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POVZETEK 

V magistrskem delu sem želela ugotoviti, kako se učenci petega razreda odzivajo na uporabo 

ustvarjalnega giba pri pouku. Zanimalo me je, kako in na kakšne načine lahko ustvarjalni gib 

pri različnih predmetih vpeljemo v pouk. Preverila sem učinkovitost uporabe ustvarjalnega giba 

in v kolikšni meri so učenci usvojili učne cilje, ki sem si jih zadala. Zanimalo me je počutje 

učencev petega razreda pri urah, ki so vključevale omenjen pristop dela.  

V teoretičnem delu sem najprej pojasnila pomen in značilnosti pojmov: gibanje, utelešena 

kognicija, ustvarjalnost in ustvarjalni gib. Pojasnila sem, kaj je ustvarjalni gib kot učni pristop 

in kakšne pozitivne vplive ima na učence in poučevanje v razredu. Navedla sem nekaj 

praktičnih primerov vključevanja giba v pouk pri različnih predmetih in razložila, kako lahko 

tovrsten pristop dela vključimo v izpeljavo kakovostne medpredmetne povezave. Empirični del 

vsebuje predstavitev raziskave, ki sem jo izvedla v petem razredu na eni izmed slovenskih 

osnovnih šol. V raziskavi je sodelovalo 19 učencev petega razreda. Možnosti vključevanja 

ustvarjalnega giba sem raziskovala tako, da sem ga vključevala v ure pri različnih predmetih in 

v različnih delih učne ure. Na koncu sem uro postopno analizirala. Usvojitev učnih ciljev sem 

preverjala s kratkimi preizkusi znanja. Počutje v razredu sem merila s petstopenjsko lestvico 

trenutnega počutja.  

Ugotovila sem, da je ustvarjalni gib v petem razredu možno vključevati v skoraj vsa predmetna 

področja. Možno ga je vključevati v različne dele učnih ur, učenci se nanj pozitivno odzivajo, 

poleg tega pripomore k prijetni razredni klimi in sodelovanju učencev pri pouku. Z raziskavo 

sem ugotovila, da so učenci v večini usvojili vse učne cilje, ki sem si jih zastavila. Ugotovila 

sem, da so se pri vseh urah zelo dobro ali dobro počutili. Niti eden se nikoli ni počutil slabo ali 

zelo slabo. Na izkušnjah skupine otrok petega razreda zaključujem, da ustvarjalni gib pripomore 

k dobremu počutju učencev in njihovemu razumevanju učne snovi. 

Ključne besede: ustvarjalni gib, gibanje, peti razred, počutje, razredni pouk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In my master's theisis I wanted to determine, how would fifth graders respond to the use of a 

creative move during lessons. I was interested in how and in which ways can we involve the 

creative move in different subjects. I was measuring the effectnes of the creative move, to what 

extent will the students obtain the learning objectives. My interest was also in the well being of 

the fifth graders during lessons, that invloved the already mentioned method of work.  In the 

theoretical part I first explain what the creative move really is as a learning approach and what 

are its positive impacts on students and teaching. I stated some practical cases on involving the 

move into different lessons, subjects. I explained what means an embodied congtion* and its 

connection with the creative move in addition I stated how can we put this specific method into 

good use for a interdepartmenalt integration with including in lessons. Empirical part is 

assembeled with my research presentation, that I did in one of the sloveninan elementary 

schools, in the fifth grade.  

One class of fifth graders was involved in my study. There was 19 students. I looked into the 

posibilty of including the creative move in lessons (in general) with including it in to different 

subjects and different parts of my lessons. At the end I gradually analayzed the lesson. With 

short exams I tested, if the students have learned the learning objectives. The atmoshpere in the 

class was measured with a five-point scale of current well-being.  

I finded that the creative move can be included in all subjects in the fifth grade. It has positive 

effects on students, the atmoshphere and cooperation. The findings showed that the students 

aquired all the learning objectives and that over all they felt well or very well. Noone of them 

never felt poor or very poorly. This means that the approach of the creative move has positive 

effects on the well being of fifth grade students and their understanding of eductional material.  

Key words: creative move, moving, fifth grade, well-being, elementary education.
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1 UVOD 

Gibanje ima velik pomen in pomembno vlogo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Otrokom v 

predšolskem in šolskem obdobju gibanje pomeni igro. Preko gibanja se učijo o svetu, ki jih 

obdaja. Z njim ne razvijamo samo psihomotoričnih spretnosti in sposobnosti, ampak vplivamo 

na kognitivni in čustveno-socialni razvoj. V šolskem obdobju je gibanje pomembno vključevati 

ne samo v šolske ure, ampak tudi v ostale vzgojno-izobraževalne dejavnosti (Geršak, 2016a). 

B. Kroflič (1999) opredeli ustvarjalni gib kot učni pristop, način učenja oz. poučevanja, pri 

katerem otroci izražajo, ustvarjajo in oblikujejo različne vzgojno-izobraževalne vsebine. Pri 

ustvarjalnem gibu govorimo o medpodročnem povezovanju in vključevanju sodobnih učnih 

pristopov v poučevanje (Geršak, 2016b). R. Šarec (2018) in A. Jalšovec (2014) sta na področju 

vpeljave ustvarjalnega giba pri pouku izvedli raziskavi, ki sta pokazali, da učenci pri tovrstnih 

urah izražajo prijetna čustva (veselje), kažejo se pozitivni vplivi na dobro razpoloženje in 

počutje učencev v razredu. V. Geršak (2016a) v raziskavah ugotavlja, da ima ustvarjalni gib 

pozitivne vplive na motiviranost učencev, sodelovanje pri pouku, boljše razumevanje učne 

snovi, dobro počutje in razvoj socialnih kompetenc. 

V magistrskem delu me je zanimalo, pri katerih predmetih in na kakšen način je možno vpeljati 

ustvarjalni gib v učne ure. Glede na prebrano literaturo sem ugotovila, da je veliko raziskav 

narejenih v prvem triletju šolanja, manj pa v višjih razredih. Zanimalo me je splošno počutje 

petošolcev, ki so ga izražali pri urah, v katere je bil vključen ustvarjalni gib kot učni pristop. 

Zanimalo me je, v kolikšni meri je možno usvojiti učne cilje, ki sem si jih zadala pri urah s 

tovrstnim pristopom. A. Jalšovec (2014) v raziskavi ugotavlja, da ima ustvarjalni gib pozitiven 

vpliv na razpoloženje in pozitivno klimo v petem razredu. 

V teoretičnem delu magistrske naloge sem opredelila pojme gibanje, utelešena kognicija, 

ustvarjalnost in ustvarjalni gib. Predstavila sem ustvarjalni gib kot učni pristop in pomen 

uporabe pri učnih urah. Poglobila sem se v uporabo ustvarjalnega giba pri različnih predmetih 

in predstavila različne primere uporabe tovrstnega pristopa. Na koncu sem se osredotočila na 

medpodročno povezovanje, ki je ključnega pomena pri uporabi in vpeljavi ustvarjalnega giba 

v učne ure in šolske dejavnosti. 

V empiričnem delu sem želela ugotoviti, kako in na kakšne načine je možno vpeljati ustvarjalni 

gib v različne predmete. Pristop sem uporabila pri skoraj vseh predmetih v petem razredu. 

Ugotavljala in preverjala sem splošno počutje petošolcev pri izpeljanih urah in realizacijo učnih 

ciljev, ki sem jih želela doseči z vpeljevanjem omenjenega pristopa. 
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2 GIBANJE 

Gibanje je dogajanje v prostoru in času. Človek se giblje z namenom, da spoznava okolje, se 

mu prilagaja in ga spreminja, da preživi, vzpostavlja stike ter komunicira. Človekovo gibanje 

je odvisno od njegovih sposobnosti, spretnosti, značilnosti ter znanj. Sposobnosti so naravne 

danosti človeku. Gibalne sposobnosti so prirojene in pridobljene. Gibalne značilnosti so tiste, 

ki opredelijo zunanji videz človeka in njegovo reakcijo na okolje. Od tega je odvisna 

posameznikova samopodoba in njegova gibalna učinkovitost. Najvišja stopnja gibanja je 

premikanje, kjer gre za prestavljanje telesa z enega mesta na drugo. Delno gibanje je gibanje 

posameznih delov telesa (vrtenje glave). V povezavi s plesom in glasbo pa gibanje lahko 

definiramo kot premagovanje telesne teže in ravnotežja z energijo. Vsako gibanje ima začetek, 

razvoj in zaključek, ki je prehod v naslednje gibanje (Koban Dobnik, 2005). 

S pomočjo gibanja otroci začenjajo spoznavati samega sebe in okolico, dojemajo svet in 

preizkušajo, kaj je njihovo telo zmožno narediti in česa ne. Otroci se med gibanjem dobro 

počutijo, pridobijo občutek varnosti, izražajo veselje in pridobijo zaupanje vase. Zaradi gibanja 

otroci začnejo pridobivati občutek za prostor in čas ter razvijajo občutek za ritem in hitrost 

(Kroflič, 1999, v Šarec, 2018). 

Gibanje ima pozitiven vpliv na možgane, ker jih aktivira in pripravi za učenje. V šoli se veliko 

časa presedi. To ima negativen vpliv na delovanje možganov. Takrat so možgani najslabše 

organizirani. V sedečem položaju se v možgane pretaka premalo krvi, zato sprednji del 

možganov ni pripravljen na učenje. Pri pretakanju krvi v možgane obstajajo razlike med fanti 

in dekleti. Dekleta naj bi imela 20 % boljšo pretočnost krvi v možgane. To pomeni, da se lahko 

dekleta dlje časa osredotočajo na eno stvar. Dekleta imajo bolje razvito fino motoriko, fantje pa 

grobo motoriko, zato je gibanje potrebno vključevati v pouk, ker s tem spodbudimo delovanje 

možganov (Bruns, 2011). 

Gibanja primanjkuje predvsem starejšim otrokom. Če se otroci premalo gibajo, pride do fizične 

in psihične napetosti. Pri vključevanju pristopa ustvarjalnega giba v pouk (kasneje bo 

podrobnejše predstavljen), imajo učenci možnost gibanja, telesne aktivnosti med poukom, 

izražanja samega sebe, sodelovanja in vzpostavljanja nebesedne komunikacije z drugimi 

(Payne, 2003). 

2.1 SOCIOMOTORIKA 

Gibanje omogoča otrokom sodelovanje in vzpostavljanje medsebojne interakcije. S tem 

spodbudimo vzpostavljanje pozitivnih medčloveških odnosov med otroki in odraslimi, otroci 

pa se naučijo sodelovanja in strpnosti. S tem vplivamo na otrokovo osebnost in razvoj 

sposobnosti empatije (Kroflič, 1999, v Jalšovec, 2014). 

Na  razvoj sociomotorike ima bistveno vlogo skupina. Vodilni dejavniki so socialni stik, 

vzajemno sodelovanje in čustveni stik. Socialni proces zaznavanja je izhodišče za srečanje s 

»ti« in »mi«, zato poudarja neposredne telesne interakcije in medsebojne stike. Preden otrok 

lahko vzpostavi socialne stike, mora biti dovolj individualno zrel. Otrok v obliki igre izvaja 

individualno motoriko in se spozna s svojimi telesno-gibalnimi zmožnostmi. Spoznavanje z 

lastnim jazom se vedno začne preko telesa, ki ga otrok doživi v različnih dotikih in gibalnih 

občutkih. Temu se priključujejo doživljanje, opazovanje in lastna motorična dejavnost. Z 

gibanjem se otroci sporazumevajo. Gibanje je ključnega pomena za razvoj jaza, preko katerega 

je mogoče potrditi svojo identiteto in samozavedanje (Koban Dobnik, 2005). 
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3 UTELEŠENA KOGNICIJA 

Utelešenje posameznikovega uma pomeni tesno povezanost med človekovo telesno in gibalno 

dejavnostjo ter psihičnimi procesi (Bresler, 2004, Gibbs, 2010, Shapiro, 2014, v Geršak, 

2016b).  

V. Geršak (2016b) omenja, da je utelešena kognicija opredeljena v teorijah nekaterih filozofov, 

kot so Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty in John Dewey, ki so potrdili ključno vlogo 

našega telesa pri kognitivnih procesih. John Dewey (1916, v Geršak, 2016b) meni, da obstaja 

razmerje med procesi dejanskih izkušenj in izobraževanja. 

Piaget (1552) je trdil, da je senzomotorični razvoj pri otroku osnova za kognitivni razvoj. 

Gibanje je neposredno povezano z mentalnimi procesi in prav zato govorimo, da ima gibanje 

zelo pozitiven učinek na učenje in možganske funkcije. Vedi kineziologija in kognitivna 

nevroznanost razlagata, kako fizična aktivnost pozitivno vpliva na delovanje možganov med 

učenjem v razredu (Geršak, 2016b). 

Kineziologi menijo, da je motorični razvoj osnova za otrokov celostni razvoj. Določene 

senzomotorične sposobnosti so ključne za otrokovo uspešnost v šoli in pripravljenost na šolo. 

Predšolski otroci se morajo naučiti kontrolirati svoje gibe, kar jim omogoča, da lahko sedijo v 

klopeh, se postavijo v vrsto in sodelujejo v skupinskih učnih procesih. Mlajši otroci se morajo 

naučiti finomotoričnih gibov, kot so drža pisala v rokah, uporaba škarij ipd. Telo ima ključno 

vlogo pri pripravljenosti otrok na šolo (Osgood-Campbell, 2015, v Geršak, 2016b). V. Geršak 

(2016b) ugotavlja, da je pridobitev ključnih senzomotoričnih spretnosti zelo pomembna pri 

otrokovem vseživljenjskem izobraževanju. Dokazano je, da ljudje, ki so šolsko neuspešni, niso 

dobro razvili fine in grobe motorike (Geršak, 2016b).  

Gibanje spodbuja boljše počutje in splošne kognitivne procese. Izboljša motivacijo in 

pozornost. V. Geršak (2016b) navaja primer, ko so se dijaki srednjih šol vključili v program, ki 

je vključeval veliko gibanja. Dijakom se je povečala motivacija za učenje, pozornost, splošno 

počutje in pripravljenost za učenje. Učenci v višjih razredih osnovne šole in srednje šole 

večinoma časa sedijo. Priporočljivo bi bilo vključiti več gibanja in imeti bolj dinamičen pouk, 

se med tem pogovarjati o učni snovi, ker tudi pogovor učinkovito vpliva na spomin (Sousa, 

2011, v Geršak, 2016b).  

Da bi dosegli tak učinek dela in ne sedeč položaj učencev pri pouku, bi učitelji v delo morali 

vključiti več pristopa z ustvarjalnim gibom, da bi pouk spremenili iz sedečega položaja v 

gibanje (Geršak, 2016b). 

 

 

 

 



4 

 

4 USTVARJALNOST 

Ena od opredelitev ustvarjalnosti je, da je to dejavnost, lastnost mišljenja, način mišljenja, 

sposobnost, osebnostna lastnost oz. poteza (Zupančič, 2001, v Geršak, 2005).  

Ustvarjalnost ljudem predstavlja določeno svobodo, le-ta pa predstavlja iskanje svojega 

notranjega jaza in udejanjanje bitja, ki je lastno in se ne more pojaviti v drugem bitju, zapisano 

je v vsakem izmed nas na svoj način. Za ustvarjalnost je značilna notranja motivacija, ki ne 

potrebuje nagrade/zunanje stimulacije (Zupančič, 2001, v Geršak, 2005). 

B. Kroflič (1992, str. 52) pa opredeljuje ustvarjalnost takole: »Ustvarjalnost je dejavnost, 

lastnost mišljenja, način mišljenja, sposobnost, osebnostna lastnost oz. poteza. Ustvarjanje je 

delovanje, odpiranje problemov, preoblikovanje situacije v okolju, izvirno preoblikovanje 

informacij.« Za ustvarjalnost naj bi bila značilna spontanost, ko nekatere spodbude iz zunanje 

okolice dajejo vpliv na našo podzavest, prodrejo v naš spomin in se tako kažejo kot spontano 

narejene nove domislice in problemi. Ustvarjalnost ne spada pod enovito lastnost, ampak je 

skupek več različnih sposobnosti ustvarjalnega mišljenja, ki so pri vsakem posamezniku 

različno razvite (Kroflič, 1992).  

B. Kroflič (1992) povzame različne sposobnosti ustvarjalnega mišljenja po Guillfordu, te so: 
fleksibilnost − prožnost mišljenja, iznajdljivost; fluentnost − tekočnost, bogastvo zamisli; 

originalnost − izvirnost in elaboracija − način izvedbe zamisli (Gullford, 1987, v Kroflič, 1992). 

Ustvarjalnost in inteligentnost sta dva različna načina mišljenja. Ustvarjalnost je po Guillfordu 

(1987) divergentno mišljenje, kar pomeni, da je usmerjeno k več rešitvam; inteligentnost je 

konvergentno mišljenje, ki je usmerjeno k samo eni rešitvi. Dosedanje ugotovitve kažejo, da je 

za ustvarjalno mišljenje potrebna tudi inteligenca, ni pa edini pogoj. Motivi, ki spodbujajo 

ustvarjalnost/ustvarjalno mišljenje, so predvsem: radovednost, potreba po samopotrjevanju, 

potreba po dosežkih in po raziskovanju. Za ustvarjalnost je značilna notranja motivacija, ki ne 

potrebuje zunanje nagrade, ampak se izvaja zaradi samostojne aktivnosti (Kroflič, 1992). 

Z gibalnim razvojem si otrok razvija psihične funkcije in sposobnosti: motorične sposobnosti, 

zaznava oblike, govor, ustvarjalnost, ustvarjalna stališča, čustveno in socialno prilagojenost 

ter samozavedanje (Kroflič, Gobec, 1995, v Geršak, 2005). 

 

 

 

 

 

 



5 

 

5 USTVARJALNI GIB 

Ples je prvotni izraz človekove ustvarjalnosti. Predvidevamo, da so se druge umetnosti razvile 

pozneje. Zaradi minljive narave plesa se je iz preteklosti o njem ohranilo zelo malo pričevanj. 

Zaradi tega so druga umetnostna področja bolj teoretično obdelana in uveljavljena. Obstaja 

razlika med gibanjem in plesom. Aktivnost je sama po sebi gibanje (kroženje z glavo). To so le 

gibi, gibanje. Če povežemo različna gibanja v ritem, lahko začnemo govoriti o plesu. 

Ustvarjalni gib pa pomeni, da narediš nekaj, kar nihče drug ne naredi točno tako kot ti. Zaveš 

se lastnega telesa in svojega jaza (Kroflič, 1992).  

V nadaljevanju bom opredelila ustvarjalni gib kot učni pristop, ki temelji na osnovah plesne 

umetnosti. 

5.1 OPREDELITEV USTVARJALNEGA GIBA KOT UČNEGA PRISTOPA V 

RAZREDU 

V začetnem obdobju šolanja je učenje z gibanjem zelo dobrodošlo, ker je otrokom ta način 

učenja blizu že od samega rojstva (Griss, 1998). 

Ustvarjalni gib kot učni pristop je način dela, pri katerem se otroci izražajo z gibanjem in 

oblikujejo ter ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine (Kroflič, 1999). 

Ustvarjalni gib je aktiven pristop učenja vsebin, ki jih obravnavamo s pomočjo uporabe telesa. 

Razlagamo ga kot pristop, ki ga uporabljamo v razredu kot sredstvo za motiviranje, podajanje 

učne snovi in razlago. Učenje in ustvarjanje preko giba vključuje gibalno-didaktične igre, 

gibalno dramatizacijo, gibalno-rajalne igre, gibalno sprostitvene dejavnosti, ponazarjanje s 

pomočjo gibanja, gibalno-ritmične igre ter gibalno-plesno izražanje. Ko govorimo o 

ustvarjalnem gibu kot učnem pristopu, se opiramo na dve področji, in sicer na eni strani na 

umetnost, na drugi strani pa na gibanje. Pristop omogoča doseganje dveh ciljev, in sicer na 

gibalnem in umetnostnem področju. Gre za medpodročno povezovanje in vključitev sodobnih 

učnih pristopov v poučevanje. Po navadi se tovrsten pristop razlaga kot umetnostno izražanje, 

manj pa kot splošni učni pristop pri poučevanju raznih vsebin iz učnih načrtov. Raziskave v 

svetu z uporabo ustvarjalnega giba kot učnega pristopa so redke. Poudarjajo, da uporaba 

tovrstnega pristopa vpliva na otrokov celostni razvoj. Pri tem pristopu se kažejo pozitivni učinki 

na čustveno-socialnem področju otroka, ker ustvarjalni gib temelji na sodelovalnem učenju. 

Poleg tega ima pozitiven vpliv na kognitivnem področju. Učitelji opažajo, da so učenci pri 

uporabi ustvarjalnega giba bolj ustvarjalni, imajo večjo koncentracijo, uporabljajo več 

domišljije, so bolj radovedni, imajo več motivacije in so bolj samostojni (Geršak, 2016a). 

Veliko učiteljev se sprašuje, na kakšen način je možno vključiti ustvarjalni gib v pouk. Vse to 

je odvisno od učiteljevega načina dela in njegove domišljije. Z vključitvijo ustvarjalnega giba 

bomo veliko pripomogli k razvoju ustvarjalnosti učencev (Zupančič, 2001, v Geršak, 2005). 

Pri uporabi pristopa ustvarjalnega giba učitelji lahko uporabljajo veliko plesnih aktivnosti. O 

plesu govorimo takrat, ko neko sklenjeno gibanje povežemo z glasbo in z ritmom. Pri tem ne 

smemo pozabiti, da je ples ena izmed dejavnosti, ki otrokom na določeni razvojni stopnji 

predstavlja razvedrilo in zabavo. Pomembno je, da učitelji znamo to izkoristiti in narediti učenje 

zabavno. S takšnim načinom dela si lahko olajšamo pot, podajanje učne snovi učencem ni 

dolgočasno, ampak dosežemo enake učinke in zastavljene cilje na učencem prijazen način 

(Geršak, 2006). 



