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POVZETEK 

Celostno učenje je eden od vidikov učenja, ki ne zajema le enega področja otrokovega razvoja, 

ampak ga obravnava celostno, kar pomeni na vseh ravneh razvoja: kognitivnem, socialnem, 

čustvenem, kulturnem, gibalnem in telesnem. Celostno učenje s svojimi metodami vpliva na 

celostni razvoj otroka in ne le na eno področje razvoja, kar je vsekakor prednost takega načina 

učenja. Njegove cilje dosega tudi medpredmetno povezovanje. S prepletanjem ciljev dveh 

različnih predmetov lahko učencem zagotovimo razvoj na več področjih, omenjenih zgoraj, pri 

čemer sta gibalni in telesni razvoj še posebej prepletena. Učenje vsake, tudi najmanjše in 

vsakdanje gibalne spretnosti zahteva pri učencu ob določeni telesni razvitosti tudi bolj ali manj 

močno intelektualno razvitost ter socialno in čustveno razvitost. Zato je dobro pri učencu 

gibalno dejavnost obravnavati splošneje in ne le v povezavi s telesnimi dejavnostmi. 

Medpredmetno povezovanje je še toliko bolj priporočljivo v prvem razredu osnovne šole, saj 

omogoča učencem lažji prehod iz predšolskega v šolsko obdobje. Znanje angleščine ima danes 

zelo poseben pomen, zato se je začelo poučevanje angleščine uvajati tudi v prvem triletju 

osnovne šole. Potekati mora čim naravneje, za kar poskrbi zgodnje poučevanje angleščine po 

metodah VJIU (vsebinsko in jezikovno integrirano učenje; angl. CLIL – Content and Language 

Integrated Learning) in PTO (popolni telesni odziv; angl. TRP – Total Physical Response). 

Zaradi zgoraj opisanih razlogov smo se odločili povezati zgodnje poučevanje angleščine z 

vsebinami športa.  

V maju 2018 smo izvedli evalvacijsko raziskavo, ki je potekala na osnovni šoli v okviru učnih 

ur tujega jezika. V raziskavi je sodelovalo 51 učencev, od tega 25 v eksperimentalni skupini, 

pri kateri so bile v pouk angleščine vključene vsebine športa, in 26 v kontrolni skupini, kjer je 

pouk angleščine potekal na klasičen, sedentarni način. Namen eksperimenta je bilo oblikovati 

model za vključevanje vsebin športa v pouk angleščine v prvem razredu osnovne šole, 

preizkusiti in evalvirati tak model poučevanja z vidika napredka v znanju ter ugotoviti, ali tak 

način poučevanja vpliva na učenčevo motivacijo za učenje tujega jezika. Rezultati so pokazali, 

da so bili učenci, ki so se tujega jezika učili preko vključevanja vsebin športa v pouk, bolj 

motivirani za učenje angleščine in dosegli večji napredek v znanju kot učenci, ki so se tujega 

jezika učili na klasičen način.  

Ključne besede: šport, angleščina, gibalne dejavnosti, gibanje, prvi razred, medpredmetno 

povezovanje, celostni razvoj  

 

  



ABSTRACT 

Integrated learning is one aspect of learning that covers not only one area of the child's 

development, but deals with it comprehensively. Its objectives are achieved by cross-curricular 

integration. By interweaving the goals of two different subjects, students can develop in many 

areas: cognitive, social, emotional, cultural, motor and physical, with the latter two being 

particularly intertwined. Therefore, it is good for the student to take movement activity more 

generally and not only in relation to physical activity. Cross-curricular integration is all the 

more advisable in the first grade of the elementary school, since it enables learners to make 

easier transition from pre-school to school. Knowledge of English has a very special 

significance today, consequently teaching of English was introduced into the first three years 

of elementary school. Learning has to take place in the most natural way with appropriate 

methods such as CLIL (Content and Language Integrated Learning) and TPR (Total Physical 

Response). For the reasons described above, we decided to link early teaching of English with 

the content of sports. 

In May 2018, we carried out an evaluation study that took place at the elementary school in the 

context of foreign language lessons. 51 pupils participated in the study, of which 25 were in the 

experimental group, where the content of the sport was included in English classes, and 26 in 

the control group, where English classes were conducted in a classical, sedentary manner. The 

purpose of the experiment was to design a model for integrating sports content into English 

classes in the first grade of the elementary school, to test and evaluate such a model of teaching 

in terms of advancement in knowledge and to determine whether such a teaching method 

influences the student's motivation for learning a foreign language. The results showed that 

pupils who learned foreign languages through the inclusion of sports content in classes were 

more motivated to learn English and had greater progress in knowledge than pupils who studied 

foreign languages in the classical way. 

Keywords: sport, English, movement, 1st grade, cross-curricular integration, integrated 

development 
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1 UVOD 

Podatki Svetovne zdravstvene organizacije (poročilo WHO v letu 2012) kažejo, da več kot 

polovica fantov in deklet v Sloveniji ob zaključku osnovne šole ne dosega priporočenega 

obsega telesne dejavnosti (Škof, 2016). Otroci zaradi hitrega razvoja tehnologije (računalniki, 

tablice, pametni telefoni itd.) veliko več presedijo, ob tem pa pozabljajo na pomen gibanja in 

njegove koristi za učenje. Telesno nedejavnost je mogoče zaslediti pri vedno mlajših 

generacijah.  

Gibanje spremlja človeka skozi celotno zgodovino, ljudje smo namreč ustvarjeni za dejavnost 

in gibanje. V preteklosti se je razvoj človeka prilagajal njegovim dejavnostim in okolju, v 

katerem je živel (nabiralništvo, lovljenje). Okolje se je dandanes močno spremenilo, človek pa 

telesno ne veliko. Še vedno je ustvarjen za gibanje, žal pa ga pri tem ovira današnji nenehen 

tehnološki razvoj. Novejše raziskave kažejo močno povezanost med boleznimi današnjega časa 

(kronične bolezni srca in ožilja, debelost itd.) in gibalno nedejavnostjo (Pišot in Plevnik, 2016), 

zato je nujno, da upad gibalnih in drugih sposobnosti začnemo preprečevati že v najzgodnejših 

fazah človekovega razvoja. Pomanjkanje gibanja je tako začetek, prvi med dejavniki, ki 

ogrožajo splošno zdravje in učinkovitost učenja, zato je nujno, da vsebine športne dejavnosti 

ohranjamo na vseh področjih človekovega ustvarjanja, tudi pri procesu učenja.  

Različne raziskave kažejo, da so človekovi možgani v otroštvu najprožnejši. Otroci se zato v 

tem obdobju najlažje učijo, pri čemer se veliko znanja shranjuje v dolgotrajni spomin. Obdobje 

otroštva je tako najboljši čas za začetek učenja tujega jezika. Znanje angleškega jezika je 

dandanes nepogrešljiva kompetenca, saj je sredstvo za razširjanje splošne kulturne 

razgledanosti in komunikacijo. Da dosežemo učenje tujega jezika pri otrocih, jih ni treba 

založiti s knjigami ali vpisati na intenzivne tečaje angleščine. Otrok se lahko uči tujega jezika 

skozi športne vsebine, ki mu omogočajo potešitev potrebe po igri in gibanju, zato bomo v 

magistrskem delu povezali ta dva šolska predmeta in preverili učinke takega načina poučevanja 

angleščine.  

V teoretičnem delu magistrskega dela bomo opredelili celostni razvoj otroka, pomen 

medpredmetnega povezovanja in gibanja ter pozornost posvetili tudi zgodnjemu učenju 

angleščine. Govorili bomo o različnih metodah zgodnjega poučevanja tujega jezika, pojasnili 

razloge za vključitev vsebin športa v pouk angleščine ter poiskali medpredmetne povezave v 

učnih načrtih za šport in angleščino. Skozi vse to bomo opisali tudi dosedanje raziskave s 

področja vključevanja vsebin športa v pouk angleščine ter vpliva gibanja na učenje in 

pomnjenje tujega jezika.  
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2 CELOSTNI RAZVOJ OTROKA  

Celostno učenje je eden od vidikov učenja, ki ne zajema le enega področja otrokovega razvoja, 

ampak ga obravnava celostno, kar pomeni na vseh ravneh razvoja: kognitivnem, socialnem, 

čustvenem, kulturnem, gibalnem in telesnem. Celostno učenje s svojimi metodami vpliva na 

celostni razvoj otroka in ne le na eno področje razvoja, kar je vsekakor prednost takega načina 

učenja. Njegove cilje dosega tudi medpredmetno povezovanje. S prepletanjem ciljev dveh 

različnih predmetov lahko učencem zagotovimo razvoj na več področjih, omenjenih zgoraj, pri 

čemer sta gibalni in telesni razvoj še posebej prepletena. Spremembe na telesnem področju so 

tesno povezane s spremembami v gibalnem, pa tudi kognitivnem razvoju (te povzročajo 

spremembe v intelektualnih procesih, kot so razvoj spomina, sklepanja, reševanja problemov, 

govora, učenja, presojanja) (Štemberger, 2008). Spremembe na telesnem področju so tesno 

povezane tudi s spremembami v čustveno-osebnostnem razvoju. To so spremembe v izražanju, 

doživljanju ter uravnavanju čustev in načinov, po katerih se posameznik odziva na okolje 

(temperament, osebnostne značilnosti). Ne smemo pa pozabiti na tesno povezavo sprememb na 

telesnem področju s spremembami v socialnem razvoju, ki se nanašajo na razvoj komunikacije, 

medosebnih odnosov, socialnih spretnosti, socialnega razumevanja in moralnih vidikov vedenja 

(Zurc, 2008). 

2.1 Kognitivni razvoj  

Kognitivni ali spoznavni razvoj vključuje spremembe v miselnih procesih, s katerimi 

pridobivamo znanje in prek katerih se zavedamo okolja. Mentalne procese, ki jih ljudje 

uporabljamo za mišljenje, odločanje in učenje, delimo na zaznavanje, predstavljanje, 

presojanje, spomin in jezik (Smrtnik Vitulič, 2011).  

Za učitelja je zelo pomembno poznavanje značilnosti in zakonitosti kognitivnega razvoja otrok. 

Ravno te so osnova pri izbiri in uporabi takšnih načinov poučevanja in komunikacije, ki 

omogočajo spodbujanje otrokovega razvoja v smeri »območja bližnjega razvoja« (Vygotsky, 

1986 v Coyle, Hood in Marsh, 2010), tj. razvoja, ki ga je mogoče doseči samo pod vodstvom 

odraslega ali tistega, ki ima več znanja od učečega.  

Temeljno izhodišče za preučevanje usvajanja prvega in vseh nadaljnjih jezikov je še vedno 

kognitivna teorija J. Piageta, ki pomeni osnovo za obravnavo procesa ubeseditve miselnih 

struktur. Njegova teorija je stopenjska teorija mišljenja. Zanimalo ga je, kako otrok misli, pri 

kateri starosti razume posamezne koncepte in kako prihaja do znanja, ki je vse bolj organizirano 

in strukturirano (Batistič Zorec, 2000). Revenson in Singer (1997) pojasnjujeta, da si stopnje 

sledijo v vnaprej določenem zaporedju in da nihče določene stopnje ne more preskočiti. To 

pomeni, da gre vsak otrok skozi vsako stopnjo, preko katere pridobi vedno bolj zapletene 

motorične in kognitivne sposobnosti.  

2.1.1 Piagetove razvojne stopnje kognitivnega razvoja 

Senzomotorična ali zaznavno-gibalna stopnja (od rojstva do približno dveh let) je stopnja, 

kjer se otrokovo življenje začne s skupkom refleksov, ki so edinstveni za človeško vrsto. 

Refleksi predstavljajo interakcijo z okoljem in prehajajo v vse bolj organizirane sheme. Otrok 

gradi model sveta s pomočjo senzornih in motoričnih sistemov. O lastnosti objektov in odnosih 

med njimi se uči skozi fizično akcijo. Kognitivne strukture postajajo vse bolj organizirane, zato 

je ta stopnja najbolj odločilna za začetek govora (Videmšek, Drašler in Pišot, 2003). Vedenje 

otroka postaja vse bolj namerno. Raziskuje nove pomene in jih vključuje v nove situacije. 

Razlikuje med sabo in okoljem (Smrtnik Vitulič, 2011). 
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Predoperativna stopnja (od dveh do sedmih let) je obdobje jezikovnega dopolnjevanja in 

zorenja miselnih operacij. Zunanje dejavnosti se ponotranjijo in ozaveščajo. Neposredna 

jezikovna izkušnja omogoča otroku posploševanje predstave. Ubeseditev pa je le ena od oblik 

simbolizacije. Igra je vsebina in oblika jezikovnega vzgajanja in učenja (Videmšek, Drašler in 

Pišot, 2003). 

Otrok se zaznavno in motorično prilagodi objektom in razmeram. Uporaba simbolov poteka 

vedno bolj organizirano in logično. Hitrejše je tudi mišljenje, otroci pa lahko uporabljajo tudi 

predstave, ki niso realne (domišljija). Piaget je bil mnenja, da mišljenje ni toliko odvisno od 

jezika, jezik pa lahko pospeši kognitivni razvoj. Na tej stopnji sta značilni dve karakteristiki, in 

sicer egocentrizem in pomanjkanje logičnega mišljenja, kar pomeni, da otrok ni sposoben 

prevzemanja zornega kota drugih ljudi. Ne razume, da se njegov pogled na svet razlikuje od 

pogleda drugih. Osredotočen je lahko samo na eno značilnost objekta, druge pa zavrača 

(Smrtnik Vitulič, 2011). Otroci se pri starosti približno šest let osvobodijo egocentričnega 

mišljenja in takrat njihova pozornost ni več izključna (usmerjena samo na en objekt, stvar ali 

pojav), ozka, spremenljiva in kratkotrajna, temveč postaja bolj selektivna, dobiva večji obseg, 

prilagodljivost, trajnost, stabilnost in je bolj »ubogljiva«, kar pomeni, da jo lahko usmerjamo z 

besednimi navodili. To je čas, ko gredo otroci v šolo, se učijo brati in pisati ter začnejo 

razumevati vzročno-posledične odnose, a se še vedno (do približno desetega leta) pri reševanju 

problema lahko osredotočajo le na eno stvar. Težko počnejo dve stvari hkrati (npr. vodijo žogo 

in spremljajo gibanje soigralcev). Kljub temu pa njihova sposobnost za spremljanje in 

razumevanje navodil, ki jim jih dajejo učitelji in starši, nenehno raste, saj je njihova pozornost 

vedno daljša in odpornejša na motnje. Sposobni so spremljati 40-minutni učni proces (Bačanac, 

2016). 

Na stopnji konkretnih operacij (od sedmih do enajstih let) začne otrok opazovati jezik kot 

sistem. Zmore ločiti simbolično od predmetnega (decentracija) in posamezno od splošnega 

(generalizacija). Zna ubesediti določeno predmetnost in se obenem zavedati splošnega pomena 

te ubeseditve (Videmšek, Drašler idr. 2003). Že Lado (1964) je utemeljil, da je to obdobje 

najprimernejše za usmerjeno učenje tujega jezika. Otrokovo mišljenje postaja vedno bolj 

razširjeno. Sposobni so opravljati različne kognitivne funkcije, miselne operacije na realnih 

predmetih ali njihovih nadomestkih (slike, sheme, grafi itd.), kot so klasifikacija, oblikovanje 

serij, operacije s števili, induktivno sklepanje in konkretno mišljenje. Usvojili so že način 

konzervacije (količina ostane ista kljub spremembam v videzu/obliki ali razporeditvi), raste 

njihova sposobnost formalnega mišljenja, sklepanja in reševanja problemov. Sposobni so 

obravnavati problem z več kot enega vidika. Sposobnost pozornosti vedno raste, besedni zaklad 

je bogatejši. Pri desetih letih imajo oblikovane časovne pojme, veliko bolje razumejo prostor in 

odnose v njem, povečujejo kapaciteto kratkoročnega in dolgoročnega spomina, hitreje opažajo, 

obdelujejo informacije, se učijo in odločajo (Bačanac, 2016). 

Na stopnji formalnih operacij (od enajstih do petnajstih let) začnejo otroci kazati sposobnosti 

abstraktnega mišljenja, a se v stresnih razmerah vračajo na konkretno mišljenje. Še vedno 

razvijajo in izpopolnjujejo sklepanje ter so sposobni višjih intelektualnih operacij, kot sta 

razmišljanje o motivih in hipotetično sklepanje. Učijo se razmišljati izven svojih izkušenj in 

zaznavanj ter svet spoznavajo izven absolutne perspektive. Ob koncu poznega otroštva so mladi 

sposobni prepoznavanja vzročno-posledične zveze, pojasnjevanja ter interpretiranja stvari in 

pojavov (Bačanac, 2016). Jezika se radi učijo sistematično, so vsebinsko ustvarjalni in 

jezikovno izvirni (Čok, 1999). 
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2.2 Gibalni razvoj  

Gibalni (motorični razvoj) je sestavni del in pomemben člen človekovega razvoja. Je proces, v 

katerem posameznik razvija gibalne vzorce, pridobiva gibalne spretnosti (veščine) in razvija 

gibalne sposobnosti (moč, koordinacija, hitrost, ravnotežje itd.). Dinamika tega procesa, kot 

tudi vseh drugih razvojnih procesov, je rezultat medsebojnega vpliva dednosti in okolja ter 

poteka v tesni povezavi s telesnim, kognitivnim, čustvenim in socialnim razvojem (Ress, 2007). 

Gibalni razvoj je proces, ki se kaže predvsem v spremembah gibalnega obnašanja (oblikah 

gibanja in gibalni storilnosti) v različnih obdobjih človekovega življenja (Škof, 2016). 

Gibalni razvoj poteka po začrtanih koordinatah v znani smeri. Nadzor mišic trupa se razvije 

prej kot nadzor oddaljenih mišic. Tako se koordinacija prstov in nog razvije pozneje ter 

predstavlja zadnji člen v razvojni verigi (Škof, 2016). 

Osnovna načela gibalnega razvoja (Škof, 2016):  

 Gibalni razvoj definirata dve načeli, tj. dve razvojni smeri: 

– cefalo-kevdalna smer, kjer je otrok najprej sposoben nadzirati gibanje glave, nato 

trupa in rok, šele potem nog; 

– proksimo-distalna smer, kjer otrok najprej nadzira gibanje tistih delov telesa, ki so 

bližje hrbtenici, kasneje pa tudi vse bolj oddaljenih.  

 Gibalne razvojne stopnje imajo svoje zaporedje. Razvoj človekovega gibanja temelji na 

razvoju nevroloških funkcij in sposobnosti. Poteka po vnaprej določenem vrstnem redu. 

Odvisen je od zrelosti živčevja, kosti in mišic, sprememb razmerij v telesu in urjenja 

skladnosti delovanja različnih mišičnih skupin.  

 Načelo nepovratnosti. Odklon od načela vrstnega reda lahko vodi do zamenjave 

posameznih stopenj, kar lahko pusti posledice v gibalnem razvoju. Če izostane le manjši 

delček razvojne stopnje, ga je mogoče nadomestiti. Pri večjem izpadu pa pride do 

upočasnjenega razvoja ali pojava patoloških gibalnih vzorcev.  

Gibalni razvoj človeka ločimo v več faz, znotraj katerih obstajajo različne stopnje. Gallahue 

(2012) na osnovi spremljanja gibalnega obnašanja otrok v različnih starostnih obdobjih (in manj 

na osnovi eksplicitnih bioloških kazalnikov) loči naslednje stopnje:  

 refleksivna gibalna stopnja (do 1. leta starosti); 

 začetna zavestna gibalna stopnja (približno od 1. do 2. leta starosti); 

 temeljna gibalna stopnja (od 2. do 7. leta starosti); 

 stopnja specializacije gibanja (od 7. leta naprej). 

Obdobje dojenčka in malčka 

Prvi gibi novorojenca so neusklajeni, brezciljni, refleksni. Kasneje, z razvojem možganske 

skorje, se refleksi postopno zmanjšujejo in zavesten nadzor gibanja postaja vse pomembnejši, 

kar omogoča, da postaja gibanje simetrično usmerjeno k cilju. Obdobje prvih dveh let življenja 

je obdobje postopnega vzpostavljanja zavestnega nadzora gibanja (dvigovanje glave, 

prijemanje predmetov, opiranje na roke, lazenje, plazenje do prvih korakov pri približno enem 

letu starosti). Po prvem letu pride do pospešenega kognitivnega razvoja, kar pripomore k 

napredku v nadzoru gibanja. Zelo se izboljša otrokovo ravnotežje in pospeši razvoj 

preprostejših gibalnih vzorcev (Škof, 2016).  
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Predšolsko obdobje  

Po približno drugem letu življenja se začne obdobje dejavnega vključevanja v različna gibanja 

ter izkoriščanja in eksperimentiranja v gibanju lastnega telesa. Z dejavnostjo postaja njihovo 

ravnotežje vse boljše, prav tako pa postaja njihovo gibanje vse bolj usklajeno in ritmično. Pri 

treh do štirih letih običajno obvladajo serijo gibalnih vzorcev, zlasti naravnih oblik gibanj (tek, 

skok, metanje predmeta, lovljenje žoge). Širina njihovih gibalnih spretnosti je odvisna od 

možnosti in priložnosti izvajanja in učenja. Nedvomno je za razvoj gibalnih vzorcev in 

spretnosti še kako pomembno spodbudno okolje (Škof, 2016). 

Obdobje poznega otroštva 

Obdobje po sedmem letu starosti Gallahue (2012) imenuje stopnja specializiranega gibanja. V 

tem obdobju začne otrok povezovati in uporabljati temeljne gibalne spretnosti (usvojena 

naravna gibanja) za izvajanje kompleksnejših in specifičnih gibanj. Gibanje postaja orodje, ki 

ga posameznik uporablja v vsakodnevnem življenju, odzivu ali izbrani športni dejavnosti. 

Izvajanje gibalnih veščin otroka postaja vse bolj dovršeno, natančno in lahkotno. Upočasnjena 

dinamika telesne rasti v tem obdobju omogoča dobro sinhronizacijo živčno-mišičnega sistema 

in s tem ugodne okoliščine za razvoj tistih gibalnih sposobnosti, pri katerih je natančnost 

nadzora gibanja še posebej pomembna (npr. koordinacija, hitrost, ravnotežje, natančnost). 

Raznovrstnost gibalnih nalog v tem obdobju pomeni širitev gibalnih izkušenj (tvorjenje 

različnih gibalnih programov v gibalnem spominu), ki bodo še kako dobrodošle v nadaljnjem 

športnem in siceršnjem razvoju posameznika (Škof, 2016). 

2.3 Telesni razvoj  

Telesni razvoj otroka pomeni spreminjanje njegovih telesnih mer (proces rasti) in sestave 

njegovega telesa (proces zorenja – biokemičnega spreminjanja) (Škof in Kotnik, 2016). Telesne 

razsežnosti opisujemo v štirih skupinah, in sicer v dolžinskih in prečnih merah, obsegih in 

kožnih gubah, združenih v sklop antropometričnih značilnosti človeka. Iz omenjenih meril 

izračunavamo telesno sestavo oziroma morfološke značilnosti človeka, ki imajo pomemben 

vpliv na telesni razvoj. »Rast posameznih delov telesa ne poteka vedno usklajeno in enako hitro, 

prav tako se tudi ne konča v enakem starostnem obdobju, temveč se hitrost telesne rasti v 

različnih razvojnih obdobjih spreminja« (Plevnik in Pišot, 2016, str. 20).  

V otroštvu je telesna rast umirjena. Telesna višina se od petega do desetega leta starosti poveča 

povprečno od pet do šest centimetrov letno. Hitrejša rast je značilna za obdobje pred petim in 

po desetem letu starosti. Skladno s telesno višino se otroku povečujejo tudi druge telesne 

značilnosti. Telesna masa se v tej starosti poveča za približno od tri do štiri kilograme letno. V 

tem obdobju se spreminjajo tudi nekatera telesna razmerja, ki postajajo podobna kot pri 

starejših. Prav tako se v telesnem razvoju spreminja njegova sestava. Delež mišičevja je v 

zgodnjem otroštvu enakomeren in pomeni približno 25 odstotkov telesne mase. Dečki imajo 

nekoliko več mišične in kostne mase kot deklice, imajo pa te nekoliko večji delež telesnega 

maščevja kot dečki (Plevnik in Pišot, 2016). 

