č (F), 

− ravne črte naj se sekajo 4x – v točkah A, B, C, Č (E), 

− dve ravni črti in ena kriva črta naj se sekajo v eni točki A (D), 

− ravna črta naj seka dve krivi črti v točkah A in B (H), 

− 2 krivi črti naj se sekata 2x – v točkah A in B (G).  

S tamburinom damo znak, kdaj učenci v paru dvignejo svoje kartončke 

.  

3. DEJAVNOST: Reševanje učnega lista 

Učenci rešujejo učne liste (Priloga 5.3), na katerih so različne naloge, ki se 

navezujejo na črte in točke.  

Naloge na učnem listu vključujejo: povezovanje ravnih in krivih črt s pojmom, 

risanje ravnih in krivih črt, sklenjenih in nesklenjenih črt, določitev in označba 

presečišča. 

Ko učenci končajo, preverimo rešene naloge na elektronskih prosojnicah. 

 
4. DEJAVNOST: Fotografije iz vsakdanjega življenja 

Učenci so v parih (tako kot sedijo po klopeh). Vsak par dobi fotografije (Priloga 

6.3) iz vsakdanjega življenja. Njihova naloga je, da na sliki prepoznajo ravne in 

krive črte. Vključimo primere s presečišči. 

Pripravijo modro in rdečo barvico. Z modro barvo morajo obkrožiti ravne linije, 

z rdečo krive linije, presečišča pa označijo. Ko končajo z delom v paru, vsak 

par predstavi obkrožene dele slike. Ostali učenci jih lahko dopolnjujejo. 

Fotografije prikažemo na elektronskih prosojnicah, učenci pa povedo, kaj vse 

so obkrožili. 

 
5. DEJAVNOST: Povzetek ure 

Povzamemo bistvene stvari: 

− ravne črte vedno rišemo z ravnilom, 

− krive črte rišemo s prosto roko (brez ravnila), 

− presečišče označimo z veliko tiskano črko,  
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− pri označevanju presečišča vedno začnemo s črko A in nadaljujemo s 

črkami po abecednem vrstnem redu. 

 
ZAKLJUČNI DEL 

15 min.  

 

 

 

 

5 min. 

6. DEJAVNOST: Ponovitev simetrije 

− Učenci individualno rešijo učni list (Priloga 6.3). 

− Učenec si v razredu izbere en predmet in mu določi vse simetrale. 

 

7. DEJAVNOST: Refleksija z učenci  

Vsi se udobno namestimo v krog in učence spodbudimo, da se spomnijo, kaj 

vse so danes počeli. 

Vprašanja:  

− Kako vam je bilo danes?  

− Kako ste se počutili? Zakaj?  

− Kako ste se počutili pri posameznih dejavnostih?  

− Katero dejavnost ste si najbolj zapomnili?  Zakaj? 

Učencem se zahvalimo za sodelovanje in se poslovimo. 

 

Priloga 6. 1: Kartončki z različnimi primeri črt 
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Priloga 6. 2: Fotografije iz vsakdanjega življenja 
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Priloga 6. 3: Ponovitev simetrije 
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Priloga 7: Preizkus splošnega znanj iz matematike 

PREVERJANJE ZNANJA  

IME IN PRIIMEK: __________________                               SKUPAJ TOČK: ___   /34  
 

1. UREDI ŠTEVILA PO VELIKOSTI. ZAČNI Z NAJMANJŠIM.                                    / 5,5 T         

20, 1, 11, 6, 14  ___, ___, ___, ___, ___ 

9, 17, 6, 4, 12, 2   ___, ___, ___, ___, ___, ___  

  
 
2. VSTAVI ZNAK <, >, = .                                                                                                       / 6 T 
 

   5      15    18  20        19     19 

 

8 + 5  2 + 9                9 + 3          11 – 9   9 – 1   1 + 4 

 
 
 

3. IZRAČUNAJ.                          / 4 T 
 

12 + 8 =   14 + 0 =   

 2 + 16 =   8 + 7 =   

18 — 9 =   11 — 5 =   

12 — 3 =   16 — 8 =   

 
 
 
4. IZRAČUNAJ MANJKAJOČI ČLEN.       / 4,5 T 

 

___ +  1  = 11   ___ –  3  = 12  ___ –  7  = 13 

19 – ___ = 14   12 + ___ = 18  13 – ___ = 5  

___ +  4  = 12   ___ +  9  = 11  4 + ____ = 14 

  



90 

 

5. PREBERI BESEDILNO NALOGO IN JO REŠI.                                                        / 3 T 

MATEJA JE V MESECU JANUARJU PREBRALA 5 KNJIG, V FEBRUARJU PA 6 KNJIG. 
KOLIKO KNJIG JE PREBRALA V OBEH MESECIH SKUPAJ? 
 