6 

 

5.2 USTVARJALNI GIB ZA CELOSTNO UČENJE 

Celostno učenje poveže besedni, predstavni in gibalni način učenja. Ni usmerjen le na besedno-

simbolično in spoznavno raven, gradi pa na »celovitosti čutne in telesne izkušnje ter upošteva 

čustvene in socialne potrebe učencev« (Marentič Požarnik, 2008, v Geršak, 2016a, str. 29).  

Za učence je gibanje dobro iz več razlogov. Zvišuje količino kisika v možganih, izboljša 

cirkulacijo krvi in kisika v žilah, zvišuje motivacijo pri učenju, izboljša razpoloženje, ima 

pozitivne vplive na razmišljanje, zmanjšuje negativne vplive na sedenje pri učencih, zavrača 

pasivno učenje, poveča interes za učenje ter vzdržuje ravnovesje med telesnim in duševnim 

stanjem. Učenci si veliko več zapomnijo, ko je njihovo telo enako aktivno kot njihovi možgani 

(Geršak, 2006). 

Pri učenju so pomembni vsi čuti, ki jih imamo. Delež zapomnitve snovi pri učenju s 

posameznimi čutili, ki jih imamo  (Kovar, Combs, Campbell, Nepper-Owen in Worell, 2004, v 

Geršak, 2006b): 

- Zapomnimo si 10 odstotkov prebranega, 

- 20 odstotkov slišanega, 

- 30 odstotkov videnega, 

- 50 odstotkov slišanega in izrečenega v istem času, 

- 70 odstotkov slišanega, videnega in rečenega, 
- 90 odstotkov slišanega, videnega, rečenega in narejenega − igra vlog, dramatizacija, 

ples, slikanje, sestavljanje. 

Otrok se v predšolskem in šolskem obdobju preko igre uči gibati. Z gibanjem se tudi uči o svetu, 

ki ga obdaja. Povezano je z vsemi področji otrokovega razvoja: socialno-čustvenim, 

kognitivnim in psihomotoričnim. Vseh teh področij pa ne moremo obravnavati ločeno, ker se 

med seboj prepletajo in tvorijo celostni razvoj. Pomembno je, da gibanje vključujemo v vse 

vzgojno-izobraževalne dejavnosti in ne samo pri športu (Geršak, 2016a).  

5.3 PRIMERI VKLJUČITVE USTVARJALNEGA GIBA V RAZLIČNE UČNE 

PREDMETE 

V osnovni šoli pristop ustvarjalnega giba vse bolj prodira v ospredje. Pojavlja se kot uporabljen 

pristop pri poučevanju različnih vsebin pri različnih predmetih, ki jih zajema šolski predmetnik. 

V vzgojno-izobraževalnih procesih, kot sta waldorfska osnovna šola in Wambachova 

konvergentna pedagogika z izražanjem telesa ob glasbi, je ta način dela zelo poznan. V sodobni 

šoli ta način poučevanja vedno bolj pridobiva veljavo. Ustvarjalni gib oziroma ples je del 

učnega načrta pri športu in glasbeni umetnosti, lahko pa ga uporabljamo tudi pri drugih 

predmetih (Geršak, 2006). 

Otroci se gibajo naravno. Če bi pogledali skupino otrok, ki se igra, bi lahko opazili, da brez 

govora vemo, kaj se v tej skupini dogaja. Otroci naravno uporabljajo svoja telesa za 

komunikacijo, igro in izražanje čustev, odzivajo se na okolico in jo raziskujejo s pomočjo 

svojega telesa. Ko se je v šolah pojavila plesno-gibalna inteligentnost kot ena od sedmih 

inteligentnosti, je bila le-ta najbolj zapostavljena. To kaže na nerazumevanje tega, da se lažje 

učimo preko neverbalnega jezika. To pomeni, da se učimo preko različnih gibalnih aktivnosti, 

ustvarjalnega giba ter plesa in je najbolj naraven in učinkovit pristop učenja za mnoge otroke 

(Griss, 1998). 
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Pristop ustvarjalnega giba se lahko uporablja v vseh razredih osnovne šole in pri vseh 

predmetih, ki jih zajema šolski urnik. To pomeni, da pristop ni vključen samo pri športu in 

glasbeni umetnosti, saj vemo, da veliko učiteljev vključuje v ure rajalne in gibalne igre, ljudske 

plese ter različne tehnike za umirjaje in sprostitev otrok ob glasbi. Pri matematiki se preko 

ustvarjalnega giba uvaja in utrjuje količinske pojme, geometrijske pojme, matematične 

operacije. Z uporabo rajalnih iger učenci spoznavajo množice, pojme zunaj/znotraj, simetrijo 

… Pri naravoslovju in družbi lahko ponazarjamo menjavo letnih časov, gibanje živali, 

vremenske pojave, orientacijo v okolju, človeško telo itn. Pri slovenskem jeziku imamo prav 

tako veliko možnosti. Lahko ga uporabimo pri igri vlog, dramatizaciji s plesom, postavljanju 

ločil, učenju v neverbalni komunikaciji. V nižjih razredih se otroci lahko orientirajo v prostoru, 

kar je zelo pomembno pri začetnem opismenjevanju. Učijo se poslušanja med seboj. Pristop je 

uporaben tudi pri starejših učencih, npr. pri kemiji, kjer se učijo vezi med molekulami in pri 

fiziki, kjer se učijo o zgradbi atoma oziroma o energiji. Uporaba te metode se je izkazala kot 

zelo učinkovita tudi pri poučevanju tujega jezika (Geršak, 2005). 

Glede na pozitivne učinke gibanja, ki ga uporabljamo pri učenju v osnovnih šolah, bom na 

podlagi prebrane literature predstavila nekaj aktivnosti pri različnih predmetih, ki jih učitelj 

lahko uporabi v prvem in drugem triletju šolanja.  

Na razredni stopnji poučujemo vsa predmetna področja, zato bom pri vsakem predmetnem 

področju predstavila nekaj primerov vključevanja ustvarjalnega giba v pouk petega razreda, in 

sicer pri: matematiki, slovenščini (jezik, književnost), družbi, naravoslovju, glasbeni umetnosti, 

likovni umetnosti in športu. 

5.3.1 Matematika in ustvarjalni gib 

Pri urah matematike ustvarjalni gib uporabljamo pri aritmetiki, algebri, geometriji z merjenjem 

in obdelavi podatkov, logiki, matematičnem jeziku, usvajanju količinskih pojmov in računskih 

operacijah. S telesi učenci sestavljajo geometrijske oblike, krive in ravne črte. S pomočjo 

rajalnih in gibalnih iger spoznavajo pojme zunaj/znotraj, ponazarjajo simetrijo, merske enote 

in se razvrščajo. Gibanje jim v zgodnjem obdobju omogoča srečanje s konkretnimi pojmi in jim 

pomaga razvijati kasnejšo abstrakcijo, ki je potrebna pri matematiki. Gibanje postavlja temelj 

njihovemu znanju, ki postane trajnejše. Znanje, ki ga otrok pridobi z gibanjem, predstavlja trden 

temelj. Na podlagi tega usvaja nove, težje pojme. Vse našteto je zelo pomembno v nižjih 

razredih šolanja, kjer se gradijo trdni temelji osnovnih matematičnih znanj. S tem preprečimo 

težave pri učenju matematike v višjih razredih osnovne šole (Geršak, 2006). 

Razvrščanje, urejanje, prirejanje, usvajanje pojmov, velikostnih, prostorskih in časovnih 

odnosov po navadi poteka ob konkretnih predmetih. Pridobivanje znanja o vseh teh 

matematičnih procesih lahko usvojimo preko ustvarjalnega giba in raznih gibalnih iger. 

Usvajanje matematičnih pojmov poteka ob konkretni izkušnji in doživetju in ne le ob besedah 

ter razumski razlagi ob matematičnem materialu (Kroflič in Gobec, 1995). 

Veliko učnih težav pri matematiki izhaja iz pomanjkanja konkretne predstave, kar povzroča 

pomanjkanje konkretne aktivnosti. Ugotovitve kažejo, da je vpeljevanje ustvarjalnega giba v 

pouk matematike koristen in predstavlja nevsiljiv, zabaven, sproščujoč način vpeljave 

določenih vsebin (Geršak, 2006). 

Konkretni primeri vključevanja ustvarjalnega giba v pouk matematike: 
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- s pomočjo različnih delov telesa poskušamo sestaviti različne geometrijske like. To 

poskušamo narediti z rokami, nogami, z lastnim telesom, s sošolcem, v skupini, z 

elastiko (Geršak, 2006); 

- ponazarjanje različnih črt (ravnih, krivih, sklenjenih, nesklenjenih) s telesom oziroma s 

posameznimi deli telesa; 

- razvrščanje, urejanje, prirejanje z gibanjem in z gibalno-ustvarjalnimi igrami; 

- usvajanje in utrjevanje raznih matematičnih pojmov (količina) z raznimi gibalnimi in 

rajalnimi igrami; 

- sestavljanje likov s telesom ali s posameznimi deli telesa, hojo ali plesom po likih; 

- matematične operacije (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje) z različnimi 

gibalnimi dejavnostmi; 

- simetrija z gibanjem; 

- merske enote skozi ustvarjalni gib; 

- plesno-ritmične igre, kjer prevladuje gibanje ob glasbi (svobodno ali po določenih 

vzorcih). K temu se dodajo različne matematične naloge, ki jih otroci rešujejo med 

plesom ali premorom med dvema cikloma (Geršak, 2011); 

- ponazarjanje različnih likov s pomočjo elastike; učenci so njihova oglišča (Šarec, 2016); 

- prepoznavanje in poimenovanje geometrijskih teles s tipanjem; 

- prikazovanje simetrije na telesu; 

- prikazovanje sklenjenih in krivih črt s pomočjo gibanja in elastike; 

- presečišče: učenci se gibajo v dveh kolonah in se vmes sekajo; s tem ponazorimo pojem 

presečišča (Šarec, 2018). 

 

 

Slika 1: Oblikovanje pravokotnika z lastnimi telesi 

Učenci s telesi ponazorijo različna matematična telesa tako, da postanejo kvadri, kocke, valji ... 

Geometrijska telesa ponazorijo z gibanjem, s svojim lastnim telesom. S takšnim načinom dela 

učenci preidejo v poglobljeno učenje in prerastejo obliko učenja, kjer se pojavljajo samo 
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pravilni in nepravilni odgovori. Skozi gib lahko ponazorijo različne oblike matematičnih teles 

in razvijajo različne elemente plesa (Geršak, Podobnik, Frelih, Jurjevič, 2018). 

Vse pojme lahko usvojimo preko različnih gibalnih iger, ki jih razvijajo učitelji skupaj z 

interesom otrok. Primer take igre je »Mati, koliko je ura?«. Odgovor se lahko glasi: »Tri mišje 

poskoke, dva zajčja, dva slonja koraka.« Pri tej igri otrok usvaja časovno, velikostno in 

prostorsko predstavo ter pojem števila preko gibalne igre (Kroflič in Gobec, 1995). 

5.3.2 Slovenski jezik in ustvarjalni gib 

Pri jeziku je v pouk priporočljivo vključevati ustvarjalni gib. S pristopom se učenci naučijo 

orientirati v prostoru. To je pomembno na začetku šolanja, kar ima pozitiven učinek na začetno 

opismenjevanje. Tovrsten pristop se pri slovenščini uporablja tudi pri književnosti, 

dramatizaciji ter govornem nastopanju. Kadar učenci delajo v skupinah, razvijajo zmožnost 

poslušanja. Preko iger, ki vključujejo ustvarjalni gib, se učenci urijo tudi v branju, pisanju, 

učenju abecede, glagolov, samostalnikov in medmetov (Geršak, 2006). 

Ob uvajanju otrok v šolo in ob začetnem učenju branja ter pisanja ni dovolj, da otroci pišejo v 

zvezke več strani samo enolične znake. Za obvladanje pisanja je treba pridobiti psihomotorične 

sposobnosti. To dosežemo ob uporabi več gibalnih dejavnosti. Like, črke, različne znake lahko 

otroci oblikujejo z lastnim telesom in s telesom v prostoru. Če učitelj vključuje gibanje pri 

opismenjevanju, spodbudi razvoj psihomotoričnih sposobnosti, ki so nujne za učenje branja in 

pisanja. Spodbudi individualno in skupinsko ustvarjanje in razvoj miselnih procesov. Z 

gibanjem se doseže prijetno in sproščujoče vzdušje v razredu. Na ta način otroke motiviramo 

za pridobivanje različnega znanja (Kroflič in Gobec, 1995). 

Otrok se ob gibanju govorno izraža. To doseže tako, da se glasovno izraža med gibanjem, 

govori ali poje v rajalnih igrah, povezuje govor in dramatizacijo, rešuje gibalne uganke, 

razčlenjuje in kritično vrednoti zamisli gibalne izvedbe njihovih vrstnikov, povezuje gibe in 

zloge, povezuje gib in izštevanke ter gib in ritmično besedilo. Uporaba ustvarjalnega giba je 

povezana z otrokovo govorno vzgojo in je priporočljiva za učenje tujih jezikov (Kroflič in 

Gobec, 1995). 

Konkretni primeri vključevanja ustvarjalnega giba v pouk slovenskega jezika: 

- sestavljanje črk s telesom ali z različnimi deli telesa; z različnimi igrami (ristanc: 

utrjevanje abecede) (Geršak, 2006); 

- gibalne vaje ob glasbi, ki pripomorejo k dobri orientaciji v prostoru; 

- pantomima; 

- prikaz zgodbe z gibanjem; 

- sopomenke, protipomenke, nadpomenke in podpomenke skozi gib (Geršak, 2013, v 

Jalšovec, 2014). 
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Slika 2: Pantomima 

Tudi S. Griss (1998) v svoji knjigi navaja nekaj primerov vključevanja ustvarjalnega giba pri 

pouku jezika: 

- Različne vaje za utrjevanje slovnice: učitelj drži kartice z napisanimi besedami, če 

vsebuje beseda dolg samoglasnik, naredijo dolgo obliko s telesom ali delom telesa, če pa 

beseda vsebuje kratek samoglasnik, naredijo kratko obliko s svojim telesom. 

- Vaje za utrjevanje postavljanja ločil: celoten razred se dogovori in ustvari preproste gibe 

za ločila (gibanje v iztegnjeni drži za veliko začetnico). Tako učenci v skupinah ali pa kot 

celotni razred postavljajo ločila z gibanjem v stavke, ki ne vsebujejo ločil in velikih 

začetnic.  

- Ustvarjalno pisanje: z učenci poskušamo ugotoviti, katera čustva poznamo in kako jih 

izražamo preko različnih iger. Primer take igre je, da na sredino kroga postavimo kartico, 

ki je z napisom obrnjena proti tlom. Eden od učencev vzame kartico, na kateri je zapisano 

čustvo. To z gibanjem poskuša predstaviti svojim sošolcem, le-ti pa poskušajo ugotoviti, za 

katero čustvo gre. Ko učenci raziščejo vsa čustva in izražanje le-teh, jim lahko damo pisati 

o čustvih, ki zajemajo podrobnosti o njihovem doživljanju in raziskovanju čustev pri tej uri. 

Na ta način dosežemo, da so otroci pri pisanju ustvarjalni. 

- Uprizoritev poezije: učenci tudi poezijo lahko predstavijo z gibanjem. Na ta način lažje 

razdelajo bistvo pesmi in se z njo poistovetijo. Navajamo primer poezije Editha Segala 

(1952, v Griss, 1998)), z naslovom Če bi bila ptica, kjer otroci lahko vidijo razliko med 

ujetostjo (ujeti v krogu sošolcev) in svobodo (širjenje kril iz kroga in leteti svobodno po 

učilnici) (Griss, 1998). 
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5.3.3 Naravoslovje in ustvarjalni gib 

Otroci v svetu narave stalno opazujejo gibanje in oblike v okolju: vsakodnevno človeško 

gibanje, ples, svet tehnike, delovno gibanje, šport in drugo. Ko vse to, kar opazujejo v svoji 

okolici in si jo predstavljajo, lahko le-to ponazorijo s telesom ali z deli svojega telesa. S tem 

zadostijo potrebe po gibanju, utrjujejo svoja spoznanja in razvijajo ustvarjalnost ter miselne 

sposobnosti. Če otrok želi ponazoriti neko gibanje iz okolja, mora izluščiti bistvo tega gibanja 

ter ga prenesti na gibanje svojega telesa. To naredi z nebesedno komunikacijo. Za mlajše otroke 

je le-ta dobrodošla, ker še nimajo razvitega bogatega besednega zaklada (Kroflič in Gobec, 

1995). 

Konkretni primeri vključevanja ustvarjalnega giba v pouk naravoslovja: 

- s svojim telesom ponazarjajo in opazujejo gibanje malih žuželk; 

- se gibajo in oblikujejo krošnje dreves (Kroflič in Gobec, 1995). 

Pri naravoslovju lahko ponazarjamo tudi spreminjanje v naravi, različne pojave v naravi, kot 

so: vreme, fotosinteza, rast rastlin ... Preko ustvarjalnega giba spoznavamo človekovo telo, 

poklice, posnemamo stroje in druge vsebine, ki jih vključuje učni načrt za naravoslovje (Geršak, 

2006). 

Z ustvarjalnim gibom lahko spoznavamo človekovo telo (procese, ki se dogajajo v človekovem 

telesu in spoznavanje delov telesa), neživo naravo (tekoče vode, letni časi, razni vremenski 

pojavi), obravnavamo lahko tudi rastline (z gibanjem ponazarjamo procese, ki se dogajajo v 

rastlinah; rast rastlin, gibanje in oblike krošenj dreves ...) in nazadnje tudi živali (z gibanjem 

ponazarjamo njihovo premikanje v okolju, kjer živijo) (Geršak, 2013, v Jalovšec, 2014). 

V razred lahko prinesemo živo žival. V. Geršak (2006) kot primer navede zajca. Najprej ga 

otroci opazujejo, kako se giba v prostoru. Po končanem opazovanju pa lahko učitelj spodbudi 

učence, da se gibajo kot zajec. Če bi učenci začeli s stereotipnim gibanjem zajca, jih je treba 

spomniti na to, kaj so opazovali. Zelo pomembno je natančno opazovanje pojavov iz okolice, 

da lahko posnemamo njihovo gibanje (Geršak, 2006). 

S. Griss (1998) navede primer igre z ustvarjalnim gibom, ki jo lahko vključimo v pouk 

naravoslovja (živali): 

- učenci se gibajo po prostoru glede na navodila, ki jih da učiteljica. Ko boben udari, 

morajo zamrzniti oz. ostati v nepremičnem položaju, dokler jim učiteljica ne da 

naslednje navodilo za gibanje. Primer takih navodil je: Kako bi se premikal, če bi bil 

zajec, opica, pes ...? Kako bi jedel, če bi bil zajec, opica, tiger …? 

5.3.4 Družba in ustvarjalni gib 

Tako kot pri naravoslovju, tudi pri družbi opazujejo in preučujejo gibanje v zunanji okolici. 

Opazujejo lahko vsakodnevno človekovo gibanje in njegovo gibanje ob delu. Otroci z 

neposrednim opazovanjem in s pomočjo predstave oblikujejo gibanje s telesom na osnovi 

družboslovnih pojmov (Kroflič in Gobec, 1995). 
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Pri družbi z uporabo ustvarjalnega giba spodbujamo razvoj pozitivnih socialnih, medsebojnih 

odnosov. To dosežemo z uporabo raznih iger spoznavanja, pozdravljanja in z različnimi 

socialnimi igrami (Geršak, 2006). 

Konkretni primeri vključevanja ustvarjalnega giba v pouk družbe: 

- z gibanjem ponazorijo delovanje različnih strojev, naprav (mlinček za kavo, delovanje 

sesalca za prah); 

- po opazovanju izvajajo gibanja pri različnih gospodinjskih opravilih; 

- vživljanje v različne poklice (igra vlog) (Kroflič in Gobec, 1995); 

- oblikovanje prometnih znakov s celim telesom in deli telesa; 

- vživljanje v vloge nekoč in danes (pridobitev orientacije v prostoru in času, časovno 

zaporedje); pri tem se vživijo v način življenja, družino, družbo, človeške odnose, 

pomembne dogodke, praznovanja, obrede, ekologijo itd. (Geršak, 2011, v Jalšovec, 

2014); 

- poznajo celine in njihove značilnosti (učenci se gibajo po razredu ob glasbi, ko se glasba 

ustavi, vzamejo ovojnico, v kateri se skriva fotografija, ki jo morajo uvrstiti k tisti celini, 

za katero mislijo, da ji pripada) (Slabe, 2015). 

Učenci si z gibanjem pomagajo pri razumevanju kompleksnejših pojmov, zato je ta pristop dela 

priporočljiv tudi za starejše učence, ker na podlagi konkretne izkušnje o poteku nekega procesa 

njihovo znanje in pomnjenje postane kakovostnejše. 

5.3.5 Glasbena umetnost in ustvarjalni gib 

Glasbena umetnost je predmet, ki že sam po sebi zajema veliko ustvarjalnosti in gibanja. Glede 

na dosedanje raziskave večina učiteljev uporablja gib pri pouku ravno pri tem predmetu 

(Geršak, 2006). 

Pri glasbeni umetnosti vpeljujemo ples in gibanje na vsa področja, ki jih vključuje ta predmet: 

izvajanje, ustvarjanje, poslušanje ter razvoj glasbenih spretnosti in znanj. Učenci uporabljajo 

razna glasbila (Orffova, improvizirana, lastna in glasbila, ki jih otroci privežejo okoli raznih 

delov telesa). Ob gibanju s pomočjo glasbil proizvajajo različne zvoke, gibanje in glasbo 

dopolnijo z uporabo raznih mask in kostumov (Geršak, 2006).  