2.4 Socialni razvoj 

Socialni razvoj otroka zajema vzpostavljanje vezi z drugimi, nastanek sodelovalne igre, 

tekmovalnosti, empatije, vzajemnosti in občutka pripadnosti. Za otroke, mlajše od štirih let, je 

značilna vzporedna igra (igrajo se eden poleg drugega brez medsebojnega stika), po četrtem 

letu pa postane njihova igra sodelovalna. Igrajo se v parih ali malih skupinah s prijatelji 

(vrstniki). V starosti od šestega do desetega leta rasteta njihova radovednost in zanimanje za 
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svet okoli sebe, razširjajo krog svojih socialnih vezi, učijo se biti skupaj z vrstniki. Te vezi 

postajajo intenzivnejše med odhodom v šolo. Najpogosteje izbirajo prijatelje istega spola, 

postopno sprejemajo odgovornost in obveznosti, tako šolske kot tudi rutinska dela doma. Vse 

bolj se vključujejo v družinske dejavnosti in odločanje. Podatki nizozemske raziskave iz leta 

2000 (Bailey, Collins, Ford, MacNamara, Toms in Pearce, 2010) kažejo, da 10–12 let stari 

otroci še vedno večino svojega prostega časa preživijo v družini, zato imajo zanje starši največjo 

avtoriteto, saj določajo pravila vedenja, postavljajo meje, določajo, kaj je dobro in kaj slabo, 

kaj je želeno in kaj neželeno vedenje. Interakcija s starši se odvija po načelu izmenjave – starši 

nudijo pomoč, skrb in zaščito, otroci pa jim vračajo z ubogljivostjo. Do začetka pubertete so 

starši za otroke največja avtoriteta, po desetem letu pa postaja vpliv sovrstnikov vse 

pomembnejši (Bačanac, 2016). Otroci nato veliko časa preživijo s sovrstniki, ki v tem obdobju 

v veliki meri vplivajo na socialni razvoj posameznika, njegovo samopodobo in občutek 

pripadnosti skupini. S sovrstniki se večkrat zapletajo v konflikte in so soočeni s situacijami, 

kjer se morajo postaviti zase. Tukaj se vidijo sledi otrokove vzgoje in njegovega temperamenta. 

Skozi reševanja konfliktnih situacij se otroci v tej starosti naučijo izmenjave mnenj, želj in 

ciljev. Naučijo se vzajemnega prilagajanja in preizkušajo strategije reševanja sporov.  

Videmšek in Pišot (2007, str. 37) pravita: »Socialni razvoj je voden in usmerjen proces, s 

pomočjo katerega otrok razvije svoje obnašanje, ki naj ni bilo družbeno sprejeto. Zajema osem 

specifičnih stopenj, skozi katere gre vsak otrok, razlika je le v hitrosti prehoda. Praviloma 

hitreje napredujejo otroci, ki so naprednejši na gibalnem, kognitivnem in čustvenem področju.«  

Ker govorimo o celostnem učenju in s tem povezanim celostnim razvojem otroka, bomo v 

nadaljevanju omenili tudi model psihosocialnega razvoja otrok, ki ga je oblikoval razvojni 

psiholog Erik Erikson. Pri oblikovanju modela je izhajal iz petih faz Freudove teorije 

psihoseksualnega razvoja. Oblikoval je osem faz, kjer v vsaki pride do krize in ima vsaka dva 

možna izida, pri čemer pa mora otrok reorganizirati svoj odnos do sebe in sveta. Pri tem 

razumemo psihosocialno krizo kot psihosocialni dogodek, ki je v določenem obdobju za otroka 

pomemben in ga mora tudi uspešno rešiti za zdrav razvoj ega (Videmšek in Pišot, 2007). 

Kot smo že omenili, po Eriksonu poznamo osem faz psihosocialnega razvoja, in sicer:  

 obdobje dojenčka (od rojstva do 1. leta),  

 obdobje malčka (od 1. do 3. leta),  

 zgodnje otroštvo (od 3. do 6. leta), 

 srednje in pozno otroštvo (od 6. do 11. leta), 

 adolescenca (od 11. do 18. leta), 

 zgodnja odraslost (od 18. do 35. leta), 

 srednja odraslost (od 35. leta do 65. leta), 

 pozna odraslost (od 65. leta do smrti). 

Učenci, vključeni v raziskavo, so bili na prehodu iz stopnje zgodnjega otroštva v stopnjo 

srednjega in poznega otroštva. V zgodnjem otroštvu (od tretjega do šestega leta) je malčkova 

kriza povezana z iniciativnostjo in občutkom krivde. Ker malčki navezujejo vedno več stika s 

sovrstniki, se z njimi tudi radi igrajo in se počasi ločujejo od staršev. Če pa otroka muči občutek 

krivde zaradi premočne čustvene navezanosti staršev nanj, se bo od njih težko ločil in v igri ne 

bo rad sodeloval. V tem obdobju je igra ključnega pomena za učenje in ustvarjanje novih 

kognitivnih povezav v možganih. Skozi igro se malček gibalno izraža, kar pripomore k lažjemu 

učenju. Otrokovi možgani so v tem obdobju najprožnejši, zaradi česar je to obdobje 

najprimernejše za učenje tujega jezika. Možgani dozorevajo in s tem nastaja ogromno novih 

povezav, ki pripomorejo k učenju tujega jezika. V srednjem in poznem otroštvo (od šestega do 
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enajstega leta) lahko otrok razvije delavnost ali občutek manjvrednosti. Otrok se tukaj vedno 

bolj druži s sovrstniki, vedno bolj taktično razmišlja in se vključuje v igro. Vrstniki pomembno 

vplivajo na njegov psihosocialni razvoj. Sooči se z domačimi nalogami, ki z leti samo 

povečujejo otrokovo samodisciplino. Otrok, ki je predhodno lahko zaupal svojim staršem, je 

samostojen in iniciativen, lažje se bo učil in bo uspešnejši. Če pa ga odrasli v preteklosti niso 

spodbujali ter ni dobil občutka pripadnosti in zaupanja, se bo veliko težje učil in bo manj 

uspešen v šoli, posledično pa bo imel velik občutek manjvrednosti.  

2.5 Čustveni razvoj  

Z vidika celostnega razvoja otroka obravnavamo tudi njegov čustveni razvoj. Ta se nanaša na 

spremembe, ki se dogajajo v načinu izražanja, uravnavanju in nadzoru čustev. Razvoj na 

čustvenem področju je še posebej v zgodnjem otroštvu zelo razgiban. Nanj vplivajo različni 

dejavniki, predvsem zorenje, učenje in pridobivanje izkušenj, gibanje, spoznavni procesi in 

otrokova samodejavnost. Sposobnost izražanja čustev otrok pridobi z rojstvom, z razvojem 

postajajo čustva vse bolj diferencirana, narašča pa sposobnost njihovega izražanja ter 

obvladovanja in prepoznavanja čustev pri drugih. Z razvojem se spreminja tudi moč doživljanja 

in izražanja čustev, predvsem pa se v zgodnjem otroštvu izpopolnjuje nadzor nad njihovim 

izražanjem in tako postajajo vse bolj uravnovešena in družbeno sprejemljiva (Plevnik in Pišot, 

2016). Tudi z gibanjem lahko vplivamo na izražanje in samouravnavanje čustev. Skozi gibalne 

dejavnosti učenci lahko izražajo svoja doživetja, in ravno ko gre za močna čustva (na primer 

bes, jeza, strah pred pisanjem testov), je gibanje neizogibno pri njihovem uravnavanju. Otroku 

telesna dejavnost omogoča sproščanje hormona serotonina, ki pripomore k boljšemu počutju 

po telesni dejavnosti in sprostitvi vseh močnih čustev.  

Razumevanje področja čustev in ravnanje z njimi sta pomembna tako v vsakodnevnih odnosih 

z drugimi kot za učiteljevo delovanje v razredu. »Čustva vplivajo na kognitivne procese, 

motivacijo, zelo intenzivna čustva pa vplivajo tudi na motorične funkcije. Čustva motivirajo, 

organizirajo, vodijo zaznavo posameznika. Šibka čustva spodbudijo in integrirajo miselne 

procese, poveča se hitrost mišljenja. Število idej, ustvarjalnost, iniciativnost in iznajdljivost. 

Vsebino, ki nas čustveno pritegne, si hitreje in trajneje zapomnimo« (Smrtnik Vitulič, 2011, str. 

14). 

  



 

8 

3 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

Eden od pomembnih didaktičnih pristopov, ki pripomorejo k boljšemu, predvsem pa 

trajnejšemu in uporabnejšemu znanju, so zagotovo medpredmetne povezave. Pomenijo 

horizontalno povezovanje vsebin različnih predmetov znotraj predmetnika in povezave 

določenega predmeta z različnimi medpredmetnimi področji. Da je ta didaktični pristop 

učinkovit, morajo biti v povezavah jasno prepoznavni cilji posameznih področij (Štemberger, 

2008). Omeniti je treba tudi motivacijsko komponento medpredmetnega povezovanja, saj je 

ravno motivacija tista, ki močno vpliva na dejavno sodelovanje pri pouku in učenju (Videmšek, 

Drašler in Pišot, 2003).  

V teoriji medpredmetnega povezovanja zasledimo več različnih izrazov in s tem povezanih 

opredelitev termina ter njegovega razumevanja. Pri tem je treba opozoriti, da raznolikost 

opredelitve pojma ne pomeni nujno tudi, da so nekatere opredelitve pravilnejše kot druge, 

ampak je to pokazatelj raznolikosti obravnavanega področja. Eden najpogostejših izrazov, ki se 

med učitelji danes še vedno pojavlja, je izraz integracija. Moramo poudariti, da gre za 

neustrezno rabo izraza, saj bi pravo integracijo težko pričakovali znotraj vseh vsebin pri rednem 

pouku. 

Ključno za rast in razvoj je, da otrokovim možganom pomagamo usklajeno delovati, kar je tudi 

cilj integracije. Integracija vpliva na ločene dele možganov in jim pomaga delovati kot celota 

(Siegel in Bryson, 2013). Pri tem pojem integracija razumemo kot povezovanje posameznih 

enot, delov v večjo celoto (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2008). Pravo integracijo bi 

težko pričakovali znotraj vseh vsebin pri rednem pouku. Dosegati moramo cilje posameznih 

predmetnih področij, hkrati pa skrbeti, da je otroku pouk nenehno prilagojen in ustrezno voden, 

omejujejo nas še čas ter z učnim načrtom zastavljeni cilji in zahteve. Nenehno izvajanje 

integriranega pouka je težko sprejemljivo, vseeno pa ga lahko v procesu rednega pouka s 

povezovanjem vsebin dveh predmetov izvajamo vsakodnevno z medpredmetnim 

povezovanjem (Videmšek, Drašler in Pišot, 2003).  

Kadar določeno vsebino, temo ali tematski sklop obravnavamo z vidika različnih predmetov, 

govorimo o multidisciplinarnem pristopu. Kadar pa gre za usvajanje določenih znanj, ki so 

skupna različnim predmetom oziroma strokam in se obravnavajo pri nekaterih ali tudi vseh 

predmetih, ki so jim skupna, govorimo o interdisciplinarnem pristopu. Transferna vrednost teh 

znanj omogoča njihov prenos na druga področja brez večjih težav (Videmšek, Drašler in Pišot, 

2003). 

3.1 Različne opredelitve medpredmetnih povezav 

Glede pojmovanja in definicij medpredmetnih povezav obstaja precejšnja zmeda, zato bomo v 

nadaljevanju predstavili različne opredelitve in njihove značilnosti. V Sloveniji se največkrat 

uporablja termin medpredmetno povezovanje (povezovanje dveh ali več predmetov iz 

predmetnika), nekateri avtorji pa govorijo tudi o medpodročnem povezovanju (prepletanje 

ciljev in vsebin različnih področij: učiti se učiti, vzgoja za demokratično življenje in spoštovanje 

človekovih pravic, vseživljenjsko učenje, zdravstvena vzgoja, okoljska vzgoja, komunikacijske 

veščine, socialne veščine idr. s cilji in vsebinami šolskih predmetov).  

V angleškem izobraževalnem sistemu se pojavljata predvsem izraza:  

 medkurikularni pristopi (angl. Cross-curriculum approaches) in 

 medkurikularni predmeti in teme (angl. Cross curriculum objectives and issues). 
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Vsi izrazi kažejo na neko krožno povezanost (prekrivanje), interdisciplinarnost (dopolnjevanje) 

ali tematsko učenje in povezovanje vsebin, s čimer naj bi dosegli trajnejša in doživljenjska 

znanja. Pri nas smo zasledili štiri ravni povezovanja znanja, lahko bi rekli štiri pristope 

poučevanja, spremljanja, vzgajanja in vodenja, in sicer (Gros, 2002): 

 disciplinarni pristop, pri katerem poučevanje in vodenje temeljita na eni disciplini, enem 

predmetu ali celo enem problemu, ki se obravnava z vidika le enega predmeta;  

 multidisciplinarni pristop, pri katerem gre za usvajanje znanj posameznih predmetov 

tako, da se določena vsebina obravnava z vidika več različnih predmetov; 

 interdisciplinarni pristop, pri katerem gre za usvajanje znanj, ki so skupna različnim 

predmetom oziroma področjem;  

 transdisciplinarni pristop, pri katerem gre za usvajanje splošnih znanj, skupnih vsem 

področjem oziroma predmetom. 

Model celostnega učenja temelji na interdisciplinarnem pristopu, ki temelji na usvajanju znanj, 

skupnih različnim predmetom. Cilj je spodbuditi in izboljšati proces učenja na vseh vključenih 

področjih. Tudi sami smo uporabili ta pristop poučevanja, saj multidisciplinarni ne upošteva 

učenčevega celostnega razvoja (ki ga v tem magistrskem delu še posebej poudarjamo kot razlog 

medpredmetnega povezovanja vsebin športa s poukom angleščine).  

V nadaljevanju bomo povzeli še definicije različnih avtorjev. Moramo omeniti, da ta povzetek 

ne pomeni njihovo večjo ali manjšo pravilnost, ampak so na splošno pokazatelj raznolikosti 

pojmovanja obravnavanega termina (povzeto po Štemberger, 2008): 

 Humphreys (1990) medpredmetne povezave loči na dvostranske (povezanost dveh 

predmetov ali področij) in večstranske (povezanost več predmetov ali področij). Govori 

o tem, da je medpredmetno povezovanje tisto učenje, v katerem otroci raziskujejo 

vsebine različnih predmetov. Usmerjeno je na neke pojave v njihovem okolju.  

 Dressl (1958, v Lake, 2002) meni, da z medpredmetnim poučevanjem učenci ne dobijo 

le celostnega pregleda znanja, ampak jim lahko predstavlja spodbudo, da začnejo 

zaznavati nove odnose in sami razvijejo nove modele, sisteme in strukture, ne da se jih 

zgolj naučili. 

 Shoemaker (1989) trdi, da je medpredmetno povezovanje izobraževanje, ki je 

organizirano tako, da je presečišče vsebin različnih predmetov. Združuje različne 

poglede kurikuluma v pomensko zvezo, da se lahko osredotoči na široka področja 

učenja. Učenje in poučevanje obravnava celovito, kar vključuje učenčevo telo, misli, 

občutke, predhodne izkušnje, intuicijo. Vse to pomaga učencu odkrivati interaktivni 

resnični svet. 

 Everett (1991, v Lake, 2002) navaja, da medpredmetne povezave povežejo več šolskih 

predmetov v dejaven projekt in ga tako približajo vsakodnevnim situacijam, s katerimi 

se srečujejo otroci.  

Vsi zgoraj opisani pogledi govorijo o tem, da so medpredmetne povezave v svojem bistvu 

didaktični pristop, ki učencem omogoči trajnejše znanje in vseživljenjsko učenje. Pomenijo 

povezavo vsebin dveh predmetov znotraj učnega načrta. Za učinkovitost takega načina dela 

morajo biti v povezavah jasno prepoznavni cilji posameznih predmetov oziroma področij 

(Štemberger, 2008). 

Ob pregledu učnih načrtov smo ugotovili, da pri medpredmetnih povezavah ne gre le za 

prepletanje vsebin in doseganje ciljev dveh premetov, ampak pojem zajema še druga področja 

pedagoškega delovanja (Učni načrt: Tuji jezik v 1. razredu, 2013, str. 13): 
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»Medpredmetne povezave so smiselne takrat, ko se različni predmeti povezujejo v celoto glede 

na skupne cilje in vsebino. Pri tem so cilji posameznih predmetov jasno prepoznavni. Ker je 

znanje v šolah postalo tako razdrobljeno, da ga učenci s težavo povezujejo v smiselno celoto, 

daje celostna, tematska in problemska obravnava učnih vsebin priložnost za izgrajevanje 

trajnejšega in kakovostnejšega znanja. Tak pristop k poučevanju tujih jezikov je značilen za 

različne modele CLIL (angl. Content and Language Integrated Learning).« 

3.2 Medpredmetno povezovanje in angleščina  

Kot smo že omenili, je cilj povezovanja predmetov spodbujanje celostnega učenja in 

poučevanja, zato ne poteka le na ravni vsebin, temveč tudi procesnih znanj (npr. strategije 

reševanja problemov) in konceptualni ravni (npr. poglabljanje razumevanja istih pojmov pri 

različnih predmetih).  

Povezave tujejezičnega pouka z drugimi predmetnimi področji so mogoče na različnih ravneh 

(Učni načrt: Tuji jezik v 1. razredu, 2013):  

 na vsebinski ravni (npr. prehrana v povezavi z gospodinjstvom in vzgojo za zdravje, 

človeško telo v povezavi z naravoslovjem, biologijo itn.), v tem primeru govorimo o 

navezavah; 

 na ravni učnih strategij, tj. kako se učiti jezika in njegove rabe (npr. uporaba kazal, 

strategije iskanja strani, branje in razumevanje navodil in razlag v slovenščini in ciljnem 

jeziku, iskanje poimenovanj po slikah, branje seznamov, povezovanje slike s 

poimenovanji, iskanje gesel v dvojezičnih slovarjih, razumevanje funkcije besed in 

razlage pomena, branje fonetičnega zapisa v slovarju, iskanje besed, ki nimajo 

samostojnega slovarskega gesla itn.);  

 na ravni jezikovnih spretnosti (npr. branje: preletavanje in preskakovanje pisnih 

besedil);  

 na ravni didaktičnih strategij (projektno učno delo, problemski pouk itn.);  

 na organizacijski ravni (npr. učenci sodelujejo v medpredmetnem projektu, npr. 

šolskem glasilu v obeh jezikih, projektu na skupno temo, projektnem tednu, dnevih 

dejavnosti, interesnih dejavnostih, izbirnih predmetih ali programih oddelčne skupnosti 

itn.). 

Glede na starost in s tem povezano razvojno stopnjo učencev moramo paziti, katere vsebine in 

cilje vključimo v proces medpredmetnega povezovanja.  

V prvem razredu gre za prekrivanje oziroma dopolnjevanje ciljev drugih predmetov iz 

predmetnika in ciljev pouka tujega jezika. Te povezave omogočajo razvijanje 

spretnosti/zmožnosti na različne načine (npr. kot uvodna motivacija, usvajanje novih znanj) in 

v kombinaciji različnih metod (eksperimentiranje, VJIU, PTO, igra vlog, demonstracija itd.).  

Cilje športa je treba vključevati v pouk tujega jezika kot način sproščenega in celostnega učenja. 

Učni načrt za šport med splošnimi cilji navaja zadovoljitev učenčeve prvinske potrebe po 

gibanju in igri, oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, spodbujanje gibalne ustvarjalnosti, 

razbremenitev in sprostitev, kar so tudi cilji tujega jezika, saj je gib pomemben dejavnik 

ustvarjalnega ponazarjanja pomena, ki presega meje govora (pri tujem jeziku t. i. PTO). Nekaj 

možnih povezav s tujim jezikom in cilji učnega načrta za šport: naravne oblike gibanja in igre: 

izvajajo različne gibalne igre (v telovadnici in na prostem), oblikujejo pozitivne vedenjske 

vzorce (strpno in prijateljsko vedenje v skupini, upoštevanje pravil v igrah in športnega 

obnašanja); atletska abeceda: štafetne igre z različnimi prvinami; gimnastična abeceda: gibanja 

izvajajo v različnem ritmu ob glasbeni spremljavi; plesne igre: posnemanje najrazličnejših 
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predmetov, živali, pojavov in pojmov v naravi (ob glasbeni ali ritmični spremljavi), izražanje 

svojih občutkov z gibanjem; igre z žogo: izvajajo osnovne prvine atletike, gimnastike in iger z 

različnimi žogami; izpeljava orientacijskega pohoda, lahko tudi delno s poslušanjem in branjem 

navodil v tujem jeziku (Učni načrt Tuj jezik v 2. in 3. razredu, 2013). Potreba po gibanju je ena 

izmed temeljnih razvojnih značilnosti učencev v prvem obdobju, zato morajo biti sestavine 

športa tudi sestavni del učenja tujih jezikov v prvem razredu (kot uvodne motivacije, igre za 

sprostitev, zaključek). 
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4 UVAJANJE TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINE V PRVO VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE  

Dandanes se otroci že pred vstopom v šolo na različne načine srečujejo s tujim jezikom. Široka 

paleta izkušenj, ki jih otroci prinesejo v šolo, je še kako pomemben dejavnik pri nadaljnjem 

učenju tujega jezika. Doma se otroci srečujejo s tujim jezikom preko medijev (televizija, 

mobitel, radio), lahko pa so deležni učenja že v predšolskem obdobju (učenje tujega jezika v 

vrtcu).  

Poučevanje in učenje tujih jezikov ob vstopu v prvi razred osnovne šole ponujata učencem 

model vseživljenjskega jezikovnega učenja. Učni načrt za poučevanje angleščine v prvem 

razredu kot izbirnega neobveznega predmeta to trditev dobro opiše (Učni načrt: Tuji jezik v 1. 

razredu, 2013, str. 10): »Prednost učenja tujih jezikov v prvem razredu je poleg daljše 

izpostavljenosti jeziku tudi strpnejši odnos do drugačnosti. Zgodnejši začetek učenja tujega 

jezika pozitivno vpliva na otrokov spoznavni razvoj, npr. na fleksibilnost mišljenja, na 

metajezikovno zavedanje, boljše poznavanje maternega jezika, zavedanje o procesu učenja ter 

razvijanje lastnih strategij učenja. Učenci imajo različne materinščine, za večino učencev je to 

slovenščina, na jezikovno mešanih območjih pa sta to italijanščina in madžarščina. Večja 

jezikovna in kulturna pestrost učencev se kaže v porastu raznovrstnosti jezikov, saj poleg 

maternega učenci obvladajo še druge jezike.«  

Raziskave s področja razvojne psihologije, psiholingvistike, sociolingvistike in jezikoslovja 

podpirajo uvajanje tujih jezikov v čim zgodnejšem otroštvu (Videmšek, Drašler in Pišot, 2010). 

Vrtec in osnovna šola dajeta učencem temelj za vsa nadaljnja področja učenja, ki jih določena 

skupnost prepoznava kot pomembne. Kakovost zgodnjega učenja in poučevanja tujih jezikov 

temelji na razvojnih značilnostih otrok (želja po učenju, potreba po socialnih stikih, velika 

sposobnost posnemanja, radovednost ipd.). Učni načrt za angleščino navaja (Učni načrt: Tuji 

jezik v 1. razredu, 2013, str. 6): »Namen učenja/poučevanja tujega jezika v prvem razredu je 

občutljivost za tuji jezik, ki hkrati spodbuja pozitiven odnos do tujih jezikov in daje učencu 

možnost celostnega učenja. Poučevanje in učenje tujih jezikov v prvem razredu naj poteka v 

spodbudnem in varnem učnem okolju, temelji naj na personalizaciji in diferenciaciji pouka ter 

spremljanju in spodbujanju napredka posameznega učenca.« 

4.1 Razlogi za uvajanje tujega jezika v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje  

Med prebiranjem literature smo zasledili dejstva, ki utemeljujejo razloge za zgodnje poučevanje 

tujega jezika v osnovni šoli. Strokovnjaki, ki se znanstveno ukvarjajo z zgodnjim poučevanjem 

tujega jezika, navajajo argumente za začetek poučevanja tujih jezikov v prvih štirih razredih 

osnovne šole z vidika štirih disciplin (Brumen, 2003):  

 razvojne psihologije, 

 nevropsihologije, 

 antropologije in  

 pedagogike.  