RAČUN :__________________________________________________ 
 
ODGOVOR:_______________________________________________ 
 
6. PREBERI BESEDILNO NALOGO IN JO REŠI.                               / 3 T 
 
MAMA JE JANU DALA 13 NALEPK, 5 JIH JE PODARIL PRIJATELJU. 
KOLIKO NALEPK ŠE IMA? 
 
RAČUN :_____________________________________________________ 
 
ODGOVOR:___________________________________________________ 

 
7.            NARIŠI RAVNO ČRTO.                                NARIŠI KRIVO ČRTO.               / 2 T 

  

8. POVEŽI.                                                                                                                           / 6 T  

                                                                                      
     PRAVOKOTNIK 

 
TRIKOTNIK 

 
KVADRAT 

 
          KROG 
 

          KOCKA 
 
           VALJ 
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Priloga 8: Preizkus znanja iz geometrije 

GOMETRIJSKI LIKI IN TELESA 
 
 

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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Priloga 9: Kriteriji za vrednotenje dejavnosti za ugotavljanje fluentnosti (»Na koliko načinov«) 

Število 
točk 

Opis gibanja 

2 Opičja hoja 

2 Hodi kot dojenček 

2 Upogibanje 

2 Poskakovanje, majanje (bouncing) 

3 Zaleteti se v nekaj  

2 Nositi nekaj 

1 Premeti vstran 

2 Plezanje gor in dol 

1 Hodi kot rakovica-premika se po vseh štirih, 
trebuh zgoraj! 

1 Hodi kot rakovica ritensko, bočno 

0 Plazi se 

1 Plazi se ritensko, bočno 

1 Plazi se kot nekdo 

3 Plazi se in brca, se rola/vrti/, v krogih … 

3 Hodi in križa noge 

1 pleše 

3 Pleše in poje 

3 Potaplja se 

2 Vleče noge 

0 Vozi nekaj (avtobus, avtomobil, tovornjak, 
traktor, letalo, helikopter, ladjo, limuzino …) 

2 Hodi kot raca 

2 Zmajuje z glavo (flipping) 

0 Leti 

0 Letenje nečesa 

0 Hopsanje (galloping) 

1 Veliki koraki 

3 Korakanje s stegnjenimi nogami 

0 Noge in roke, na vseh 4 

3 Stoja 

1 Nagibanje kot ladja 

0 Lahkotno poskakovanje 

0 Lahkotno poskakovanje po eni nogi 

3 Lahkotno poskakovanje v krogih 

0 Lahkotno poskakovanje, lahkoten tek in 
poskakovanje  

1 Lahkotno poskakuje in dela še nekaj (maha, 
poje, ziblje glavo …) 

1 Lahkotno poskakuje ritensko, bočno 

3 Vrtenje obroča-kroženje z boki 

1 Lahkoten tek 

0 Poskakovati 

0 Poskakovati ritensko, bočno 

2 Poskakuje tako da istočasno skoči skupaj z 
nogami in roke nad glavo plosknejo skupaj 

2 Skakanje čez stvari 

1 Poskakuje in dela nekaj drugega 

1 Poskakuje kot žaba, zajec, kenguru, kobilica 

3 Poskakuje v krogih 

3 Poskakuje čez kolebnico 

2 Brcanje 

2 Manjši poskoki 

1 Korakanje 

1 Vlečenje nečesa 

2 Potiskanje nečesa 

1 Vozi kolo 

1 Jaha psa, konja ali kaj drugega 

3 Zibanje 

0 kotaljenje 

1 Kotaljenje ritensko, bočno 

2 Kotaljenje na žogi 

0 Teče 

0 Teče hitro, počasi 

0 Teče in dela nekaj drugega 

3 Teče v krogih 

0 Šprinta 

0 Šprinta ritensko, bočno 

2 Po robu stopal 

2 Rola se, drsa se … 

0 Lahkotno poskakuje 

0 Drsenje 

1 Drsenje na stopalih, kolenih, ritensko, bočno … 

0 Dela prevale 

2 Prevali ritensko 

2 Vrti se okoli svoje osi 

3 Razdvajanje, špaga? 

2 Korak in zadrs 

1 Hodi s trdimi nogami 

2 Težki koraki 

1 Drsenje bočno, na kolenih … 

2 Plazi se kot kača 

0 Plava 

1 Gunca se/niha 

0 Tip-top/hodi po prstih, previdno, po tiho 

1 Tip-top ritensko, bočno 

2 Salte? 

1 obračanje 

0 Vrtenje palice kot mažorete 

0 Hodi 

0 Hodi in dela nekaj drugega (ploska, poje, gleda, 
maha …) 

3 Hodi z zaprtimi očmi 

1 Hodi s prekrižanimi nogami 

1 Hodi v krogih, kvadratih kot 8 … 

2 Hodi po glavi 

0 Hodi ritensko, bočno 

0 Hodi hitro, počasi 

1 Hodi kot medved, pijanec, nogometaš, kavboj, 
robot, ali druga imitacija … 

0 Hodi po vseh 4 

0 Hodi po rokah 

0 Hodi po kolenih 

3 Hodi po kolenih ritensko 

2 Hodi po rokah ritensko 

0 Hodi po prstih 

1 Hodi po petah 

2 Hodi cik-cak 

3 Hodi cik-cak ritensko, bočno 



96 

 

Priloga 10: Kriteriji za vrednotenje dejavnost za ugotavljanje originalnosti (»Kaj lahko narediš s kozarčkom?«) 