Konkretni primeri vključevanja ustvarjalnega giba v pouk glasbene umetnosti: 

- gibanje z lastnim telesom ob petju, 

- ustvarjalne in rajalne igre, plesi, 

- izražanje melodije, tempa, ritma skozi gib, 

- doživljanje in izražanje glasbene pravljice skozi gib, 

- otroški in ljudski plesi, 

- spremljava vsebin, 

- poslušanje in gibanje ob glasbi, 

- sprostitev ob glasbi, plesu, 

- ustvarjalne plesne igre, 

- izražanje razpoloženja z gibom, 

- glasbene izštevanke, uganke z gibom, 
- gibanje ob petju in ponazarjanje glasbe − bansi (Geršak, 2011). 
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5.3.6 Likovna umetnost in ustvarjalni gib 

V primerjavi z glasbeno umetnostjo je ustvarjalnega giba pri pouku likovne umetnosti manj. 

Vseeno pa je tudi pri tem predmetu priporočljivo uporabljati tovrsten pristop, ki je še posebej 

dobrodošel pri usvajanju orientacije v prostoru, oblikovanju in spoznavanju prostora, gibanju 

ob umetniški sliki, mešanju barv, črt, gibanju ob mandalah, oblikovanju kipov iz gline ... 

(Geršak, 2006). 

Konkretni primeri vključevanja ustvarjalnega giba v pouk likovne umetnosti: 

- Ustvarjalno gibanje na mandalo: učenci lahko v skupinah naredijo veliko mandalo. Na 

koncu lahko ponazorijo jakost pobarvane mandale in različne vzorce mandale po različnih 

poteh preko gibanja. Gibajo se lahko na vseh nivojih (nizek, srednji, visok). V krogu 

odplešejo mandalo. 

- Kipar, model glina: učenci se razdelijo v skupine po tri. Vsi učenci imajo zavezane oči. 

Eden od učencev je model, drugi je kipar in tretji glina. Model se postavi v eno pozicijo. 

Naloga kiparja je, da glino oblikuje v čim bolj podoben kip, kot ga predstavlja model. Na 

voljo ima le eno čutilo, in sicer tip. Igra poteka brez besed, neverbalno. Na koncu igre vsi 

odvežejo oči in pogledajo, ali je bil kipar uspešen (Geršak, 2006). 

 

Slika 3: Igra: »Kipar, model, glina« 

- Linija v prostoru:  učenci z nitjo, volno oblikujejo linijo navzgor, navzdol, desno, levo, 

diagonalno, v zavojih, lokih ali cikcakih (oblikovanje 3D prostora z linijami) (Butina, 1997, 

v Geršak idr., 2018). 

- Ustvarjanje plesno-likovne predstave: učenci zaigrajo plesno-likovno predstavo. Ti dve 

področji je dobro povezati, saj spodbudimo ustvarjalnost otrok (Geršak idr., 2018). 

V pouk likovne umetnosti dodajamo plesno izražanje ob likovnem ustvarjanju, vizualizacijo in 

izražanje s plesom, razne didaktične igre z gibanjem in plesom (Geršak, 2011, v Jalšovec, 

2014). 
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Pri tem predmetu bi učitelji lahko uporabljali glasbo in gibanje, ker tako spodbujamo otrokovo 

ustvarjalnost. Vemo, da le-to dosežemo, če se učenci v razredu dobro počutijo, so sproščeni in 

je v razredu prisotno pozitivno vzdušje. To lahko dosežemo z glasbo in plesom, ki predstavljata 

sprostitveno tehniko in sproščata napetost. 

5.3.7 Šport in ustvarjalni gib 

V pouk športa učitelji vključujejo razne ljudske in izrazne plese, rajalne in gibalne igre, otroške 

plese in plese z rekviziti, razgibalne vaje ob glasbi ter razne sprostitvene vaje (masaže) (Geršak, 

2006). 

Pri športu s tem pristopom pri učencih razvijamo občutek zadovoljstva ob gibanju, izražanje 

občutkov in razpoloženj ob glasbi, gibanje različnih delov telesa v različnih smereh na različnih 

ravneh z uporabo različne količine sile, gibalno ustvarjanje in improviziranje na različne teme 

(Geršak, 2011). 

Konkretni primeri vključevanja ustvarjalnega giba v pouk športa: 

- Sence: učenci se postavijo v dvojice. Eden od otrok začne izvajati gibe, drugi mu sledi in 
izvaja enake gibe kot on − je njegova senca (Geršak, 2011). 

- Diamant: igra se izvaja v skupinah po štiri. Sprednji otrok prevzame vodilno vlogo in izvaja 

gibanje. Ostali otroci mu sledijo in ponavljajo gibanje za njim. Ko se prestavijo za četrtino 

kroga, vodilno vlogo prevzame drug učenec in tako naprej vse do zadnjega učenca. Igro 

lahko nadgradimo tako, da učenci z gibanjem prevzamejo različne vloge (letni časi, razni 

vremenski pojavi ...). Nadgradi se tudi ob dodajanju različne glasbe ali pa z uporabo 

različnih rekvizitov (trakovi, baloni, obroči ...) (Geršak, 2011). 

- Ogledalo: učence razdelimo v dvojice. Eden v paru je ogledalo, drugi se gleda v ogledalo. 

Ogledalo mora ponavljati vse gibe in geste (Geršak, 2006). 
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6 USTVARJALNI GIB V MEDPREDMETNEM POVEZOVANJU 

Medpredmetno povezovanje predstavlja celostni didaktični pristop, ki predstavlja horizontalno 

in vertikalno povezovanje različnega znanja (B. Sicherl-Kafol, 2007). 

T. Hodnik Čadež (2007) pravi, da je medpredmetno povezovanje didaktični pristop oz. učna 

strategija, ki temelji na sodobnih pedagoških smernicah. Z odpravljanjem določenih meja med 

posameznimi disciplinami podpira načelo, da je znanje povezano. 

Znanje je trajnejše in učinkovitejše, če vsebino obravnavamo bolj kompleksno in iz več 

različnih vidikov (Resnick in Klopfer, 1989, v Geršak idr., 2018). 

Če v razredu želimo izvajati učinkovito in uspešno medpredmetno povezovanje, je treba 

povezati različna predmetna področja, ki ob določeni temi/vsebini sovpadajo in na ta način 

omogočamo neko celostno obravnavo in poglabljanje ter pridobivanje novega/širšega znanja. 

Zelo pozorni moramo biti pri vključevanju učnih ciljev, ki morajo biti jasno in trdno postavljeni. 

Ne smemo dovoliti, da bi bil kateri od predmetov, ki jih želimo povezati, zapostavljen. Samo 

na ta način lahko izvajamo kakovostno interdisciplinarno poučevanje, ki učencem omogoča 

graditi mrežo znanja, sistemsko mišljenje in ustvarjalno reševanje učnih in življenjskih težav 

(Sicherl-Kafol, 2007, v Geršak idr., 2018). 

Pri načrtovanju medpredmetnega povezovanja je treba poiskati bistvo in oblikovati izhodišča, 

ki nam pomagajo poiskati načine smiselnega povezovanja različnih predmetov in področij 

(Geršak idr., 2018). 

Glavna tema medpodročnega povezovanja je lahko presečišče dveh ali več predmetov, ki 

omogočajo, da vsebine obravnavamo in pridobivamo vpogled iz različnih predmetnih področij. 

Načrtovanje takega pouka je kompleksno. Treba je biti pozoren na to, da učni pristop omogoča 

uresničevanje ustreznih ciljev za vse predmete, ki jih želimo povezati med seboj (Geršak idr., 

2018). 

Paziti moramo na postavljanje nejasnih ciljev, usmerjenost samo v vsebinske povezave, 

zanemarjanje posebnosti pri vsakem predmetnem področju, težave pri organizaciji in izvedbi 

pouka ter se izogibati vsiljenemu povezovanju (B. Sicherl-Kafol, 2007). 

Pri medpredmetnem povezovanju moramo biti pozorni na to, da ne združujemo predmetov pod 

neko prisilo brez smisla in notranje trdnosti. Če na to nismo pozorni, je velika možnost, da 

bomo dosegli le površinsko učinkovitost. Medpodročno povezovanje je v vzgojno-

izobraževalnem procesu postalo zelo popularno. Velikokrat pa posledično prihaja le do 

povezovanja in mešanja vsebin različnih predmetov. Pri tem je treba biti pozoren, da predmeti 

ohranjajo svojo notranjo trdnost in avtentičnost, drugače je bolje, da ne poskušamo vpeljevati 

medpredmetnega povezovanja v pouk in predmete raje obravnavamo posamezno ter strokovno 

ustrezno. Če želimo dobro načrtovati pouk, ki vključuje povezovanje med posameznimi 

področji, je treba dobro uskladiti učne cilje različnih predmetov. To pomeni, da so cilji 

enakovredno razporejeni in nobeden od predmetov ne prevladuje. Nekateri učitelji v praksi 

želijo izpeljati medpredmetno povezovanje, vendar gre velikokrat le za navidezno povezovanje. 

V primeru, da eden od predmetov prevladuje in ostale predmete zapostavimo, ne govorimo o 

medpodročnem povezovanju (Geršak idr., 2018). 
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6.1 MEPODROČNO POVEZOVANJE LIKOVNE, PLESNE IN GLASBENE 

UMETNOSTI 

Avtorji učbenika Gib in njegova sled so iskali povezave med likovnimi vsebinami in plesom. 

Preden so se lotili raziskovanj, so najprej poiskali smiselno temeljno povezavo med temi 

vsebinami. Temeljnost in trdnost povezovanja je treba poiskati vedno, kadar se lotimo 

kateregakoli medpodročnega povezovanja, da ima le-ta smisel. Pri poučevanju likovne 

umetnosti v splošnem prevladujejo drobni gibi prstov, zapestja, mogoče tudi drobni gibi ramen, 

ostali deli telesa in telo kot celota pa ostajajo v mirujočem položaju. V današnjem času se 

moderna in sodobna umetnost ukvarjata z novimi pristopi, ki pri poučevanju telo uporabljata 

kot celoto (Geršak idr., 2018). 

Za povezovanje likovne umetnosti z ustvarjalnim gibom je zelo pomembno, da otroci dobijo 

zgodnjo izkušnjo, pri kateri spoznajo, da gibanje pušča sled. To spoznajo tako, da se srečajo z 

različnimi izkušnjami iz njihove okolice (sledi v snegu, s prsti po kaši, na zarošenem steklu, z 

risanjem na papir). To je zelo dragocena izkušnja, ki si jo otroci morajo pridobiti že v 

najzgodnejšem obdobju, kar posledično vzbuja njihovo likovno ustvarjalnost. V povezovanje 

likovne in plesne umetnosti lahko vključimo tudi glasbeno področje; tako imamo že tri 

področja, ki jih lahko smiselno povežemo v celoto (Geršak idr., 2018). 

Geršak idr. (2018) predstavijo zanimiv primer risanja v zatemnjenem prostoru, kjer na stojalo 

postavimo fotografski aparat. Čas odprtja zaslonke je treba nastaviti na B, kar pomeni, da je čas 

snemanja lahko odvisen od naše odločitve. Risar ima v rokah baterijsko svetilko in se giblje 

pred fotografskim aparatom. Risba je vidna šele na fotografiji. Lahko spodbudimo tudi 

skupinsko učenje, kjer se učenci v skupini gibajo v ritmu glasbe. Na koncu pogledamo 

fotografije, kako so se učenci gibali ob različnih skladbah. Oba predmeta lahko povežemo še z 

glasbenim področjem, ker lahko s fotografij razberemo ritem, dinamiko, glasnost … skladb. Ta 

način dela je uporaben pri risanju simetričnih oblik (vaza). To po navadi učencem predstavlja 

velik izziv in problem. Če uporabimo tehniko risanja s svetilko in fotografskim aparatom, je to 

veliko bolj preprosto. Pri tem si pomagamo s simetrijo telesa. Učenec lahko vzame dve svetilki, 

ki ju drži v vsaki roki in na ta način brez težav nariše katerokoli simetrično obliko. Spet nam je 

pri tem pomagalo naše telo, ki dovolj natančno in z manj napora nariše levo in desno polovico 

simetrične oblike (Frelih, 2000, v Geršak idr., 2018).  

Umetnost spodbuja učenje preko več »jezikov«. Pedagogika Reggio Emilla spodbuja vse oblike 

otrokovega izražanja (mimika, gib, risba, govor, glasba ...). S tem otroku omogočimo, da se 

skozi vse jezike zna izražati, graditi odnos do sebe, drugih, narave ter prostora in časa, v katerem 

je. Pedagogika pripisuje velik pomen umetniškim jezikom, ki omogočajo in spodbudijo otrokov 

celostni razvoj (Kroflič, 2011, v Geršak idr., 2018). 

Tudi Unescov dokument Road map for Arts education (2006)  poudarja pomembnost umetnosti 

pri vzgajanju in izobraževanju otrok, ki lahko potekata vzajemno in ju ne potrebujemo 

obravnavati ločeno. V tem dokumentu poudarjajo: 

1. Umetnost lahko učimo/poučujemo kot posamezno področje prek različnih umetniških 

disciplin ter s tem razvijamo otrokove umetniške sposobnosti, občutljivosti in 

spoštovanje umetnosti. 

2. Umetnost lahko integriramo kot metodo učenja in poučevanja na način, da so 

umetnostne kulturne dimenzije vključene v vseh učnih predmetih. 
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V drugi točki dokumenta lahko govorimo o tem, da je umetnost smiselno vključevati v sam 

učni proces. Smisel tega je, da učitelj z vpeljevanjem umetnosti v pouk poglablja učne vsebine, 

ki jih obravnava v skladu z učnim načrtom skozi umetniške izkušnje (Geršak idr., 2018). 

Umetniška področja poleg psihomotoričnih in kognitivnih ciljev spodbujajo razvoj afektivnih 

ciljev. Razvijajo tudi ustvarjalno mišljenje in estetsko doživljanje. Preko ustvarjanja se otrok 

začenja zavedati samega sebe, okolja in svojih ustvarjalnih sposobnosti. V šolskem sistemu je 

to področje še vedno zapostavljeno, zato je potrebno, da mu pričenjamo namenjati več 

pozornosti (Pramling Samuelsson, 2009, v Geršak idr., 2018). 

Potrebno je zavedanje o pomenu vključevanja umetnosti v pouk, ker z njo poglabljamo učenje 

vseh otrok, ne glede na njihove učne zmožnosti ali jezikovno ozadje. Poudarek je na različnih 

načinih učenja otrok, ki se ne učijo samo skozi branje in pisanje (Donovan in Pascael, 2012, v 

Geršak idr., 2018). 

Geršak idr. (2018) poudarijo, da sta plesna in likovna umetnost cilj in ne samo sredstvo za 

dosego nekih ciljev. Otroku ples in likovno izražanje omogočata celostno izražanje na snovnih 

in čustvenih ravneh, zato je vključevanje le-teh v pouk še kako dobrodošlo (Geršak idr., 2018). 

Ko se otroci likovno in gibalno izražajo, so zelo aktivni. Izhajamo, da ta dva pristopa temeljita 

na izkustvenem učenju in vključevanju ter uporabi različnih čutil (Geršak idr., 2018). 

Projekt Gib in njegova sled (Geršak idr., 2018) avtorji niso izvajali zgolj znotraj šolskega 

območja, ampak so se povezali z različnimi zunanjimi sodelavci. V njihovi raziskavi in projektu 

so ugotovili, da se je dobro povezati z zunanjimi ustanovami in sodelavci, ker skupaj tvorijo 

dobre pogoje za izvajanje različnih učnih vsebin. Povezali so se z umetniki in umetniško 

ustanovo (muzej). Ta projekt je predstavljen kot primer dobre prakse. Iz tega lahko zaključimo, 

da se je dobro povezovati z drugimi ustanovami, sodelavci, če želimo izpeljati bolj kakovostno 

in celostno medpodročno povezovanje. 

Pri povezovanju različnih področij med seboj spodbujamo sodelovalno učenje. Na primer, ko 

pri uri matematike obravnavamo telesa, učence lahko razdelimo v skupine in skupaj morajo 

tvoriti eno geometrijsko telo. Pri tem razvijamo sodelovanje, uresničujemo matematične cilje, 

plesno umetnost in timsko delo (Geršak idr., 2018).  
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Slika 4: Timsko delo: merjenje ploščine z lastnim telesom 

Vsi si želimo, da bi učenci odrasli v samostojne, inovativne, senzibilne posameznike. Zato je 

smiselno, da v učni proces vključujemo umetnostno-gibalne dejavnosti. Šola kot ustanova nima 

samo formalnega pomena, ampak tudi simbolno moč. V njej je pomembno vključevati 

družbeno pomembna področja, ki sodelujejo pri oblikovanju naše realnosti. Vprašanje je, 

kakšne realnosti si želimo in kako lahko kot učitelji pripomoremo k uresničevanju le-te (Geršak 

idr., 2018). 
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7 EMPIRIČNI DEL 

7.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Na temo ustvarjalnega giba je bilo narejenih že veliko raziskav, ki kažejo pozitivne učinke 

uporabe tovrstnega pristopa v razredu. Ena od temeljnih je raziskava avtorice B. Kroflič (1999), 

ki govori o uvajanju in vpeljevanju tega pristopa v pouk in ugotavlja, da le-ta vpliva na 

ustvarjalno mišljenje učencev. V. Geršak (2016) v svoji raziskavi ugotavlja, da učitelji, ki 

ustvarjalni gib vključujejo v svoje ure, opazijo pri učencih večjo motiviranost za delo in 

sodelovanje pri pouku, boljše razumevanje učne snovi, dobro počutje učencev in razvijanje 

socialnih kompetenc. 

Temo prav tako obravnava veliko diplomskih in nekaj magistrskih nalog. Na primer R. Šarec 

(2018) ugotavlja, da uporaba ustvarjalnega giba pri učencih spodbuja izražanje in doživljanje 

pozitivnih čustev (veselja). A. V. Jalšovec (2014) ugotavlja, da ima uporaba ustvarjalnega giba 

v petem razredu pozitivne vplive na razpoloženje v razredu.  

Ker so dosedanje raziskave narejene predvsem z učenci prvega triletja, želim v empiričnem 

delu magistrske naloge preveriti splošno počutje učencev petega razreda pri urah, v katerih je 

pri pouku uporabljen ustvarjalni gib. Preveriti želim, ali je možno pri vseh predmetih realizirati 

učne cilje s tovrstnim pristopom dela.  

Področja raziskovanja se bom lotila, ker menim, da sta počutje učencev in pozitivna klima v 

razredu ključnega pomena za dosego ciljev. To vpliva na dobre socialne odnose med učenci in 

učiteljem.  

7.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V magistrski nalogi me zanima: 

- kakšne so možnosti vključevanja ustvarjalnega giba v pouk petega razreda pri različnih 

predmetih, 

- doseganje zastavljenih ciljev ob vključevanju ustvarjalnega giba pri učnih urah v petem 

razredu, 

- počutje petošolcev pri urah, v katere je v pouk vključen ustvarjalni gib. 

V magistrski nalogi želim odgovoriti na naslednja vprašanja: 

RV1: Pri katerih predmetih v petem razredu je možno vključiti ustvarjalni gib in na kakšen 

način?  

RV2: Ali bodo učenci petega razreda pri pouku usvojili zadane učne cilje pri različnih 

predmetih z vključitvijo ustvarjalnega giba? 

RV3: Kako se učenci petega razreda počutijo pri učnih urah, v katere učitelj pri pouku vključuje 

pristop ustvarjalnega giba? 
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7.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi sem uporabila kvalitativni in kvantitativni pristop raziskovanja. Uporabila sem 

deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja.                                    

7.4 RAZISKOVALNI VZOREC 

Vzorec oseb je bil izbran z neslučajnostno metodo vzorčenja, kar pomeni, da sem si ga vnaprej 

izbrala. Vanjo sem vključila učence enega petega razreda na izbrani osnovni šoli. V razredu je 

bilo 24 učencev, od tega 13 deklic in 11 fantov. V raziskavi nisem uporabila podatkov vseh 

učencev, ampak le 19 (11 deklet in 8 fantov), od katerih sem pridobila soglasje staršev za 

uporabo anonimnih podatkov v magistrskem delu. 

 

 

Slika 5: Predstavitev vzorca po spolu 

7.5 MERSKI PRIPOMOČKI 

Za ugotavljanje počutja v razredu ob integraciji ustvarjalnega giba v pouk sem uporabila 

lestvico počutja. To lestvico sem pridobila s spletne strani: 

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

Lestvico sem preuredila iz sedemstopenjske v petstopenjsko. Lestvico počutja sem po vsaki uri, 

ki je vsebovala ustvarjalni gib, razdelila učencem, le-ti pa so obkrožili stopnjo trenutnega 

počutja (glede na obraz, ki je kazal njihovo počutje). 

Drugi merski pripomoček so bili preizkusi znanja. Z njimi sem preverila, v kolikšni meri so bili 

cilji učnih ur, kjer sem uporabila pristop ustvarjalnega giba, doseženi. Preizkuse znanja so 

učenci rešili in mi jih oddali. Naloge, ki so jih zajemali preizkusi, so bile na ravni poznavanja, 

razumevanja, uporabe in analize pridobljenega znanja. Preizkusi znanja so bili sestavljeni iz 

nalog. Preverjali so doseganje učnih ciljev, ki sem si jih zastavila v posamezni uri. Vsaka naloga 

je vsebovala število točk glede na to, kako zahtevna je bila naloga, in glede na to, katero stopnjo 

znanja po Bloomovi taksonomiji je zajela. Naloge, ki so bile zahtevnejše in so od učencev 

zahtevale višjo raven znanja, so bile točkovane z več točkami kot naloge, ki so od učencev 

https://images.nature.com/full/nature-assets/bdj/journal/v193/n8/images/4801593-f2.jpg
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zahtevale zgolj poznavanje in razumevanje. Preizkusi so imeli v povprečju od 10 do 15 točk. 

Če je učenec dosegel 70 % vseh možnih točk, je cilje pri tej uri dosegel. Na podlagi tega sem 

ugotovila, ali so cilji pri tej uri doseženi ali ne. Preizkuse znanja sem izdelala sama. 

Za analizo učnih ur, ki so vsebovale ustvarjalni gib, sem uporabila lastne zapise opazovanja in 

slikovni material. 