Razvojna psihologija: Arnold Gesell je bil eden prvih psihologov (1956), ki je iskal razloge, 

zakaj uvesti tuji jezik v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje: »Otrok do desetega leta starosti 

uživa pri učenju tujega jezika. Pripravljen se je učiti, poslušati ter predvsem v igrivih in 

dramatičnih situacijah komunicirati v tujem jeziku. Z ugodno motivacijo je čustveno zmožen 

pridobiti dva, celo tri jezike« (Povzeto po Brumen, 2003, str. 65). 
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Medtem ko Gesell poudarja čustvene dispozicije za učenje tujega jezika, so drugi razvojni 

psihologi poudarili tudi intelektualno pripravljenost otroka. Otroke do desetega leta so opisali 

kot zgovorne, odkrite in dovzetne za učenje tujega jezika. V tej starosti (do deset let), ko sta 

ekspanzija (odkritost, zgovornost) in imitacija na višku, se je otrok zmožen v ugodnih razmerah 

zelo hitro naučiti tuje jezike (Brumen, 2003). Poudarjajo tudi dejstvo, da je zgodnji začetek 

potreben, če želimo, da otrok usvoji naglas, izgovorjavo in melodijo naravnega govorca ter 

avtomatizacijo slovničnih struktur (Brumen, 2003).  

Nevropsihologija: Nevropsihologi so zgodnje učenje tujega jezika utemeljili glede na biološki 

urnik za učenje jezika na podlagi svojih raziskav o človeških možganih. Ugotovili so, da 

človeški možgani pri otroku, starem do devet let, v primeru poškodbe popolnoma ozdravijo 

(Brumen, 2003). To je jasen pokazatelj plastičnosti otroških možganov in razvoja možganov, 

ki ga je v tem obdobju dobro izkoristiti za učenje in pridobivanje novih izkušenj. Pri mlajšem 

otroku se možgani še razvijajo in dozorevajo, kar pomeni vedno nove nevrološke povezave in 

vedno novo tvorbo celic. Če k temu prištejemo še plastičnost, so možgani v obdobju do desetega 

leta najbolj pripravljeni na usvajanje novega znanja, ki je zagotovo trajnejše in obstojnejše. 

Tudi Videmšek (2003) utemeljuje zgodnje poučevanje tujega jezika glede na raziskavo, ki jo je 

opravil dr. Wilder Penfield, nevrolog iz Montreala. Ta trdi, da obstaja doba, ko je otrok izrazito 

sposoben, da izkoristi štiri predele možganske skorje za oblikovanje glasov in učenje govora. 

V tej dobi se lahko otroci naučijo več jezikov z enako lahkoto kot enega.  

Znanstveniki govorijo o obstoju kritičnega obdobja za učenje tujega jezika. To obdobje naj bi 

bilo med drugim in trinajstim letom. Učenci, ki so med tem časom izpostavljeni drugemu 

jeziku, naj bi se ga naučili brez večjih težav. Konec tega obdobja pa kaže na izgubo plastičnosti 

možganov in drugih procesov, ki so povezani s procesom dozorevanja možganov. Učenje 

drugega jezika samo po sebi v tem obdobju ne vpliva na razvoj in govor materinščine, ta 

kvečjemu ustvarja podlago za učenje drugega jezika (Videmšek, Drašler in Pišot, 2003).  

Antropologija: Antropološki argument za zgodnje učenje tujega jezika ima zelo dobro osnovo, 

saj začenja z osnovno človeško lastnostjo: posameznikovo odprtostjo ob rojstvu. Ta odprtost 

mu omogoča pridobiti raznolikost družbenih, kulturnih in jezikovnih norm. Pri novorojencu je 

vse mogoče, lahko se nauči kateregakoli jezika sveta. Vendar socializacija običajno prisili 

človeka v določeno družbo, kulturo in jezik, med tem procesom vključevanja in prilagajanja se 

izgubi prvotna odprtost. Razvijejo se navade, ki se okrepijo in utrdijo ter zmanjšajo potencialno 

nedoločnost. Prvotno odprt človek postane monokulturna in enojezična osebnost (Brumen, 

2003). 

Določeni antropologi menijo, da je osnovna naloga izobraževanja obdržati to utesnitev v 

določenih mejah. Razmišljajo, da ta proces preprečuje posamezniku doživljanje in potrditev 

drugih načinov življenja. Zato menijo, da je učenje tujih jezikov najboljši razlog, da to utesnitev 

konča. To je bila tudi glavna ideja antropologov, ki spoštujejo tuje jezike kot izraz različnih 

pogledov na svet. Ta trditev je pomemben argument za zgodnji začetek učenja tujega jezika, če 

upoštevamo, da je opisana utesnitev dolgotrajen proces. Če se želimo uspešno izogniti 

negativnim vplivom tega procesa, pa moramo učenje tujega jezika začeti čim prej (Brumen, 

2003). 

Pedagogika: Zgodnje uvajanje tujega jezika mora vključevati tudi izobraževalne elemente 

(Brumen, 2003). Svet je zaradi številnih gospodarskih, kulturnih, tehnoloških in političnih 

dejavnikov nenehno v procesu spreminjanja. Če izpostavimo še politično krizo držav Južne 

Evrope, zaradi katere se je migracija v Srednjo Evropo v zadnjih dveh letih močno povečala 
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(Amnesty international), je poznavanje tujega jezika ključno za komunikacijo z drugimi 

etničnimi in govornimi skupinami. Učenci zaradi teh razlogov zelo zgodaj potrebujejo 

medkulturne komunikacijske sposobnosti razumevanja, zato morajo pridobiti govorne 

sposobnosti vsaj enega tujega jezika in znanje o drugih kulturah. Otroke vzgajamo v smislu 

odprtosti in strpnosti, dodajamo še elemente drugačnosti tako tujih jezikov kot tujih kultur. Iz 

omenjenih razlogov sta poznavanje in uporaba vsaj enega tujega jezika velikega pomena. 

Posredovanje tujih jezikov in kulture je temeljna dolžnost, pravica in naloga osnovne šole 

(Brumen, 2003).  

Jezik pojmujemo kot sredstvo za naravno učenje. Zunaj šole in razredov se učenci istočasno 

učijo jezika in vsebine. Ob upoštevanju raznolikosti učencev in več inteligenc je priporočeno 

poučevanje različnih integriranih vsebin tudi pri pouku tujega jezika. Najnovejša strokovna 

literatura močno poudarja vsebine iz šolskega učnega načrta, in sicer matematike, spoznavanja 

narave in družbe, glasbe in športne vzgoje. Vsebinsko poučevanje vključuje koncepte in 

dejavnosti iz učnega načrta z namenom ustvariti smiselno, motivacijsko in resnično zanimivo, 

doživeto izkustvo, na osnovi katerega učenci pridobivajo tuji jezik. Zelo malo mladih učencev 

je namreč motiviranih za učenje tujega jezika iz lastnega zanimanja. Poučevanje tujega jezika, 

ki vključuje načrtne in otrokovemu razvoju primerne vsebine, jih motivira (Brumen, 2003).  

V nadaljevanju smo ob prebiranju tuje literature zasledili tudi mnoge druge razloge za zgodnje 

poučevanje tujega jezika, ki se tesno povezujejo z zgoraj opisanimi razlogi. Poudarimo lahko 

le še otrokovo pripravljenost in motivacijo za učenje tujih jezikov, saj jim ti predstavljajo nov 

izziv, novo doživetje učenja nasploh. Učenci vedo, da ure tujega jezika potekajo malce drugače 

kot navadni pouk, saj se vse dogaja v tujem jeziku. Ob tem je učenec neposredno vključen v 

okolje, kjer ga obdaja tuji jezik, in se tako nevede veliko nauči. Če v to dejstvo vključimo še 

poznavanje prožnosti otrokovih možganov, imamo odlične razloge za zgodnje poučevanje 

angleščine. Kasneje možgani izgubijo prožnost, s čimer se zniža tudi število novonastalih 

nevronskih povezav in s tem upada zmožnost naravnega učenja tujega jezika.  
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5 RAZLIČNI MODELI IN PRISTOPI ZGODNJEGA POUČEVANJA 

TUJEGA JEZIKA  

V zadnjih nekaj desetletjih obstajajo različni vidiki in načini poučevanja tujega jezika. Če se 

vrnemo v zgodovino metod in pristopov poučevanja tujih jezikov, lahko opazimo velik 

napredek v poučevanju. V nadaljevanju bomo opisali različne metode in pristope poučevanja 

tujega jezika, za kar smo posegli tudi po malo starejši literaturi, iz katere izhaja predvsem 

prevajalska metoda, ki se ponekod dandanes še uporablja pod terminom klasična metoda 

poučevanja tujega jezika in ki smo jo v sklopu raziskave pri poučevanju kontrolne skupine 

uporabili tudi sami. Na koncu bomo opisali metode in pristope poučevanja tujega jezika, ki smo 

jih uporabili pri poučevanju eksperimentalne skupine. 

5.1 Slovnično-prevajalska metoda 

Slovnično-prevajalska metoda ali klasična metoda poučevanja tujega jezika se je prvotno 

uporabljala za poučevanje latinščine in grščine. Cilj takega poučevanja je bil pri učencih razviti 

sposobnost tvorjenja pravilnih stavkov, tako da se neprestano opirajo na slovnična pravila. 

Učenje je intelektualna dejavnost, ki vključuje predvsem pomnjenje pravil in bralno spretnost 

(Gallahue, 2012). Strategije dela v razredu pri uporabi te metode so prevod, zlasti literarnih 

odlomkov, učenje novih besed iz sestavka, »wh« vprašanja, ki takoj sledijo besedilu, iskanje 

sopomenk in protipomenk, deduktivna aplikacija pravil, učenje na pamet, uporaba besed v 

stavkih (Seliškar, 1995). 

Vedenje o načinih poučevanja tujega jezika in kognitivnega razvoja otrok, plastičnosti 

možganov ipd. je skozi leta naraščalo in s tem sta se spreminjali tudi metodika učenja tujih 

jezikov in vloga učitelja pri poučevanju. Današnje metode zahtevajo več energije in 

potrpežljivosti učiteljev, ki poučujejo tuji jezik, zato se dogaja, da učitelji ravno zaradi 

utrujenosti, nepotrpežljivosti ali celo nepoznavanja teorije nevede uporabljajo tudi prevajalsko 

metodo. Učenci ob uporabi maternega jezika pri pouku tujega jezika niso več pozorni na 

angleščino, saj vedo, da ob tem dobijo tudi razlago v svojem jeziku. To zmanjša njihovo 

motivacijo in občutljivost za tuji jezik. Tudi mi smo v raziskavi pri kontrolni skupini uporabili 

prevajalsko metodo. 

5.2 Neposredna metoda  

Cilj neposredne metode je razviti sposobnost govorjenja, primarno je obvladanje jezika v 

njegovi govorni obliki (nasprotje klasičnemu načinu poučevanja), delno tudi pisanja in branja, 

tako da se v vseh okoliščinah uporablja samo ciljni jezik brez kakršnegakoli prevajanja. Načela 

te metode so (Seliškar, 1995): 

 tuji jezik učimo po analogiji z maternim jezikom, 

 izključna uporaba ciljnega jezika, brez prevajanja, 

 učitelj mora predstavljati, ne pa razlagati ali prevajati, 

 cilj učenja je sporazumevanje, 

 slovnico učimo po induktivni poti, nikoli pravil, 

 učenje jezika je povezano s kulturo naroda. 

V Veliki Britaniji so leta 2016 izvedli raziskavo, v kateri so prek neposredne metode tuji jezik 

vključili v pouk športne vzgoje. Raziskava je potekala na osmih osnovnih šolah, zajemala pa je 

učence od 8 do 10 let. Rezultati so pokazali pozitivno povezavo med učenjem tujega jezika in 

športnimi vsebinami. Napredek so pokazali tudi v govornem izražanju. Učenci so trdili, da jim 

je največjo prepreko prej predstavljala ravno sramežljivost pri uporabi tujega jezika, vendar so 
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se sprostili ravno zaradi učiteljeve stalne uporabe tujega jezika. Bili so vključeni v okolje, kjer 

je tuji jezik postal sredstvo komunikacije, zato so bili bolj motivirani za njegovo uporabo, če so 

želeli vzpostaviti komunikacijo (Ni Chroinin, Ni Mhurchu in Ceallaigh, 2016). 

Neposredna metoda poučevanja tujega jezika je idejno zelo blizu metodi VJIU. Obe metodi kot 

sredstvo komunikacije uporabljata samo tuji jezik, ki je podkrepljen še z drugimi elementi, kot 

je demonstracija. Metoda VJIU je didaktično bolj izoblikovana in ne poudarja le učenje tujega 

jezika, ampak tudi uresničevanje nejezikovnih ciljev. Pri metodi VJIU pridejo gibanje in 

didaktični pripomočki bolj do izraza kot pri neposredni metodi.  

5.3 Kognitivna metoda 

Kognitivna metoda je poudarjala zakonitosti, da se jezika ne učimo z golim posnemanjem, 

temveč morajo učenci poznati in zavestno oblikovati pravila, ki jim omogočajo razumeti in 

tvoriti stavke. Vsa pozornost je usmerjena na pravila, ki jih je treba najprej ponotranjiti, šele za 

tem pride jezik. Iz tega sledi, da je jezik skupek pravil (Pinter, 2006). Če zna učenec pravila, bo 

znal tvoriti stavke, ki jih prej še ni slišal (jezik torej ni produkt navad). Vaje se delno vračajo k 

slovnično-prevajalski metodi, le da je bil poudarek na zavednem razumevanju pravil in 

njihovem prenosu v življenje (zametki komunikacijskega pristopa) (Seliškar, 1995). 

5.4 Alternativni pristopi k poučevanju tujega jezika  

Vse prej opisane metode poučevanja tujega jezika so se skozi leta spreminjale in dozorevale. 

Skozi raziskave in izkušnje z učenjem in poučevanjem tujih jezikov pa so se razvile alternativne 

metode poučevanja tujih jezikov.  

Večina učiteljev pri pouku tujega jezika uporablja metode, ki vključujejo pesmi, rime, gibanje 

ter pravljice in igre. Tuji jezik se na zgodnji stopnji vedno pogosteje poučuje integrirano. 

Najbolj uporabna metoda v večini evropskih držav, v katerih poučujejo tuji jezik že v prvem 

triletju, je metoda VJIU: vsebinsko in jezikovno celostno učenje (angl. CLIL – Content and 

Language Integrated Learning) (Dagarin Fojkar, 2009). 

Zgodnje učenje tujih jezikov mora biti čim bližje naravni poti pridobivanja znanja prvega 

jezika, kar dosežemo s pomočjo metode popolnega telesnega odziva (angl. Total Physical 

Response), ki jo je razvil James Asher, profesor psihologije (Asher, 2009; Frost, 2004), in preko 

metode VJIU.  

5.4.1 Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje  

VJIU je ena izmed alternativnih metod poučevanja tujega jezika, z njo se v tujem jeziku 

poučujejo določene vsebine nejezikovnih predmetov. Učenci pridobivajo vsebinsko oz. 

nejezikovno znanje, kar pomeni, da dosegajo cilje, ki so zapisani v učnem načrtu za določen 

predmet, katerega vsebino se odločimo poučevati po metodi VJIU, pri tem pa uporabljajo, 

spoznavajo in se učijo tudi tuji jezik. Tako se drugi jezik učijo v njegovi najnaravnejši obliki, 

tj. kot sredstvo komunikacije, kar to metodo loči od klasičnega poučevanja angleščine (Coyle, 

Hood in Marsh, 2010). 

VJIU je krovno poimenovanje za odprt didaktični koncept pouka, v katerem se vse ali določene 

vsebine poučujejo v tujem jeziku. To metodo je mogoče izvajati z učenci, ki že imajo razvit tuji 

jezik, kot tudi z učenci, ki se s tujim jezikom šele srečujejo. VJIU je kot metodo mogoče 

uporabljati v več starostnih skupinah, vendar se zaradi nevroloških in razvojnih posebnosti 

učencev priporoča uporaba predvsem v prvem triletju (Coral in Lleixà, 2017). 
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Koncept VJIU v primerjavi s klasičnim načinom poučevanja tujega jezika kaže izrazito 

večdimenzionalnost. Jazbec in Lipavic Oštir (2009) navajata pet dimenzij VJIU, ki temeljijo na 

temah in vsebinah ter se nanašajo na kulturo, okolje, jezik, vsebino in učenje:  

 kulturna dimenzija: učenec pridobiva medkulturno znanje in razumevanje ter tehnike 

sporazumevanja (tako učenec spontano širi svoj kulturni kontekst), 

 geografsko-ekonomska dimenzija: usposabljanje za evropsko integracijo (večja 

možnost pridobivanja mednarodnih certifikatov in izobraževanja), 

 jezikovna dimenzija: izboljšanje lastnih jezikovnih kompetenc, komunikacijskih 

zmožnosti in večjezičnosti, 

 vsebinska dimenzija: obravnavanje vsebin z različnih perspektiv, dostop do strokovne 

terminologije v tujem jeziku in s tem večja možnost izobraževanja in zaposlitve, 

 dimenzija učenja: širjenje spektra svojih individualnih učnih strategij in večanje 

motivacije za učenje.  

5.4.2 Popoln telesni odziv  

Popoln telesni odziv ali PTO (angl. TPR – Total Physical Response) je metoda učenja tujega 

jezika, s katero učitelj besedno v povezavi z gibi telesa uči učence tujega jezika, ti pa se na 

učiteljeve ukaze odzivajo nebesedno, s telesnim odzivom. Začetnik metode je James Asher 

(1973), ki na prvo mesto postavlja razumevanje govorjene besede in svoja načela črpa iz 

opazovanja otroka, ki se uči govoriti. Majhen otrok mesece le posluša glasove, postopoma jih 

začenja razlikovati, razume ukaze in se nanje odziva (sprva brez besed). Pravi trenutek za prvo 

besedo izbere otrok (Frost, 2004). 

PTO je za učence izkušnja in prav te omogočajo učencem razumevanje tujega jezika. Metoda 

se razlikuje od klasične v dveh pomembnih vidikih (Asher, 2009): 

 Medtem ko je učenec izpostavljen tujemu jeziku, je fizično dejaven. Na primer ko 

učenci zaslišijo »run«, začnejo teči, ko zaslišijo »sit down«, sedejo ipd. Učitelj nikoli 

ne prevaja besed in stavkov, ampak za njihovo razumevanje uporabi gibe, skozi katere 

se učenci učijo tujega jezika. Raziskave so pokazale, da preko metode prevajanja 

(klasične metode poučevanja tujega jezika) učenci pridobijo le kratkoročno znanje; pri 

uporabi metode PTO pa so raziskave pokazale dolgotrajen učinek znanja tujega jezika. 

 Tudi nevroznanstvene raziskave (Goodal, 2011) kažejo, da ravno izkušnje omogočijo 

zaznavanje zunanjega sveta (tj. tujega jezika). V šoli učenci pogosto pri pouku sedijo in 

poslušajo, kar niža njihovo motivacijo in jih prikrajša za bogate izkušnje, ki bi jih lahko 

v tisti šolski uri pridobili. Metoda PTO uporablja veliko gibanja in učenja preko izkušenj 

in ne le sedenje in poslušanje. Nevroznanstveniki so uspeli s slikanjem možganov 

ugotoviti, da se pod vplivom izkušenj aktivira drugačen tok možganskih celic v 

primerjavi s klasičnim poslušanjem (Goodal, 2011). 

5.4.3 Igra in učenje tujega jezika 

Poučevanje tujega jezika naj bi potekalo čim bolj spontano in preko dejavnosti, ki so otroku 

blizu. Ena od metod poučevanja tujega jezika je tudi igra. Ta spremlja otroka že od njegovih 

začetkov zaznavanja okolice in sebe, razumevanja odnosov in prepoznavanja sredstev, ki jih 

lahko uporabi za igro (Videmšek, 2003). 

Za otroke je »le« vsebina igre tista, ki jih pritegne, a v ozadju je didaktična igra skupek vseh 

didaktičnih metod, vsebin in tehnik, skozi katere se učenci učijo na povsem naraven način 

(Pišot, 2000). 
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Igra je za otroke pomembna tudi z vidika celostnega razvoja. Je otrokova osnovna dejavnost, s 

katero si oblikuje osnove spoznavnega, čustvenega, gibalnega in socialnega razvoja 

(Dimitrovska, 2014). Ob igri otrok spoznava samega sebe in se poigrava s svojo domišljijo, kar 

pomeni, da se sprosti in v dejavnosti uživa. Otrok se lahko igra sam ali v skupini drugih otrok 

ter ob tem razvija še sposobnost komunikacije in socialne veščine. Igra je za otroke pomembna 

tudi z vidika ohranjanja pozornosti. Otrok dojema igro kot nekaj spontanega in zelo zanimivega, 

lahko mu je celo v izziv, zato lahko pozornost vzdržuje dlje kot pri drugih načrtovanih 

dejavnostih (Cajhen, 2010). 

Običajno učitelj izbira igro glede na cilje, ki si jih je postavil pri načrtovanju poučevanja tujega 

jezika (Cajhen, 2010). Dodatna vrednost te metode je, da otrokom ugaja, saj je del njihovega 

odraščanja. Preko katerekoli druge metode je treba učence predhodno motivirati za učenje, v 

igri pa je motivacija njen ključni del. Pozitivna motivacija pa je pogoj za uspešno in nemoteno 

spremljanje otrok ter njihovo napredovanje na področju znanj, sposobnosti in doseganja ciljev 

pouka tujega jezika (Cajhen, 2010). Pri igri nastaja spodbuda, ki otroka usmerja v sodelovanje 

in ga dejavno vključuje v igralno skupino (Dimitrovska, 2014).  

Cilj igralnih dejavnosti pri pouku tujega jezika je, da učence pripeljemo do ustvarjalnega in 

samostojnega načina dela. Učenje jezikov ob igri je močno povezano s pridobivanjem novih 

izkušenj in spoznanj, predvsem pa temelji na avtentičnem učenju. Igra, ki jo učitelj vključuje v 

pouk tujega jezika, predstavlja najbolj avtentične situacije uporabe tujega jezika v razredu ter 

pomaga učencem pri uspešnem učenju in dolgotrajnejšem znanju (Dimitrovska, 2014). 

Pri pouku tujega jezika razlikujemo več vrst iger (Cajhen, 2010): 

 simbolne igre: namenjene razvijanju miselnosti in govorne sposobnosti učencev; 

 sestavljanje, povezovanje, oblikovanje (angl. memory cards): razumevanje in 

spoznavanje materialnega sveta in simboličnih sistemov. Spodbujajo opazovanje, 

primerjanje in pomagajo pri oblikovanju predstave o prostoru in času; 

 tekmovanja (štafete, pantomima ipd.): namenjena razvoju odgovornosti in krepitve 

timskega duha. Gre za spodbujanje sodelovanja med učenci znotraj ekipe; 

 spoznavne igre: namenjene razvoju govornega sporočanja in komunikacije med učenci; 

 igre dopolnjevanja: namenjene širjenju in bogatitvi določenega pomenskega polja. Na 

primer z igro telefončki (angl. Chinese whispers) učenci besede ponavljajo in utrjujejo; 

 povezovanje besed in risbe: namenjeno spodbujanju upovedovanja in kot pomoč pri 

premostitvi zavor pri govoru.  

Za najuspešnejše dejavnosti učenja tujega jezika so se v dosedanjih raziskavah pokazale igre in 

dejavnosti s popolnim telesnim odzivom (Videmšek, Drašler in Pišot, 2003). Vsesplošno 

pravilo se glasi: dejavnost mora otroka pritegniti, ga zabavati in učiti. Če se učimo z veseljem, 

se učimo hitreje in znanje je trajnejše. V prijetnem in sproščenem okolju se pojavlja tudi manj 

napak. Ravno pri športnih dejavnostih in igri so dejavnosti zanimive za večino otrok. Tudi zato 

sta gibalna dejavnost in metoda igre primerni za zgodnje poučevanje tujega jezika.  
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6 RAZLOGI ZA VKLJUČEVANJE VSEBIN ŠPORTA V POUK TUJEGA 

JEZIKA  

Izhajajoč iz opazovanja otroka pri njegovem naravnem in spontanem učenju so strokovnjaki 

prišli do spoznanja, da se otrok uči z lastno izkušnjo oziroma poskušanjem. Ravno zato naj bi 

bil učni proces čim bolj približan naravnim situacijam (Zurc, 2008). Najnaravnejše situacije pa 

lahko dosežemo ravno preko vseh alternativnih metod poučevanja tujega jezika, opisanih v 

prejšnjem poglavju, in seveda preko gibanja.  