Število 

točk Opis gibanja z lončkom 

3 Akrobacije z lončkom 3 Obračati se 0 Spusti z obrvi 2 Spusti s čevlja 

0 Brcne + brcanje z različnimi deli telesa  2 Pihne 1 Spusti z oči 1 Spusti z rame 

1 Ciljati tarčo 1 Položi nekaj v lonček najprej 0 Spusti s prstov 2 Spusti izpod majice 

1 Drži visoko in spusti 1 Položi in lovi ravnotežje na obrazu, nosu ipd. 3 Spusti z nohtov 1 Spusti narobe obrnjen 

0 Drži pod brado in spusti 1 Položi in lovi ravnotežje na prstu 0 Spusti s pesti 2 Spusti s pasu 

0 Drži z zobmi in spusti 2 Položi, lovi ravnotežje na predmetu, pusti da pade 0 Spusti s stopalom 0 Spusti z zapestjem 

2 Frcne 3 Poskakovati 0 Spusti z dlanjo (hands) 1 Trka po lončku 

3 Grabiti/brskati (rake it in) 2 Poskakuje po eni nogi in da notri 0 Spusti z glavo 1 Teče in spusti ali vrže 

2 Hitro se vrteti 2 Poskakuje po eni nogi nazaj in da notri 3 Spusti s peto 1 Tleskniti/krcniti 

2 Hodi nazaj in spusti 1 Potisne z nogo, dlanjo 2 Spusti z bokom 2 Udari/odbije 

0 Hodi (okoli) in spusti, položi itd. 2 Potisne iz roke, noge itd. 1 Spusti z nogo 2 Usede se na stol in spusti 

2 Lahno udariti/krcniti 1 Previdno položi narobe obrnjen lonček 0 Spusti z ust 3 Vrže z veliko silo-šut  

0 Lonček previdno položi z roko 3 Preluknja lonček in ga spusti 1 Spusti z vratu 0 Vrže 

2 Lovi ravnotežje na robu 0 Premakne lonček na določeno mesto (v koš) 0 Spusti z nosu 2 Vrže/odbije nazaj, s strani 

0 Kot da udari žogo 1 Premakne lonček od zadaj, s strani 1 Spusti z dlani (palm) 3 

Vrže v zrak in 

udari/odbije 

3 Kot da leti notri 2 Plazi se, odloži notri 2 Stisne in položi 3 Vrže v zrak in skoči 

3 Majhni poskokci (npr. od veselja) in spusti 3 Pleše in spusti notri 2 Stoji stran in spusti 3 

Vrže narobe obrnjeno + 

postrani 

3 Mašira/koraka in spusti 0 Previdno položiti lonček dol na ravno površino 0 Spusti s trebuha 2 Vleče in spusti 

2 Med rokama (arm) 3 Preval in spusti 0 Spusti z zobmi 2 

Vrže tako, da se roka nad 

ramo ne premika 

1 Med prsti 1 Prisesa in spusti 1 Spusti s stegni 0 Z enim/dvema prstom 

2 Med dlanmi (hands) 3 Rola se in spusti 1 Spusti s prsti na nogah 0 Z eno roko 

1 Med koleni, nogami 2 Spusti z gležnjem 2 Spusti z vrha glave/čela 2 Zadrsa lonček 

3 Med prsti na nogi 0 Spusti z roko 0 Spusti z jezikom 2 Za telesom 

0 Narahlo vrže 2 Spusti s podpazduho 2 Spusti s prsi 2 Zadrsa z mize 

1 Narahlo vrže nazaj 1 Spusti od zadaj 0 Spusti z brade 2 Zavrti 

3 Najprej nareže na majhne koščke  0 Spusti iz trebuha 0 Spusti notri 1 Zavalja 