7.6 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2017/2018. Učne priprave sem pripravila sama s pomočjo 

mentorice magistrskega dela in mentorice razreda, v katerem sem poučevala. Za raziskavo sem 

najprej pridobila soglasje ravnateljice in napisala obvestilo staršem o raziskavi. Od staršev sem 

pridobila soglasja za sodelovanje otrok v raziskavi. Na šolo sem hodila dvakrat tedensko. 

Izvajala sem eno do dve uri dnevno. Skupaj sem izvedla osem učnih ur, ki so vključevale 

ustvarjalni gib kot učni pristop. 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, kako in na kakšne načine je možno vključevati pristop 

ustvarjalnega giba pri vseh predmetih v 5. razredu, počutje učencev pri urah in doseganje učnih 

ciljev s tovrstnim pristopom. Pred začetkom raziskave sem pridobila soglasje staršev, da lahko 

pridobljene podatke in slike uporabim v študijske namene. Vse fotografije, ki so v magistrskem 

delu, so iz lastnega arhiva in so pridobljene iz mojih učnih ur. 

Za vsako uro sem najprej načrtovala učno pripravo in preizkus znanja, ki je na koncu preverjal 

dosežene učne cilje. Med urami sem si delala vmesne zapise in zbirala slikovno gradivo za lažje 

in bolj objektivno analiziranje učnih ur. Ob koncu vsake učne ure, ki je vsebovala ustvarjalni 

gib, so učenci dobili petstopenjsko lestvico počutja, ki so prikazovali trenutno počutje. Glede 

na to, kako so se pri uri počutili, so obkrožili ustrezen obraz na lestvici počutja. 

Realizacijo ciljev sem preverila tako, da sem izpeljala učne ure s pristopom ustvarjalnega giba 

in na koncu preverila, ali sem vse cilje, ki sem si jih zadala, realizirala. Preverila sem, če sem 

cilje lahko realizirala pri vseh predmetih, v katere sem vključila ustvarjalni gib kot učni pristop. 

Usvojitev učnih ciljev sem preverila tako, da sem zajela smiselno celoto neke učne vsebine, ki 

smo jo obravnavali ob integraciji ustvarjalnega giba pri pouku in oblikovala kratek preizkus 

znanja, ki je preverjal osnovno razumevanje učencev. Preizkus je bil točkovan in na podlagi 

tega sem podatke lahko statistično obdelala in posplošila na celoten razred, ali so bili cilji v 

večji meri usvojeni ali ne.  

Objektivnost sem zagotovila tako, da so učenci obkrožali lestvico trenutnega počutja takoj po 

izvedeni uri in tako izrazili svoje počutje. Tudi analizo učne ure in realizacijo ciljev sem 

naredila takoj po izvedeni uri, da na analizo ne bi vplivala subjektivna presoja. Pri preverjanju 

usvojenih ciljev sem teste vnaprej točkovala in oblikovala ustrezen kriterij podeljevanja točk.  

7.7 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

V raziskavi sem najprej zbrala vse podatke in jih organizirala. Rezultate sem analizirala glede 

na merski pripomoček, ki sem si ga izbrala.  

Možnosti vključevanja ustvarjalnega giba pri pouku na različne načine pri različnih predmetih 

sem preverila po vsaki izpeljani uri. V vsaki pripravi sem zapisala učne cilje, ki sem jih želela 

doseči in preverila, v kolikšni meri so bili doseženi in pri katerih predmetih je bilo možno doseči 
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cilje z vključitvijo ustvarjalnega giba v pouk. Realizacijo ciljev sem preverila s kratkimi 

preizkusi, ki sem jih točkovala in oblikovala kriterij, ki mi je omogočal podelitev točk učencem. 

Kriterij za posamezne naloge sem oblikovala na podlagi tega, kakšno vrsto znanja po Bloomovi 

taksonomiji sem preverjala. Podatke sem zbrala in uredila v tabelo. S pomočjo programa Excel 

sem izračunala povprečno število točk doseženih na posameznem preizkusu, na podlagi tega 

sem ugotovila, ali je bila realizacija ciljev ob vključitvi ustvarjalnega giba v pouk uspešna ali 

ne. Podatke trenutnega počutja petstopenjske lestvice sem obdelala v programu SPSS. 
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate na področju počutja v razredu bom prikazala v tabelah. Prikazala bom rezultate 

počutja po vsaki izpeljani uri z uporabo pristopa ustvarjalnega giba pri pouku in tabelo 

splošnega počutja pri vseh učnih urah. Usvojitev učnih ciljev pri učnih urah bom prav tako 

prikazala v tabelah, in sicer za vsako posamezno uro. Nadaljevala bom s predstavitvijo učnih 

priprav in analiziranjem učnih ur. S tem bom odgovorila na raziskovalno vprašanje, kako in na 

kakšen način je možno vključevati ustvarjalni gib pri različnih predmetih v 5. razredu osnovne 

šole. Rezultati raziskovanja se navezujejo na moja raziskovalna vprašanja, ki sem si jih 

zastavila. 

8.1 PRIPRAVA IN ANALIZA UČNE URE PRI MATEMATIKI (7. 5. 2018 − OBSEG) 

Študentka: Karmen Gregorič Mentorica:  

Šola:  Razred: 5. Datum: 7. 5. 2018 

Učna tema: GEOMETRIJA IN MERJENJE 

Učna enota: OBSEG 

Učni cilji:  

1. Znajo opredeliti pojem obseg. 

2. Razumejo pojem obseg. 

3. Izmerijo obseg likov s standardizirano in nestandardizirano enoto. 

4. Izračunajo obseg likov brez formule (kot vsoto stranic). 

5. Učenci poznajo različne like in opišejo njihove lastnosti. 

Metode dela: razgovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim materialom, delo z gibom 

Učne oblike: skupinska, frontalna, delo v parih 

Učna sredstva in pripomočki: vrvica, delovni zvezek, učni list, zvezek, kartončki (liki) 

Literatura:  

- Učni načrt za matematiko (2011). Zavod RS za šolstvo. 

- Delovni zvezek Radovednih 5 (2016). Založba Rokus Klett, d.o.o. Ljubljana. 

Opombe: / 

POTEK DELA 

ČAS UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

13 min 

 

 

 

 

Učence pozdravim in se jim predstavim. Na 

začetku ure jim povem, da bo današnja ura 

potekala malo drugače. 

Povem jim, da se bomo pogovarjali o 

obsegu. Vprašam, ali poznajo definicijo 

obsega. 

 

 

Učenci poslušajo. 
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Definicijo jim povem, ker jo bodo kasneje 

zapisali v zvezke za matematiko. 

Obseg je vsota dolžin vseh stranic nekega 

lika. 

Vprašam, kako razumejo to definicijo. 

Razdelim jih v pare tako kot sedijo skupaj. 

Vsak par dobi nekaj vrvice. Naročim, da 

sošolcu izmerijo obseg glave z vrvico. 

Vprašam, kako bodo to naredili. Nato  

naročim, da svojemu sošolcu izmerijo obseg 

glave tako, da namesto vrvice uporabijo 

nekaj kar zajema njegovo telo (roke).  

Nadaljujejo z merjenjem obsega okoli 

ramen. Eden v paru izmeri obseg okoli 

ramen z vrvico, drugi pa s svojim telesom. 

Nadaljujemo s samostojnim delom. 

Naročim, da izmerijo, koliko prstov 

potrebujejo, da izmerijo obseg svojega 

zvezka. Opozorim, da morajo uporabljati 

samo en prst, ker so različno dolgi. Nekaj 

učencev vprašam, koliko prstov meri obseg 

njihovega zvezka. Vprašam, zakaj se mere 

med seboj nekoliko razlikujejo.  

 

Nazadnje morajo izmeriti še obseg svojega 

zvezka z vrvico. Vprašam, če se tudi pri tem 

primeru razlikuje mera obsega od 

sošolčevega, ki sedi zraven njega. Zakaj ne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci delajo v paru in izmerijo obseg 

glave ter prsnega koša z vrvico in s 

svojim telesom. 

 

 

Učenci izmerijo obseg ramen z vrvico 

in s svojim telesom. 

 

Učenci izmerijo obseg svojega zvezka 

s prsti. 

Predvideni odgovori: 

- ker imamo različno dolge prste, 

- ker smo uporabljali različne 

prste za merjenje obsega 

zvezka. 

 

Učenci izmerijo obseg zvezka z vrvico. 

Predvideni odgovori: 

- ker so zvezki enake velikosti in 

imamo vsi vrvico za merski 

pripomoček. 

OSREDNJI DEL 

25 min 

 

 

 

 

Vprašam, katere različne like najdejo v 

učilnici. 

Vprašam po značilnostih kvadrata, 

pravokotnika, trikotnika in večkotnika. 

Koliko stranic imajo in koliko kotov? 

 

Predvideni odgovori: kvadrat, 

trikotnik, večkotniki, pravokotnik. 

Učenci naštevajo značilnosti različnih 

likov. 
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Učence ponovno razdelim v pare. 

Spodbudim jih, da izmerijo obseg mize z 

vrvico in z dlanmi. S sošolcem preštejeta, 

koliko je vsak od njiju moral postaviti dlani, 

da je prišel okoli mize. Kateri lik predstavlja 

miza? 

Učenci nadaljujejo s samostojnim delom. S 

prstom morajo izmeriti obseg svojega stola. 

Kateri lik predstavlja stol? 

 

Po merjenju se zopet usedejo. Naročim, da 

odprejo zvezke za matematiko in napišejo 

naslov: Obseg lika. 

Spodbudim jih, da mi ponovno povedo 

definicijo obsega, nato jim definicijo 

narekujem, oni pa si jo zapišejo v zvezke. 

Razdelim liste (priloga 1), na katerih se 

nahajata dve nalogi. 

Učencem naročim, naj odprejo delovne 

zvezke na strani 40 in da naj preberejo 

zapisano besedilo. Naročim, da po 

prebranem besedilu rešijo 1. nalogo na strani 

41. 

 

Učenci v parih merijo obseg mize. 

Predviden odgovor: 

- pravokotnik. 

 

Učenci izmerijo obseg svojega stola. 

 

Predviden odgovor: kvadrat. 

 

 

 

Zapišejo naslov v zvezek. 

 

Rešujejo učni list in ga prilepijo v 

zvezek. 

 

 

V delovnem zvezku preberejo besedilo 

na strani 40 in rešijo nalogo na strani 

41. 

 

ZAKLJUČNI DEL 

7 min 

 

 

 

 

Učence razdelim v skupine po šest. 

Razdelim jih tako, da jih preštejem od ena do 

šest in tako vse dokler jih ne zmanjka. Vsi 

prvi predstavljajo eno skupino, vsi drugi 

drugo skupino itn.  Vsaka skupina dobi lik, 

zapisan na kartončku. V skupini se 

dogovorijo, kako bodo s svojim telesom 

prikazali lik. Vsaka skupina pride pred tablo 

in pokaže svoj lik (ni pravil, kako ga 

prikažejo). Ostali učenci morajo ugotoviti, 

za kateri lik gre in opisati njegove 

značilnosti. Eden iz skupine ponazori, kako 

bi temu liku izmeril obseg z vrvico.  

Učenci se v skupini dogovorijo, kako 

bodo prikazali določen lik. 

Vsaka skupina ponazori svoj lik s 

svojim telesom. 

Ostali učenci opisujejo značilnosti teh 

likov. 

Eden od učencev ponazori merjenje 

obsega z vrvico prikazanega lika. 

Analiza: 

Prvi dan raziskovalne prakse sem začela tako, da sem se učencem predstavila in z njimi izvedla 

spoznavno socialno igro, ki je vključevala gib, da so se le-ti že na samem začetku srečali s tem 

pristopom in poskušali vsaj malo razumeti, kaj in kako bomo pri urah delali. Spoznavna igra je 
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potekala tako, da so se učenci postavili v krog. Vsak od njih je povedal svoje ime in pokazal 

gib. Vsak naslednji učenec v krogu je moral ponoviti imena in gibe predhodnikov in na koncu 

dodati še svoje ime in gib. Na koncu smo vse gibe in imena vsi skupaj ponovili. Že ob tej igri 

sem začutila, da so učenci res uživali. V razredu sem začutila pozitivno energijo, učenci so se 

veliko smejali in ob igri uživali. 

Moja prva celotna šolska ura, ki je vsebovala ustvarjalni gib pri pouku, je bila ura matematike, 

in sicer uvodna ura obravnave obsega. Pri tej uri sem ustvarjalni gib vključevala v vse dele učne 

ure (uvodni, osrednji, zaključni del). V uvodnem delu so učenci merili obseg glave, prsnega 

koša in zvezka. Učenci so merili s svojimi rokami (deli telesa) in vrvico. Na ta način sem 

učencem pokazala, kaj obseg je, kako ga lahko izmerimo in na kakšne načine. Učenci so bili že 

v uvodnem delu zelo navdušeni, sodelovalni in pripravljeni za delo. V osrednjem delu so učenci 

merili obseg mize in stola z vrvico in s svojimi deli telesa. Ugotovili smo, katere enote, ki jih 

uporabimo za merjenje obsega, so natančnejše. Spoznali so standardizirano in 

nestandardizirano enoto za merjenje obsega. Tudi ob teh dejavnostih so učenci izražali dobro 

počutje, zbranost, koncentracijo in sodelovalnost. V zaključnem delu so morali po skupinah 

prikazati različne like, ostali učenci pa so ugotavljali, kateri lik je predstavljen. To dejavnost 

sem vključila tudi zaradi ponovitve značilnosti o likih (število stranic, število kotov ...). Po 

izvedeni uri sem takoj dobila občutek, da bo raziskava uspešna in bodo učenci spoznali nov 

način poučevanja, ki jim bo zagotovo všeč. Od te ure naprej so me učenci ves čas spraševali in 

govorili: »Kdaj bodo vaše ure?«; »Vaše ure so mi najbolj všeč, ker se učimo skozi igro.« 

 

 

Slika 6: Merjenje obsega mize z rokami 
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Slika 7: Merjenje obsega glave 

 

 

 

Slika 8: Merjenje obsega z vrvico 

Usvojitev učnih ciljev pri uri matematike (OBSEG) 

Tabela 1: Prikaz osvojenih točk na preizkusu znanja iz matematike 

ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO TOČK ODSTOTKI (%) 

15 8  78,9 

4 7  21,1 

SKUPAJ (N):                    19  SKUPAJ:                          100 
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Izračun povprečnega števila doseženih točk na preizkusu matematike: 

x̄ =
15 ∗ 8 + 4 ∗ 7

19
 

x̄ = 7,8 

Po uri matematike, kjer smo obravnavali obseg, je na kratkem preizkusu znanja vseh 19 učencev 

osvojilo več kot 70 % doseženih točk. V tej uri so vsi učenci usvojili zastavljene učne cilje. 

Preizkus, ki je preverjal doseganje učnih ciljev, je imel 8 možnih točk. Če so učenci osvojili 5 

točk ali več, so usvojili učne cilje. Zadnji učni cilj sem preverila z zaključno dejavnostjo in ne 

s preizkusom znanja. Tabela 1 prikazuje število pridobljenih točk na preizkusu znanja iz 

matematike. Iz tabele 1 je razvidno, da je 15 učencev osvojilo vseh 8 možnih točk (78,9 %), 4 

učenci (21,1 %) pa so osvojili 7 točk. Povprečno število doseženih točk je bilo 7,8, kar pomeni, 

da so vsi učenci 5. razreda dosegli več kot 70 % možnih točk, zato lahko rečemo, da so učenci 

pri tej uri usvojili zastavljene učne cilje. 

Počutje učencev po uri matematike (OBSEG) 

Tabela 2: Prikaz počutja po prvi uri matematike (OBSEG) 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent (%) 

Valid NE MOREM SE 

ODLOČITI 
2 10,5 10,5 10,5 

DOBRO 2 10,5 10,5 21,1 

ZELO DOBRO 15 78,9 78,9 100 

Total 19 100 100  

Opombe: Frequenc y = število ponovitev, Percent = odstotki 

Po tej uri je odgovarjalo vseh 19 učencev, ki so sodelovali v raziskavi. Iz tabele 2 je razvidno, 

da se je večina učencev zelo dobro počutila. To pomeni 15 učencev od 19 (78,9 %), 2 učenca 

sta se počutila dobro (10,5 %), 2 učenca se nista mogla opredeliti, ali sta se počutila dobro ali 

slabo (10,5 %).  

8.2 PRIPRAVA IN ANALIZA UČNE URE PRI MATEMATIKI (11. 5. 2018 − 

PLOŠČINA) 

Študentka: Karmen Gregorič Mentorica:  

Šola:  Razred: 5. Datum: 11. 5. 2018 

Učna tema: GEOMETRIJA IN MERJENJE 

Učna enota: PLOŠČINA 

Učni cilji:  

1. Poznajo pojem ploščina. 
2. Izmerijo ploščino s standardno in z nestandardno enoto − ploščino pravokotnika. 

3. Ocenijo ploščino. 
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4. Izmerijo ploščino s štetjem kvadratkov. 

5. Spoznajo mersko enoto za ploščino (kvadratni meter − 𝑚2). 

 

Metode dela: razgovor, razlaga, delo s konkretnim materialom 

Učne oblike: skupinska, frontalna, delo v parih 

Učna sredstva in pripomočki: list, manjši kartončki v ovojnici, 4 kvadratni metri narejeni iz 

tršega papirja, zvezek, učni list 

Literatura:  

- Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 

in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Opombe: / 

 

POTEK DELA 

ČAS UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdravim učence.  

Povem jim, da se bomo učili o ploščini. 

Vprašam, ali kdo ve, kakšna je definicija 

ploščine. Če nihče ne ve, jim povem, da je 

ploščina velikost ploskve. 

Na tablo napišem naslov PLOŠČINA. 

Naročim, naj odprejo zvezke in napišejo 

naslov. Narekujem jim definicijo ploščine: 

»Ploščina je velikost ploskve.« 

Vprašam, kako razumejo definicijo ploščine: 

Kaj pomeni ploskev mize/table? Če vam 

učiteljica naroči, da pobrišete mizo ali tablo: 

Kaj naredite? Ali pobrišete celo mizo in 

tablo? 

 

 

Pokažite ploskev mize. 

Katere ploskve v razredu še vidimo? 

 

Učenci poslušajo. 

 

 

V zvezke napišejo naslov in definicijo 

ploščine. 

 

 

Odgovarjajo na vprašanja: 

- To na čemer pišemo, to na 

čemer jemo, tam kamor pišemo 

... 

- Pobrišem samo ploskev mize, 

tam kjer jem. 

 

  

Predvideni odgovori: 
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Povem, da bomo izmerili mizo, za katero 

sedijo. To bomo naredili tako, da bomo na 

mizo polagali dlani. Dlani je treba polagati 

čim bolj skupaj in obrnjene v isto smer. 

Učencem naročim, da najprej v svoj zvezek 

napišejo oceno (koliko dlani bodo položili), 

nato pa dejansko izmerijo in zapišejo svoj 

rezultat v zvezek. 

- tabla, plakat, stena, steklo, list 

… 

 

 

 

Odprejo zvezek in zapišejo oceno 

merjenja. 

Merijo ploščino mize z dlanmi. 

Zapišejo rezultat izmerjene ploščine v 

zvezek. 

OSREDNJI DEL 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsak učenec pove svoj rezultat, zapišem jih 

na tablo. Vprašam, če so rezultati enaki. 

Ali smo merili drugo ploskev? 

Zakaj so bili rezultati različni? 

 

Kakšen bi bil rezultat, če bi mizo merila s 

svojimi dlanmi? 

Kaj bi lahko naredili, da bi dobili enake 

rezultate? 

Katere predmete bi lahko uporabili? 

Naročim, da vzamejo svoj zvezek in z njim 

izmerijo, koliko zvezkov gre na mizo.  

Kakšni so rezultati? Zakaj se tokrat ne 

razlikujejo? 

Povem, da bo vsak par dobil ovojnico z 

manjšimi kartončki, ki bodo enako veliki. 

Naloga vsakega para je, da najprej oceni, 

koliko kartončkov bosta položila na list 

formata A4. Nato nalogo zares opravita in 

rezultat zapišeta v zvezek. 

Koliko kartončkov ste položili na list 

formata A4? Zakaj imate vsi enak rezultat? 

Predvideni odgovori: 

- Ne. 

 

- Ne, merili smo isto ploskev. 

 

- Ker imamo različno velike 

dlani. 

 

- Porabili bi manjše število dlani. 

 

 

- Uporabili bi enako velik 

predmet za merjenje.  

 

- Zvezek, list papirja … 

Merijo mizo z zvezki in poročajo o 

rezultatih. 

Ker smo za merjenje uporabili enako 

velik predmet. 

 

Ocenita, koliko kartončkov bosta 

porabila, da zapolnita list formata A4 in 

zapišeta rezultat v zvezek. 

 

Ker so bili kartončki enako veliki. 
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Ali mislite, da z vsemi oblikami lahko 

merimo ploščino (kvadrat, pravokotnik, 

trikotnik ...)? 

Pomislite na krog. Ali s krogom lahko 

merimo ploščino?  

Zakaj ne? 

S katerimi oblikami najlažje merimo 

ploščino? 

Kje v učilnici vidimo večje ploskve, ki so 

prekrite z manjšimi? Kaj pa doma? 

Povem, da ploščino merimo z merskimi 

enotami. Na tablo prilepim kvadratni meter. 

Povem, da je to merska enota za ploščino in 

da jo označimo s simbolom:  𝑚2.  Kvadratni 

meter ima vse stranice enako dolge. Vaša 

naloga je, da se ozrete po razredu in 

opazujete, katere ploskve so večje od 

kvadratnega metra. 

Zdaj pa opazujte še, katere ploskve so 

manjše od kvadratnega metra. 

 

Učence razdelim v 4 skupine (2 skupini po 4 

učence in 2 skupini po 5 učencev). Povem, 

da bo vsaka skupina dobila kvadratni meter 

in da bodo morali izmeriti naslednje 

predmete v razredu: omaro, vrata, tablo, del 

stene.  

 

 

Razdelim učne liste. 

 

 

Da. 

 

Ne, s krogom ne moremo.  