Učni načrt opiše športno vzgojo takole (Učni načrt za športno vzgojo, 2011, str. 4): »Športna 

vzgoja je je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti ter pomembno 

sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Z redno in kakovostno športno 

vadbo prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, sprostitvi, 

nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih navad. Ob sprotni 

skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih življenja bogatil svoj 

prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim življenjskim slogom bo tako lahko skrbel za dobro 

počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem.« Športna vzgoja vsebuje predvsem veliko 

gibanja, situacij in iger, skozi katere bi lahko poučevali tuji jezik. Glavni razlog za vključevanje 

vsebin športa v pouk angleščine je predvsem gibanje.  

Človek hitro pozablja. V spominu ostane le 20 % prebranega, 30 % slišanega, 40 % videnega, 

50 % povedanega in 60 % storjenega (Smrtnik Vitulič, 2011). Če vse te dejavnosti združimo, v 

spominu ostane 90 % videnega, slišanega, povedanega in storjenega. Vse te dejavnosti pa lahko 

združimo v sklop učenja preko gibanja. Gibalne dejavnosti otroku omogočajo vključevanje 

vseh področij njegovega izražanja, od socialnega, čustvenega do kulturnega in telesnega. Vsa 

ta področja imajo izredno pomembno vlogo v spoznavnem procesu (Videmšek, Drašler in Pišot, 

2003). 

Gibalni razvoj človeka se začne že pred rojstvom in se v nadaljnjem razvoju neprestano 

izpopolnjuje. Otroško telo raste in se razvija, na kar v veliki meri vpliva ravno gibanje. 

Otrokove kognitivne sposobnosti se z rastjo in razvojem večajo in tako so gibanje, rast in razvoj 

v nenehni odvisnosti (Videmšek in Visinski, 2001). Potreba po gibanju je otrokova primarna 

potreba, saj je z gibanjem telesa pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe, 

zato sta gibanje in igra pomembna tudi pri socialnem in čustvenem razvoju ter razvoju 

intelektualnih sposobnosti (Videmšek, Drašler in Pišot, 2003). 

V jezikovnih povezavah med gibom in besednim pomenom se lahko sproži upovedovanje 

tujega jezika. Izrazne dejavnosti, kot so petje, ples, gibalne dejavnosti itn., imajo pri učenju 

tujega jezika v otroštvu že preizkušeno veljavnost (Pišot in Čok, 1998). Učenci se učijo jezika 

preko govora in gibanja hkrati (Sühendan, 2013). Otrok lahko z gibalnimi izkušnjami dosega 

jezikovna znanja na naraven in smiseln način. Z gibalno dejavnostjo spoznava neposredno 

okolje, se v njem giblje in spremlja odnose v njem. Izraža osnovne miselne informacije, z 

gibalnimi dejavnostmi razvršča, razlikuje in primerja lastnosti predmetov in pojavov v prostoru 

in naravi; doživlja sebe, drugega; uresničuje potrebe po gibanju, ustvarjanju, doživljanju, 

raziskovanju, združevanju (prav tam). 
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7 RAZISKAVE S PODROČJA VKLJUČEVANJA VSEBIN ŠPORTNE 

VZGOJE V POUK TUJEGA JEZIKA 

Raziskave kažejo, da je tako na predšolski kot začetni osnovnošolski stopnji veliko zanimanja 

za učenje tujih jezikov (Dagarin Fojkar, 2009), vendar učencem ni vsako učenje tujega jezika 

zanimivo in lahko skozi proces hitro izgubijo motivacijo za učenje. 

V raziskavi iz leta 2006 (Shaikholeslami in Khayyer, 2006) je raziskovalca zanimala povezava 

med zunanjo in notranjo motivacijo ter načinom učenja tujega jezika. Rezultati so pokazali 

pozitivne rezultate in visoko notranjo motivacijo pri dejavnostih, pri katerih so se učenci učili 

na neklasičen način, kar pomeni, da so bili med učenjem tujega jezika preko različnih gibalnih 

in miselnih dejavnosti notranje motivirani.  

Zaradi vedno večjega govora o pomembnosti medpredmetnih povezav so v Veliki Britaniji leta 

2016 izvedli raziskavo vključitve tujega jezika v pouk športne vzgoje preko neposredne metode 

poučevanja tujega jezika, ki je zelo blizu metodi VJIU. Raziskava je potekala na osmih 

osnovnih šolah, zajemala pa je učence od 8 do 10 let. Rezultati so pokazali pozitivno povezavo 

med učenjem tujega jezika in športnimi vsebinami. Učenci so bili bolj motivirani za govor in 

poslušanje. Bili so tudi dovzetnejši za učenje tujega jezika. Raziskava je pokazala tudi pozitivne 

rezultate pri doseganju ciljev športne vzgoje. Učenci so v 80 % poleg ciljev tujega jezika dosegli 

tudi cilje športne vzgoje (Ni Chroinin, Ni Mhurchu in Ceallaigh, 2016).  

Istega leta je s področja povezovanja gibanja in učenja tujega jezika angleščine raziskavo 

naredila tudi Natalija Pernuš, mag. prof. poučevanja na razredni stopnji s poučevanjem 

angleščine. V raziskavi je ugotovila, da so bili učenci, ki so se tujega jezika angleščine učili 

preko gibalnih dejavnosti, učno uspešnejši, kar pomeni, da je bil njihov napredek večji kot pri 

učencih, ki so se tujega jezika učili na klasičen način.  

Tudi v Španiji je raziskava pokazala pozitivne rezultate s področja povezovanja športnih vsebin 

in učenja tujega jezika pri učencih petega razreda osnovne šole (Coral in Lleixà, 2017). 

Raziskovalce je zanimalo, katere učne strategije najbolj pripomorejo k razvoju komunikacijskih 

sposobnosti v tujem jeziku in ali je viden napredek tudi pri slušnem razumevanju. Izvedli so 

akcijsko raziskavo in vanjo vključili 26 učencev petega razreda osnovne šole. Rezultati so 

pokazali velik napredek v razvoju govornih in komunikacijskih sposobnosti, prav tako tudi pri 

slušnem razumevanju. Prepoznane so bile točno določene učne strategije, ki so pripomogle k 

razvoju govornih sposobnosti (naloga vzajemnega poučevanja, kjer so učenci delali v dvojicah 

in je bil takojšen odziv ključen za izvedbo naloge; igre, kjer je bila potrebna besedna 

komunikacija med učenci). V raziskavi so ugotovili še, da se cilji športne vzgoje dosegajo 

bistveno dlje, kot bi se, če bi se športna vzgoja poučevala v maternem jeziku, je bil pa razvoj 

govora v tujem jeziku preko te metode hitrejši kot pri klasičnem poučevanju tujega jezika. 

Leta 2012 je bila tovrstna raziskava opravljena tudi v Aziji. Preko študije primera so raziskovali 

vpliv gibanja in športnih dejavnosti na učenje tujega jezika. Raziskava je pokazala, da so učenci 

preko te metode izboljšali ne le znanje tujega jezika, temveč tudi svoje intelektualne in fizične 

sposobnosti ter socialne interakcije v razredu (Christopher, Dzakiria in Halim bin Mohamed, 

2012).  

Raziskave po svetu so pokazale pozitivne rezultate glede vključevanja vsebin športa v pouk 

tujega jezika. Učencem se ob tej metodi izboljša notranja motivacija, učenje tujega jezika 

poteka naravneje in bolj gladko, učenci uživajo ob gibanju, hkrati pa metoda medpredmetnega 
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povezovanja in vključevanja športnih vsebin v pouk tujega jezika omogoča celostni razvoj 

učenca. Želeli smo raziskati, ali bi tovrstna raziskava pokazala pozitivne rezultate na področju 

motiviranosti za učenje tujega jezika ter doseganja ciljev in stopnje znanja tudi pri učencih 

prvega razreda osnovne šole.  
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EMPIRIČNI DEL  

8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Raziskave kažejo, da je tako na predšolski kot začetni osnovnošolski stopnji veliko zanimanja 

za učenje tujih jezikov (Dagarin Fojkar, 2009), vendar za učence ni vsako učenje tujega jezika 

zanimivo in lahko skozi proces hitro izgubijo motivacijo za učenje. Ker je pomembno, da jo 

ohranjamo, želimo ugotoviti, ali gibalne dejavnosti vplivajo na povečano motivacijo za učenje 

tujega jezika ali ne. Oblikovali bomo model poučevanja, v katerega bomo vključili gibalne 

dejavnosti, s katerimi želimo doseči večjo zadovoljstvo učencev pri učenju tujega jezika in večji 

napredek v znanju. 

Po svetu so različne raziskave že pokazale pozitivne rezultate na področju povezovanja tujega 

jezika in športa. V Španiji je raziskava pokazala pozitivne rezultate pri učencih petega razreda 

osnovne šole (Coral in Lleixà, 2017), mi pa želimo raziskati, ali bi tovrstna raziskava pokazala 

pozitivne rezultate tudi na področju motiviranosti za učenje tujega jezika ter doseganja ciljev 

in stopnje znanja pri učencih prvega razreda osnovne šole.  
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9 RAZISKOVALNI CILJI, VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

C1: Oblikovati model za vključevanje vsebin športa v pouk angleščine v prvem razredu 

osnovne šole ter ga preizkusiti in evalvirati z vidika usvajanja tujejezičnega znanja.  

C2: Preizkusiti in evalvirati tak način poučevanja z vidika sodelovanja in zadovoljstva učencev. 

C3: Preizkusiti in evalvirati tak način poučevanja z vidika motiviranosti za učenje tujega jezika 

in sodelovanja učencev. 

Na podlagi raziskovalnih ciljev smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja in hipoteze: 

V1: Ali izoblikovani model poučevanja vpliva na napredek v znanju tujega jezika?  

V2: Ali izoblikovani model poučevanja vpliva na sodelovanje in zadovoljstvo učencev pri 

pouku tujega jezika?  

V2: Ali izoblikovani model poučevanja vpliva na motivacijo učencev za učenje tujega jezika? 

H1: Oblikovani model poučevanja vpliva na večji napredek v znanju tujega jezika pri učencih, 

ki so se angleščine učili preko vključevanja vsebin športa v pouk, v primerjavi z učenci, ki so 

se tujega jezika učili na klasičen način. 

H2: Izoblikovani model poučevanja vpliva na povečano sodelovanje in zadovoljstvo učencev 

eksperimentalne skupine v primerjavi s skupino, ki se je tujega jezika učila na klasičen način.  

H3: Izoblikovani model poučevanja vpliva na povečano motivacijo učencev eksperimentalne 

skupine, ki so se tujega jezika angleščine učili z vključevanjem vsebin športa v pouk, v 

primerjavi z učenci kontrolne skupine, ki so se tujega jezika angleščine učili na klasičen način. 
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10 METODE DELA 

10.1 Vzorec merjencev 

Vzorec merjencev je bil priložnostni. V raziskavi je sodelovalo 52 učenk in učencev, starih šest 

let, ki so v šolskem letu 2017/2018 obiskovali prvi razred osnovne šole in neobvezni izbirni 

predmet angleščina. V eksperimentalni skupini je sodelovalo 25 učenk in učencev, v kontrolni 

skupini pa 27.  

Preglednica 1: Vzorec merjencev 

 Skupina Skupaj 

Eksperimentalna Kontrolna 

Šola                 f 

                        f % 

25 

48,08 % 

27 

51,92 %  

52 

100,0 % 

10.2 Vzorec spremenljivk 

10.2.1 Opis instrumentov za zbiranje podatkov 

 Preizkus znanja angleščine: pred- in potest  

Preizkus znanja angleškega jezika je sestavljen iz treh delov (glej prilogi 1 in 2). S prvim delom 

smo preverjali slušno razumevanje ter prepoznavanje in znanje osnovnega besedišča (vozila, 

prostor, po katerem potujejo vozila, in prometni znaki). Z drugim delom smo prav tako 

preverjali slušno razumevanje, in sicer nebesedne odzive na preproste ukaze (npr. run, walk, 

touch your feet). S tretjim delom preizkusa znanja tujega jezika pa smo preverjali govorno 

izražanje učencev (npr.: What do you see? How many cars do you see? Is it safe?). Ideje za 

naloge so bile osnovane na primerih kalibriranih testov Starters, ki so dostopni na spletni strani 

Cambridge English Young Learners. 

 Vprašalnik o motiviranosti učencev za nadaljnje učenje angleškega jezika  

Motiviranost učencev smo merili z vprašalnikom o motivaciji, ki je vseboval pet vprašanj, 

vsako vprašanje pa tri možne odgovore. Vprašalnik je bil sestavljen iz petih postavk, ki 

vsebinsko pokrivajo področje motivacije za nadaljnje učenje tujega jezika. Možni odgovori so 

bili predstavljeni slikovno ali pisno, čemur je sledilo ustno pojasnilo za vsak odgovor posebej. 

Vprašalnik o motiviranosti učencev smo prevzeli iz raziskave, ki jo je opravila M. Juriševič 

(2009), in ga prilagodili glede na naše raziskovalne cilje (glej prilogo 3). 

 Preverjanje zadovoljstva učencev z izvedbo posamezne učne ure in njihove pozornosti 

Metodo preverjanja zadovoljstva smo izpeljali s »prižiganjem luči na semaforju«, in sicer smo 

za vsakega učenca posebej sestavili komplet semaforjev, enega za vsako učno uro. Po vsaki 

učni uri so morali na semaforju pobarvati določeno mesto. Rdeča je pomenila, da z učno uro 

sploh niso bili zadovoljni in jim dejavnosti niso ugajale, rumena, da so bili z učno uro zadovoljni 

in menijo, da ta ni bila nič posebnega, zelena pa, da so bili z učno uro zelo zadovoljni, niso 

imeli težav z ohranjanjem pozornosti in so imeli željo po sodelovanju. Kriterije smo učencem 

predstavili na začetku raziskave, zaradi točnejših rezultatov pa smo jih pred vsakim barvanjem 

ponovili (glej prilogo 4). Njihovo pozornost smo preverjali s pomočjo opazovanja in beleženja 

opomb na opazovalne liste (glej prilogo 5). 



 

25 

10.3 Organizacija raziskave in meritev 

Raziskava je bila izvedena na eni izmed osnovnih šol v Sloveniji. Eksperiment je potekal v 

dveh oddelkih prvega razreda v okviru predmeta neobvezni izbirni predmet angleščina štiri 

tedne v maju 2018. Potekala je znotraj rednih šolskih ur, kar pomeni dvakrat na teden po 45 

minut. Celotna raziskava je potekala po naslednjih korakih (Stringer, 2004): 

Zasnova študije: Premislek o raziskovalnem problemu in ciljih (opisanih zgoraj) ter poteku 

raziskave (ciljna skupina, časovni okvir raziskave, izvedljivost raziskave in preverjanje 

etičnosti dela). V tem začetnem delu raziskave smo vse pristojne osebe in učence seznanili z 

raziskavo ter pridobili vsa potrebna dovoljenja za opravljanje raziskave. 

Zbiranje podatkov: V eksperimentalni skupini smo podatke o uspešnosti izvedbe učnih ur glede 

na doseganje ciljev in sodelovanje učencev zbirali s pomočjo opazovanja. Ker je zbiranje 

podatkov med opazovanjem najbolj ključno, je bila v raziskavo vključena tudi druga pedagoška 

delavka (učiteljica tujega jezika), ki je s pomočjo opazovalnega lista (glej prilogo 9) beležila 

svoja opažanja že med izvedbo. Opazovalni list smo oblikovali glede na raziskovalne cilje. 

Kriteriji opazovanja so bili jasno zastavljeni, vsebinsko veljavnost instrumentov so preverili 

didaktiki s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.  

Razlike v predznanju in znanju eksperimentalne in kontrolne skupine smo merili z 

izoblikovanimi in strokovno pregledanimi testi znanja. Dobljene podatke smo analizirali s 

pomočjo programa SPSS. 

Razlike v motiviranosti učencev v eksperimentalni skupini, ki se bo angleškega jezika učila po 

izoblikovanem modelu, in učencev v kontrolni skupini, ki se bo angleškega jezika učila na 

klasičen način, smo merili s pomočjo izoblikovanih vprašalnikov o motivaciji učencev.  

Raziskavo smo začeli z uvodnim pozdravom in motivacijo učencev za reševanje predtesta. 

Ugotoviti smo želeli, ali imajo učenci kontrolne in eksperimentalne skupine že kaj predznanja 

angleščine glede na dano temo. Pred reševanjem smo jih ustrezno seznanili z natančnimi 

navodili, veljavnost smo zagotovili tako, da so imeli učenci med reševanjem predtesta na mizah 

pregrade.  

V maju 2018 smo nato v eksperimentalni skupini vsak teden izvedli dve šolski učni uri tujega 

jezika po danem modelu, v kontrolni skupini pa smo tuji jezik poučevali na klasičen način. 

Dejavnosti so bile sestavljene avtonomno, na podlagi lastnih izkušenj in strokovne literature. V 

eksperimentalni skupini smo pouk angleščine vodili v angleškem jeziku, brez metode 

prevajanja. Uporabili smo alternativne metode poučevanja tujega jezika in angleščino učili po 

modelu vključevanja vsebin športa v pouk tujega jezika. V kontrolni skupini je pouk angleščine 

potekal na klasičen način, kar pomeni, da smo uporabili klasične metode poučevanja tujega 

jezika. Uporabili smo slovnično-prevajalsko metodo in v pouk nismo vključevali vsebin športa 

ali kakršnegakoli didaktično oblikovanega gibanja. Po koncu vsake ure smo zadovoljstvo 

učencev preverjali z barvanjem semaforjev.  

Temo poučevanja tujega jezika (safety in traffic) je določila mentorica, vsebine športa (igre z 

žogo, štafetne igre) pa razredničarka. Obema skupinama, eksperimentalni in kontrolni, smo 

zagotovili enak vnos snovi s skrbnim načrtovanjem učnih ur (glej priloge 6–16). 
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Analiziranje podatkov: Vsako izvedeno učno uro smo analizirali s pomočjo zapiskov 

opazovanja na opazovalnem listu; skupaj z drugo pedagoško delavko smo ugotavljali ključne 

značilnosti in opažanja glede uspešnosti izvedbe, odzive učencev ter doseganje učnih ciljev.  

Podatke, pridobljene s preizkusom predznanja in znanja, podatke, pridobljene z vprašalnikom 

o motivaciji učencev, ter podatke o zadovoljstvu učencev z izvedbo učne ure, pridobljene z 

barvanjem semaforjev, smo obdelali v programu SPSS.  

Sporočanje rezultatov študije: Ciljna skupina sporočanja rezultatov študije so učitelji, ki 

poučujejo tuji jezik.  

10.4 Metode obdelave podatkov 

Podatke, ki smo jih pridobili med raziskavo, smo vnesli v program Microsoft Excel in jih nato 

obdelali v programu SPSS. Za prikaz povprečnih dosežkov smo uporabili deskriptivne 

statistične postopke.  

Za preverjanje razlik predznanja med eksperimentalno in kontrolno skupino ter preverjanje 

razlik v končnem znanju med skupinama smo morali najprej s Kolmorogov-Smirnovim testom 

preveriti normalno razporeditev podatkov (Z = 0,279; α = 0,000). Vrednost testa ni pokazala 

normalne razporeditve podatkov, zato smo za statistično analizo v nadaljevanju uporabili 

Mann-Whitneyjev preizkus.  

Preverjanje razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino v motiviranosti in zadovoljstvu 

učencev z izvedbami učnih ur pa smo preverili s hi-kvadrat preizkusom.  

Podatke smo prikazali tako opisno kot s tabelami.  
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11 REZULTATI  

Na podlagi raziskovalnih ciljev smo dobljene rezultate prikazali znotraj naslednjih poglavij: (1) 

predznanje in končno znanje učencev kontrolne in eksperimentalne skupine, (2) sodelovanje 

učencev pri pouku in njihova pozornost ter zadovoljstvo učencev kontrolne skupine v 

primerjavi s eksperimentalno, (3) motiviranost učencev kontrolne in eksperimentalne skupine 

za nadaljnje učenje tujega jezika, (4) evalvacija učnih ur glede na doseganje ciljev pouka.  

11.1 Predznanje in končno znanje učencev kontrolne in eksperimentalne skupine 

Prvo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na vpliv izoblikovanega modela poučevanja na 

znanje tujega jezika. Pri obeh skupinah smo pred začetkom raziskave merili predznanje.  

Preglednica 2: Učenci eksperimentalne in kontrolne skupine glede na reševanje 

predtesta (predznanje) 

 Skupina Število 

udeležencev 

Povprečno 

število točk 

Standardni 

odklon 

Preizkus 

predznanja 

eksperimentalna 

kontrolna 

25 

27 

5,56 

6,15 

2,083 

1,562 

Test predznanja je rešilo vseh 52 učencev in učenk, od tega 25 iz eksperimentalne in 27 iz 

kontrolne skupine. Najnižji dosežek na preizkusu predznanja eksperimentalne skupine je bil 3 

točke, najvišji pa 13 od 39 možnih točk. Srednja vrednost je bila 5,56 točke, standardni odklon 

pa 2,08 točke. Najnižji dosežek na preizkusu predznanja kontrolne skupine je bil 3 točke, 

najvišji pa 8 od 39 možnih točk. Srednja vrednost je bila 6,15 točke, standardni odklon pa 1,6 

točke.  

Preglednica 3: Učenci eksperimentalne in kontrolne skupine glede na reševanje 

končnega preizkusa znanja 

 Skupina Število 

udeležencev 

Povprečno 

število točk 

Standardni 

odklon 

Preizkus znanja eksperimentalna 

kontrolna 

25 

27 

36,96 

19,67 

2,071 

2,465 

 

Test končnega preizkusa znanja je rešilo vseh 52 učencev in učenk, od tega 25 iz 

eksperimentalne in 27 iz kontrolne skupine. Najnižji dosežek na preizkusu znanja 

eksperimentalne skupine je bil 30 točk, najvišji pa 39 od 39 možnih točk. Srednja vrednost je 

bila 36,96 točke, standardni odklon pa 2,07 točke. Najnižji dosežek na preizkusu znanja 

kontrolne skupine je bil 16 točk, najvišji pa 24 od 39 možnih točk. Srednja vrednost je bila 

19,67 točke, standardni odklon pa 2,47 točke.  

Normalno porazdelitev podatkov smo preverjali s Kolmorogov-Smirnovim testom. Test je 

pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni (Z = 0,279; α = 0,000). Za analizo podatkov 

smo zato uporabili Mann-Whitneyjev preizkus. 
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Preglednica 4: Rezultati MannWhitneyjevega testa 

 

Skupina 

Število 

udeležencev 

Srednja 

vrednost 

M 

Mann-Whitney 

U 

Stopnja tveganja 

α 

Predtest eksperimentalna 25 22,36   

kontrolna 27 30,33   

skupaj 52  234,000 0,056 

Test eksperimentalna 25 40,00   

kontrolna 27 14,00   

skupaj 52  0,000 0,000 

 

Vrednost Mann-Whitneyjevega testa za rezultate predtesta ni statistično pomembna 

(U = 234,000; α = 0,056). Med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede stopnje znanja angleškega jezika na predtestu. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, iz vzorca pa lahko sklepamo, da je bila kontrolna 

skupina v povprečnem dosežku števila točk malo boljša od eksperimentalne.  

Vrednost Mann-Whitneyjevega testa za rezultate končnega preizkusa znanja (testa) pa je 

statistično pomembna (U = 0,000; α = 0,000). Med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine 

se pojavljajo statistično pomembne razlike v stopnji znanja angleškega jezika. S tveganjem 

0,000 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci eksperimentalne skupine (M = 40,00) 

dosegali boljše rezultate kot učenci kontrolne skupine (M = 14,00). 