2 Naglo poseže po/zgrabiti 2 Spusti z lica 0 Spusti od zadaj, s strani 2 Zvalja s prsta, glave itd. 

3 Naredi, da nekdo drug vzame lonček 1 Spusti kot košarkarsko žogo 1 Skoči in spusti 2 Zavalja z mize 

2 Nese na predmetu 3 Spusti kot padalo 3 

Skoči na kolenih in 

spusti 3 Zmečka in spusti 

3 (Odreže dno in) Natakne na roko/stopalo 1 Spusti obrnjeno na glavo 0 Spusti s kolenom 3 Žonglira 

  1 Spusti z ušes     
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Priloga 11: Primeri vrednotenja odgovorov glede na originalnost 

0 točk 

Torrance_1 Torrance_2 

− Hopsa. 

− Dela prevale. 

− Poskakuje po eni nogi. 

− Teče. 

− Hodi po prstih. 

− Poskakuje. 

− Vrže lonček.   

− Spusti lonček. 

− Položi lonček.   

− Brcne lonček. 

− Sedi in položi lonček. 

− Spusti lonček s prstov.   

 

1 točka 

Torrance_1 Torrance_2 

− Hodi kot pes. 

− Hodi kot vrvohodka. 

− Dela premete vstran. 

− Poskakuje kot žaba. 

− Pleše (ustno). 

− Lahkotno teče. 

− Vrže lonček nazaj. 

− Poskakuje in spusti lonček.   

− Spusti lonček z rame.     

− Frcne lonček. 

− Spusti lonček s komolca.   

− Spusti lonček s prstov na nogi.   

 

2 točki 

Torrance_1 Torrance_2 

− Brca.   

− Vrti se okoli svoje osi. 

− Hodi s težkimi koraki. 

− Poskakuje cik-cak. 

− Drsa se. 

− Hodi kot raca. 

− Plazi se in vrže lonček.   

− Ritensko hodi in vrže lonček.   

− Zavrti lonček.   

− Zakotali lonček z dlani.   

− Bočno vrže lonček po levi strani. 

− Spusti lonček s podpazduhe.   

 

3 točke 

Torrance_1 Torrance_2 

− Bočno hopsa, vmes se zavrti po eni 

nogi, druga je dvignjena.  

− Bočno poriva svoje telo z rokami, 

noge so v moški špagi. 

− Poskakuje kot žaba, med tem ima roke 

prekrižane ped seboj, usta se odpirajo 

kot pri ribah, potem se usede na tla, 

noge spodviha (kleči) in jih odpira in 

zapira in se s tem premika. 

− Dela stoje (ustno). 

− Dela salte (ustno). 

− Giblje se kot »roža«. 

− Vrže lonček in ga odbije z ušesom.   

− Žonglira lonček med nogami. 

− Poskakuje in lovi ravnotežje z lončkom na 

desnem stopalu. 

− Naredi salto in vrže (ustno). 

− Hodi kot vrvohodka z lončkom na glavi in 

ga spusti z glave. 

− Spusti lonček z nohtov. 

− Gleda skozi »lonček-daljnogled« in ga pri 

tem spusti.   

− S silo premakne lonček (StarWars) (ustno). 

− Kroži z roko nazaj in pri tem spusti lonček. 

Legenda: Torrance_1 – dejavnost za ugotavljanje fluentnosti (»Na koliko načinov?«), 

Torrance_2 – dejavnost za ugotavljanje originalnosti (»Kaj lahko narediš s kozarčkom?) 