 

Ker nima kotov. 

S pravokotnikom in s kvadratom. 

 

Plakat na steni; slika na steni. 

 

 

Poslušajo. 

 

Opazujejo in poročajo o tem, kateri 

predmeti v učilnici so večji od 

kvadratnega metra. 

 

Opazujejo in poročajo o tem, kateri 

predmeti v učilnici so manjši od 

kvadratnega metra. 

 

 

Učenci v skupinah izmerijo tablo, 

vrata, del stene in omaro s kvadratnim 

metrom. Poročajo o rezultatih. 

 

 

Rešijo učni list in ga prilepijo v zvezke 

(učni list je v prilogi 2). 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

5 min 

 

 

Preverim, kaj so si učenci zapomnili. Rečem 

jim, naj vstanejo. Govorim jim različne 

trditve. Če je trditev pravilna, učenci 

počepnejo, če je trditev napačna, stojijo. 

Če je trditev pravilna učenci počepnejo, 

če je trditev napačna, učenci stojijo. 
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 Trditve: 

- Ploščina je velikost ploskve. 

- Ko smo merili ploščino mize z 

dlanmi, smo dobili vsi enake 

rezultate. 

- Ko smo merili list papirja s 

kartončki, smo dobili vsi različne 

rezultate. 

- Najlažje merimo ploščino s 

kvadratom/pravokotnikom. 

- Kvadratni meter je merska enota za 

ploščino. 

- Zvezek je večji kot kvadratni meter. 

Analiza:  

Ustvarjalni gib sem vključila v vse dele učne ure (uvodni, osrednji, zaključni del). V uvodnem 

delu so učenci merili ploščino mize in ploščino zvezka z dlanmi. V zvezke so morali najprej 

zapisati svojo oceno ploščine in jo nato dejansko izmeriti. Pogledali smo, kakšne ploščine 

najdemo v razredu in jih pokazali. Ploščina se nam zdi nekaj samoumevnega, vendar je 

kompleksnejša za razumevanje kot pojem obsega. Najbolj so uživali, ko so z lastnimi telesi 

naredili pravokotnik in kvadrat in izmerili, koliko učencev tvori ploščino lika. V osrednjem 

delu so spoznali mersko enoto za ploščino, in sicer kvadratni meter. V skupinah so merili 

različne površine (koliko kvadratnih metrov merijo vrata, stena …). Spoznali so razliko med 

standardizirano in nestandardizirano mersko enoto. Učenci so dojeli bistvo pomena ploščine in 

merjenja le-te. V zaključku smo zgolj ponovili razumevanje in bistvo učne ure, ponavljanje pa 

sem povezala z gibanjem, da je bilo bolj zanimivo in v povezavi z mojim prevladujočim 

pristopom. Eden od učencev je na koncu šolske ure rekel: »Zdaj pa končno razumem, kaj 

pomeni ploščina.« Dobila se potrditev, da je otrokom zelo pomembno konkretno predstaviti 

kompleksnejše pojme. Odraslim se zdi razumevanje nekega pojma samoumevno, vendar temu 

ni tako. Z ustvarjalnim gibom sem učencem približala razumevanje ploščine, kar se je pokazalo 

pri rezultatih reševanja učnih listov. Učenci so sodelovali in se dobro počutili. To se je videlo 

na njihovih obrazih (nasmehi), kretnjah in zainteresiranosti za sodelovanje. 
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Slika 9: Merjenje ploščine z lastnimi telesi 

 

 

                               

Sliki 10 in 11: Merjenje ploščine mize z rokami 
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Usvojitev učnih ciljev pri uri matematike (PLOŠČINA) 

Tabela 3: Prikaz osvojenih točk na preizkusu znanja iz matematike (PLOŠČINA) 

ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO TOČK  ODSTOTKI 

                                                   

12 

                                                      

8 

                                             

63,2 

                                                    

7 

                                                      

7 

                                                 

36,8 

SKUPAJ:                              19  SKUPAJ:                         100 

Na preizkusu je bilo možnih 8 točk. Če so učenci dosegli najmanj 5 točk, so usvojili učne cilje. 

V tabeli 3 je prikazano, da je 12 (63,2 %) učencev osvojilo vseh 8 možnih točk in 7 (36,8 %) 

učencev 7 točk. Vsi učenci so dosegli 70 % ali več vseh možnih točk, zato lahko posplošimo, 

da so v tem 5. razredu vsi učenci usvojili učne cilje. Povprečno število doseženih točk je bilo 

7,6. 

x̄ =
12 ∗ 8 + 7 ∗ 7

19
 

x̄ = 7,6 

Počutje učencev po uri matematike (PLOŠČINA) 

Tabela 4: Prikaz počutja po drugi uri matematike (PLOŠČINA) 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NE MOREM SE 

ODLOČITI 
1 5,3 5,3 5,3 

DOBRO 6 31,6 31,6 36,8 

ZELO DOBRO 12 63,2 63,2 100 

Total 19 100 100  

Opombe: Frequency = število ponovitev, Percent = odstotki 

Pri tej uri so odgovarjali vsi udeleženci raziskave. Iz tabele 4 je razvidno, da se je večina 

učencev zelo dobro počutila, in sicer 12 učencev (63,2 %), 6 učencev se je počutilo dobro (31,6 

%) in samo en učenec se ni mogel odločiti, ali se počuti dobro ali ne (5,3 %).  

8.3 PRIPRAVA IN ANALIZA UČNE URE PRI URI KNJIŽEVNEGA POUKA (14. 5. 
2018 − GOBJI PLES) 

Študentka: Karmen Gregorič Učni predmet: slovenščina 

Šola:  Razred: 5.  

Mentor/-ica na OŠ:  Datum: 11. 5. 2015 

Mentor/-ica na PeF:  Zap. št. ure: 
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Učna tema:  

Razvijanje recepcijske zmožnosti z branjem, poslušanjem, gledanjem uprizoritev 

umetnostnih besedil in govorjenjem, pisanjem o njih. 

 

Učna enota: Meta Rainer: Gobji ples 

Prevladujoči tip ure: obravnava nove učne snovi 

 

Učne oblike:  frontalna, individualna, skupinska, delo v parih 

 

Učne metode: razlaga, pogovor, delo z besedilom, metoda pisnih del, metoda ustnih del, igra 

vlog 

 

Operativni učni cilji:  

- Zmožni so razumeti značaj in ravnanje književne osebe, ki doživlja take dogodivščine, 

kot bi jih doživljali sami. Učenci primerjajo sebe s književno osebo, v tej pesmici iščejo 

podobnosti in razlike med seboj in jurčkom-gobančkom. 

- Oblikujejo lastno stališče do književne osebe (do jurčka-gobančka in mušnice) ter ga 

utemeljujejo. 

- Obnovijo bistvene dogodke v pesmici, vsako kitico obnovijo z eno povedjo. 

- Zaznavajo rimo kot zvočni slog, v pesmi iščejo rime. 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učna sredstva: berilo za 5. razred osnovne šole (Na krilih besed), zvezek, elektronske 

prosojnice  

Literatura:  

Rainer, M. (1983). Mihaha. Ljubljana: Partizanska knjiga. 

Saksida, I. (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit. 

Petek, T. (2014). Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju osnovne šole. 

Razredni pouk, 16(2–3), 56–61. 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport, Zavod RS za šolstvo. 

Viri:  

Golob, B., Kordigel Aberšek, M., Saksida, I. (2015). Na krilih besed. Berilo za 5. razred 

osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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Faza šol. 

interpret. 

Učne oblike, 

učna sredstva 

Predvidene dejavnosti 

učiteljice 

 

Predvidene dejavnosti 

učencev 

 

Uvodna 

motivacija  

6 minut 

 

 

 

 

 

Napoved 

besedila, 

umestitev in 

interpreta-

tivno branje 

3 minute 

 

Premor po 

branju  

30 sekund 

Izražanje 

doživetja ter 

analiza, sinteza 

in vrednotenje  

18 minut 

 

 

 

 

 

Učna oblika: 

frontalna 

Učna 

sredstva: 
elektronske 

prosojnice 

 

 

 

 

Učna oblika: 

frontalna 

Učna 

sredstva: 

berilo 

 

 

 

 

Učna oblika: 

individualna 

Učna 

sredstva: / 

 

 

 

 

 

Na začetku pripravim 

prosojnice, na katerih so 

slike (rasna, učna, zunanja 

raznolikost). S pomočjo 

slik napeljem  pogovor o 

drugačnosti, tako da jim 

postavljam različna 

vprašanja: Kaj vidite na 

sliki?; Kaj se ti na sliki zdi 

pomembno?; Kaj je skupno 

vsem slikam? 

  

 

Povem, da bomo prebrali 

pesmico, ki govori o 

drugačnosti in jih 

opozorim, naj jo skušajo 

prepoznati. Povem, da je 

pesem napisala Meta 

Rainer in da se nahaja v 

pesniški zbirki Mihaha. 

 

/  

 

 

 

Učencem postavim 

vprašanja o besedilu. 

Poznavanje: 

- Kdo nastopa v 

pesmi? 

 

 

 

- Kje je potekal 

gobji ples? 

Učenci sedijo in opazujejo 

slike.  

Sodelujejo v pogovoru. 

Predvideni odgovori: 

- Povedo, da se ljudje na 

slikah razlikujejo po 

barvi kože, zunanjosti in 

učni sposobnosti. 

- Ugotovijo, da smo si 

ljudje med seboj 

različni. 

Poslušajo in skušajo 

prepoznati drugačnost. 

 

 

 

 

V tišini podoživljajo 

prebrano besedilo. 

 

Odgovarjajo na vprašanja. 

 

Predvideni odgovori 

učencev: 

- Jurček-gobanček, 

ajdovke, sirovke, 

golobičke, brezovke, 

sivke, lisičke, mušnica, 

kresnice, žolne, vražji 

goban. 

 

 

- V bukovem gozdu. 
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Učne oblike: 
frontalna, 

delo v 

dvojicah, 

skupinska 

 

 

Učna 

sredstva: 
zvezek, berilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razumevanje:  

- Kakšna je mušnica? 

 

- Zakaj je jurček-

gobanček na plesu 

stal ob strani? 

 

 

Uporaba: 

- Naročim jim, da v 

parih poiščejo rime 

v pesmi in jih 

zapišejo v zvezek.  

Na tablo napišem 

primer za zgled  

(dreves-ples). 

 

 

 

- Učenci v paru 

obnovijo vsako 

kitico v eni povedi.  

Nato učence 

razdelim v 4 

skupine po 6. 

Njihova naloga je, 

da vsaka skupina z 

gibanjem uprizori 

eno kitico. Za delo 

imajo 6 minut, nato 

pa vsaka skupina 

svojo točko 

predstavi. Na 

koncu zaigramo 

skupno predstavo. 

 

Analiza:  

- Naročim jim, naj se 

v parih pogovorijo 

in primerjajo 

 

 

- Mušnica je stroga, 

naduta, vzvišena, 

nesramna … 

 

- Ker je sramežljiv, 

majhen, ker si ogleduje 

dame. 

 

 

 

Iščejo rime: 

- izbrane-dvorane, 

prižgale-ropotale, pari-

stari … 

 

 

 

 

 

 

Predvidena obnova kitic: 

- Gobe so se zbrale na 

plesu v gozdu.  

- Pari so ob glasbi 

zaplesali. 

- Jurček je gledal različne 

dame, najbolj pa mu je 

bila všeč mušnica. 

- Mušnica zavrne jurčka 

in raje vzame vražjega 

gobana. 

 

 

 

 

 

Primerjajo sebe in jurčka.  

Podobnosti: prijaznost, 

majhnost, sramežljivost … 

Razlike: sramežljivost, 

učenci niso gobe. 
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Ponovno 

branje in nove 

naloge  

13 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učne oblike: 

individualna 

Učna 

sredstva: 
zvezek, berilo  

jurčka-gobančka in 

sebe. 

 

- Nato naj primerjajo 

še jurčka-gobančka 

in mušnico. 

 

Vrednotenje:  

- Kako misliš, da se 

je jurček počutil, 

ko ga je mušnica 

zavrnila? 

 

- Zakaj misliš, da je 

mušnica izbrala 

vražjega gobana? 

Sinteza: 

Naročim jim, naj v 

skupinah po 5 napišejo 

nadaljevanje pesmi. 

Napišejo od 3 do 5 povedi. 

 

 

Učenci v skupini zaigrajo 

nadaljevanje zgodbe. 

 

 

Učencem naročim, naj 

vsak zase prebere pesmico. 

Nato jim dam navodilo, da 

si izberejo eno od podanih 

nalog. 

1. naloga 

Učenci naj izdelajo strip na 

vsebino pesmi. 

 

 

 

Jurček je prijazen, majhen, 

vljuden, mušnica pa je 

nesramna, velika, vzvišena, 

naduta. 

 

- Jurček se je počutil 

nelagodno, bilo ga je 

sram, bil je žalosten … 

 

 

- Ker je vražji goban bolj 

mogočen, vzvišen … 

 

 

Jurček je bil po zavrnitvi 

zelo žalosten. Sedel je na 

obrobju plesišča, nato pa je 

do njega prišla lisička. 

Vprašala ga je, če bi 

zaplesal z njo. Odšla sta na 

plesišče in mušnica je od 

jeze postala še bolj rdeča. 

Razdelijo si vloge in zaigrajo 

prizor. 

Druge skupine medtem 

opazujejo in poslušajo. 

Vsak zase tiho berejo 

odlomek. 

Individualno naredijo 

nalogo in jo zapišejo v 

zvezek. 
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2. naloga  

Učenci naj si zamislijo, da 

so imeli šolski ples in 

opišejo, kaj se je na njem 

dogajalo. 

3. naloga 

Učenci naj sestavijo svojo 

pesem z naslovom Šolski 

ples. 

Za konec se  gremo  

pantomimo. Vsak učenec 

izvleče en listek iz vrečke, 

kjer so napisani pojmi, 

besede iz pesmi Gobji ples 

(drevo, gobji ples, gozdna 

dvorana, luč, kresnica ...).  

 

 

 

 

 

 

 

Eden od učencev uprizori 

pojem, ostali ugibajo 

besedo. 

Analiza: 

Ustvarjalni gib sem uporabila v osrednjem delu učne ure, in sicer pri uporabi prebranega 

književnega besedila. Učence sem razdelila v skupine. Vsaka skupina je morala z gibanjem 

uprizoriti posamezno kitico. Sledila je predstavitev skupin, na koncu pa smo pripravili 

predstavo, v kateri je vsaka skupina z gibanjem predstavila svojo kitico. V vsaki skupini je 

vedno nekdo bral posamezno kitico. Nalogo sem nadgradila tako, da sem pri sintezi književnega 

besedila učencem dala nalogo, naj sestavijo in zaigrajo nadaljevanje pesmi. V zaključnem delu 
učne ure sem pripravila igro − pantomimo. V ovojnico sem dala besede, pojme, ki so bili v 

pesmi Gobji ples: drevo, luč, kresnica … Poklicala sem enega učenca, ki je prvi izvlekel besedo. 

Tisti, ki je prvi ugotovil pravilno besedo, je bil na vrsti naslednji. Učencem so bile dejavnosti 

zelo všeč in spet se je v razredu čutilo pozitivno vzdušje. Pri uprizoritvi prizora so imeli dobre 

ideje in to brez kakršnih koli konkretnejših navodil. Tudi pri sestavljanju nadaljevanja pesmi 

sem bila pozitivno presenečena nad njihovimi izvirnimi idejami, zagnanostjo, ustvarjalnostjo 

in sodelovanjem. Učenci so bili najbolj navdušeni nad pantomimo, zato sem jo večkrat vključila 

v svoje učne ure.  
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Sliki 12 in 13: Pantomima 

Usvojitev učnih ciljev pri slovenščini (književnost) 

Tabela 5: Prikaz osvojenih točk na preizkusu znanja iz književnosti 

ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO DOSEŽENIH 

TOČK 

ODSTOTKI (%) 

                                          19                                           15                                      100 

SKUPAJ:                         19  SKUPAJ:                         100 

x̄ =
19 ∗ 15

19
 

x̄ = 15,0 

Pri uri književnosti je vseh 19 učencev osvojilo več kot 70 % možnih točk. Preizkus je vseboval 

15 možnih točk. Če je učenec dosegel vsaj 10,5 točk, je usvojil učne cilje. V tabeli 5 je prikazano 

doseženo število točk na preizkusu književnosti. Vseh 19 (100 %) učencev je doseglo vseh 15 

možnih točk, torej so pri uri književnosti vsi učenci osvojili več kot 70 % možnih točk in s tem 

dosegli vse zastavljene učne cilje. Povprečno število doseženih točk je bilo 15. 
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Počutje pri uri slovenščine (književnost) 

Tabela 6: Prikaz počutja po uri slovenščine (književnost) 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NE MOREM SE 

ODLOČITI 
1 5,3 5,3 5,3 

DOBRO 7 36,8 36,8 42,1 

ZELO DOBRO 11 57,9 57,9 100 

Total 19 100 100  

Po uri književnosti, kjer smo obravnavali umetnostno besedilo Gobji ples, je odgovarjalo vseh 

19 učencev. Iz tabele 6 je razvidno, da se je tudi po tej uri večina učencev počutila zelo dobro, 

to pomeni 11 učencev (57,9 %), 7 učencev se je počutilo dobro (36,8 %) in en učenec se ni 

mogel odločiti, ali se počuti dobro ali slabo (5,3 %). Nobeden od učencev se po uri ni počutil 

slabo ali zelo slabo.  

8.4 PRIPRAVA IN ANALIZA UČNE URE PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI (16. 
5. 2018 − KIPARJENJE) 

Študentka: Karmen Gregorič Mentorica:  

Šola:  Razred: 5. Datum: 15. 5. 2018 

Učna tema: KIPARSTVO 

Učna enota: RAZGIBAN KIP  

Učni cilji:  

1. Poznajo pojem obhodni kip. 
2. Poznajo značilnosti oblikovanja kipa − ravnotežje, razgibanost, stabilnost. 

3. Oblikujejo razgibane kipe iz ALU folije. 

4. Razvijajo domišljijo za oblikovanje razgibanih kipov. 

5. Razvijajo motorično spretnost in pridobivajo občutek za izdelovanje kipov iz mehkih 

materialov. 

6. Razvijajo občutek za razporejanje oblik v tridimenzionalnem prostoru. 

7. Razvijajo dobre medosebne odnose. 

 

Metode dela: metoda praktičnega dela, ustvarjalni gib, demonstracija, pogovor 

Učne oblike: skupinska, frontalna, delo v parih 

Učna sredstva in pripomočki: ALU folija, prosojnice 

Literatura: Program osnovna šola. Likovna umetnost. Učni načrt. (2011). Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Opombe: / 
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POTEK DELA 

ČAS UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

Povem, da naj vsak razmisli, kaj počne v 

vsakdanjem življenju (hodim v šolo, jem, 

igram nogomet, tečem). Ves čas se ljudje 

gibamo in nekaj počnemo. Povem, da bodo 

morali izdelati kip iz ALU folije, kip pa bo 

razgiban, kar pomeni, da morajo izdelati kip 

v gibanju. 

Ponovimo, kaj pomeni obhodni in kaj 

razgiban kip.  

 

Učence razdelim v skupine po tri. Povem 

jim, da bo v skupinah potekala igra Kipar, 

model, ALU folija. Razložim, da morajo vsi 

v skupini imeti zaprte oči. Tisti, ki bo v 

skupini model, naj se postavi v izbrano pozo 

(kip mora biti v gibanju, razgiban ter 

obhoden). Kipar naj s tipanjem ugotovi, v 

kakšni pozi je model in svojo ALU folijo 

oblikuje v kip. Ko z delom opravi, vsi 

odprejo oči in pogledajo, kako je kipar 

opravil svoje delo. Vloge si lahko tudi 

zamenjajo. 

 

Učence vprašam, kako so se v različnih 

vlogah počutili. 

 

 

 

 

Učenci poslušajo. 

 

 

V skupinah se igrajo igro Kipar, 

model, ALU folija. 

 

 

 

 

 

 

Pripovedujejo o svojih občutkih v 

različnih vlogah. 

 

OSREDNJI DEL 

60 min 1. Posredovanje novih likovnih pojmov 

Učencem povem, da bodo kiparji. Delali 

bodo razgibane kipe iz ALU folije. 

Pogovorimo se o kiparjenju (kdo je kipar, 

kakšne kipe poznamo, iz katerih materialov 

se izdelujejo kipi ...). 

 

 

 

Učenci poslušajo in odgovarjajo na 

vprašanja. 
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Obrazložim pojme: razgiban kip, nerazgiban 

kip in obhodni kip in jim pokažem primere 

takih kipov na prosojnicah. 

2. Napoved likovne naloge 

Pogovorimo se o različnih gibih, ki jih 

človek izvaja.  

Izvedemo igro. Učencem zavrtim glasbo. Ko 

slišijo glasbo, hodijo po učilnici, oziroma se 

prosto gibajo. Ko glasbo ustavim, se morajo 

spremeniti v razgiban kip, ki prikazuje neko 

gibanje. Ko zaslišijo glasbo, se začnejo 

ponovno gibati.  

Razložim postopek oblikovanja iz ALU 

folije. Pokažem jim, kako folijo zvijajo, da 

dobijo določene oblike. Opozorim jih, da 

mora biti kip stabilen (z lepilom ga bodo na 
koncu pritrdili na tršo podlago − risalni list). 

3. Likovno izražanje 

Učencem naročim, da pripravijo ALU folijo, 

škarje in lepilo. Spodbudim jih, da začnejo z 

ustvarjanjem in jim dam glasbeno 

spremljavo za boljše počutje v razredu. 

 

Poslušajo razlago. 

 

 

 

 

Učenci se gibajo po prostoru in 

zamrznejo v kipe, ko se glasba 

ugasne. 

 

 

Poslušajo in gledajo postopek 

izdelovanja. 

 

 

 

Pripravijo svoje pripomočke. 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

15 min 

 

Na koncu ure naredimo razstavo izdelkov. 

Skupaj z učenci oblikujemo kriterije za 

ocenjevanje izdelkov in jih vrednotimo. 