Kot je razvidno iz MannWhitneyjevega testa, se dosežki učencev kontrolne in eksperimentalne 

skupine na testu predznanja ne razlikujejo statistično pomembno. Ugotovitev je bila 

pričakovana, saj so v obeh skupinah učenci prvega razreda, ki so si bili po stopnji znanja 

angleškega jezika pred raziskavo podobni. 

Mann-Whitneyjev test pa je pokazal statistično pomembne razlike v stopnji znanja med 

eksperimentalno in kontrolno skupino na končnem preizkusu znanja. To pomeni, da so učenci 

eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine. Učenci 

eksperimentalne skupine so v povprečju dosegli približno 37 točk (to je 95 % vseh točk), učenci 

kontrolne skupine pa 20 točk (to je 50 % vseh točk). Takšni rezultati so bili tudi pričakovani, 

saj je do podobnih ugotovitev prišel tudi Dale (1969). V svoji raziskavi je ugotovil, da si učenci 

največ zapomnijo, ko nekaj vidijo, slišijo, povedo in naredijo. S tem smo dokazali, da si učenci 

brez telesne dejavnosti in gibanja zapomnijo kar 40 % manj snovi. 

Do podobnih ugotovitev, omenjenih v teoretičnem delu, so prišli tudi Dzakiria in Halim bin 

Mohamed (2012), Coral in Lleixa (2017) ter Ni Chroinin, Ni Mhurchu in Ceallaigh (2016). V 

omenjenih raziskavah je bilo prav tako dokazano, da si učenci preko gibanja in vključevanja 

vsebin športa v pouk angleščine zapomnijo več.  

11.2 Sodelovanje in pozornost učencev, ki so se učili angleškega jezika na klasičen način, 

v primerjavi z učenci, ki so se angleškega jezika učili z vključevanjem vsebin športa 

v pouk tujega jezika 

Drugo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na sodelovanje in zadovoljstvo učencev 

eksperimentalne in kontrolne skupine pri pouku tujega jezika. Zanimalo nas je, ali so učenci, ki 
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so se tujega jezika učili preko vključevanja vsebin športa v pouk, bolj pozorni in zadovoljni s 

poukom kot učenci kontrolne skupine, ki so se tujega jeziki učili na klasičen način.  

Učenci so na koncu vsake učne ure prejeli semafor, na katerem so morali pobarvati luč glede 

na to, kako so bili z učno uro zadovoljni. Rdeča je pomenila, da z učno uro sploh niso bili 

zadovoljni, rumena, da jim je bila učna ura malo všeč in malo ne, ter zelena, da so sodelovali 

in bili pozorni in da jim je bila učna ura zelo všeč.  

Rezultati so predstavljeni v preglednicah 4 in 5. 

Preglednica 5: Vpliv vključevanja vsebin športa v pouk angleščine na sodelovanje, 

pozornost in zadovoljstvo učencev eksperimentalne skupine  

Ura Sodelovanje, pozornost in zadovoljstvo učencev Skupaj 

 f %  f %  f %  f % 

1 25 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 25 100 % 

2 25 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 25 100 % 

3 25 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 25 100 % 

4 23 92 %  2 8 % 0 0,0 % 25 100 % 

5 20 80 % 5 20 % 0 0,0 % 25 100 % 

6 21 84 % 4 16 % 0 0,0 % 25 100 % 

7 25 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 25 100 % 

8 25 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 25 100 % 
Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti; rdeča – z učno uro učenci sploh niso 

bili zadovoljni; oranžna – učna ura je bila učencem všeč, vendar se jim ni zdela nič posebnega; zelena 

– učenci so z veseljem sodelovali, učna ura se jim je zdela nekaj posebnega.  

Iz pridobljenih podatkov vidimo, da je 94,5 % učencev, ki so se tujega jezika učili preko 

vključevanja vsebin športa v pouk, v vseh osmih urah na semaforju pobarvalo zeleno luč, 5,5 % 

učencev oranžno luč in 0,00 % rdečo luč. Iz tega lahko sklepamo, da se je večini učencev ta 

model poučevanja zdel nekaj posebnega in so z veseljem sodelovali v dejavnostih. 

Preglednica 6: Vpliv klasičnega načina poučevanja angleščine na sodelovanje, 

pozornost in zadovoljstvo učencev kontrolne skupine  

Ura Sodelovanje, pozornost in zadovoljstvo učencev Skupaj 

 f %  f %  f %  f % 

1 27 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 27 100 % 

2 23 85,2 % 4 14,8 % 0 0,0 % 27 100 % 

3 14 51,9 % 10 37 % 3 11,1 % 27 100 % 

4 17 63 %  7 25,9 % 3 5,8 % 27 100 % 

5 15 55,6 % 12 44,4 % 0 0,0 % 27 100 % 

6 18 66,7 % 4 14,8 % 5 18,5 % 27 100 % 

7 10 37 % 15 55,6 % 2 7,4 % 27 100 % 

8 15 55,6 % 7 25,9 % 5 18,5 % 27 100 % 
Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti; rdeča – z učno uro učenci sploh niso 

bili zadovoljni; oranžna – učna ura je bila učencem všeč, vendar se jim ni zdela nič posebnega; zelena 

– učenci so z veseljem sodelovali, učna ura se jim je zdela nekaj posebnega.  
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Iz pridobljenih podatkov vidimo, da je 64,3 % učencev, ki so se tujega jezika učili na klasičen 

način, v vseh osmih urah na semaforju pobarvalo zeleno luč, 27,3 % učencev oranžno luč in 

7,6 % rdečo luč.  

Med eksperimentalno in kontrolno skupino se pojavljajo razlike v sodelovanju, pozornosti in 

zadovoljstvu med učno uro.  

Opazili smo, da so učenci, ki so se učili angleščino na klasičen način, postali hitreje utrujeni, 

njihovo pozornost pa je bilo težje vzdrževati. Učenci so se med učno uro dolgočasili, kar se je 

odražalo z vedenjskimi odstopanji (barvanje zvezka, ukvarjanje s peresnico, klepetanje s 

sosedom ipd.). Postali so moteči za druge učence in celo nedisciplinirani. Iz pridobljenih 

podatkov lahko sklepamo, da je način poučevanja tujega jezika z vključevanjem vsebin športa 

v pouk vplival na večjo sodelovanje, pozornost in zadovoljstvo učencev. 

Tudi Zacharkow (1988) je raziskoval negativne posledice pomanjkanja gibanja in 

dolgotrajnega sedenja. Odkril je, da že desetminutno sedenje na stolu povzroča večji pritisk na 

diske v hrbtenici, kar pomeni, da je pritisk med sedenjem kar 30 % večji kot pri stoji. Ob tem 

je dodal, da pomanjkanje gibanja povzroča utrujenost in posledično nediscipliniranost učencev. 

Pri učencih, ki so se angleščine učili z vključevanjem vsebin športa v pouk, večjih vedenjskih 

odstopanj ni bilo zaslediti. Učenci so skozi raznolike dejavnosti ohranjali pozornost in bili celo 

učno uro dejavni. Svoje zadovoljstvo z učnimi urami so izkazali tudi pri barvanju semaforjev, 

saj jih je v povprečju vseh osmih ur kar 94,5 % pobarvalo zelenega. 

11.3 Vpliv vključevanja vsebin športa v pouk angleščine na motivacijo učencev za 

učenje tujega jezika v primerjavi s klasičnim načinom poučevanja 

Vprašalnik za oceno motiviranosti učencev za nadaljnje učenje tujega jezika je izpolnilo 52 

učencev, od tega 25 iz eksperimentalne in 27 iz kontrolne skupine. Vprašalnik je bil sestavljen 

iz petih postavk, ki vsebinsko pokrivajo področje motivacije za nadaljnje učenje tujega jezika. 

Možni odgovori so bili predstavljeni slikovno, čemur je sledilo ustno pojasnilo za vsak odgovor 

posebej. Ugotovili smo, da so bili učenci, ki so se angleščine učili preko vključevanja vsebin 

športa v pouk, bolj motivirani za učenje tujega jezika kot učenci, ki so se angleščine učili na 

klasičen način, brez vključevanja gibalnih dejavnosti. 

Preglednica 7: Zaznave učencev obeh skupin o zanimivosti učenja tujega jezika  

 

Kakšno se ti zdi učenje angleščine? 

Skupaj Zelo zanimivo 

Včasih 

zanimivo, 

včasih 

dolgočasno 

Nezanimivo 

in 

dolgočasno 

 

Skupina 

eksperimentalna    f 24 1 0 25 

   f %  96,0 % 4,0 % 0,0 % 100,0 % 

kontrolna    f 8 15 4 27 

    f %          29,6 % 55,6 % 14,8 % 100,0 % 

Skupaj    f         32 16 4 52 

    f %        61,5 % 30,8 % 7,7 % 100,0 % 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 
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Preglednica 8: Razlike v zaznavi učencev eksperimentalne in kontrolne skupine o 

zanimivosti pouka angleščine 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Verjetnostno 

razmerje 

28,540 2 0,000 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ῑ preizkusa je statistično pomembna (2Ῑ = 28,540; g = 2; α = 0,000). 

V vzorcu se glede ocene zanimivosti pouka angleščine pojavljajo statistično pomembne razlike 

med eksperimentalno in kontrolno skupino. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi bil 

tudi v osnovni množici učencem, ki se angleščine učijo skozi vključevanje vsebin športa, pouk 

tujega jezika zanimivejši kot učencem, ki se angleščine učijo na klasičen način.  

Rezultati so bili pričakovani, saj smo že na podlagi opazovanja med raziskavo opazili razlike 

med skupinama. Učenci v eksperimentalni skupini so bili bolj poslušni in nasmejani. V 96 % 

so pouk angleščine ocenili kot zelo zanimiv. Večjih disciplinskih odstopanj ni bilo. Večkrat so 

pripomnili, da se jim zdi pouk angleščine zelo zanimiv in da vedno komaj čakajo, da se začne. 

V kontrolni skupini, kjer so se tujega jezika angleščine učili na klasičen način, pa je bilo opaziti 

bistveno več disciplinskih problemov in nezadovoljstva učencev s poukom. Le 29,6 % učencev 

je pouk označilo kot zelo zanimiv, 55,6 % učencev kot včasih zanimiv, včasih dolgočasen in 

skoraj 15 % učencev kot nezanimiv in dolgočasen. 

Preglednica 9: Všečnost pouka angleščine učencev obeh skupin glede na vrsto učne 

dejavnosti 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti  

Preglednica 10: Razlike v mnenju o všečnosti pouka angleščine glede na skupino  

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Verjetnostno 

razmerje 

45,734 2 0,000 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ῑ preizkusa je statistično pomembna (2Ῑ = 45,734; g = 2; α = 0,000). 

Med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

ocenjevanju dejavnosti, ki so jim bile med poukom tujega jezika angleščine najbolj všeč. S 

tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi se tudi v osnovni množici pojavljale razlike glede 

ocenitve všečnosti različnih dejavnosti.  

 

 

Kaj ti je bilo med učenjem najbolj všeč? 

Skupaj 

Sedenje v 

klopi in 

poslušanje 

Gibanje, 

športne 

vsebine 

Petje in 

plesanje 

 

Skupina 

eksperimentalna    f 0 20 5 25 

   f %  0,0 % 80,0 % 20,0 % 100,0 % 

kontrolna    f 4 0 23 27 

    f %          14,8 % 0,0 % 85,2 % 100,0 % 

Skupaj    f         4 20 28 52 

    f %        7,7 % 38,5 % 53,8 % 100,0 % 
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Rezultati so bili tudi tokrat pričakovani. V eksperimentalni skupini sta bila kar 80 % učencev 

najbolj všeč gibanje in vključevanje vsebin športa v pouk, medtem ko sta v kontrolni skupini 

učencem v 85,2 % najbolj všeč petje in plesanje, v 0 % pa gibanje in športne vsebine. Rezultat 

je pričakovan, saj kontrolna skupina ni imela na voljo vključevanja vsebin športa v pouk, zato 

so večinoma izbrali petje in plesanje, ki je bilo najbolj podobno gibalnim vsebinam, so pa vsi 

učenci pritrdili, da bi se želeli učiti angleščine skozi gibanje in vključevanje vsebin športa v 

pouk. V povprečju je bilo pri obeh skupinah le 7,7 % učencev, ki sta jim bila pri pouku 

angleščine všeč sedenje v klopi in poslušanje.  

Iz rezultatov lahko vidimo, da so učenci obeh skupin v 93,3 % izbrali dejavnosti, ki vključujejo 

petje in gibanje. Tudi v raziskavi iz leta 2006 (Shaikholeslami in Khayyer, 2006) so rezultati 

pokazali pozitivne učinke gibanja in visoko notranjo motivacijo pri dejavnostih, pri katerih so 

se učenci učili na neklasičen način, kar pomeni, da so bili učenci notranje motivirani, ko so se 

učili tujega jezika preko različnih gibalnih in miselnih dejavnosti.  

Preglednica 11: Nevšečnost učencev obeh skupin do pouka angleščine glede na vrsto 

učne dejavnosti 

Legenda: f (frekvenca) –število vrednosti; f % – delež vrednosti  

Preglednica 12: Razlike v mnenju o nevšečnosti pri pouku angleščine glede na 

skupino 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Verjetnostno 

razmerje 

1,329 1 0,249 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ῑ preizkusa ni statistično pomembna (2Ῑ = 1,329; g = 1; α = 0,249). 

Hipotezo neodvisnosti obdržimo. Med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v ocenjevanju dejavnosti, ki so jim pri pouku tujega 

jezika angleščine najmanj všeč.  

Kljub temu pa lahko iz vzorca ugotovimo, da 98,1 % učencev obeh skupin ni maralo sedenja v 

klopi in poslušanja, le 1,9 % učencev pa je kot najmanj všečno izbralo petje in plesanje. Iz tega 

lahko sklepamo, da učenci ne marajo sedentarnega načina poučevanja. Tudi Dagarin Fojkar 

(2009) je v raziskavi poudarila, da je tako na predšolski kot začetni osnovnošolski stopnji veliko 

zanimanja za učenje tujih jezikov, vendar za učence ni vsako učenje tujega jezika zanimivo in 

lahko skozi proces hitro izgubijo motivacijo za učenje. Glede na ugotovitve naše raziskave 

lahko vidimo, česa učenci ne marajo, zato lahko pouk prilagajamo njihovim potrebam po 

gibanju in s tem vzdržujemo tudi njihovo motiviranost za učenje tujega jezika angleščine.  

 

Česa nisi maral? 

Skupaj 

Sedenja v 

klopi in 

poslušanja 

Gibanja in 

športnih 

vsebin 

Petja in 

plesanja 

 

Skupina 

eksperimentalna    f 25 0 0 25 

   f %  100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

kontrolna    f 26 0 1 27 

    f %          96,3 % 0,0 % 3,7 % 100,0 % 

Skupaj    f         51 0 1 52 

    f %        98,1 % 0,0 % 1,9 % 100,0 % 
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Preglednica 13: Zaznave učencev obeh skupin o naklonjenosti do učenja tujega 

jezika 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti  

Preglednica 14: Razlike v zaznavi učencev obeh skupin o naklonjenosti do učenja 

tujega jezika 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Verjetnostno 

razmerje 

24,292 2 0,000 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ῑ preizkusa je statistično pomembna (2Ῑ = 24,2920; g = 2; α = 0,000). 

Med eksperimentalno in kontrolno skupino se pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

naklonjenosti do učenja tujega jezika. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, lahko trdimo, da bi se 

tudi v osnovni množici pojavljale razlike med učenci glede naklonjenosti do učenja tujega 

jezika.  

V skupini, ki je bila deležna učenja z vključevanjem vsebin športa v pouk tujega jezika 

angleščine, je kar 92 % učencev učenje angleščine zelo všeč. V kontrolni skupini, ki se je tujega 

jezika učila na klasičen način, je bilo učenje angleščine všeč le 29,6 % učencev, okoli 56 % 

učencev se angleščino včasih rado uči, včasih ne, v 14 % pa učenci niso marali učenja 

angleščine.  

Rezultati so pokazatelj vpliva klasičnega poučevanja tujega jezika angleščine na učenčevo 

naklonjenost do učenja tujega jezika. Iz analize podatkov je jasno vidno, da so učenci v 

približno 60 % razvili večjo naklonjenost do učenja angleščine v eksperimentalni skupini, kjer 

so se tujega jezika učili z vključevanjem vsebin športa, kot pa učenci v kontrolni skupini, ki so 

se tujega jezika učili na klasičen način.  

  

 

Ali se rad učiš angleščino? 

Skupaj Zelo 

Malo ja, 

malo ne 

Ne maram 

učenja 

angleščine 

 

Skupina 

eksperimentalna    f 23 2 0 25 

   f %  92,0 % 8,0 % 0,0 % 100,0 % 

kontrolna    f 8 15 4 27 

    f %          29,6 % 55,6 % 14,8 % 100,0 % 

Skupaj    f         31 17 4 52 

    f %        59,6 % 32,7 % 7,7 % 100,0 % 
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Preglednica 15: Zaznave učencev obeh skupin o želji po nadaljn jem učenju 

angleščine 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti  

Preglednica 16: Razlike v zaznavi učencev obeh skupin o želji po nadaljnjem učenju 

angleščine 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Verjetnostno 

razmerje 

48,741 2 0,000 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ῑ preizkusa je statistično pomembna (2Ῑ = 48,741; g = 2; α =0,000). 

Med kontrolno in eksperimentalno skupino se pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

zaznav učencev o želji po nadaljnjem učenju tujega jezika angleščine. S tveganjem, manjšim 

od 0,1 %, trdimo, da bi se tudi v osnovni množici pojavljale statistično pomembne razlike glede 

zaznav o želji po nadaljnjem učenju tujega jezika angleščine med učenci, ki se tujega jezika 

učijo na klasičen način, in učenci, ki se tujega jezika učijo z vključevanjem vsebin športa.  

Kar 100 % učencev eksperimentalne skupine je odgovorilo, da bi se želeli še naprej učiti 

angleščino skozi gibanje in vključevanje vsebin športa v pouk, medtem ko je pri kontrolni 

skupini željo po nadaljnjem klasičnem načinu poučevanja tujega jezika angleščine izrazilo le 

približno 15 % učencev, v 60 % so bili učenci neodločeni, približno 26 % pa se jih angleščine 

v prihodnje ne bi želelo učiti na klasičen način.  

 

  

 

Ali bi se želel še naprej tako učiti 

angleščine, kot si se jo učil zadnji mesec? 

Skupaj Z veseljem  Ne vem Ne  

 

Skupina 

eksperimentalna    f 25 0 0 25 

   f %  100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

kontrolna    f 4 16 7 27 

    f %          14,8 % 59,3 % 25,9 % 100,0 % 

Skupaj    f         29 16 7 52 

    f %        55,8 % 30,8 % 13,5 % 100,0 % 
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12 ZAKLJUČKI 

Vpeljevanje vsebin športa v pouk angleščine v prvem razredu osnovne šole je potekalo preko 

evalvacijskega raziskovanja v maju 2018. V raziskavo je bilo vključenih 52 učencev, od tega 

25 v eksperimentalni skupini, ki je bila deležna poučevanja tujega jezika z vključevanjem 

vsebin športa, in 27 v kontrolni skupini, ki je bila deležna poučevanja tujega jezika na klasičen 

način. Namen raziskave je bilo ugotoviti, ali izoblikovani model poučevanja vpliva na napredek 

v znanju tujega jezika. V sklopu raziskave smo preverili predznanje angleščine učencev prvega 

razreda, ki se tujega jezika učijo prvič, in njihov napredek v stopnji znanja po mesecu 

poučevanja. Zanimalo nas je tudi, ali izoblikovani model poučevanja vpliva na sodelovanje in 

zadovoljstvo učencev, ugotovitve pa smo primerjali s kontrolno skupino, ki se je tujega jezika 

učila na klasičen način. Med drugim smo želeli preveriti tudi motivacijo učencev obeh skupin 

za nadaljnje učenje tujega jezika.  

Glede na zastavljene cilje in hipoteze smo prišli do naslednjih zaključkov: 

 Učenci eksperimentalne in kontrolne skupine so na začetku raziskave rešili preizkus 

znanja, s katerim smo preverjali njihovo predznanje. Med skupinama se niso pojavile 

statistično pomembne razlike glede predznanja, je pa kontrolna skupina v povprečju 

dosegla več točk (6,2 točke) kot eksperimentalna (5,6 točke). Bistvenih odstopanj ni 

bilo. Po raziskavi so učenci obeh skupin rešili enak preizkus znanja kot pred 

poučevanjem. Postavili smo hipotezo H1: Oblikovani model poučevanja vpliva na 

večji napredek v znanju tujega jezika pri učencih, ki so se angleščine učili preko 

vključevanja vsebin športa v pouk, v primerjavi z učenci, ki so se tujega jezika učili 

na klasičen način. Ugotovili smo, da se med skupinama pojavljajo statistično 

pomembne razlike. Učenci eksperimentalne skupine, ki so se tujega jezika učili z 

vključevanjem vsebin športa v pouk, so dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne 

skupine, ki so se angleščine učili na klasičen način. Učenci eksperimentalne skupine so 

v povprečju dosegli približno 37 točk (to je 95 % vseh točk), učenci kontrolne skupine 

pa 20 točk (to je 50 % vseh točk), zato H1 potrdimo. Iz tega lahko sklepamo, da si 

učenci, ki se med poukom gibajo in so športno dejavni, uspešneje zapomnijo novo snov. 

 Glede na raziskave s področja povezovanja gibanja in učenja tujega jezika nas je 

zanimalo tudi, kako izoblikovani model poučevanja vpliva na pozornost in sodelovanje 

učencev. Za namen raziskave smo izdelali semaforje, ki so jih učenci barvali glede na 

oceno zadovoljstva z učno uro. Njihovo pozornost smo merili z opazovanjem. Na 

podlagi tega smo izdelali hipotezo H2: Izoblikovani model poučevanja vpliva na 

večje sodelovanje in zadovoljstvo učencev eksperimentalne skupine v primerjavi s 

skupino, ki se je tujega jezika učila na klasičen način. Ugotovili smo, da se med 

skupinama pojavljajo razlike v ocenjevanju pozornosti in sodelovanju med učno uro 

tujega jezika angleščine, zato H2 potrdimo. Poučevanje z vključevanjem vsebin športa 

je prijetnejše, saj se učenci med učno uro gibajo. Ob različnih dejavnostih in igrah se 

učenci sprostijo, njihovi možgani pa dobijo več kisika, kot bi ga, če bi med učno uro 

sedeli.  

 Zanimalo nas je tudi, ali izoblikovani model poučevanja vpliva na motivacijo za učenje 

tujega jezika in kakšna je razlika v motivaciji učencev eksperimentalne skupine, ki so 

se tujega jezika učili dejavno, in kontrolne skupine, ki so se tujega jeziki učili na klasičen 

način. Postavili smo hipotezo H3: Izoblikovani model poučevanja vpliva na 

povečano motivacijo učencev eksperimentalne skupine, ki so se tujega jezika 

angleščine učili z vključevanjem vsebin športa v pouk, v primerjavi z učenci 

kontrolne skupine, ki so se tujega jezika angleščine učili na klasičen način. 

Ugotovili smo, da so bili učenci, ki so se angleščine učili preko vključevanja vsebin 
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športa v pouk, bolj motivirani za učenje tujega jezika kot učenci, ki so se angleščine 

učili na klasičen način, brez vključevanja gibalnih dejavnosti. Tako H3 potrdimo. V 

razredu učencev eksperimentalne skupine ni bilo večjih disciplinskih odstopanj, 

razredno vzdušje je bila sproščeno. V razredu učencev kontrolne skupine pa je bilo 

mogoče zaslediti napetost in bistveno več disciplinskih odstopanj, motiviranost za 

učenje angleščine je bila že na videz manjša, vseeno pa so učenci uživali ob branju 

zgodb in igranju iger. Učenci eksperimentalne skupine so v približno 90 % pouk 

angleščine ocenili kot zanimiv in kar v 96 % ocenili, da se angleščine zelo radi učijo. V 

kontrolni skupini je to trdilo le 26 % učencev. Angleščine bi se na tak način, kot so se 

jo učili zadnji mesec, še naprej učilo 100 % učencev eksperimentalne in komaj 15 % 

učencev kontrolne skupine. Obe skupini učencev sta v podobnih odstotkih trdili, da ne 

marata sedenja v klopeh. Ker je imela eksperimentalna skupina skozi pouk na voljo 

veliko gibanja in športnih vsebin, so v približno 80 % trdili, da so jim bile najbolj všeč 

te, medtem ko je kontrolna skupina v približno 85 % trdila, da sta jim bila najbolj všeč 

petje in plesanje, saj športnih vsebin, kot so bile navedene v vprašalniku, med poukom 

niso imeli na voljo. Menimo, da so se statistično pomembne razlike med skupinama 

glede vrednotenja motivacije pojavile, ker so bili učenci kontrolne skupine, ki so se 

tujega jezika angleščine skozi raziskavo učili na klasičen način, od prej navajeni učenja 

skozi različne igre, gibanje in podobno, med raziskavo pa so se bili primorani učiti na 

klasičen način, brez vključevanja novejših metod poučevanja. Iz tega sklepamo, da so 

se ravno zato pojavile statistično pomembne razlike med skupinama glede stopnje 

znanja tujega jezika po enomesečnem učenju. To lahko povežemo z izsledki raziskave 

Dagarin Fojkar (2009), ki pravi, da sta motiviranost in pripravljenost za učenje 

angleščine med predšolskimi otroci in učenci v prvem triletju veliki. Treba je le 

poskrbeti, da se ta pripravljenost in motiviranost skozi ustrezno izoblikovan in učencem 

prilagojen učni model vzdržujeta.  