Prinesejo svoje izdelke, da jih skupaj 

ovrednotimo. 

 

Analiza:  

Izdelovali smo razgibane kipe iz ALU folije. Pristop ustvarjalnega giba sem uporabila v 

uvodnem in osrednjem delu učne ure. V uvodnem delu sem imela pripravljeno igro Kipar, 

model, ALU folija. Učence sem razdelila v skupine po tri, oči so morali zapreti. Tisti, ki je v 

skupini predstavljal model, se je moral postaviti v eno pozo, pomembno je bilo, da je bila ta 

poza v gibanju. Kipar je s tipanjem moral ugotoviti, v kakšni pozi je model in ALU folijo 

poskušal oblikovati v enak kip z zaprtimi očmi. Učenci so bili nad igro navdušeni, ob njej so se 

zelo zabavali. Menim, da so igro dojemali samo kot igro in zabavo. Ugotovila sem, da je pri 

izdelovanju kipov veliko pripomogla k izvirnosti. Vedeli so, da mora biti kip v gibanju in kako 

mora izgledati. Skoraj vsi so uspešno oblikovali kipe v gibanju. V osrednjem delu, pri napovedi 

likovne naloge, sem izvedla še eno igro, ki je vsebovala gibanje, da bi pred začetkom 

oblikovanja svojih kipov res razumeli, kakšne kipe želim na koncu učne ure. Pri tej igri sem 

jim zavrtela glasbo. Učenci so ob glasbi plesali, ko sem jo ustavila, so morali zamrzniti v kipe. 
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Ko se je glasba zaslišala, so se začeli spet gibati. Zelo so uživali. Na njihovih obrazih je bil 

viden nasmeh. Pri izdelovanju kipov iz ALU folije so bili zelo ustvarjalni. Menim, da so na 

ustvarjalnost pri izdelovanju kipov vplivale izbrane igre, ki so vključevale gibanje in 

spreminjanje v kipe. Glavni cilj in njihova naloga je bila, da bo kip v gibanju (razvidno mora 

biti kaj počne: teče, brcne žogo, naredi špago ...). Vsi učenci so likovno nalogo uspešno opravili.  

 

Slika 14: Zamrznjeni kipi 

                      

Sliki 15 in 16: Igra: Model, ALU folija, kipar 
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Usvojitev učnih ciljev pri uri likovne umetnosti (KIPARJENJE) 

Tabela 7: Prikaz osvojenih točk na preizkusu znanja iz likovne umetnosti 

ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO OSVOJENIH 

TOČK 

ODSTOTKI (%) 

                                              

10 

                                                 

7 

                                        

52,6 

                                               

9 

                                                

6 

                                        

47,4 

SKUPAJ:                             19  SKUPAJ:                         100 

 

x̄ =
10 ∗ 7 + 9 ∗ 6

19
 

x̄ = 6,5 

Vseh 19 učencev je usvojilo vse učne cilje, ki sem si jih zastavila. Vsi učenci so na preizkusih 

dosegli 70 % ali več vseh možnih točk. Preizkus je vseboval 7 možnih točk. Če so učenci dosegli 

4 točke ali več, so usvojili učne cilje. Tabela 7 prikazuje, da je 10 učencev (52,6 %) osvojilo 

vse možne točke, 9 (47,4 %) učencev pa 6 točk. Povprečno število doseženih točk na preizkusu 

je bilo 6,5. 

Počutje učencev po uri likovne umetnosti (KIPARJENJE) 

Tabela 8: Prikaz počutja po uri likovne umetnosti (kiparjenje) 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NE MOREM SE 

ODLOČITI 
1 5,3 5,3 5,3 

DOBRO 5 26,3 26,3 31,6 

ZELO DOBRO 13 68,4 68,4 100 

Total 19 100 100  

Opombe: Frequency = število ponovitev, Percent = odstotki 

Tudi po tej uri so odgovarjali vsi učenci. Večina učencev se je počutila zelo dobro, in sicer 13 

učencev (68,4 %), 5 učencev se je počutilo dobro (26,3 %), en učenec se ni mogel odločiti, ali 

se počuti dobro ali slabo (5,3 %). Nobeden od učencev se ni počutil slabo ali zelo slabo. 

Pridobljeni podatki so razvidni iz tabele 8. 
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8.5 PRIPRAVA IN ANALIZA UČNE URE PRI GLASBENI UMETNOSTI (18. 5. 2018) 

Študentka: Karmen Gregorič Mentorica:  

Šola:  Razred: 5. Datum: 16. 5. 2018 

Učna tema: GIBANJE IN PLES 

Učna enota: ZA GRAJSKIM OBZIDJEM 

Učni cilji:  

1. Učenci se ob petju, ritmičnimi izreki in/ali poslušanju glasbe gibajo.  

2. Naučijo se in zaplešejo ples. 

3. Poglabljajo zaznavo izvajalskih sredstev (pevski glasovi, glasbila, zasedbe). 

4. Zbrano poslušajo glasbeni primer in ga analizirajo, pri čemer uporabljajo pojme: izvajanje, 

izvajalec, tempo, instrumentalna glasba, vokalno-instrumentalna glasba. 

5. Vrednotijo svoje delo in delo sošolcev. 

Metode dela: doživljajsko poslušanje, demonstracija in posnemanje plesnih gibov, gibalno 

ustvarjanje ob glasbi 

Učne oblike: skupinska, frontalna, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: video posnetek, Orffova glasbila, kartončki s slikami, palčke 

Literatura:  

- Program osnovna šola. Glasbena umetnost. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

- Novak Mraz, T., Juhat Brdnik, P. (2015). Radovednih pet: Glasbena umetnost 5. 

Ljubljana: Založba Rokus Klett, d.o.o. 

Opombe: / 

 

 

Glasbena 

dejavnost  

UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

10 min 

Glasbena 

dejavnost 

(ustvarjanje 

ritmičnih 

vzorcev 

 

Povem, da bomo izvajali ritmično igro. Pripravljene 
imam liste, na katerih so znaki (roka − ploskanje, dve 

črti − kolena, pika − noga, X − tleskanje z rokami). Na 

tablo prilepim različne ritmične vzorce, ki jih učenci 

igrajo na svoja lastna glasbila. Najprej prilepim dva 

lista, nato pa jih dodajam vedno več. Sestavljamo 

različne ritmične vzorce. Najprej sama sestavim dva, 

potem pa kličem učence, da oni sestavljajo različne 

ritmične vzorce, drugi pa igrajo ritmični vzorec na 

lastna glasbila. 

 

 

Učenci igrajo ritmične 

vzorce na lastna 

glasbila. 
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OSREDNJI DEL 

30 min 

 

 

Glasbena 

dejavnost 

(doživljajsko 

poslušanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasbena 

dejavnost 

(gibanje ob 

glasbi in 

petje) 

 

 

 

 

 

 

 

Postavljam vprašanja: Kaj je značilno za grajski ples? 

Kako so se premikali? Kakšna oblačila so nosili? 

Poznate mogoče kakšno glasbilo iz tistega časa? 

V delovnem zvezku na strani 66 si pogledamo 

glasbila, ki so bila značilna za ta čas. Učencem 

predvajam posnetke različnih glasbil: 

Lajna: 

https://www.youtube.com/watch?v=r4y7HNW972M 

Lutnja: 

https://www.youtube.com/watch?v=R8P5CTlGadE 

Povem, da hitri in nagli gibi niso bili značilni za 

grajski ples. 

Predvajam slušni posnetek Konjski branle. Iz koliko 

delov je sestavljena pesem? AB – AB – AB –AB ... 

temu rečemo rondo. Učencem naročim, naj vstanejo. 

Ko slišijo del A, se počasi in elegantno sprehajajo ter 

med seboj pozdravljajo in se priklanjajo drug 

drugemu, ko zaslišijo del B, ustvarijo svoje gibanje, ki 

bi se dogajalo na gradu in tako vse dokler se posnetek 

ne konča. 

 

Ogledamo si posnetek grajskega plesa. Z 

dogovorjenimi znaki se naučimo grajski ples: 

  

Dvojni korak naprej. 

 

  

Dvojni korak nazaj. 

 

  
Obrat v levo − 4 dobe. 

 

  
Obrat v desno − 4 dobe. 

 

Učenci odgovarjajo na 

zastavljena vprašanja.  

Predvideni odgovori: 

- Za grajski ples je 

značilen počasen in 

eleganten slog. 

- Ženske so nosile 

dolge grajske 

obleke … 

- Lajna, lutnja … 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci pozorno 

poslušajo slušni 

posnetek. Učenci se 

gibajo po glasbi in 

ustvarjajo novo 

gibanje ob glasbi. 

 

 

Učenci si pozorno 

ogledajo posnetek 

grajskega plesa. 

 

Naučijo se grajski ples. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r4y7HNW972M
https://www.youtube.com/watch?v=R8P5CTlGadE
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Glasbena 

dejavnost 

(gibalno 

ustvarjanje) 

 

 

Glasbena 

dejavnost 

(igranje na 

glasbila in 

gibanje) 

 

         w 
 
2 koraka vstran − 4 dobe. 

 

x 
 
4 ploski − 4 dobe. 

 

Gibe najprej pokažem brez glasbe, nato glasbo 

zavrtim in zaplešemo grajski ples v krogu. 

Učence razdelim v skupine po tri. Povem jim, da naj 

si vsaka skupina izmisli gibanje za del B in zapiše 

svoje gibe v zvezek z dogovorjenimi znaki. Nato 

skupaj zaplešemo del A in vsaka skupina po svoje 

zapleše del B. 

Po grajskem plesu učenci dobijo osem fotografij, ki 

predstavljajo življenje na gradu. Učenci lahko 

uporabijo vse fotografije ali pa samo nekaj izmed njih 

in ustvarijo svojo glasbeno zgodbo s pomočjo glasbil 

in gibanja. Vsaka skupina predstavi svojo glasbeno 

zgodbo pred razredom in na koncu še pojasni, zakaj se 

je odločila za takšno izvedbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci v skupinah 

sestavijo svoj ples za 

del B, nato po glasbi 

skupaj zaplešemo del 

A, skupine  plešejo svoj 

sestavljen ples za del B. 

Učenci v skupinah s 

pomočjo Orffovih 

glasbil sestavijo svojo 

grajsko zgodbo, ki jo 

opremijo z gibanjem in 

igranjem na glasbila. 

Vsaka skupina svojo 

zgodbo predstavi pred 

razredom. 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Glasbena 

dejavnost 

(gibalno 

ustvarjanje) 

5 min 

Na koncu ure učenci sestavijo svoj izrazni ples na 

predvajano glasbo: 

https://www.youtube.com/watch?v=LXODh7lQBHQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QZ4s_yqXew0 

 

Učenci se ob koncu ure 

umirijo in prepustijo 

glasbi. Ob glasbi 

ustvarjajo svoje izrazne 

gibe. 

Analiza: 

Celotna učna ura je bila usmerjenja v gibanje in gibalno ustvarjanje. Na začetku so učenci 

sestavljali različne ritmične vzorce s pomočjo piktogramov, ki sem jih pripravila. Dejavnost je 

bila uspešna in učinkovita. Učenci so sodelovali, vsi so hoteli sestaviti ritmični vzorec. Ker so 

se učenci pri družbi učili o srednjem veku in življenju na gradu, sem smiselno povezala temo s 

plesom na srednjeveškem gradu. Uporabila sem medpredmetno povezovanje med glasbeno 

umetnostjo in družbo. Tema je del učnega načrta in teme v delovnem zvezku za glasbeno 

umetnost. Pogovarjali smo se o značilnostih grajskega plesa, oblačilih, glasbilih, načinih gibanj, 

https://www.youtube.com/watch?v=LXODh7lQBHQ
https://www.youtube.com/watch?v=QZ4s_yqXew0
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ki so bili značilni za to obdobje. Učenci so spoznali glasbeno obliko rondo in poslušali različne 

zvočne posnetke glasbil. Pri uri smo se naučili krajši grajski ples. Del plesa so po skupinah 

ustvarili sami. Celotna ura je bila zasičena z različnimi dejavnostmi, vendar nam jo je uspelo 

izvesti. Učenci so pri tej uri sodelovali, bili ustvarjalni in zainteresirani za delo. To se je videlo 

na njihovih obrazih in telesni drži. V razredu se je čutila pozitivna klima.  

                               

     Slika 17: Plesno ustvarjanje                                      Slika 18: Ustvarjanje na Orffova glasbila                                      

Usvojitev učnih ciljev pri glasbeni umetnosti 

Vseh 19 učencev je usvojilo vse učne cilje, ki sem si jih zastavila. Pri uri glasbene umetnosti 

sem učne cilje preverila z dejavnostmi, ki sem jih izvajala med uro in si sproti zapisovala, če so 

vsi učenci usvojili učne cilje. Učenci se naučijo in zaplešejo ples: Opazovala sem učence, če so 

se vsi naučili in na koncu zaplesali ples. Če je učenec ples osvojil, je bil učni cilj dosežen.  

Počutje po uri glasbene umetnosti 

Tabela 9: Prikaz počutja po uri glasbene umetnosti 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NE MOREM SE 

ODLOČITI 
1 5,3 5,3 5,3 

DOBRO 4 21,1 21,1 26,3 

ZELO DOBRO 14 73,7 73,7 100 

Total 19 100 100  
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Opombe: Frequency = število ponovitev, Percent = odstotki 

Po tej uri so odgovarjali vsi sodelujoči. 14 učencev se je počutilo zelo dobro (73,7 %), 4 učenci 

so se počutili dobro (21,1 %), en učenec se ni mogel odločiti, ali se počuti dobro ali slabo (5,3 

%). Nobeden od učencev se ni počutil slabo ali zelo slabo. Pridobljeni podatki so razvidni iz 

tabele 9. 

8.6 PRIPRAVA IN ANALIZA UČNE URE PRI NARAVOSLOVJU IN TEHNIKI (20. 5. 
2018 − SNOVI) 

Študentka: Karmen Gregorič Mentorica:  

Šola:  Razred: 5. Datum: 20. 5. 2018 

Učna tema: SNOVI IN NJIHOVE LASTNOSTI 

Učna enota: SHRANJEVANJE SNOVI V RAZLIČNIH AGREGATNIH STAN JIH 

Učni cilji:  

1. Prikazati različne vrste posode ali prostore za shranjevanje snovi v različnih agregatnih 

stanjih. 

2. Pojasniti, da se s spreminjanjem oblike pri trdnih snoveh prostornina in masa ohranjata. 

3. Pojasniti, da se s spreminjanjem velikosti posode prostornina spreminja, masa pa ohranja. 

4. Poznajo vsa tri agregatna stanja snovi in njihove lastnosti. 

5. Učenci poiščejo različne načine, posode ali prostore za shranjevanje snovi v različnih 

agregatnih stanjih. 

Metode dela: metoda praktičnega dela, ustvarjalni gib, demonstracija, pogovor 

Učne oblike: skupinska, frontalna, delo v parih 

Učna sredstva in pripomočki: delovni zvezek, učbenik, listki, kartončki z agregatnimi stanji, 

listki z agregatnimi stanji (v ovojnici) 

Literatura: Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika. Učni načrt. 2011. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.  

 

Opombe: / 

POTEK DELA 

ČAS UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

5 min 

 

 

 

 

 

Razdelim različne listke. Učenci z 

modrim listkom (oz. modro pisavo na 

listku) se postavijo pred tablo in po vrsti 

glasno preberejo besedo ali besedno 

zvezo (kozarec). Povem, da morajo 

učenci v klopeh sami ugotoviti, h komu 

pred tablo se postavijo in zakaj. Dam jim 

3 minute časa za razmislek in posvet. Po 
potrebi jim podam namig (embalaža − 

snov). 

Učenci vzamejo listke. Tisti, ki dobijo 

listek z modro pisavo, se postavijo pred 

tablo, tisti, ki dobijo listek z rdečo pisavo, 

se postavijo k ustrezni posodi/embalaži 

za shranjevanje snovi. Po nekaj minutah 

se učenci razvrstijo v skupine in 

utemeljijo svojo določitev. 
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Opomba: Verjetno bodo ugotovili, da se 

postavijo k embalaži, v katero snov 

shranimo. Nekatere izmed danih snovi 

lahko spravimo v različne embalaže. 

Pomembno je, da znajo učenci svojo 

odločitev utemeljiti. 

Listke na koncu prilepimo na tablo 
(posoda − snovi, ki jih lahko shranjujemo 

v tovrstni posodi/embalaži). 

 

 

 

Po utemeljenih odgovorih listke prilepijo 

na tablo; prilepijo jih pod embalažo 

ustrezne snovi. 

 

OSREDNJI DEL 

29 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci se usedejo na svoja mesta. Skupaj 

se pogovorimo o tem, katere snovi lahko 

shranjujemo v različne embalaže. 

Postavim jim nekaj vprašanj: 

- Ali bi lahko vodo shranili v 

papirnato vrečko? 

- Katera embalaža je primerna za 

shranjevanje peska? 

Skupaj ugotovimo, da nekatere snovi 

lahko shranimo v več različnih posod, 

nekatere pa v samo določene posode.  

Učencem povem, da vsaka snov, ki jo 

imamo, zavzema določen prostor. Če 

nalijemo vodo v kozarec, je voda snov, ki 

zavzema prostor v kozarcu.  

Kaj pa zrak?  

Kateri prostor zavzema v našem primeru? 

Kaj sploh je zrak? 

Učencem povem, da so snovi v treh 

različnih agregatnih stanjih: TRDNEM, 

TEKOČEM IN PLINASTEM. Njihove 

lastnosti si preberemo v učbeniku na 

strani 77.  

Da bi si učenci zapomnili bistvene 

lastnosti vseh treh agregatnih stanj, 

izvedemo naslednjo dejavnost: 

Najprej jih vprašam, kako se delci gibajo 

v trdnem in kako v plinastem stanju. 

Poslušajo razlago in odgovarjajo na 

zastavljena vprašanja. 

 

Predvideni odgovori: 

- Ne, samo v steklenico. 

- Pesek bi lahko shranili v 

steklenico in papirnato vrečko. 

 

 

 

 

 

 

Predvideni odgovori: 

 

 

Zavzema prostor naše učilnice. 

 

Zrak je plin.  

 

 

V učbeniku preberejo lastnosti 

agregatnih stanj. 

 

 

 

 

 

Predvideni odgovori: 
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V ovojnici imam listke z agregatnimi 

stanji. Na vsakem listku piše, katero 

agregatno stanje je učenec. Učencem 

podam navodilo: Gibaš se tako, kot je 

značilno za tvoje agregatno stanje. Na 

koncu moramo dobiti tri skupine 

agregatnih stanj. 

Učencem povem, da ima vsaka snov, ki 

zavzema določen prostor, določeno maso 

in prostornino. 

Kaj je masa in kaj prostornina? 

 

Učencem povem definicijo mase in 

prostornine, ki si jo zapišejo v zvezke.  

Nekaj učencev pokličem pred tablo. 

Z učenci oblikujemo prostor (krog), v ta 

prostor damo učence (predstavljajo 

snov). Na začetku je krog večji, potem pa 

jim naročim, da zmanjšajo prostor, v 

katerem je shranjena snov.  

Kaj se je zgodilo s prostornino snovi? 

Razložim, da s stiskanjem in tlačenjem 

zmanjšamo prostornino snovi. Nato jih 

vprašam, kaj se dogaja z maso. 

Razložim, da se masa snovi pri 

preoblikovanju, presipavanju in 

prelivanju ohranja le, če nič ne 

odvzemamo oziroma ne dodamo. 

Razložim jim, da se prostornina pri 

stiskanju plinov  zmanjša, masa pa ostaja 

enaka. Bolj goste snovi imajo pri enaki 

- V trdnem stanju se delci gibajo 

zelo počasi, skoraj neopazno in so 

trdno skupaj. 

- V tekočem stanju se delci gibajo 

hitreje kot v tekočem stanju in 

niso trdno skupaj. 

- V plinastem stanju se delci gibajo 

zelo hitro in so zelo narazen. 

 

 

 

Učenci vzamejo svoj listek. Na znak se 

začnejo gibati, kot je značilno za njihovo 

agregatno stanje.  

 

 

 

 

Učenci poslušajo. 

 

Poskušajo povedati, kaj je prostornina in 

kaj masa. 

 

Zapišejo definicijo prostornine in mase v 

zvezke. 

 

Postavijo se v krog (oblikujejo prostor).  

Preostali učenci zapolnijo prostor in 

predstavljajo snov. 

 

Predvideni odgovori: 

- Prostornina se je zmanjšala. 

- Masa je ostala enaka. 

 

 

 

Poslušajo razlago. 
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prostornini večjo maso kot pa manj goste 

snovi. 

 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

11 min 

 

 

 

V zaključnem delu ure izvedem še kratko 

igro z agregatnimi stanji. Pripravljene 

imam tri liste (tekoče, trdno in plinasto 

stanje). Učencem zavrtim glasbo. Ko 

pokažem plinasto stanje, se gibajo 

razgibano po celotnem prostoru. Ko 

pokažem tekoče stanje, gredo v molekule, 

se držijo skupaj in malo počasneje gibajo, 

ko pa pokažem trdno stanje, grejo čisto 

skupaj in se gibajo zelo počasi. 

Na koncu jim razdelim še učne liste o 

SNOVEH (priloga 5). Z učnim listom 

želim preveriti realizacijo ciljev. 

 

Gibajo se po glasbi, glede na to, kateri list 

z agregatnim stanjem pokažem. 

 

 

 

 

 

Rešijo učni list o snoveh. 

Analiza: 

V uvodnem delu učne ure so učenci dobili listke. Nekateri so dobili snov, drugi pa embalažo. 

Pravilno so morali razvrstiti, katere snovi sodijo v določeno embalažo. Dejavnost je bila 

uspešna. Učenci so sodelovali. Veliko je bilo primerov, ko se učenci niso mogli odločiti, v 

katero embalažo sodi določena snov. Na koncu smo prišli do zaključka, da nekatere snovi lahko 

shranjujemo v več različnih embalažah. Pristop ustvarjalnega giba pri pouku sem integrirala v 

osrednjem delu učne ure, natančneje pri razlaganju in predstavitvi pojmov prostornina in masa. 

Učenci so preko te dejavnosti dobili natančen vpogled in predstavo, zakaj se z 

zmanjševanjem/večanjem prostora prostornina spreminja in zakaj je masa vedno enaka, le v 

primeru, če kaj dodamo ali odvzamemo (v našem primeru smo to ponazorili z učenci). 

Dejavnost je bila dobra, ker si na začetku ure pojmov niso dobro predstavljali. Le manjši del 

razreda je med razlago vedel, kaj delamo. Ko smo to ponazorili, so vsi učenci vedeli, kaj se 

spreminja in kaj ohranja. V osrednjem in zaključnem delu učne ure smo preko ustvarjalnega 

giba usvojili glavne značilnosti vseh treh agregatnih stanj. To smo naredili preko dveh iger. 

Vsak učenec je dobil svoje agregatno stanje (tekoče, plinasto, trdno). Učenci niso smeli 

povedati, katero stanje predstavljajo. Na moj znak so se vsi učenci začeli gibati tako, kot je 
značilno za njihovo agregatno stanje (plinasto stanje − hitro premikanje, skakanje iz enega 

prostora na drug prostor). Na koncu smo morali dobiti tri skupine agregatnih stanj brez verbalne 

komunikacije. Dejavnost je bila zelo uspešna. Pred izvedbo sem menila, da bodo potrebovali 

veliko časa za oblikovanje treh omenjenih skupin. Učenci so bili organizirani in so se brez 

pogovarjanja, samo preko gibanja našli glede na agregatno stanje, ki so ga predstavljali. V 

zaključnem delu ure sem imela tri kartončke. Vsak kartonček je predstavljal eno agregatno 

stanje. Učencem sem naročila, da se med plesom ne smejo pogovarjati. Glede na to, kateri 

kartonček sem dvignila, se je razred kot celota moral gibati v določenem agregatnem stanju (če 

je bil znak za trdno agregatno stanje, so se učenci postavili čim bolj skupaj in se gibali čisto 

počasi). Večina učencev je usvojila učne cilje. 
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Slika 19: Iskanje skupin 

Tabela 10: Prikaz osvojenih točk na preizkusu znanja iz naravoslovja (SNOVI) 

ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO OSVOJENIH 

TOČK 

ODSTOTKI (%) 

5 14 26 

4 13 22 

6 12 31,6 

4 10 22 

SKUPAJ:                            19  SKUPAJ:                          100 

 

x̄ =
5 ∗ 14 + 4 ∗ 13 + 6 ∗ 12 + 4 ∗ 10

19
 

x̄ = 12,3 

Preizkus znanja je rešilo vseh 19 učencev. Na preizkusu so dosegli več kot 70 % možnih točk. 

Preizkus je vseboval 14 točk. Če je učenec dosegel vsaj 9 točk, je dosegel učne cilje, ki sem jih 

preverjala. Tabela 10 nam prikazuje, da je 5 učencev (26,3 %) doseglo vse možne točke, 4 

učenci (22,0 %) 13 točk, 6 učencev (31, 6 %) 12 točk in 4 učenci (22,0 %) 10 točk. Povprečno 

število pridobljenih točk v 5. razredu je bilo 12,3. Na podlagi rezultatov ugotavljam, da so 

učenci tega razreda pri naravoslovju dosegli vse učne cilje. 
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Počutje po uri naravoslovja (SNOVI) 

Tabela 11: Prikaz počutja po uri naravoslovja (SNOVI) 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NE MOREM SE 

ODLOČITI 
1 5,3 5,3 5,3 

DOBRO 5 26,3 26,3 31,6 

ZELO DOBRO 13 68,4 68,4 100 

Total 19 100 100  

Opombe: Frequency = število ponovitev, Percent = odstotki 

Odgovarjalo je vseh 19 učencev. Od tega se jih je 13 zelo dobro počutilo (68,4 %), 5 učencev 

se je počutilo dobro (26,3 %) in en učenec se ni mogel odločiti, ali se počuti dobro ali slabo 

(5,3 %). Nobeden od učencev se ni počutil slabo ali zelo slabo. Pridobljeni podatki so razvidni 

iz tabele 11. 

8.7 PRIPRAVA IN ANALIZA UČNE URE PRI JEZIKOVNEM POUKU (22. 5. 2018 − 

PRIDEVNIK) 

Študentka:  Karmen Gregorič Učni predmet: slovenščina 

Šola:  Razred: 5. 

Mentorica na OŠ:   Datum: 22. 5. 2018 

Profesorica s PeF:  Zap. št. ure: 

Učna tema: razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti 

Učna enota:  PRIDEVNIK 

Prevladujoči tip ure: obravnava nove učne snovi 

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah 

 

Učne metode: metoda razlage, pogovora, ustnih del, ustvarjalni gib, didaktičnih iger, pisnih 

del, dela z besedilom 

 

Operativni učni cilji:  

1. Razvijanje pravopisne zmožnosti. 

2. Učenci vedo, kaj poimenujemo s pridevnikom. 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učna sredstva: delovni zvezek, zvezek, ovojnice z besedami, učni list, listki počutja 

Literatura:  
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Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport, Zavod RS za šolstvo. 

  

Viri:  

Kapko, D., Čadež, S., Jonke, A. G. Delovni zvezek za slovenščino 5 (2. del) − Radovednih 5. 

(2016). Ljubljana: Založba Rokus Klett, d.o.o. 

 

 Učne oblike, 

učna sredstva 

Dejavnosti učiteljice 

 

Dejavnosti učencev 

 

Opombe 

Uvodni 

del 

10 min 

frontalni pouk  

delo v dvojicah 

ovojnice z 

besedami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdravim učence. Povem 

jim, da bo vsak par dobil 

ovojnico, v kateri so 

različne besede. Besede 

razvrstite po smislu, tako 

kot mislite, da spadajo 

skupaj. Namignem jim, da 

morajo biti besede 

razdeljene v tri skupine. 

Po nekaj minutah izberem 

nekaj parov, da poročajo o 

svojih razvrstitvah v 

različne skupine. Vsak par 

utemelji, zakaj se je odločil 

za takšno razvrstitev. 

Učencem povem, da se 

bomo pogovarjali o 

pridevniku. 

Učenci v paru 

razvrščajo besede v 

skupine po smislu. 

 

 

 

Poročajo o svojih 

rešitvah. 

 

 

 

 

Učiteljica 

ima v naprej 

pripravljene 

ovojnice z 

besedami. 

 

Osrednji 

del 

25 min 

frontalni pouk 

individualna 

oblika 

 

tabla, zvezek, 

delovni zvezek 

 

Povem, da poznamo tri 

vrste pridevnikov: 

LASTNOSTNI, VRSTNI 

in SVOJILNI. 

 

Naročim, da odprejo 

zvezek za slovenščino, 

vzamejo rdeče pisalo in 

 

 

 

 

Napišejo naslov v 

zvezek. 
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delo v 

skupinah 

 

 

listki z 

besedilom 

 

 

 

učni list 

individualno 

delo 

 

napišejo naslov: 

PRIDEVNIK. 

Naredimo miselni vzorec z 

nadpomenkami in 

pripišemo besede, ki smo 

jih razvrščali pri uvodni 

motivaciji:  

LASTNOSTNI 

PRIDEVNIK: lep, 

prijazna, vesel, vzkipljiv. 

Miselni vzorec narišem na 

tablo. 

Naročim, da odprejo 

delovne zvezke na strani 

54. Učenci samostojno 

rešijo  stran 54. Spremljam 

njihovo delo tako, da 

hodim po razredu. Ko 

končajo z delom, skupaj 

pregledamo rešitve. 

Ko končajo z reševanjem v 

delovnem zvezku, učence 

razdelim v 5 skupin po pet 

(v eni skupini bodo štirje 

učenci). Vsaka skupina 

dobi listek z manjkajočimi 

pridevniki v besedilu. 

Njihova naloga je, da v 

besedilo smiselno vstavijo 

pridevnike in jih uprizorijo 

z gibanjem. Ko končajo z 

delom po skupinah, se 

vsaka skupina predstavi. 

Razdelim učne liste, ki 

vsebujejo pregled učne ure 

o pridevniku. S tem 

preverim, ali so bili cilji ure 

doseženi ali ne. 

 

 

 

 

 

 

 

Pod naslov narišejo 

miselni vzorec.  

 

 

Samostojno rešijo 

stran 54. 

 

 

 

V besedilu 

dopolnijo 

manjkajoče 

pridevnike in se 

dogovorijo, kako 

jih bodo uprizorili. 

 

 

 

 

Reševanje učnega 

lista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaklju-

čni del 

10 min 

frontalni in 

individualni 

pouk 

 

Učencem razdelim 

prepognjene listke, na 

vsakem listku so zapisani 

pridevniki (jezen, 

sramežljiv ...). Listki so 

podvojeni. Na moj znak 

poskušajo z gibanjem 

Učenci poskušajo 

uprizoriti svoj 

pridevnik z 

gibanjem in 

poiskati svoj par. 

  

 

 



58 

 

tabela 

 

 

 

 

uprizoriti posamezen 

pridevnik in brez 

pogovarjanja najti svoj 

par. Na koncu dejavnosti 

skupaj z vsakim parom 

določimo, katere vrste 

pridevnika predstavlja 

vsak par. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza: 

Ustvarjalni gib sem integrirala v osrednjem in zaključnem delu. Uro sem uspešno izpeljala od 

uvodne dejavnosti z vključno zaključno dejavnostjo. Učenci so v začetnem delu ure dobro 

razvrstili pridevnike v tri skupine. Še pred mojo razlago jih večina ni vedela, na kakšen način 

bomo pridevnike razvrščali. Uživali so v osrednjem delu ure, ko so po skupinah dopolnjevali 

besedilo s pridevniki. Pri tej nalogi je bilo na njihovem obrazu vidno dobro počutje, smeh, 

veselje in pozitivno vzdušje. Ko so učenci z gibanjem predstavljali svoje zgodbe, so se dobro 

počutili, sodelovali in poslušali drug drugega. Njihova učiteljica pa je ob koncu te dejavnosti 

dodala komentar: »Vidim, da ste dobro razumeli, kaj je to pridevnik in kaj z njim poimenujemo.« 

Tudi v zaključnem delu so učenci zelo hitro našli svoj par. Zelo pozorni so bili drug na drugega, 

opazili so vedenje, se gibali, da so lahko hitro našli svojega partnerja, ki je predstavljal isti 

pridevnik.  

 

Slika 20: Dopolnitev zgodbe s pridevniki in z gibanjem 
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Usvojitev učnih ciljev po uri slovenščine 

Tabela 12: Prikaz osvojenih točk na preizkusu znanja iz slovenščine 

ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO DOSEŽENIH 

TOČK 

ODSTOTKI (%) 

9 13 68,4 

5 11 26,3 

5 10 26,3 

SKUPAJ:                            19  SKUPAJ:                        100 

 

x̄ =
9 ∗ 13 + 5 ∗ 11 + 5 ∗ 10

19
 

x̄ = 11,7 

Vseh 19 učencev je rešilo preizkus znanja. Na preizkusu so morali doseči 70 % vseh možnih 

točk, torej najmanj 9. Tabela 12 nam prikazuje, da je 9 učencev (68,4 %) osvojilo vseh 13 

možnih točk, 5 učencev (26,3 %) 11 točk in 5 učencev (26,3 %) 10 točk. Povprečno število 

doseženih točk na preizkusu je bilo 11,7. Vsi učenci so usvojili zastavljene učne cilje. 

Počutje po uri slovenščine (PRIDEVNIK) 

Tabela 13: Prikaz počutja po uri slovenščine (pridevnik) 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NE MOREM SE 

ODLOČITI 
2 10,5 10,5 10,5 

DOBRO 4 21,1 21,1 31,6 

ZELO DOBRO 13 68,4 68,4 100 

Total 19 100 100  

Opombe: Frequency = število ponovitev, Percent = odstotki 

Odgovarjalo je vseh 19 učencev. Od tega se jih je 13 počutilo zelo dobro (68,4 %), 4 učenci so 

se počutili dobro (21,1 %) in 2 učenca se nista mogla odločiti, ali se počutita dobro ali slabo 

(10,5 %). Nobeden od učencev se ni počutil slabo ali zelo slabo. Pridobljeni podatki so razvidni 

iz table 13. 

8.8 PRIPRAVA IN ANALIZA UČNE URE PRI DRUŽBI (17. 5. 2018 − SREDNJI VEK) 

Študentka: Karmen Gregorič Mentorica:  

Šola:  Razred: 5. Datum: 23. 5. 2018 (2 šolski uri) 

Učna tema: SREDNJI VEK 

Učna enota: ŽIVLJENJE NA GRADU IN V SREDNJEVEŠKIH MESTIH 
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Učni cilji:  

1. Učenci poznajo potek življenja na srednjeveških gradovih. 

2. Poznajo prehranjevalne navade in način oblačenja v srednjem veku. 

3. Poznajo značilnosti in življenje v srednjeveških mestih. 

Metode dela: razgovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim materialom, ustvarjalni gib 

Učne oblike: skupinska, frontalna, delo v parih 

Učna sredstva in pripomočki: prosojnice, listki z besedami, glasba 

Literatura:  

- Program osnovna šola. Družba. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport, Zavod RS za šolstvo. 

- Delovni zvezek Radovednih 5. (2016). Založba Rokus Klett, d.o.o. 

Opombe: / 

POTEK DELA 

ČAS UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V začetnem delu ure učencem povem, naj 

vstanejo, da se razgibamo. Naročim jim, da 

pozorno poslušajo moje trditve. Če je trditev 

napačna, počepnejo, če je trditev pravilna, 

skočijo čim bolj visoko.  

Trditve (ponovitev): 

1. Časovni trak je opremljen z 

dogodki, ki so se zgodili v 

preteklosti. Vrstni red dogodkov ni 

pomemben. (N) 

2. Zgodovino človeštva razdelimo na 5 

zgodovinskih obdobji, in sicer: 

prazgodovino, stari vek, srednji vek, 

novi vek ter moderno ali sodobnost. 

(P) 

3. Najkrajše zgodovinsko obdobje je 

prazgodovina. (N) 

4. Materialni viri so tisti viri, ki so jih 

ljudje napisali ali narisali: zapisi, 

slike, fotografije, zemljevidi. (N) 

5. Strokovnjaki, ki preučujejo 

zgodovinske dogodke in 

nepristransko opisujejo pretekle 

dogodke, navajajo zgodovinska 

dejstva. Ti strokovnjaki so 

zgodovinarji. (P) 

 

 

 

 

Učenci pozorno poslušajo brane trditve. Ko 

zaslišijo napačno trditev, počepnejo, ko 

zaslišijo pravilno trditev, skočijo visoko v 

zrak. 

 

  



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Romul, ki je ubil svojega brata 

Rema, je postal prvi rimski kralj. (P) 

7. V prazgodovini so se ljudje 

prehranjevali izključno z rastlinami, 

ki so jih nabrali. (N) 

8. V prazgodovini so ljudje živeli v 

lesenih hiškah. (N) 

9. Najpogostejši uporabljen material v 

prazgodovini je bil kamen. (P) 

10. Najbolj pomembni najdbi na 

slovenskih tleh sta piščal iz kosti 

jamskega medveda in situla z Vač. 

(P) 

11. Koliščarji so imeli svoja 

prebivališča pokrita z opeko (glina 

in lubje). (N) 

12. V starem veku so nastale prve 

države, s tem pa tudi prve pisave, 

šole, denar in mesta. (P) 

13. Glavno mesto rimske države je bil 

Egipt. (N)  

Po končanem ponavljanju povem, da se 

bomo preselili v obdobje srednjega veka. Na 

časovnem traku jim pokažem, kje se 

nahajamo. 

OSREDNJI DEL 
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30 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

8 min 

Začnem razlago s pomočjo prosojnic. Na 

začetku povem, kako je rimska država 

propadla in kako je nastalo obdobje 

srednjega veka. Predstavim način življenja, 

oblačila, prehranjevanje, življenje v mestu, 

kako so bile videti mestne hiše, življenje in 

način življenja na gradu, sestavne dele 

gradu. Vse to jim razlagam s pomočjo 

prosojnic in slikovnega materiala. 

Po končani razlagi učence razdelim v 4 

skupine. V vsaki skupini je 6 učencev. 

Njihova naloga je, da s svojimi telesi 

postavijo čim bolj trdno obzidje za mesto ali 

grad. Kako bodo to naredili, se dogovorijo v 

skupini. Na voljo jim dam nekaj časa, nato 

vsaka skupina svoje obzidje predstavi 

ostalim sošolcem. 

Dam navodilo, da v parih s pomočjo 

učbenika in razlage izdelajo miselni vzorec 

o življenju na gradu. 

 

Razdelim jim učne liste, ki zajemajo znanje 

o življenju na gradu.  

Pozorno poslušajo razlago in sprašujejo, kar 

jih zanima.  

 

 

 

 

Učenci v skupinah poskušajo na čim bolj 

ustvarjalen način izdelati trdno obzidje. 

 

 

 

V parih izdelajo miselni vzorec o življenju 

na gradu. 

 

 

Rešijo učni list. 

 

ZAKLJUČNI DEL 

10 min 

 

 

 

 

V zaključnem delu ure učence razdelim v pet 

skupin. Vsaka skupina dobi en prizor, ki je 

značilen za življenje na gradu. V skupini se 

dogovorijo, kako bodo prizor prikazali 

ostalim učencem. Na voljo jim dam nekaj 

minut, nato pa vsako skupino posebej 

pokličem pred tablo, da predstavi svoj 

prizor. Ostali učenci poskušajo ugotoviti, kaj 

predstavlja posamezna skupina. 

PRIZORI, KI JIH MORAJO UPRIZORITI: 

- VITEŠKI TURNIR 

- DVORNI PLES 

- GRAJSKA STRAŽA 

- OBRAMBA MESTA 

- LOV 

Učenci se v skupinah dogovorijo, kako bodo 

prikazali posamezen prizor, ki ga bodo 

morali predstaviti pred ostalimi sošolci. 

Ostali, ki ne predstavljajo prizora, poskušajo 

ugotoviti, za kateri prizor gre. 
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Analiza:  

Pristop ustvarjalnega giba sem uporabila v začetnem, osrednjem in zaključnem delu učne ure. 

Na začetku sem gib uporabila samo za razgibavanje učencev in razbremenitev od sedečega 

položaja. Dejavnost je bila po mojem mnenju učinkovita pri ponavljanju. Učenci so snov na tak 

način radi ponavljali. Pri družbi je še posebej pomembno, da vsako uro osvežimo znanje 

prejšnje ure. Združila sem ponavljanje učne snovi in gibanje, kar se je dobro obneslo pri razlagi 

nadaljnje snovi v osrednjem delu. Pri razlagi so vsi sodelovali, poslušali in z zanimanjem 

spraševali, kar jih je dodatno zanimalo. Po razlagi sem učence ponovno skušala razbremeniti, 

zato sem jih razdelila v nekaj skupin, v katerih so postavljali trdna grajska obzidja. Dejavnost 

jim je bila všeč. Tudi ob koncu moje pedagoške prakse je eden izmed učencev posebej poudaril 

to dejavnost: »Najbolj mi je bilo všeč, ko smo s svojimi telesi izdelovali grajsko obzidje.« Po tej 

dejavnosti so učenci v parih nadaljevali z izdelovanjem miselnega vzorca in rešili učne liste, ki 

sem jih potrebovala za svojo raziskavo. V zaključnem delu ure sem jih nagradila s še eno 

dejavnostjo, ki je vsebovala gibanje. Rada bi izpostavila, da so učenci v tem načinu poučevanja 

neizmerno uživali. Velikokrat so me spraševali, če imam zanje pripravljeno še katero igro. Igre 

so jim predstavljale zabavnejši pouk. Preko njih sem dosegala točno določen učni cilj in z njimi 

vplivala na motiviranost in zainteresiranost za učenje. V skupinah so uprizorili prizore iz 

življenja na gradu. Vsaka skupina je ostalim učencem pokazala svoj prizor, drugi so morali 

ugibati, za katerega gre. Učenci so se potrudili, vsi v skupini so sodelovali, zato je v razredu 

vladala pozitivna klima. 

 

Slika 21: Postavljanje obzidja 
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Slika 22: Postavljanje grajskega obzidja s telesi 

 

Slika 23: Grajski ples 

 

Slika 24: Lov 
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Usvojitev učnih ciljev pri uri družbe 

Tabela 14: Prikaz osvojenih točk na preizkusu znanja iz družbe 

ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO OSVOJENIH 

TOČK 

ODSTOTKI (%) 

13 12,5 68,4 

4 11 21,1 

2 10 10,5 

SKUPAJ:                            19  SKUPAJ:                          100 

 

x̄ =
13 ∗ 12,5 + 4 ∗ 11 + 2 ∗ 10

19
 

x̄ = 11,9 

Vseh 19 učencev je rešilo preizkus. Vsi učenci so dosegli več kot 70 % možnih točk na 

preizkusu znanja, torej so vsi usvojili učne cilje. Tabela 14 nam prikazuje, da je 13 učencev 

(68,4 %) doseglo vseh 12,5 možnih točk, 4 učenci (21,1, %) 11 točk in 2 učenca (10,5 %) 10 

točk. Na podlagi dobljenih rezultatov ugotavljam, da so vsi učenci 5. razreda usvojili vse učne 

cilje. Povprečno število doseženih točk na preizkusu je 11,9. 