Raziskava je pokazala pozitivne rezultate s področja vključevanja vsebin športa v pouk 

angleščine. Potrdili smo, da gibanje vpliva na stopnjo znanja tujega jezika angleščine. Gibalna 

dejavnost pospeši srčni utrip in s tem pretok krvi v možgane. Učencem se tako poveča 

pozornost, postanejo dejavnejši, bolj motivirani in tako posledično tudi uspešnejši. Učenci, ki 

se tujega jezika učijo z vključevanjem vsebin športa v pouk, so bolj sproščeni, saj se učijo skozi 

najrazličnejše športne igre in dejavnosti, ki zadovoljijo njihovo potrebo po gibanju. Tako so 

pripravljeni tudi bolj poslušati in bolje sodelovati, ko med poukom pride do sedenja v klopeh.  

Do podobnih ugotovitev je prišla tudi Natalija Pernuš (2016), ki je preverjala, kako gibalne 

dejavnosti vplivajo na znanje in pomnjenje angleških besed pri učencih drugega razreda 

osnovne šole, ki so se tujega jezika angleščine učili prvič. Ugotovila je, da gibanje vpliva na 

boljše pomnjenje angleških besed. V pouk je skozi raziskavo vnašala različne gibalne 

dejavnosti od plesa, rajanja do različnih iger. Ugotovila je tudi, da se pojavljajo razlike v 

motivaciji učencev za učenje tujega jezika med skupino, ki se je učila angleščine skozi gibanje, 

in skupino, ki se je učila angleščine na klasičen način, vendar razlike niso bile statistično 

pomembne. V našem primeru pa je analiza pri štirih od petih vprašanj na motivacijskem 

vprašalniku pokazala statistično pomembne razlike med učenci eksperimentalne in kontrolne 

skupine. Statistično pomembne razlike so se pokazale prav pri vrednotenju dejavnosti in 

mnenju o učenju angleščine. Učenci kontrolne skupine niso marali dejavnosti, ki so vključevale 

sedenje, kar je pripomoglo k njihovemu vrednotenju učenja angleščine, ki so ga v približno 

55 % ocenili kot povprečnega. Posledično je sedentarni način poučevanja vplival na njihovo 

motivacijo za učenje tujega jezika, kjer je prišlo do velikih razlik v primerjavi z 

eksperimentalno skupino.  



 

37 

Naša raziskava je potekala po načrtu. Rezultati so bili pričakovani. Z izvedbo in rezultati smo 

zadovoljni. S tega področja bi lahko preverjali tudi vpliv okolja na učenje tujega jezika 

angleščine. Tokrat smo raziskavo izpeljali v matični učilnici učencev, lahko pa bi jo izvedli tudi 

v telovadnici šole, kjer bi imeli na voljo več pripomočkov s področja športne vzgoje in bi tako 

vključevanje športa prišlo bolj do izraza. Zdaj so bili učenci navajeni, da se je pri pouku tujega 

jezika spremenila le ureditev učilnice (mize in stoli za steno, da je bil na sredini varen prostor 

za gibanje), zanima pa nas, kako bi se učenci odzvali na dejstvo, da bi pri pouku tujega jezika 

odšli v telovadnico in pouk izvedli tam. To je bil tudi naš prvoten namen, vendar je zaradi 

zasedenosti telovadnice ta možnost odpadla. Tako smo se morali znajti, da smo razred 

spremenili v varno okolje za izvajanje vseh športnih vsebin, vključenih v poučevanje tujega 

jezika angleščine.  

Spoznanje, da gibalna dejavnost, vključevanje vsebin športa in medpredmetno povezovanje 

pozitivno vplivajo na napredek v znanju učencev, je zelo pomembno pri nadaljnjem načrtovanju 

vzgojno-pedagoškega procesa. Učitelj je kot načrtovalec procesa učenja ključen akter. Športne 

vsebine lahko vključujemo v poučevanje tujega jezika angleščine skozi celotno šolsko leto, saj 

je učni načrt za zgodnje poučevanje angleščine oblikovan tako, da učitelju dopušča veliko 

svobode in avtonomnosti pri načrtovanju.  
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https://www.google.si/search?rlz=1C1JZAP_slSI720SI721&biw=1600&bih=794&tbm=isch&sa=1&ei=H-uUW4WuII61kwWjipOQCg&q=traffic+signs+clipart&oq=traffic+signs+clipart&gs_l=img.3..0i19k1l2j0i8i30i19k1.52142.57077.0.57334.27.20.6.0.0.0.322.2439.5j9j2j1.17.0....0...1c.1.64.img..8.18.1708...0j0i7i30i19k1j0i7i30k1j35i39k1j0i67k1j0i7i5i30k1j0i8i7i30k1.0.cMgXza8jKCM#imgrc=CnOxYVBpEmP4GM
https://www.google.si/search?rlz=1C1JZAP_slSI720SI721&biw=1600&bih=794&tbm=isch&sa=1&ei=XeuUW8mgB5C1kwWQ4qaAAw&q=safety+on+the+roadclipart&oq=safety+on+the+roadclipart&gs_l=img.3...23340.26619.0.26746.18.14.0.0.0.0.217.906.0j4j2.6.0....0...1c.1.64.img..14.4.558...0i10i19k1j0i7i30i19k1j0i7i30k1j0i19k1.0.qQJoEFwg7Kk#imgrc=gZhfLRZBe1uyrM
https://www.google.si/search?rlz=1C1JZAP_slSI720SI721&biw=1600&bih=794&tbm=isch&sa=1&ei=XeuUW8mgB5C1kwWQ4qaAAw&q=safety+on+the+roadclipart&oq=safety+on+the+roadclipart&gs_l=img.3...23340.26619.0.26746.18.14.0.0.0.0.217.906.0j4j2.6.0....0...1c.1.64.img..14.4.558...0i10i19k1j0i7i30i19k1j0i7i30k1j0i19k1.0.qQJoEFwg7Kk#imgrc=gZhfLRZBe1uyrM
https://www.google.si/search?rlz=1C1JZAP_slSI720SI721&biw=1600&bih=794&tbm=isch&sa=1&ei=XeuUW8mgB5C1kwWQ4qaAAw&q=safety+on+the+roadclipart&oq=safety+on+the+roadclipart&gs_l=img.3...23340.26619.0.26746.18.14.0.0.0.0.217.906.0j4j2.6.0....0...1c.1.64.img..14.4.558...0i10i19k1j0i7i30i19k1j0i7i30k1j0i19k1.0.qQJoEFwg7Kk#imgrc=gZhfLRZBe1uyrM
https://www.google.si/search?rlz=1C1JZAP_slSI720SI721&biw=1600&bih=794&tbm=isch&sa=1&ei=XeuUW8mgB5C1kwWQ4qaAAw&q=safety+on+the+roadclipart&oq=safety+on+the+roadclipart&gs_l=img.3...23340.26619.0.26746.18.14.0.0.0.0.217.906.0j4j2.6.0....0...1c.1.64.img..14.4.558...0i10i19k1j0i7i30i19k1j0i7i30k1j0i19k1.0.qQJoEFwg7Kk#imgrc=gZhfLRZBe1uyrM
https://www.google.si/search?rlz=1C1JZAP_slSI720SI721&biw=1600&bih=794&tbm=isch&sa=1&ei=XeuUW8mgB5C1kwWQ4qaAAw&q=safety+on+the+roadclipart&oq=safety+on+the+roadclipart&gs_l=img.3...23340.26619.0.26746.18.14.0.0.0.0.217.906.0j4j2.6.0....0...1c.1.64.img..14.4.558...0i10i19k1j0i7i30i19k1j0i7i30k1j0i19k1.0.qQJoEFwg7Kk#imgrc=gZhfLRZBe1uyrM
https://omstars.com/
https://omstars.com/
https://omstars.com/
https://omstars.com/
https://omstars.com/
https://omstars.com/
https://omstars.com/
https://omstars.com/
https://omstars.com/
https://omstars.com/
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15 PRILOGE 

PRILOGA 1: Preizkus znanja 

 

ANGLEŠČINA 

 

NAME: _____________________ 

 

 

 

 

 

Pripravila Maša Cokan 

Šolsko leto: 2017/2018 
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1. POSLUŠAJ IN POBARVAJ. LISTEN AND COLOUR.  

 

2. SCHOOL BUS 

 

 

3. IT FLIES IN THE AIR  

 

 

4. IT TRAVELS IN THE WATER. IT IS A BOAT. 
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5. IT IS BIGGER THAN A CAR AND HAS WHEELS 

 

 

6. IT HAS 4 WHEELS AND IT RIDES ON THE ROAD 

 

 

7. TRAIN 

 

 

8. STOP SIGN 

 

 

9. BICYCLE PATH 
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10. ANIMALS ON THE ROAD 

 

 

 

11. PEDESTRIAN CROSSING 

 

 

12. YOU CAN GO            13. YOU MUST WAIT            14. YOU MUST STOP 

             

 

POSLUŠAJ IN SE ODZOVI. LISTEN AND REACT. 

Navodilo Odziv 

»Hello.« (Učenec odzdravi: »Hello.«)  

»What's your name?« (Učenec odgovori svoje ime.)  

»Touch your feet.« (Učenec se dotakne stopal.)  

»Jump.« (Učenec skoči.)  

»Squat.« (Učenec počepne.)  

»Run.« (Učenec teče.) »Stop.« (Učenec se ustavi.)  

»Walk.« (Učenec hodi.)  

  

»Look left.« (Učenec pogleda v levo.)  

»Look right.« (Učenec pogleda v desno.)  

»Here you are.« (Učencu dam bombon, ta se odzove 

s: »Thank you.«.) 

 

»Goodbye.« (Učenec odzdravi: »Goodbye.«).  
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OCENJEVALEC POKAŽE OTROKU LIST S SLIKAMI PREVOZNIH SREDSTEV, 

PROMETNIH ZNAKOV, DELOV PROMETNIH SREDSTEV IN SEMAFOR TER MU DA 

NAVODILA (priloga preizkusa znanja). Na primer: »What is this?«; »Show me wheels of the bus.«  

Navodilo Odziv 

»What is this?« (Ocenjevalec pokaže vlak.)  

»How many cars do you see?« (3.)  

»Which transport has wings?« (Aeroplane.)  

»Which transports are moving in the water?« 

(Boat and submarine.) 

 

»Which sign is this?« (Ocenjevalec pokaže na 

stop znak.) 

 

»What to do?« (Ocenjevalec pokaže na sliko z 

zelenim znakom in ljudmi na prehodu za pešče.) 

 

»Which sign is this?« (Ocenjevalec pokaže na 

znak za prehod za pešče.) 

 

 

UČENEC IZŽREBA SLIKO IN OPIŠE, KAR VIDI. 

Transport 

Navodilo Odziv 

»What is this?«  

»Does it have wings?«  

»Does it have wheels?« 

»How many?« 

 

»Does it have doors and 

windows?« 

 

»Which colour is it?«  

 

Traffic signs 

Navodilo Odziv 

»What is this?«  

 

Safety in the traffic 

Navodilo Odziv 

»Is this safe?«  
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PRILOGA 2: Priloga preizkusa znanja 

 

 

Slika 1: Prevozna sredstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Prometni znaki 
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Slika 3: Varnost v prometu 
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PRILOGA 3: Motivacijski vprašalnik  

VPRAŠALNIK                                            IME:___________________ 

1. KAKŠNO SE TI ZDI UČENJE ANGLEŠČINE? 

 

2. KAJ TI JE BILO MED UČENJEM NAJBOLJ VŠEČ? 

 

 SEDENJE V KLOPI IN POSLUŠANJE 

 GIBANJE, ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

 PETJE IN PLESANJE 

 

3. ČESA NISI MARAL? 

 

 SEDENJA V KLOPI IN POSLUŠANJA 

 GIBANJA, ŠPORTNIH DEJAVNOSTI 

 PETJA IN PLESANJA 

 

4. ALI SE RAD UČIŠ ANGLEŠČINO? 

 

5. ALI SE ŽELIŠ ŠE NAJPREJ TAKO UČITI ANGLEŠČINE, KOT SI SE JO UČIL 

ZADNJI MESEC? 
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PRILOGA 4: Semaforčki 

IME: __________________ 

 

 UČNA URA 1 

 

UČNA URA 2 

 

UČNA URA 3 

 

UČNA URA 4 

 

UČNA URA 5 

 

UČNA URA 6 

 

UČNA URA 7 

 

UČNA URA 8 
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PRILOGA 5: Opazovalni list  

OPAZOVALNI LIST 

DATUM IN UČNA URA: ________________ 

OPAZOVALEC: _________ 

ELEMENT OPAZOVANJA OPOMBE 

Dejavnost učencev:  

 zanimanje za temo (vključenost v 

dejavnosti), 

 pozornost učencev. 

 

 

 

 

Primernost dejavnosti (primernost glede na 

razvojno stopnjo, razumevanje otrok in 

doseganje ciljev). 
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PRILOGA 6: Učna priprava kontrolne skupine št. 1 
Razred 1. razred 

Tematski sklop Varnost v prometu 

Učna vsebina Vozila 

Zaporedna št. 

ure 

1 

Cilji predmeta 

(cilji VIZ) 

in jezikovni 

cilji 

1. Razvijajo spretnosti slušnega in vidnega razločevanja (poslušanje z gledanjem). 

2. Razvijajo osnovne strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje, razumevanje navodil, jezik razreda). 

3. Razumejo pogosto rabljeno besedišče, jezikovne strukture in sporazumevalne funkcije na temo prevoznih sredstev. 

4. Se nebesedno in besedno odzivajo. 

5. Razumejo pogosto rabljeno besedišče na temo prevozna sredstva. 

6. Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna prevozna sredstva. 

Medpredmetne 

povezave 

ŠPO 

/ 

Oblike dela Skupinska, individualna 

Učne metode Slovnično-prevajalska  

Učni 

pripomočki 

Slikovne kartice, video vsebina, slikovne kartice »spomin« 

Jezikovne 

strukture in 

besedišče 

A Car, a bus, a train, a boat, a bicycle, a tractor, a truck, travel by. 

Viri in 

literatura 

Učni načrt: Tuji jezik v prvem razredu OŠ: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.

pdf 

Video vsebina: https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34 

Roberts, S. (2005). We All Go Travelling By. UK: Barefoot books.  

 

 

 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
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 DEJAVNOST ČAS CILJ ANG CILJ ŠPO PRIPOMOČKI 

UVODNA 

MOTIVACIJA  

Uganka lačen krokodil: Učenci ugotavljajo črke, 

dokler ne sestavijo besede. Imajo 5 priložnosti za 

napačno črko, drugače jih poje krokodil in 

nadaljujemo z drugo besedo (transport, car, bus, 

…). Pogovorimo se, kaj te besede pomenijo in 

nadaljujemo z gledanjem video posnetka.  

5 min Razvijajo spretnosti slušnega in 

vidnega razločevanja (poslušanje 

z gledanjem). 

Učenci se besedno in nebesedno 

odzivajo. 

/ Video vsebina 

Slikovne kartice 

GLAVNI DEL  Poslušamo in gledamo video: We All Go 

Travelling By, nato se s pomočjo slikovnih kartic 

pogovorimo o tem, katera prevozna sredstva smo 

videli. 

Učencem pokažem sličice vozil, ki nastopajo v 

pesmi. Vsako vozilo povemo v tujem jeziku in 

tako z učenci urimo besedišče. 

Igra čarovnik: Na tablo prilepim slikovne kartice. 

Učenci po vrsti govorijo imena vozil v tujem 

jeziku. Vsak krog s table odlepimo eno kartico, 

vendar učenci vseeno poimenujejo, kot da je 

kartica še vedno tam. Nato spremenimo vrstni red 

in nastopi drug učenec, ki skriva kartice. 

Še enkrat poslušamo pesem, učencem razdelim 

sličice s prevoznimi sredstvi. Pozorni so, kdaj v 

pesmi nastopi njihovo prevozno sredstvo in takrat 

zaplešejo.  

Uganke: Učenci dobijo učni list, na katerem 

označijo, katero prevozno sredstvo so slišali. 

10 min 

 

5 min 

 

 

10 min 

 

 

5 min 

 

5 min 

 

Razvijajo osnovne strategije 

poslušanja in slušnega 

razumevanja.  

 

Razumejo pogosto rabljeno 

besedišče, jezikovne strukture in 

sporazumevalne funkcije na 

temo prevozna sredstva. 

 

Se nebesedno in besedno 

odzivajo. 

 

/ 

 

 

Slikovne kartice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČEK  Igra spomin: Učenci v dvojicah iščejo pare 

prevoznih sredstev. Opozorim jih, naj vsakič, ko 

odprejo kartico, na glas povedo ime prevoznega 

sredstva.  

5 min Razumejo pogosto rabljeno 

besedišče na temo prevozna 

sredstva. 

Prepoznajo, poimenujejo in 

primerjajo različna prevozna 

sredstva. 

Razvijajo naravne 

oblike gibanja. 

Slikovne kartice 

»spomin« 
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PRILOGA UP 1: Besedilo pesmi                                      PRILOGA UP 2: Učni list uganke 
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PRILOGA 7: Učna priprava kontrolne skupine št. 2  
Razred 1. razred 

Tematski 

sklop 

Varnost v prometu 

Učna 

vsebina 

Kje lahko vozila potujejo? 

Zaporedna 

št. ure 

2 

Cilji 

predmeta 

(cilji VIZ) 

in 

jezikovni 

cilji 

1. Razvijajo spretnosti slušnega in vidnega razločevanja (poslušanje z gledanjem). 

2. Razvijajo osnovne strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje, razumevanje navodil, jezik razreda). 

3. Razumejo pogosto rabljeno besedišče, jezikovne strukture in sporazumevalne funkcije na temo prevozna sredstva. 

4. Se nebesedno in besedno odzivajo.  

5. Razumejo pogosto rabljeno besedišče na temo prevozna sredstva. 

6. Razvrščajo prevozna sredstva glede na to, kje potujejo (v zraku, na zemlji, v vodi). 

Oblike dela Skupinska, individualna 

Učne 

metode 

Slovnično-prevajalska, avdio-lingvalna 

Učni 

pripomočki 

Slikovne kartice, slikanica 

Jezikovne 

strukture in 

besedišče 

A Car, a bus, a train, a boat, the shoes, an aeroplane, a truck, a bicycle. 

Travels on the land, in the water, in the air. 

 

Viri in 

literatura 

Učni načrt: Tuji jezik v prvem razredu OŠ: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf  

Video in avdio vsebina: https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34 

Roberts, S. (2005). We All Go Travelling By. UK: Barefoot books. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
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 DEJAVNOST ČAS CILJ ANG CILJ ŠPO PRIPOMOČKI 

UVODNA 

MOTIVACIJA  

Ponovimo besedišče prejšnje ure s pomočjo knjige 

We All Go Travelling By.  

 

Učencem kažem slikovne kartice in na glas 

govorim angleški pomen sličic (a car, a bus …). 

Učenci na glas ponavljajo. 

2 min 

 

 

5 min 

Razvijajo spretnosti slušnega in 

vidnega razločevanja 

(poslušanje z gledanjem). 

 

/ Slikanica 

 

Slikovne kartice 

 

GLAVNI DEL  IGRA: Učenci po razredu hodijo na umirjeno 

glasbo. Ko zakličem HOP, se ustavijo, jaz pa v 

rokah držim slikovno kartico. Naključno pokličem 

učenca, ki na glas v tujem jeziku pove ime vozila, 

ki ga vidi na kartici. 

 

IGRA: Učencem razdelim sličice vozil. Sedijo v 

krogu, učenec na sredini pa zakliče ime 

kateregakoli vozila. Tisti, ki imajo to vozilo, 

morajo čim prej zamenjati mesta, učenec na sredini 

pa mora zasesti nekomu prostor. Tisti, ki ostane 

brez prostora, govori naprej. 

 

Sedimo v krogu in se pogovarjamo o tem, kje 

določena vozila potujejo (na ali v vodi, na zemlji in 

v zraku.) Po učilnici razdelim sličice krajev, kjer 

potujejo vozila, nato na glas kličem imena vozil, 

učenci pa iščejo in se postavijo na pravo mesto, k 

pravi sličici glede na to, kje slišano vozilo potuje. 

 

Za vsak kraj, kjer vozila potujejo, učenci zdaj 

poznajo angleško besedo. Ko zakličem angleško 

besedo vozila, učencu v roke naključno vržem 

žogico in ustno mora odgovoriti, kje potuje (on the 

land, in the water, in the air). 

5 min 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

Razvijajo osnovne strategije 

poslušanja in slušnega 

razumevanja. 

Se besedno odzivajo.  

 

Razumejo pogosto rabljeno 

besedišče, jezikovne strukture 

in sporazumevalne funkcije na 

temo prevozna sredstva.  

 

 

Razumejo pogosto rabljeno 

besedišče na temo prevozna 

sredstva. 

Se besedno in nebesedno 

odzivajo. 

 

 

 

Razumejo pogosto rabljeno 

besedišče na temo prevozna 

sredstva. 

Se besedno in nebesedno 

odzivajo. 

Razvrščajo vozila glede na to, 

kje potujejo.  

/ Slikovne kartice 

 

 

 

 

 

Slikovne kartice 

 

 

 

Slikovne kartice 

 

 

 

ZAKLJUČEK  Reševanje učnega lista (glej prilogo učna priprava). 5 min  /  

  



 

56 

PRILOGA UP 1: Učni list razvrščanja vozil 

TRANSPORT                                            IME: _______________ 

1. POVEŽI. MATCH. 
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PRILOGA 8: Učna priprava kontrolne skupine št. 3 
Razred 1. razred 

Tematski 

sklop 

Varnost v prometu 

Učna vsebina Kje lahko potujejo vozila? 

Zaporedna št. 

ure 

3 

Cilji 

predmeta 

(cilji VIZ) in 

jezikovni 

cilji 

1. Razvijajo spretnosti slušnega in vidnega razločevanja (poslušanje z gledanjem). 

2. Razvijajo osnovne strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje, razumevanje navodil, jezik razreda). 

3. Razumejo pogosto rabljeno besedišče, jezikovne strukture in sporazumevalne funkcije na temo prevozna sredstva. 

4. Se nebesedno in besedno odzivajo.  

5. Razumejo pogosto rabljeno besedišče na temo prevozna sredstva. 

6. Razvrščajo prevozna sredstva glede na to, kje potujejo (v zraku, na zemlji, v vodi). 

Medpredmet

na povezava 

ŠPO 

/  

Oblike dela Skupinska, individualna 

Učne metode Slovnično-prevajalska, avdio-lingvalna 

Učni 

pripomočki 

Slikovne kartice, igra 

Jezikovne 

strukture in 

besedišče 

A Car, a bus, a train, a boat, the shoes, an aeroplane, a truck, a bicycle. 

Travels on the land, in the water, in the air. 

On all fours, jumping, running, crawling. 

Viri in 

literatura 

Učni načrt: Tuji jezik v prvem razredu OŠ: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf  

Zvočni posnetki vozil: https://www.youtube.com/watch?v=0-wM311Z0rc  

Roberts, S. (2005). We All Go Travelling By. UK: Barefoot books. 