Počutje po uri družbe (življenje na gradu) 

Tabela 15: Prikaz počutja po uri družbe (življenje na gradu) 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NE MOREM SE 

ODLOČITI 
3 15,8 15,8 15,8 

DOBRO 4 21,1 21,1 36,8 

ZELO DOBRO 12 63,2 63,2 100 

Total 19 100 100  

Opombe: Frequency = število ponovitev, Percent = odstotki 

Odgovarjalo je vseh 19 učencev. 12 učencev se je po tej uri počutilo zelo dobro (63,2 %), 4 

učenci so se počutili dobro (21,1 %) in 3 učenci se niso mogli odločiti, ali se počutijo dobro ali 

slabo. Nobeden od učencev se ni počutil slabo ali zelo slabo. Pridobljeni podatki so razvidni iz 

tabele 15. 
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Splošno počutje učencev pri vseh učnih urah z uporabo pristopa ustvarjalnega giba pri 

pouku 

Tabela 16: Splošno počutje učencev pri vseh predmetih 

POČUTJE F (ŠTEVILO PONOVITEV) ODSTOTKI (%) 

ZELO SLABO 0 0 

SLABO 0 0 

NE MOREM SE 

ODLOČITI 

12 7,9  

DOBRO 37 24,3  

ZELO DOBRO    103 67,8 

Iz tabele 16 je razvidno, da se je večina učencev pri vseh urah, ki so vključevale ustvarjalni gib 

pri pouku, počutila zelo dobro (67,8 %), nekaj učencev dobro (24,3 %) in le peščica se jih ni 

mogla odločiti, ali se počutijo dobro ali slabo (7,9 %). Nobeden od učencev se ni pri nobeni uri 

počutil slabo ali zelo slabo. 
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9 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na podlagi pridobljenih rezultatov in izpeljanih učnih ur z ustvarjalnim gibom pri pouku bom 

v nadaljevanju odgovorila na posamezna raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila v 

raziskavi. 

9.1 PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Pri katerih predmetih v petem razredu je možno vključiti ustvarjalni gib in na kakšen način?  

V. Geršak (2005) pravi, da pristop ustvarjalnega giba lahko uporabljajo učitelji v vseh razredih 

osnovne šole in pri vseh predmetih, ki jih zajema šolski urnik. To pomeni, da pristop ni vključen 

samo pri športu in glasbeni umetnosti, saj vemo, da veliko učiteljev vključuje v ure rajalne in 

gibalne igre, ljudske plese ter različne tehnike za umirjanje in sprostitev otrok ob glasbi. 

Tudi S. Griss (1998), B. Kroflič (1999), B. Sicherl-Kafol (2007) pravijo, da je vključevanje 

gibanja v pouk možno na več načinov in pri različnih predmetnih področjih. 

Ustvarjalni gib sem vključila v skoraj vsa predmetna področja v 5. razredu. Pristop sem 

uporabila pri pouku slovenščine (na področju jezika in književnosti), matematike, družbe, 

naravoslovja, likovne in glasbene umetnosti. Pristopa nisem vključila le na področju športa, ki 

že sam po sebi vključuje gibalne aktivnosti, ter na področju gospodinjstva, ker nisem imela 

možnosti poučevanja. 

Ugotovila sem, da je ustvarjalni gib možno vključiti v vsa predmetna področja, saj sem uspešno 

izvedla učne ure s tovrstnim pristopom, ki sem ga uporabila v različnih delih učne ure, in sicer 

v uvodnem, osrednjem in zaključnem delu. V učne ure sem ga vključila z različnimi 

dejavnostmi, ki sem jih predstavila v svojih učnih pripravah in analizirala uspešnost izvajanja.  

9.2 DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Ali bodo učenci 5. razreda pri pouku usvojili zadane učne cilje pri različnih predmetih z 

vključitvijo ustvarjalnega giba? 

Drugo raziskovalno vprašanje sem preverjala tako, da sem učencem po izvedbi učnih ur, ki so 

vsebovale pristop ustvarjalnega giba, razdelila preizkuse znanja. Le-ti so vsebovali različne 

naloge na različnih ravneh zahtevnosti. Učenci niso pisali preizkusa znanja le pri glasbeni 

umetnosti, kjer sem z dejavnostmi preverila, ali so bili cilji pri učni uri doseženi ali ne. Če je 

učenec na preizkusu znanja dosegel 70 % ali več možnih točk, je učne cilje pri uri dosegel, če 

pa je dosegel manj kot 70 % možnih točk, učnih ciljev ni dosegel. 

Ugotovila sem, da so učenci, ki so bili vključeni v mojo raziskavo, dosegli učne cilje pri vseh 

predmetih, ki sem jih poučevala. Vsi učenci so na vseh preizkusih znanja dosegli 70 % ali več 

možnih točk, torej so usvojili učne cilje pri posameznih predmetih. 

Pri matematiki, kjer smo obravnavali obseg, so vsi učenci usvojili zastavljene učne cilje. 

Preizkus, ki je preverjal doseganje učnih ciljev, je imel 8 možnih točk. Če so učenci osvojili 5 

točk ali več, so usvojili učne cilje. 15 učencev (78,9 %) je osvojilo vseh 8 možnih točk, 4 učenci 



68 

 

(21,1 %) pa so osvojili 7 točk. Povprečno število doseženih točk je bilo 7,8, kar pomeni, da so 

vsi učenci 5. razreda dosegli več kot 70 % možnih točk. 

Tudi pri obravnavi ploščine so vsi učenci usvojili zastavljene učne cilje. Na preizkusu je bilo 

možnih 8 točk. Če so učenci dosegli najmanj 5 točk, so usvojili učne cilje. 12 učencev (63,2 %) 

je osvojilo vseh 8 možnih točk in 7 učencev (36,8 %)  7 točk. Vsi učenci so dosegli 70 % ali 

več vseh možnih točk, zato lahko posplošimo, da so v 5. razredu vsi učenci usvojili učne cilje. 

Povprečno število doseženih točk je bilo 7,6. 

Pri književnosti so vsi učenci na preizkusu znanja usvojili vse učne cilje. Vseh 19 učencev je 

osvojilo več kot 70 % možnih točk. Preizkus je vseboval 15 možnih točk. Če je učenec dosegel 

vsaj 10,5 točk, je usvojil učne cilje. Vseh 19 učencev (100 %) je doseglo vse možne točke, torej 

so pri uri književnosti vsi učenci osvojili več kot 70 % možnih točk in s tem dosegli vse 

zastavljene učne cilje. Povprečno število doseženih točk je bilo 15. 

Pri likovni umetnosti je vseh 19 učencev je usvojilo vse učne cilje, ki sem si jih zastavila. Vsi 

učenci so na preizkusih dosegli 70 % ali več vseh možnih točk. Preizkus je vseboval 7 možnih 

točk. Če so učenci dosegli 4 točke ali več, so usvojili učne cilje. 10 učencev (52,6 %) je osvojilo 

vse možne točke, 9 (47,4 %) učencev pa 6 točk. Povprečno število doseženih točk na preizkusu 

je bilo 6,5. 

Tudi pri glasbeni umetnosti so vsi učenci usvojili zastavljene učne cilje. Tukaj sem učne cilje 

preverila z dejavnostmi, ki sem jih izvajala med uro in si sproti zapisovala, če so vsi učenci 

usvojili učne cilje. Učenci se naučijo in zaplešejo ples: Opazovala sem učence, če so se vsi 

naučili in na koncu zaplesali ples. Če je učenec ples usvojil, je bil učni cilj dosežen.  

Pri naravoslovju in tehniki je prav tako vseh 19 učencev usvojilo učne cilje. Na preizkusu so 

dosegli več kot 70 % možnih točk. Preizkus je vseboval 14 točk. Če je učenec dosegel vsaj 9 

točk, je dosegel učne cilje, ki sem jih preverjala. 5 učencev (26,3 %) je doseglo vse možne 

točke, 4 učenci (22,0 %) 13 točk, 6 učencev (31, 6 %)  12 točk in 4 učenci (22,0 %) 10 točk. 

Povprečno število pridobljenih točk v 5. razredu je bilo 12,3.  

Pri slovenščini na področju jezika je vseh 19 učencev usvojilo učne cilje. Na preizkusu so 

morali doseči 70 % vseh možnih točk, torej najmanj 9. V razredu je 9 učencev  (68,4 %) osvojilo 

vse možne točke, 5 učencev (26,3 %) 11 točk in 5 učencev (26,3 %) 10 točk. Povprečno število 

doseženih točk na preizkusu je bilo 11,7.  

Pri družbi je vseh 19 učencev usvojilo zastavljene učne cilje. Preizkus je vseboval koliko točk? 

Vsi učenci so dosegli več kot 70 % možnih točk na preizkusu znanja. 13 učencev (68,4 %) je 

doseglo vse možne točke, 4 učenci (21,1, %) 11 točk in 2 učenca (10,5 %) 10 točk. Na podlagi 

pridobljenih rezultatov ugotavljam, da so vsi učenci 5. razreda usvojili vse učne cilje. 

Povprečno število doseženih točk na preizkusu je bilo 11,9. 

Na podlagi predstavljenih pridobljenih rezultatov lahko odgovorim na drugo raziskovalno 

vprašanje. Rezultati so pokazali, da so učenci izbranega 5. razreda usvojili vse učne cilje pri 

vseh predmetih, v katere sem vključila pristop ustvarjalnega giba pri pouku. Tudi A. Jalšovec 

(2014) je v svoji raziskavi ugotovila, da je možno vključevati ustvarjalni pouk v vse dele učnih 

ur in pri različnih predmetih v 5. razredu in s tem doseči cilje v učni uri, ki si jih učitelj zastavi. 
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9.3 TRETJE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Kako se učenci petega razreda počutijo pri učnih urah, v katere učitelj pri pouku vključuje 

pristop ustvarjalnega giba? 

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje sem dobila s pomočjo petstopenjske lestvice počutja, 

ki sem jo učencem razdelila po vsaki izpeljani učni uri. Rezultati raziskave so pokazali, da se 

je večina učencev pri urah ustvarjalnega giba počutila zelo dobro (67,8 %), nekaj učencev dobro 

(24,3 %), le peščica učencev se ni mogla opredeliti, ali se počuti dobro ali slabo (7,9 %). 

Nobeden od učencev se ni pri nobeni od ur počutil slabo ali zelo slabo. To se je kazalo tudi na 

mimiki obraza, kretnjah in vzdušju v razredu. 

Pri uri matematike, kjer smo obravnavali obseg, se je 15 učencev počutilo zelo dobro (78,9 %), 

2 učenca sta se počutila dobro (10,5 %), 2 učenca se nista mogla opredeliti, ali sta se počutila 

dobro ali slabo (10,5 %).  

Pri drugi uri matematike, kjer smo obravnavali ploščino, se je 12 učencev počutilo zelo dobro 

(63,2 %), 6 učencev se je počutilo dobro (31,6 %) in samo en učenec se ni mogel odločiti, ali 

se počuti dobro ali ne (5,3 %).  

Pri književnosti se je večina učencev počutila zelo dobro, to pomeni 11 učencev (57,9 %), 7 

učencev se je počutilo dobro (36,8 %) in en učenec se ni mogel odločiti, ali se počuti dobro ali 

slabo (5,3 %).  

Pri likovni umetnosti se je 13 učencev (68,4 %) počutilo zelo dobro, 5 učencev se je počutilo 

dobro (26,3 %), en učenec se ni mogel odločiti, ali se počuti dobro ali slabo (5,3 %).  

Pri glasbeni umetnosti se je 14 učencev počutilo zelo dobro (73,7 %), 4 učenci so se počutili 

dobro (21,1 %), en učenec se ni mogel odločiti, ali se počuti dobro ali slabo (5,3 %).  

Pri naravoslovju in tehniki se je 13 učencev počutilo zelo dobro (68,4 %), 5 učencev se je 

počutilo dobro (26,3 %) in en učenec se ni mogel odločiti, ali se počuti dobro ali slabo (5,3 %).  

Pri slovenščini se je 13 učencev počutilo zelo dobro (68,4 %), 4 učenci so se počutili dobro 

(21,1 %) in 2 učenca se nista mogla odločiti, ali se počutita dobro ali slabo (10,5 %).  

Pri družbi se je 12 učencev počutilo zelo dobro (63,2 %), 4 učenci so se počutili dobro (21,1 

%) in 3 učenci se niso mogli odločiti, ali se počutijo dobro ali slabo (15,8 %). 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko odgovorim na tretje raziskovalno vprašanje. Učenci 

so se pri vseh predmetih, kjer je bil vključen pristop ustvarjalnega giba, počutili dobro. Pri urah 

so izražali dobro počutje. Tudi V. Geršak (2005) pravi, da gibanje spodbuja boljše počutje in 

splošne kognitivne procese ter izboljša motivacijo in pozornost. V. Jalšovec (2014) pa je 

ugotovila, da ima uporaba ustvarjalnega giba v petem razredu pozitivne vplive na razpoloženje 

v razredu.  
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10 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu me je zanimalo, kako in na kašen način se ustvarjalni gib da vključevati v 

različne učne predmete v 5. razredu. Zanimalo me je, kako bodo učenci sprejeli takšen način 

dela in kako se bodo nanj odzivali. Uporaba tovrstnega pristopa namreč vpliva na otrokov 

celostni razvoj. Pri tem pristopu se kažejo pozitivni učinki na čustveno-socialnem področju 

otroka (Geršak, 2016a). Pozitivna klima (dobro počutje) v razredu je zelo pomembna, ker 

učencem omogoča pridobivanje trajnejšega in kakovostnejšega znanja. Ustvarjalni gib ima 

pozitiven vpliv tudi na kognitivnem področju (Geršak, 2016a). 

V magistrskem delu sem se ukvarjala s tremi raziskovalnimi vprašanji. Zanimalo me je, kako 

in na kakšen način je možno vključevati ustvarjalni gib pri različnih predmetih v 5. razredu, ali 

so učenci usvojili učne cilje, ki sem si jih zastavila in kako so se petošolci po mojih urah 

počutili. Ugotovila sem, da ustvarjalni gib lahko uporabljamo pri vseh predmetih v različnih 

delih ure na različne načine ter da se učenci pozitivno odzivajo nanj. Učenci so pri urah 

sodelovali, veselili so se mojih ur in bili sproščeni. Ugotovila sem, da so pri vseh predmetih 

dosegli učne cilje, ki sem si jih zastavila. Preizkusi znanja so vsebovali naloge na različnih 

ravneh zahtevnosti. Vsi učenci so na vseh preizkusih dosegli 70 % možnih točk ali več, torej 

lahko zaključim, da so učenci v tem razredu dosegli učne cilje pri vseh predmetih, ki sem jih 

poučevala. 

Rezultati raziskave so pokazali, da so se učenci pri mojih urah, ki so vključevale pristop 

ustvarjalnega giba, v večini zelo dobro počutili. Učenci so bili pri urah nasmejani, sproščeni, 

veseli, v razredu je vladala pozitivna klima in sproščeno vzdušje. 

Raziskava je imela nekaj pomanjkljivosti, saj niso sodelovali vsi učenci izbranega 5. razreda. 

Sodelovalo je 19 učencev od 24, ker nekateri niso imeli podpisanega soglasja staršev. Bolje bi 

bilo, da bi sodelovali vsi učenci, ker bi s tem imela večji vzorec. Analiza učnih ur je temeljila 

predvsem na opazovanju, ki ima lahko veliko subjektivne presoje. To pomanjkljivost bi lahko 

odpravila tako, da bi sodelovalo več opazovalcev, potem bi dobila bolj objektivne analize učnih 

ur. Glavna pomanjkljivost raziskave je bila, da je sodelovalo zelo malo učencev. Imela sem 

premajhen vzorec, da bi lahko rezultate posplošila na celotno populacijo petošolcev. 

Učenci so se prvič srečali s tem načinom dela. Dobro so ga razumeli in sprejeli. Všeč jim je bil 

takšen način dela. Nisem začutila nobene zadržanosti in negotovosti, kar sem na začetku 

pričakovala. Zelo dobro so sprejeli učenje skozi igro in gibanje. Vidno je bilo, da si učenci 

želijo več takšnega načina učenja in odzivi nanj so bili zares pozitivni.  

Kljub pomanjkljivostim v raziskavi pa sem prišla do pomembnih ugotovitev, da tovrsten pristop 

dela prispeva k pozitivnim odzivom učencev petega razreda. Prinaša nov pogled na to, da se 

učenci ob uporabi tovrstnega pristopa pri urah dobro počutijo, da je vključitev ustvarjalnega 

giba možna v vsa predmetna področja in da je z njim možno doseči zastavljene učne cilje. S 

pripravljenimi učnimi urami na različnih predmetnih področjih moje delo prinaša tudi nov 

pogled na uporabo ustvarjalnega giba v 5. razredu osnovne šole. 
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12 PRILOGE 

PRILOGA 1: PREIZKUS 1 (OBSEG) 

1. Z barvico označi obseg likov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izmeri dolžino stranic lika in izračunaj njegov obseg. 

 

 

 

 

  

3. Nariši pravokotnik s stranicama a = 51 mm in b = 35 mm. Kolikšen je obseg pravokotnika? 

 

 

 

Odgovor:___________________________________________________________________ 
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PRILOGA 2: PREIZKUS 2 (PLOŠČINA) 

1. Pobarvaj ploščino različnim likom. 

  

 

 

 

 

 

2. Ali bi na list lahko narisal kvadratni meter? Odgovor utemelji. 

___________________________________________________________________________ 

3. Naštej tri predmete v učilnici, ki imajo večjo ploščino od enega kvadratnega metra. 

___________________________________________________________________________ 

4. Nariši en kvadratni decimeter in označi njegovo ploščino. 
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PRILOGA 3: PREIZKUS 3 (KIPARJENJE) 

1. Razloži naslednja izraza: 

razgiban kip:______________________________________________________________ 

obhodni kip:_______________________________________________________________ 

2. Kdo je kipar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Na kaj vse moramo biti pozorni pri izdelovanju kipov? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Iz katerih materialov lahko izdelamo kipe? 
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PRILOGA 4: PREIZKUS 4 (PRIDEVNIK) 

1. Preberi besedilo in izpiši pridevnike. 

V slovenskem podzemlju je veliko živalskih vrst. V Škocjanskih jamah živi človeška ribica, 

naša najbolj znana jamska žival. Njen življenjski prostor so podzemne vode. 

VRSTNI: 

SVOJILNI: 

LASTNOSTNI: 

Kako si se vprašal, da si določil vrsto pridevnika? Za vsako vrsto pridevnika zapiši vprašalnico. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. V stavkih podčrtaj pridevnike. 

 

a) Maja ima lepo torbo. 

b) Najraje se vozim s sosedovim novim kolesom. 

c) Za rojstni dan si želim jagodno torto. 

d) V torbi imam vedno vse šolske potrebščine. 

e) Rada berem pustolovske in razburljive knjige. 

 

3. Dopolni: 

_______________________ so besede, ki jih pridevamo samostalnikom. Poimenujemo 

njihovo ___________ (smešna zgodba),__________________ (pustolovska zgodba) in 

_______________ (Andersenova pravljica). 
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PRILOGA 5: PREIZKUS 5 (SNOVI) 

1. Snovi lahko shranimo na različne načine. Poveži. 

 

trdne snovi                                         jeklenke 

 

tekočine                                            škatle, steklene, plastične, kovinske posode 

 

plinaste snovi                                     steklene, plastične, kovinske posode 

 

 

2. Na polici imaš 0,5 kg koruznega zdroba in 1 kg moke. Napiši, kako bi ugotovil, katera snov 

ima večjo gostoto.     

   

 

 

 

 

3.  Na sliki so trije lonci. V katerega lahko nalijemo največ vode? Zakaj? (utemelji) 

                       

             A                                              B                                          C 
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5. Imamo tri enako velike paketke gline, v katerih je enaka količina gline. Iz njih izdelamo 

kvader, kocko in valj. 

 

Ali ima katero telo večjo maso? Razloži. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ali se prostornina kvadra, kocke in valja razlikuje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Zapiši vsaj en način shranjevanja snovi. 

Tekoče snovi Plinaste snovi Trdne snovi 

   

   

 

7. Katera agregatna stanja poznaš? Skiciraj vodo v vseh treh agregatnih stanjih. 
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PRILOGA 6: PREIZKUS 6 ( ŽIVLJENJE NA GRADU) 

1. Kdo je živel na gradu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Kaj so počeli moški, ki so živeli na gradu? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 

a) Veliko so jedli in pili. 

b) Hodili na lov in uživali ob viteških turnirjih. 

c) Hodili na izobraževanja. 

d) Plesali in peli. 

 

3. Kako so ženske na gradu preživljale čas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Dopolni. 

Življenje fantov in deklet na gradu se je  razlikovalo po spolu. Matere so svoje hčere poučevale 

o_________________. Sinovi so se ________ in _____________ na drugih gradovih. 

5. Skiciraj grad in napiši, kateri sestavni deli gradu so bili pomembni za obrambo. 

 

 

 

6. Napiši vsaj tri gradove, ki se nahajajo v Sloveniji. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PRILOGA 7: PREIZKUS 7 (KNJIŽEVNOST) 

1. Odgovori na zastavljena vprašanja. 

Kdo nastopa v pesmi? 

___________________________________________________________________________ 

Kje je potekal gobji ples? 

___________________________________________________________________________ 

Opiši mušnico:_______________________________________________________________ 

2. V paru poišči rime, ki se nahajajo v pesmi in jih zapiši v zvezek. 

 

3. Primerjaj sebe in jurčka-gobančka (poišči pet podobnosti in pet razlik). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Zamisli si, kako bi se pesem lahko nadaljevala. Nadaljevanje pesmi zapiši v vsaj osmih 

povedih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

PRILOGA 8: SOGLASJE STARŠEV 

SOGLASJE STARŠEV 

Pozdravljeni, 

sem študentka Pedagoške fakultete Ljubljana, smer razredni pouk. V tem letu zaključujem 

študij in delam magistrsko nalogo z naslovom Odzivi petošolcev na ustvarjalni gib pri pouku. 

Raziskavo bom delala v razredu, ki ga obiskuje vaš otrok. Podatki in ugotovitve, ki jih bom 

zbrala, bodo ostali anonimni in bodo uporabljeni zgolj za študijske namene.  

Podpisani/-a_________________ izjavljam oz. soglašam s tem, da bo moj otrok (ime in 

priimek)____________________ lahko sodeloval v raziskavi. 

Kraj:_____________________ 

Datum:____________________ 

Podpis:____________________ 
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PRILOGA 9: LESTVICA TRENUTNEGA POČUTJA 

 

 

 

 