 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0-wM311Z0rc


 

58 

 DEJAVNOST ČAS CILJI ANG CILJI ŠPO PRIPOMOČKI 

UVODNA 

MOTIVACIJA  

Ponovimo besedišče prejšnje ure s pomočjo ugank – 

lačni krokodil. 

 

5 min Razvijajo spretnosti slušnega in 

vidnega razločevanja (poslušanje z 

gledanjem). 

 

 

/ 

 

 

GLAVNI DEL  IGRA: Učenec stopi na sredino kroga in pokaže 

kartico z vozilom. Drugi ugotavljajo, katero vozilo 

je na kartici. Tisti, ki ugotovi prvi, kaže naslednji. 

Ponovimo igro čarovnik s prve učne ure.  

 

IGRA: Učenec pokaže kartico vozila, drugi 

ugotavljajo, kje to vozilo potuje (on the land, in the 

air, in the water). 

 

 

Učenci poslušajo zvoke vozil. Vsak učenec ima 

svoje slikovne kartice, in ko ugotovi, katero vozilo 

je slišal, dvigne kartico v zrak. Nato izberemo 

učenca, ki na glas pove ime vozila.  

 

V drugem krogu poslušamo vozila in učenci najprej 

določijo, katero vozilo so slišali, nato pa še 

pokažejo, kje potuje: on all fours (če potuje na 

zemlji), jumping (če potuje v zraku), crawling (če 

potuje v vodi). 

5 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

15 min 

Razvijajo osnovne strategije 

poslušanja in slušnega 

razumevanja. 

Se nebesedno in besedno odzivajo. 

 

Razumejo pogosto rabljeno 

besedišče, jezikovne strukture in 

sporazumevalne funkcije na temo 

prevozna sredstva. 

 

Razvrščajo prevozna sredstva glede 

na to, kje potujejo (v zraku, na 

zemlji, v vodi). 

 

 

Razvrščajo prevozna sredstva glede 

na to, kje potujejo (v zraku, na 

zemlji, v vodi). 

/ Slikovne kartice 

 

 

 

 

 

Zvočni posnetki 

vozil 

 

 

 

 

 

 

 

Zvočni posnetki 

vozil 

ZAKLJUČEK  Igra spomin (prevozna sredstva s prve učne ure). 5 min Se nebesedno in besedno odzivajo. 

Razumejo pogosto rabljeno 

besedišče. 

/ Slikovne kartice 

»spomin« 
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PRILOGA 9: Učna priprava kontrolne skupine št. 4 
Razred 1. razred 

Tematski 

sklop 

Varnost v prometu 

Učna vsebina Deli vozil 

Zaporedna 

št. ure 

4 

Cilji predmeta 

(cilji VIZ) in 

jezikovni cilji 

1. Razvijajo osnovne strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje, razumevanje navodil, jezik razreda). 

2. Se nebesedno in besedno odzivajo na dane ukaze.  

3. Razumejo pogosto rabljeno besedišče na temo prevozna sredstva.  

4. Utrjujejo besedišče na temo delov vozil in prevoznih sredstev. 

5. Razvrščajo prevozna sredstva glede na to, kje potujejo (v zraku, na zemlji, v vodi). 

Medpredmetn

a povezava 

ŠPO 

/ 

Oblike dela Skupinska, individualna 

Učne metode Slovnično-prevajalska, igra, avdio-lingvalna 

Učni 

pripomočki 

Slikovne kartice, pesem Wheels on the bus 

Jezikovne 

strukture in 

besedišče 

Wheels, wipers, doors, horn. 

Viri in 

literatura 

Učni načrt: Tuji jezik v prvem razredu OŠ: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.p

df  

Video in avdio vsebina: https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34 

Wheels on the bus: https://www.youtube.com/watch?v=HP-MbfHFUqs&t=163s  

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
https://www.youtube.com/watch?v=HP-MbfHFUqs&t=163s
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 DEJAVNOST ČAS CILJI ANG CILJI ŠPO PRIPOMOČKI 

UVODNA 

MOTIVACIJA  

Uganka lačni krokodil: Učenci ugotavljajo črke, dokler 

ne sestavijo besede. Imajo 5 priložnosti za napačno črko, 

drugače jih poje krokodil in nadaljujemo z drugo besedo 

(wipers, horn, dors, wipers). Pogovorimo se, kaj te 

besede pomenijo in o čem se bomo danes učili. 

5 min Razvijajo spretnosti slušnega in vidnega 

razločevanja (poslušanje z gledanjem). 

 

 

/  

GLAVNI DEL  Prvo poslušanje pesmi: Hodimo in oponašamo gibanja v 

pesmi Wheels on the bus. Potem se pogovorimo, kaj se 

v njej dogaja, kaj je omenjeno, in pokažemo še enkrat. 

Drugo poslušanje: Še enkrat oponašamo gibanja in 

hodimo po razredu. 

 

Igra čarovnik: Na tablo prilepim slikovne kartice. Učenci 

po vrsti govorijo imena delov vozil v tujem jeziku. Vsak 

krog s table odlepimo eno kartico, vendar učenci vseeno 

poimenujejo, kot da je kartica še vedno tam. Nato 

spremenimo vrstni red in nastopi drug učenec, ki skriva 

kartice. 

 

Rešijo UL za utrjevanje besedišča delov vozil (glej 

prilogo učna priprava). 

 

Ponovimo besedišče prejšnje ure s pomočjo iger. 

Igra spomin: Učenci v dvojicah iščejo pare prevoznih 

sredstev. Opozorim jih, naj vsakič, ko odprejo kartico, 

na glas povedo ime prevoznega sredstva.   

10 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

5 min  

Razvijajo osnovne strategije poslušanja in 

slušnega razumevanja. 

Se nebesedno in besedno odzivajo. 

 

 

Razvijajo osnovne strategije poslušanja in 

slušnega razumevanja. 

Se nebesedno in besedno odzivajo na dane 

ukaze. 

 

Razumejo pogosto rabljeno besedišče, 

jezikovne strukture in sporazumevalne 

funkcije na temo delov vozil. 

 

Utrjujejo besedišče na temo delov vozil in 

prevoznih sredstev. 

 

Razumejo pogosto rabljeno besedišče. 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesem Wheels 

on the bus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slikovne kartice 

»spomin« 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČEK  Ponovimo pesem in skupaj oponašamo gibanje, s 

katerim prikazujemo dogajanje v pesmi (gibanje, 

opisano med besedilom pesmi). 

5 min Razvijajo osnovne strategije poslušanja in 

slušnega razumevanja. 

Se nebesedno in besedno odzivajo na dane 

ukaze. 

Razumejo pogosto rabljeno besedišče, 

jezikovne strukture in sporazumevalne 

funkcije na temo delov vozil. 

Utrjujejo besedišče na temo delov vozil in 

prevoznih sredstev. 

/  
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PRILOGA UP 1: Besedilo pesmi Wheels on the bus

Wheels on the bus 

The wheels on the bus go round and round, 

round and round, 

round and round. 

The wheels on the bus go round and round, 

all through the town. 

  (Roll hands around each other) 

 

The wipers on the bus go Swish, swish, swish; 

Swish, swish, swish; 

Swish, swish, swish. 

The wipers on the bus go Swish, swish, swish, 

all through the town. 

  ("Swish" hands in front of you like windshield wipers) 

 

The horn on the bus goes Beep, beep, beep; 

Beep, beep, beep; 

Beep, beep, beep. 

The horn on the bus goes Beep, beep, beep, 

all through the town. 

  (Slap palm in front of you like honking a horn) 

 

The doors on the bus go open and shut; 

Open and shut; 

Open and shut. 

The doors on the bus go open and shut; 

all through the town. 

  (Push hands back and forth in front of you) 

 

The Driver on the bus says "Move on back, 

move on back, move on back;" 

The Driver on the bus says "Move on back", 

all through the town. 

  (Point thumb over your shoulder) 

 

The babies on the bus says "Wah, wah, wah; 

Wah, wah, wah; 

Wah, wah, wah". 

The babies on the bus says "Wah, wah, wah", 

all through the town. 

  (Rub fists in front of eyes) 

 

The mommies on the bus says "Shush, shush, shush; 

Shush, shush, shush; 

Shush, shush, shush." 

The mommies on the bus says "Shush, shush, shush" 

all through the town. 

  (Hold index finger in front of mouth as if saying shhh) 
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PRILOGA UP 2: Učni list  
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PRILOGA 10: Učna priprava kontrolne skupine št. 5 
Razred 1. razred 

Tematski sklop Varnost v prometu 

Učna vsebina Prometni znaki 

Zaporedna 

št. ure 

5 

Cilji predmeta 

(cilji VIZ) 

in jezikovni cilji 

1. Razvijajo spretnosti slušnega in vidnega razločevanja (poslušanje z gledanjem). 

2. Razumejo pogosto rabljeno besedišče, jezikovne strukture in sporazumevalne funkcije.  

3. Se nebesedno in besedno odzivajo.  

4. Razumejo pogosto rabljeno besedišče na temo prometni znaki. 

5. Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različne prometne znake. 

Medpredmetna 

povezava ŠPO 

/ 

Oblike dela Skupinska, individualna 

Učne metode Slovnično-prevajalska, delo s slikovnim materialom, avdio-lingvalna 

Učni 

pripomočki 

Slikovne kartice, slikovne kartice »spomin« 

Jezikovne 

strukture in 

besedišče 

Besedišče: Stop sign, animals on the road, bicycle path, pedestrian crossing. stop, prepare, go. 

Jezikovne strukture: Look left, look right. 

 

Viri in literatura Učni načrt: Tuji jezik v prvem razredu OŠ: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni

.pdf  

Video vsebina: https://www.youtube.com/watch?v=s36wuoemF7U  

 

 

 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s36wuoemF7U
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 DEJAVNOST ČAS CILJ ANG  CILJ ŠPO  PRIPOMOČKI 

UVODNA 

MOTIVACIJA  

Uganka lačni krokodil: Učenci ugotavljajo črke, 

dokler ne sestavijo besede. Imajo 5 priložnosti 

za napačno črko, drugače jih poje krokodil in 

nadaljujemo z drugo besedo (traffic signs). 

Pogovorimo se, kaj ta beseda pomeni, in 

nadaljujemo z gledanjem video posnetka.  

5 min Razvijajo spretnosti slušnega in 

vidnega razločevanja (poslušanje z 

gledanjem). 

/  

GLAVNI DEL  Ogled video vsebine o prometnih znakih in 

pogovor: Katere prometne znake smo videli? 

Kako se imenujejo po angleško? Ali imamo pri 

nas tudi takšne prometne znake ali so drugačni?  

 

Igra čarovnik: Na tablo prilepim slikovne 

kartice. Učenci po vrsti govorijo imena 

prometnih znakov v tujem jeziku. Vsak krog s 

table odlepimo eno kartico, vendar učenci 

vseeno poimenujejo, kot da je kartica še vedno 

tam. Nato spremenimo vrstni red in nastopi 

drug učenec, ki skriva kartice. 

 

Pogledamo si slikovne kartice s prometnimi 

znaki in semafor. Učenci se spremenijo v vozila 

in hodijo po razredu. Ko dvignem določen 

prometni znak, na glas v tujem jeziku povedo 

njegovo ime. Če pokažem na semafor z 

določeno lučjo, povedo, kaj pomeni katera luč 

(Wait, prepare, go). 

10 min 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

  

 

Razvijajo osnovne strategije 

poslušanja in slušnega razumevanja. 

Se nebesedno in besedno odzivajo. 

 

Razumejo pogosto rabljeno 

besedišče, jezikovne strukture in 

sporazumevalne funkcije.  

 

 

 

 

 

Se nebesedno in besedno odzivajo. 

Prepoznajo, poimenujejo in 

primerjajo različne prometne znake. 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

Slikovne kartice 

 

 

 

Slikovne kartice 

ZAKLJUČEK  Igra spomin: Učenci v dvojicah iščejo pare 

prometnih znakov. Opozorim jih, naj vsakič, ko 

odprejo kartico, na glas povedo ime prometnega 

znaka v tujem jeziku.  

5 min Razumejo pogosto rabljeno besedišče 

na temo prevozna sredstva. 

Prepoznajo, poimenujejo in 

primerjajo različne prometne znake. 

 Slikovne kartice 

»spomin« 
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PRILOGA 11: Učna priprava kontrolne skupine skupine št. 6 
Razred 1. razred 

Tematski sklop Varnost v prometu 

Učna vsebina Ponovitev sklopa 

Zaporedna 

št. ure 

6 

Cilji predmeta 

(cilji VIZ) 

in jezikovni cilji 

1. Razvijajo spretnosti slušnega in vidnega razločevanja (poslušanje z gledanjem). 

2. Razumejo pogosto rabljeno besedišče, jezikovne strukture in sporazumevalne funkcije.  

3. Se nebesedno in besedno odzivajo.  

4. Razumejo pogosto rabljeno besedišče na temo prometni znaki. 

5. Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različne prometne znake. 

Medpredmetna 

povezava ŠPO 

/ 

Oblike dela Skupinska, individualna 

Učne metode Slovnično-prevajalska, delo s slikovnim materialom, avdio-lingvalna 

Učni 

pripomočki 

Slikovne kartice, slikovne kartice »spomin« 

Jezikovne 

strukture in 

besedišče 

Besedišče:  

A Car, a bus, a train, a boat, a bicycle, a tractor, a truck, wipers, horn, doors, stop sign, animals on the road, bicycle path, pedestrian 

crossing. 

Jezikovne strukture: Look left, look right, this is a _______, stop, prepare, go, flies in the air, drives on the land, in the water. 

 

Viri in literatura Učni načrt: Tuji jezik v prvem razredu OŠ: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni

.pdf  

Video vsebina: https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34 

Roberts, S. (2005). We All Go Travelling By. UK: Barefoot books. 

 

 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
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 DEJAVNOST ČAS CILJ ANG  CILJ ŠPO  PRIPOMOČKI 

UVODNA 

MOTIVACIJA  

Uganka lačni krokodil: Učenci ugotavljajo 

črke, dokler ne sestavijo besede. Imajo 5 

priložnosti za napačno črko, drugače jih poje 

krokodil in nadaljujemo z drugo besedo. 

Učenci izpeljejo uganko sami glede na besede, 

ki so se jih naučili v tem sklopu.  

5 min Razvijajo spretnosti slušnega in vidnega 

razločevanja (poslušanje z gledanjem). 

/  

GLAVNI DEL  Igra čarovnik: Na tablo prilepim slikovne 

kartice. Učenci po vrsti govorijo, kaj prikazuje 

slikovna kartica v tujem jeziku. Vsak krog s 

table odlepimo eno kartico, vendar učenci 

vseeno poimenujejo, kot da je kartica še vedno 

tam. Nato spremenimo vrstni red in nastopi 

drug učenec, ki skriva kartice. Tokrat 

uporabimo slikovne kartice iz celotnega 

sklopa.  

 

Igra spomin: Učenci iščejo pare prevoznih 

sredstev. Opozorim jih, naj vsakič, ko odprejo 

kartico, na glas povedo ime prikazanega na 

njej. Igro igramo skupinsko v krogu na tleh. 

Kdor najde največ parov in pravilno 

poimenuje vse odkrite kartice, je zmagovalec.  

 

Igra: Učenci po razredu hodijo na umirjeno 

glasbo. Ko zakličem HOP, se ustavijo, jaz pa v 

rokah držim slikovno kartico. Naključno 

pokličem učenca, ki na glas v tujem jeziku 

pove, kaj vidi na njej. Tisti učenec, ki ne ve, 

izpade iz igre.  

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

10  

min  

Razvijajo osnovne strategije poslušanja 

in slušnega razumevanja. 

 

Se nebesedno in besedno odzivajo. 

 

 

 

 

 

 

Razumejo pogosto rabljeno besedišče, 

jezikovne strukture in sporazumevalne 

funkcije.  

 

 

 

 

Se nebesedno in besedno odzivajo. 

Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo 

različne prometne znake. 

Razumejo pogosto rabljeno besedišče na 

temo prevozna sredstva. 

Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo 

različna prevozna sredstva. 

/ 

 

Slikovne kartice 

 

 

 

 

Slikovne kartice 

»spomin« 

ZAKLJUČEK  Vsi skupaj zapojemo na pesem We all go 

travelling by in tako ponovimo besedišče 

vozil. 

5 min Razumejo pogosto rabljeno besedišče na 

temo prevozna sredstva. 

Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo 

različna prevozna sredstva. 

/  
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PRILOGA 12: Učna priprava eksperimentalne skupine št. 1 
Razred 1. razred 

Tematski sklop Varnost v prometu 

Učna vsebina Vozila 

Zaporedna št. 

ure 

1 

Cilji predmeta 

(cilji VIZ) 

in jezikovni 

cilji 

1. Razvijajo spretnosti slušnega in vidnega razločevanja (poslušanje z gledanjem). 

2. Razvijajo osnovne strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje, razumevanje navodil, jezik razreda). 

3. Razumejo pogosto rabljeno besedišče, jezikovne strukture in sporazumevalne funkcije na temo prevozna sredstva. 

4. Se nebesedno in besedno odzivajo. 

5. Razumejo pogosto rabljeno besedišče na temo prevozna sredstva. 

6. Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna prevozna sredstva. 

Medpredmetne 

povezave 

ŠPO 

7. Spoznavajo štafetne igre. 

8. Razvijajo naravne oblike gibanja. 

9. Oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (strpno in prijateljsko vedenje v skupini, upoštevanje pravil v igrah in športnega obnašanja, 

odgovorno ravnanje s športno opremo, odgovoren odnos do narave in okolja). 

Oblike dela Skupinska, individualna 

Učne metode Popoln telesni odziv, vsebinsko in jezikovno integrirano učenje, igra 

Učni 

pripomočki 

Slikovne kartice, baloni s sličicami, video vsebina 

Jezikovne 

strukture in 

besedišče 

A Car, a bus, a train, a boat, a bicycle, a tractor, a truck, travel by. 

Viri in 

literatura 

Učni načrt: Športna vzgoja: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.

pdf 

Učni načrt: Tuji jezik v prvem razredu OŠ: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.

pdf  

Video vsebina: https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34 

Roberts, S. (2005). We All Go Travelling By. UK: Barefoot books.  

 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
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 DEJAVNOST ČAS CIL ANG CILJ ŠPO PRIPOMOČKI 

UVODNA 

MOTIVACIJA  

Poslušamo in gledamo video We All Go 

Travelling By, nato se po ogledu video posnetka 

s pomočjo slikovnih kartic pogovorimo o tem, 

katera prevozna sredstva smo videli.  

5 

min 

Razvijajo spretnosti slušnega in 

vidnega razločevanja (poslušanje z 

gledanjem). 

Učenci se besedno in nebesedno 

odzivajo. 

 Video vsebina 

Slikovne kartice 

GLAVNI DEL  Učencem pokažem sličice vozil, ki nastopajo v 

pesmi. Za vsako vozilo pokažemo gibanje. S 

pomočjo metode TPR (za vsako prevozno 

sredstvo smo določili gibanje) z učenci urimo 

besedišče. 

Igra: Učenci tečejo. Ko zakličem določeno 

prevozno sredstvo, se ustavijo in pokažejo 

gibanje. 

Še enkrat poslušamo pesem, učencem razdelim 

sličice s prevoznimi sredstvi. Pozorni so, kdaj v 

pesmi nastopi njihovo prevozno sredstvo, in 

takrat zaplešejo.  

 

Štafeta: Učenci stopijo v tri kolone, vsaka na 

svojo blazino. Na znak »GO« prvi teče do 

kupčka s sličicami, ki so pritrjene na balon, in 

se vrne, takrat teče drugi in tako dalje. Na 

blazini se morajo urediti po vrstnem redu glede 

na to, kako si sledijo vozila v pesmi. Vozila 

povedo na glas.  

10 

min 

 

 

 

5 

min 

 

10 

min 

Razvijajo osnovne strategije 

poslušanja in slušnega 

razumevanja.  

 

 

Razumejo pogosto rabljeno 

besedišče, jezikovne strukture in 

sporazumevalne funkcije na temo 

prevozna sredstva. 

 

Se nebesedno in besedno odzivajo. 

 

Razvijajo naravne 

oblike gibanja. 

 

 

 

Razvijajo naravne 

oblike gibanja. 

 

 

Oblikujejo pozitivne 

vedenjske vzorce. 

 

Spoznavajo štafetne 

igre. 

Slikovne kartice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baloni s sličicami 

ZAKLJUČEK  Vsi skupaj zaplešemo na že prej določeno 

gibanje za vsako prevozno sredstvo posebej 

glede na to, katero vozilo zaslišijo v pesmi 

(priloga 3).  

5 

min 

Razumejo pogosto rabljeno 

besedišče na temo prevozna 

sredstva. 

Prepoznajo, poimenujejo in 

primerjajo različna prevozna 

sredstva. 

Razvijajo naravne 

oblike gibanja. 
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PRILOGA UP 1: Besedilo pesmi 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA UP 2: Baloni s sličicami vozil              

 

 

 



 

70 

PRILOGA UP 3: Gibanje glede na prevozno sredstvo 

VOZILO GIBANJE 

A bus Plazenje. 

A truck Hoja po vseh štirih okončinah. 

A train Hoja po vseh štirih okončinah, pri 

čemer so s hrbtom obrnjeni proti 

tlom. 

A bike Sonožni skoki, roke so v bokih. 

A boat Hoja s kroženjem rok naprej. 

A car Lazenje. 

The shoes Mali skipping. 
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PRILOGA 13: Učna priprava eksperimentalne skupine št. 2 
Razred 1. razred 

Tematski 

sklop 

Varnost v prometu 

Učna vsebina Kje lahko vozila potujejo? 

Zaporedna 

št. ure 

2 

Cilji predmeta 

(cilji VIZ) in 

jezikovni cilji 

1. Razvijajo spretnosti slušnega in vidnega razločevanja (poslušanje z gledanjem). 

2. Razvijajo osnovne strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje, razumevanje navodil, jezik razreda). 

3. Razumejo pogosto rabljeno besedišče, jezikovne strukture in sporazumevalne funkcije na temo prevozna sredstva. 

4. Se nebesedno in besedno odzivajo.  

5. Razumejo pogosto rabljeno besedišče na temo prevozna sredstva. 

6. Razvrščajo prevozna sredstva glede na to, kje potujejo (v zraku, na zemlji, v vodi). 

Medpredmetna 

povezava ŠPO 

1. Razvijajo koordinacijo in gibljivost telesa. 

2. Spoznavajo štafetne igre. 

3. Upoštevajo pravila športnih iger. 

Oblike dela Skupinska, individualna 

Učne metode Popoln telesni odziv, igra 

Učni 

pripomočki 

Slikovne kartice, slikanica 

Jezikovne 

strukture in 

besedišče 

A Car, a bus, a train, a boat, the shoes, an aeroplane, a truck, a bicycle. 

Travels on the land, in the water, in the air. 

On all fours, jumping, running, crawling. 

Viri in 

literatura 

Učni načrt: Športna vzgoja: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf 

Učni načrt: Tuji jezik v prvem razredu OŠ: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf  

Video in avdio vsebina: https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34 

Roberts, S. (2005). We All Go Travelling By. UK: Barefoot books. 

Viri slik: www.omstars.com  

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
http://www.omstars.com/
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 DEJAVNOST ČAS CILJ ANG CILJ ŠPO PRIPOMOČKI 

UVODNA 

MOTIVACIJA  

Ponovimo besedišče prejšnje ure s pomočjo 

knjige We All Go Travelling By. 

Jutranja joga: V angleškem jeziku učitelj vodi 

jogo glede na prevozna sredstva (vsako 

prevozno sredstvo, ki smo se ga naučili, 

prikažemo z določenim položajem iz joge 

(priloga UP 1). 

2 min 

 

5 min 

Razvijajo spretnosti slušnega in 

vidnega razločevanja (poslušanje 

z gledanjem). 

 

 

Razvijajo gibljivost 

telesa. 

 

Slikanica 

 

 

GLAVNI DEL  Igra: Učenci po razredu hodijo na umirjeno 

glasbo. Ko zakličem določeno prevozno 

sredstvo, se ustavijo in pokažejo položaj iz joge 

ter ga s petimi dihi predihajo (priloga UP 1). 

 

Igra: Učencem razdelim sličice vozil. Sedijo v 

krogu, učenec na sredini pa zakliče ime 

kateregakoli vozila. Tisti, ki imajo to vozilo, 

morajo zamenjati mesta glede na gibanje, ki ga 

določi učitelj (on all fours, jumping, running, 

crawling), učenec na sredini pa mora zasesti 

nekomu prostor. Tisti, ki ostane brez prostora, 

govori naprej. 

 

Štafeta: Učenci stopijo v tri kolone, vsaka na 

svojo blazino. Na znak GO prvi teče do kupčka 

s sličicami in pokaže gibanje za vozilo. Drugi v 

koloni steče šele, ko ugotovi, katero vozilo 

prikazuje učenec, ki je tekel pred njim.  

 

Sedimo v krogu in se pogovarjamo o tem, kje 

določena vozila potujejo (na ali v vodi, na 

zemlji in v zraku). Po učilnici razdelim sličice 

krajev, kjer potujejo vozila, nato na glas kličem 

imena vozil, učenci pa iščejo in se postavijo na 

pravo mesto, k pravi sličici glede na to, kje 

slišano vozilo potuje. 

5 min 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

Razvijajo osnovne strategije 

poslušanja in slušnega 

razumevanja. 

 

 

Se nebesedno in besedno 

odzivajo. 

 

Razumejo pogosto rabljeno 

besedišče, jezikovne strukture in 

sporazumevalne funkcije na 

temo prevozna sredstva.  

 

 

Razumejo pogosto rabljeno 

besedišče na temo prevozna 

sredstva. 

Se besedno in nebesedno 

odzivajo. 

 

Razumejo pogosto rabljeno 

besedišče na temo prevozna 

sredstva. 

Se besedno in nebesedno 

odzivajo. 

Razvrščajo vozila glede na to, kje 

potujejo.  

Razvijajo gibljivost 

telesa. 

 

 

Razvijajo 

koordinacijo. 

 

Upoštevajo pravila 

športnih iger. 

 

 

Spoznavajo štafetne 

igre. 

Upoštevajo pravila 

športnih iger. 

 

 

 

 

 

Razvijajo gibljivost 

telesa. 

 

 

 

 

 

 

Slikovne kartice 

 

 

 

 

 

Slikovne kartice 

 

 

 

Slikovne kartice 
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Za vsak kraj, kjer vozila potujejo, določimo gib. 

Igramo se igro kot noč in dan, vendar z drugimi, 

prej določenimi gibi. Ti so določeni tako, da 

učenci razvijajo gibljivost. Učitelj kliče imena 

vozil, učenci pa naredijo gib glede na to, kje 

vozilo potuje (priloga UP 2).  

5 min  

 

 

ZAKLJUČEK  Reševanje učnega lista (priloga 3). 

Če je še čas, si učenci izberejo najljubšo igro te 

ure in jo ponovimo. 

5 min 

 

. 
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PRILOGA UP 1: Jutranja joga 

Prevozno sredstvo Položaj iz joge 

A car Položaj otroka 

 
Slika 1 

A bus Položaj mačke 

 
Slika 2 

A train Sedeči položaj z iztegnjenimi nogami 

 
Slika 3 

The shoes Predklon 

 
Slika 4 

  

  

  

  

 

 

 

An aeroplane Položaj lastovke 

 
Slika 5 

A boat Ladjica 

 
Slika 6 

A truck Strešica 

 
Slika 7 

A bicycle Stabilizacija 

 
Slika 8 
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PRILOGA UP 2: Igra za razvoj gibljivosti in utrjevanje besedišča 

In the air 

 Slika 9 

On the land 

 Slika 10 

In the water 

 Slika 11 
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PRILOGA UP 3: Učni list  

TRANSPORT                                            NAME: _______________ 

1. POVEŽI. MATCH. 
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PRILOGA 14: Učna priprava eksperimentalne skupine št. 3 
Razred 1. razred 

Tematski sklop Varnost v prometu 

Učna vsebina Kje lahko potujejo vozila? 

Zaporedna št. ure 3 

Cilji predmeta (cilji 

VIZ) in jezikovni 

cilji 

1. Razvijajo spretnosti slušnega in vidnega razločevanja (poslušanje z gledanjem). 

2. Razvijajo osnovne strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje, razumevanje navodil, jezik razreda). 

3. Razumejo pogosto rabljeno besedišče, jezikovne strukture in sporazumevalne funkcije na temo prevozna sredstva. 

4. Se nebesedno in besedno odzivajo.  

5. Razumejo pogosto rabljeno besedišče na temo prevozna sredstva. 

6. Razvrščajo prevozna sredstva glede na to, kje potujejo (v zraku, na zemlji, v vodi). 

Medpredmetna 

povezava 

ŠPO 

1. Razvijajo koordinacijo in gibljivost telesa. 

2. Spoznavajo igre z žogo. 

3. Urijo podajanje in prejemanje žoge. 

4. Upoštevajo pravila športnih iger. 

Oblike dela Skupinska, individualna 

Učne metode Popoln telesni odziv, igra 

Učni pripomočki Slikovne kartice, žoga 

Jezikovne strukture 

in besedišče 

A Car, a bus, a train, a boat, the shoes, an aeroplane, a truck, a bicycle. 

Travels on the land, in the water, in the air. 

On all fours, jumping, running, crawling. 

Viri in literatura Učni načrt: Športna vzgoja: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvez

ni.pdf 

Učni načrt: Tuji jezik v prvem razredu OŠ: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvez

ni.pdf  

Video in avdio vsebina: https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34 

Roberts, S. (2005). We All Go Travelling By. UK: Barefoot books. 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
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 DEJAVNOST ČAS CILJI ANG CILJI ŠPO PRIPOMOČKI 

UVODNA 

MOTIVACIJA  

Ponovimo besedišče prejšnje ure s pomočjo 

knjige We All Go Travelling By. 

Jutranja joga: V angleškem jeziku učitelj vodi 

jogo glede na prevozna sredstva (vsako prevozno 

sredstvo, ki smo se ga naučili, prikažemo z 

določenim položajem iz joge). 

5 min Razvijajo spretnosti slušnega in 

vidnega razločevanja (poslušanje z 

gledanjem). 

 

 

Razvijajo 

gibljivost telesa. 

 

Slikanica 

 

 

GLAVNI DEL  Igra: Učenec stopi na sredino kroga in oponaša 

gibanje vozila. Drugi ugotavljajo, katero vozilo 

oponaša. Tisti, ki ugotovi prvi, kaže naslednji. 

 

 

 

Igra: Učenec pokaže gibanje vozila, drugi 

ugotavljajo, kje to vozilo potuje (on the land, in 

the air, in the water). 

 

 

 

Učenci stojijo nasproti en drugemu. Podajajo si 

žoge. Preden jih podajo, zakličejo ime vozila. 

Učenec, ki stoji nasproti, mora žogo uloviti in z 

gibom prikazati, kje to vozilo potuje (In the 

water: počep; on the land: skok, in the air: 

vzročenje z žogo v rokah).  

10 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

15 min 

Razvijajo osnovne strategije 

poslušanja in slušnega 

razumevanja. 

Se nebesedno in besedno odzivajo. 

 

Razumejo pogosto rabljeno 

besedišče, jezikovne strukture in 

sporazumevalne funkcije na temo 

prevozna sredstva. 

Razvrščajo prevozna sredstva 

glede na to, kje potujejo (v zraku, 

na zemlji, v vodi). 

 

Razvrščajo prevozna sredstva 

glede na to, kje potujejo (v zraku, 

na zemlji, v vodi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznavajo igre z 

žogo. 

Urijo podajanje in 

prejemanje žoge. 

Upoštevajo 

pravila iger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žoga 

ZAKLJUČEK  Z učenci poslušamo pesem We all go travelling 

by. Ob pesmi prepevajo, stojijo v parih en 

nasproti drugega in si podajajo žoge. Za vsako 

kitico določim drugačen začetni položaj 

podajanja žoge. 

Kitica 1: Stoje, žogo si podajajo po zraku. 

Kitica 2: V počepu, žogo si podajajo po zraku. 

Kitica 3: Sede, žogo si podajajo po zraku. 

Kitica 4: Sede, žogo kotalijo po tleh. 

Kitica 5: Leže, žogo kotalijo po tleh. 

5 min Razvijajo osnovne strategije 

poslušanja in slušnega 

razumevanja. 

Se nebesedno in besedno odzivajo. 

Razumejo pogosto rabljeno 

besedišče, jezikovne strukture in 

sporazumevalne funkcije na temo 

prevozna sredstva. 

Spoznavajo igre z 

žogo. 

Urijo podajanje in 

prejemanje žoge. 

 

Žoga 
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PRILOGA 15: Učna priprava eksperimentalne skupine št. 4 
Razred 1. razred 

Tematski sklop Varnost v prometu 

Učna vsebina Deli vozil 

Zaporedna št. 

ure 

4 

Cilji predmeta 

(cilji VIZ) in 

jezikovni cilji 

1. Razvijajo osnovne strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje, razumevanje navodil, jezik razreda). 

2. Se nebesedno in besedno odzivajo na dane ukaze.  

3. Razumejo pogosto rabljeno besedišče na temo prevozna sredstva.  

4. Utrjujejo besedišče na temo deli vozil in prevoznih sredstev. 

5. Razvrščajo prevozna sredstva glede na to, kje potujejo (v zraku, na zemlji, v vodi). 

Medpredmetna 

povezava 

ŠPO 

1. Razvijajo koordinacijo in gibljivost telesa. 

2. Upoštevajo pravila športnih iger. 

Oblike dela Skupinska, individualna 

Učne metode Popoln telesni odziv, igra, vsebinsko in jezikovno integrirano učenje  

Učni 

pripomočki 

Slikovne kartice, pesem Wheels on the bus 

Jezikovne 

strukture in 

besedišče 

Wheels, wipers, doors, horn. 

Viri in literatura Učni načrt: Športna vzgoja: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni

.pdf 

Učni načrt: Tuji jezik v prvem razredu OŠ: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni

.pdf  

Video in avdio vsebina: https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34 

Roberts, S. (2005). We All Go Travelling By. UK: Barefoot books. 

Wheels on the bus: https://www.youtube.com/watch?v=HP-MbfHFUqs&t=163s  

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
https://www.youtube.com/watch?v=HP-MbfHFUqs&t=163s
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 DEJAVNOST ČAS CILJI ANG CILJI ŠPO PRIPOMOČKI 

UVODNA 

MOTIVACIJA  

Jutranja joga: V angleškem jeziku učitelj vodi 

jogo glede na prevozna sredstva (vsako prevozno 

sredstvo, ki smo se ga naučili, prikažemo z 

določenim položajem iz joge).  

5 min Razvijajo spretnosti slušnega in 

vidnega razločevanja (poslušanje z 

gledanjem). 

 

Razvijajo 

gibljivost 

telesa. 

 

 

GLAVNI DEL  Ponovimo besedišče prejšnje ure s pomočjo iger.  

Igra 1: Učenec stopi na sredino kroga in oponaša 

gibanje vozila. Drugi ugotavljajo, katero vozilo 

oponaša. Tisti, ki ugotovi prvi, kaže naslednji. 

 

 

Igra 2: Učenec pokaže gibanje vozila, drugi 

ugotavljajo, kje to vozilo potuje (on the land, in 

the air, in the water). 

 

 

Prvo poslušanje pesmi: Hodimo in oponašamo 

gibanja v pesmi Wheels on the bus. Potem se 

pogovorimo, kaj se v njej dogaja, kaj je 

omenjeno, in pokažemo še enkrat. Drugo 

poslušanje: Še enkrat oponašamo gibanja in 

hodimo po razredu. 

 

Rešijo UL za utrjevanje besedišča delov vozil. 

 

5 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

5 min  

Razvijajo osnovne strategije poslušanja 

in slušnega razumevanja. 

Se nebesedno in besedno odzivajo. 

 

Razumejo pogosto rabljeno besedišče, 

jezikovne strukture in sporazumevalne 

funkcije na temo prevozna sredstva. 

Razvrščajo prevozna sredstva glede na 

to, kje potujejo (v zraku, na zemlji, v 

vodi). 

Razvijajo osnovne strategije poslušanja 

in slušnega razumevanja. 

Se nebesedno in besedno odzivajo na 

dane ukaze. 

 

Razumejo pogosto rabljeno besedišče, 

jezikovne strukture in sporazumevalne 

funkcije na temo delov vozil. 

Utrjujejo besedišče na temo delov vozil 

in prevoznih sredstev. 

Razvijajo 

koordinacijo 

in gibljivost 

telesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesem Wheels on 

the bus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slikovne kartice 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČEK  Ponovimo pesem in skupaj oponašamo gibanje, s 

katerim prikazujemo dogajanje v pesmi (gibanje, 

opisano med besedilom pesmi). 

5 min Razvijajo osnovne strategije poslušanja 

in slušnega razumevanja. 

Se nebesedno in besedno odzivajo na 

dane ukaze. 

Razumejo pogosto rabljeno besedišče, 

jezikovne strukture in sporazumevalne 

funkcije na temo deli vozil. 

Utrjujejo besedišče na temo deli vozil 

in prevoznih sredstev. 
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PRILOGA UP 1: Pesem Wheels on the bus 

Wheels on the bus 

The wheels on the bus go round and round, 

round and round, 

round and round. 

The wheels on the bus go round and round, 

all through the town. 

  (Roll hands around each other) 

 

The wipers on the bus go Swish, swish, swish; 

Swish, swish, swish; 

Swish, swish, swish. 

The wipers on the bus go Swish, swish, swish, 

all through the town. 

  ("Swish" hands in front of you like windshield wipers) 

 

The horn on the bus goes Beep, beep, beep; 

Beep, beep, beep; 

Beep, beep, beep. 

The horn on the bus goes Beep, beep, beep, 

all through the town. 

  (Slap palm in front of you like honking a horn) 

 

The doors on the bus go open and shut; 

Open and shut; 

Open and shut. 

The doors on the bus go open and shut; 

all through the town. 

  (Push hands back and forth in front of you) 

 

The Driver on the bus says "Move on back, 

move on back, move on back;" 

The Driver on the bus says "Move on back", 

all through the town. 

  (Point thumb over your shoulder) 

 

The babies on the bus says "Wah, wah, wah; 

Wah, wah, wah; 

Wah, wah, wah". 

The babies on the bus says "Wah, wah, wah", 

all through the town. 

  (Rub fists in front of eyes) 

 

The mommies on the bus says "Shush, shush, shush; 

Shush, shush, shush; 

Shush, shush, shush." 

The mommies on the bus says "Shush, shush, shush" 

all through the town. 

  (Hold index finger in front of mouth as if saying shhh) 
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PRILOGA UP 2: Učni list  
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PRILOGA 16: Učna priprava eksperimentalne skupine št. 5 
Razred 1. razred 

Tematski sklop Varnost v prometu 

Učna vsebina Prometni znaki 

Zaporedna št. 

ure 

5 

Cilji predmeta 

(cilji VIZ) 

in jezikovni cilji 

1. Razvijajo spretnosti slušnega in vidnega razločevanja (poslušanje z gledanjem). 

2. Razumejo pogosto rabljeno besedišče, jezikovne strukture in sporazumevalne funkcije.  

3. Se nebesedno in besedno odzivajo.  

4. Razumejo pogosto rabljeno besedišče na temo prometni znaki. 

5. Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različne prometne znake. 

Medpredmetna 

povezava ŠPO 

1. Spoznavajo štafetne igre z žogo. 

2. Urijo odbijanje žoge od tal. 

3. Razvijajo gibljivost telesa. 

4. Oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (strpno in prijateljsko vedenje v skupini, upoštevanje pravil v igrah in športnega obnašanja, 

odgovorno ravnanje s športno opremo, odgovoren odnos do narave in okolja). 

Oblike dela Skupinska, individualna 

Učne metode Delo s slikovnim materialom 

Učni 

pripomočki 

Slikovne kartice 

Jezikovne 

strukture in 

besedišče 

Besedišče: Stop sign, animals on the road, bicycle path, pedestrian crossing. stop, prepare, go. 

Jezikovne strukture: Look left, look right. 

Viri in literatura Učni načrt: Športna vzgoja: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni

.pdf 

Učni načrt: Tuji jezik v prvem razredu OŠ: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni

.pdf  

Video vsebina: https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34 

Roberts, S. (2005). We All Go Travelling By. UK: Barefoot books. 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
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 DEJAVNOST ČAS CILJ ANG  CILJ ŠPO  PRIPOMOČKI 

UVODNA 

MOTIVACIJA  

Jutranja joga: V angleškem jeziku učitelj vodi 

jogo glede na prevozna sredstva (vsako 

prevozno sredstvo, ki smo se ga naučili, 

prikažemo s položajem iz joge). 

5 min Razvijajo spretnosti slušnega in 

vidnega razločevanja (poslušanje z 

gledanjem). 

Razvijajo 

koordinacijo in 

gibljivost telesa. 

 

 

GLAVNI DEL  Ponovimo besedišče prejšnje ure (deli vozil) s 

pomočjo igre kaj prikazujem. Učenci sedijo v 

krogu in žrebajo listke. Na njih imajo sliko 

dela vozila, ki ga ne smejo pokazati drugim. S 

pomočjo gibanja ga prikazujejo in iščejo svoj 

par. Na koncu vsak par pove, kateri del vozila 

je prikazoval.  

 

Pogledamo si prometne znake in semafor ter 

se pogovorimo. Določimo gibanje za vsak 

prometni znak in igramo igro policaj. Učitelj 

je policaj, in ko zakliče določen prometni znak 

ali pokaže na luč semaforja, morajo učenci s 

telesnimi gibi pokazati pomen. 

 

Štafeta: Učenci stojijo v treh kolonah in v 

rokah držijo žogo. Na znak »GO« prvi tečejo 

iz kolone do kupčka s sličicami tako, da žogo 

odbijajo od tal. Ko prispejo do njega, na glas 

zakličejo ime prometnega znaka. Če so 

zaklicali pravo ime, lahko tečejo nazaj in 

takrat začne drugi. Učitelj vsak nov krog 

določi drugačno gibanje z žogo: odbijajo žogo 

od tal, žoga je med nogami in sonožno 

skačejo, žogo držijo za telesom na hrbtu, žogo 

držijo s komolci.  

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

10  

min  

Razvijajo osnovne strategije 

poslušanja in slušnega razumevanja. 

 

Se nebesedno in besedno odzivajo. 

 

Razumejo pogosto rabljeno 

besedišče, jezikovne strukture in 

sporazumevalne funkcije.  

 

Se nebesedno in besedno odzivajo. 

Prepoznajo, poimenujejo in 

primerjajo različne prometne znake. 

 

 

 

Prepoznajo, poimenujejo in 

primerjajo različne prometne znake. 

Razvijajo 

koordinacijo 

gibanja. 

 

 

 

 

 

 

Oblikujejo 

pozitiven vedenjski 

vzorec obnašanja v 

skupini. 

 

 

Spoznavajo štafetne 

igre z žogo. 

Urijo odbijanje 

žoge od tal. 

Listki z deli 

vozil 

ZAKLJUČEK  Vsi skupaj zaplešemo z že prej določenim 

gibanjem za vsako prevozno sredstvo posebej 

glede na to, katero vozilo zaslišijo v pesmi. 

Učenci ob pesmi pripevajo že znano besedilo. 

5 min Razumejo pogosto rabljeno besedišče 

na temo prevozna sredstva. 

Prepoznajo, poimenujejo in 

primerjajo različna prevozna sredstva. 

  



 

85 

PRILOGA 18: Učna priprava eksperimentalne skupine št. 6 

Razred 1. razred 

Tematski sklop Varnost v prometu 

Učna vsebina Ponovitev sklopa 

Zaporedna št. 

ure 

6 

Cilji predmeta 

(cilji VIZ) in 

jezikovni cilji 

1. Razvijajo spretnosti slušnega in vidnega razločevanja (poslušanje z gledanjem). 

2. Razumejo pogosto rabljeno besedišče, jezikovne strukture in sporazumevalne funkcije.  

3. Se nebesedno in besedno odzivajo.  

4. Razumejo pogosto rabljeno besedišče na temo prometni znaki. 

5. Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različne prometne znake. 

Medpredmetna 

povezava ŠPO 

1. Razvijajo koordinacijo gibanja. 

2. Razvijajo gibljivost telesa. 

3. Spoznavajo štafetne igre. 

4. Oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (strpno in prijateljsko vedenje v skupini, upoštevanje pravil v igrah in športnega obnašanja, 

odgovorno ravnanje s športno opremo, odgovoren odnos do narave in okolja). 

Oblike dela Skupinska, individualna 

Učne metode Delo s slikovnim materialom, popoln telesni odziv 

Učni 

pripomočki 

Slikovne kartice, žoga 

Jezikovne 

strukture in 

besedišče 

Besedišče:  

A Car, a bus, a train, a boat, a bicycle, a tractor, a truck, wipers, horn, doors, stop sign, animals on the road, bicycle path, pedestrian 

crossing. 

Jezikovne strukture: Look left, look right, this is a _______, stop, prepare, go, flies in the air, drives on the land, in the water. 

Viri in literatura Učni načrt: Športna vzgoja: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni

.pdf 

Učni načrt: Tuji jezik v prvem razredu OŠ: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni

.pdf  

Video vsebina: https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34 

Roberts, S. (2005). We All Go Travelling By. UK: Barefoot books. 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
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 DEJAVNOST ČAS CILJ ANG  CILJ ŠPO  PRIPOMOČKI 

UVODNA 

MOTIVACIJ

A  

Jutranja joga: V angleškem jeziku učitelj vodi 

jogo glede na prevozna sredstva (vsako 

prevozno sredstvo, ki smo se ga naučili, 

prikažemo s položajem iz joge). 

5 

min 

Razvijajo spretnosti slušnega in 

vidnega razločevanja (poslušanje z 

gledanjem). 

Razvijajo koordinacijo 

in gibljivost telesa. 

 

 

GLAVNI DEL  Igra: Kaj prikazujem? Učenci sedijo v krogu 

in žrebajo listke. Na listkih imajo sliko dela 

vozila, ki ga ne smejo pokazati drugim. S 

pomočjo gibanja ga prikazujejo in iščejo svoj 

par. Na koncu vsak par pove, kateri del vozila 

je prikazoval.  

 

Štafeta: Učenci v treh kolonah tečejo en za 

drugim do kupčka s sličicami. Med tekom 

odbijajo žogo od tal. Ko prispejo do njega, 

izžrebajo eno sličico, pri tem dajo žogo med 

kolena. Naglas povedo ime prometnega 

znaka, ki ga vidijo na sličici, nato z žogo med 

koleni sonožno skačejo nazaj in jo predajo 

naslednjemu.  

 

Za vsak kraj, kjer vozila potujejo, določimo 

gib. Igramo se igro kot noč in dan, vendar z 

drugimi, prej določenimi gibi. Ti so določeni 

tako, da učenci razvijajo gibljivost. Učitelj 

kliče imena vozil, učenci pa naredijo gib glede 

na to, kje vozilo potuje. 

5 

min 

 

 

 

 

 

10 

min 

 

 

 

 

 

 

 

10  

min  

Razvijajo osnovne strategije 

poslušanja in slušnega razumevanja. 

 

Se nebesedno in besedno odzivajo. 

 

 

Razumejo pogosto rabljeno 

besedišče, jezikovne strukture in 

sporazumevalne funkcije.  

 

 

 

 

 

 

 

Se nebesedno in besedno odzivajo. 

Prepoznajo, poimenujejo in 

primerjajo različne prometne znake. 

 

Prepoznajo, poimenujejo in 

primerjajo različne prometne znake. 

Razvijajo koordinacijo 

gibanja. 

 

 

 

 

 

Oblikujejo pozitiven 

vedenjski vzorec 

obnašanja v skupini. 

 

 

Razvijajo koordinacijo. 

Razvijajo moč rok in 

ramenskega obroča. 

Spoznavajo štafetne 

igre. 

Listki z deli 

vozil 

ZAKLJUČEK  Vsi skupaj zaplešemo z že prej določenim 

gibanjem za vsako prevozno sredstvo posebej 

glede na to, katero vozilo zaslišijo v pesmi. 

Učenci ob pesmi pripevajo že znano besedilo. 

5 

min 

Razumejo pogosto rabljeno besedišče 

na temo prevozna sredstva. 

Prepoznajo, poimenujejo in 

primerjajo različna prevozna sredstva. 

Razvijajo naravne 

oblike gibanja. 

 

 


